
الحكومة تفخخ موازنة »2022« 
وترسلها للبرلمان المقبل

المراقب العراقي - مشتاق الحسناوي
تصاع�دت ح�دة الرف�ض الش�عبي ملوازنة 
2022 التي أعدتها الحكومة املنتهية واليتها 
يف محاولة  لتهمي�ش دور الربملان الجديد و 
تك�رار أخطاء موازنة العام املنرصم , ورغم 
أن موازن�ة 2022 غ�ر ملزم�ة للحكوم�ة 
القادم�ة , لك�ن اإلرصار م�ن قب�ل رئي�س 
ال�وزراء الح�ايل بتطبيق توصي�ات صندوق 
النق�د الدويل هو ن�وع من ف�رض الوصاية 
ع�ى الحكومة الجديدة  , فمس�ودة موازنة 
2022 ما زالت تحمل آثارا اقتصادية سلبية 

ويف مقدمتها بقاء س�عر رصف الدوالر عى 
حاله , فضال عن اس�تمرار عملية االقرتاض 
الخارجي , رغم تحس�ن أس�عار النفط مع 
تواص�ل منح املش�اريع لل�ركات العربية 
التي التمتلك الخربة يف مجال عملها , وإبقاء 
االعفاءات الجمركي�ة لدول الجوار العربي ، 
وبيع النفط بأسعار زهيدة لألردن ،  وتنفيذ 
أنبوب النفط ما بني البرصة والعقبة ومرص 
يتحم�ل الع�راق تكاليفه البالغ�ة  16 مليار 

دوالر.
وأخط�ر ما يف مس�ودة موازنة الع�ام املقبل 

هي إبق�اء برميل النفط ب�� 50 -55 دوالرا 
وهو يناقض ما موج�ود عى أرض الواقع , 
أما مس�تحقات الفالحني والتجار فما زالت 
معلق�ة , وبقاء أبواب اله�در املايل مفتوحة 
وفق�رات أخ�رى تؤك�د أن الفس�اد م�ا زال 
مس�تمرا رغ�م دع�وات الحكوم�ة املنتهية 

واليتها لالصالح املزيف .
والحس�ابات الختامية هي األخ�رى الزالت 
مفق�ودة يف املوازن�ة، وهذا دليل عى فس�اد 
موازن�ة 2021, فض�ال ع�ن احتوائه�ا عى 
فقرة بيع أص�ول الدول�ة وعقاراتها بحجة 

توفر س�يولة مالية وهو يناقض ما حصل 
من وفرة مالية ال يعلم أحد أين ذهبت ؟.

وهناك تس�اؤالت عدي�دة منها : هل يخضع 
الربمل�ان الجديد لتوصيات م�روع موازنة 

2022 الحالية أم سيكون له رأي آخر.
مستش�ار رئيس الوزراء االقتصادي مظهر 
محم�د صال�ح كش�ف ع�ن إع�داد موازنة 
وصفها ب�«التحوطية« لعام 2022، مش�راً 
إىل احتم�ال اعتم�اد املوازن�ة الجدي�دة عى 

االقرتاض...
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المراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف مص�در مس�ؤول، ام�س 
الس�بت، ان مؤسس�ة الش�هداء 
منح�ت  االنب�ار  محافظ�ة  يف 

مخصصات لقتى داعش.
وق�ال املصدر يف ترصي�ح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي«، ان »لجان�ا 
مختص�ة يف مؤسس�ة الش�هداء 
قام�ت  االنب�ار  تقاع�د  ودائ�رة 
للمتقدم�ني  فل�رتة  بعملي�ات 
للحص�ول ع�ى روات�ب تقاعدية 
اف�رزت العملي�ة وج�ود قيادات 
وعن�ارص م�ن داع�ش االجرامي 
يتقاض�ون رواتب مالي�ة بطرق 

غر رشعية«.
م�ن  »الع�رات  أن  واض�اف، 
داع�ش  عصاب�ات  عن�ارص 
م�ن  يتقاض�ون  االجرامي�ة 
بعد  الش�هداء روات�ب  مؤسس�ة 
قيام مروج�ني متنفذين بتنظيم 
بروات�ب  ش�مولهم  معام�الت 
تقاعدية ألرسهم بحجة اصابتهم 
العملي�ات  نتيج�ة  مقتله�م  او 

العسكرية«.
وأشار اىل أن »القوائم التي تظهر 
بني الحني واالخر من تلك الدوائر 
تض�م اس�ماء لعن�ارص التنظيم 

االجرامي«.

مخصصات شهداء ُتمنح 
لدواعش األنبار 

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف تحال�ف ع�زم، أمس الس�بت، ع�ن تقدي�م محمد 
الحلبويس 5 وزارات من اجل البقاء يف منصبه لوالية ثانية. 
وق�ال عضو التحالف أحمد الجب�وري يف ترصيح صحفي 
تابعته »املراقب العراقي«، ان » رئيس تحالف تقدم محمد 
الحلبويس أبدى اس�تعداده لتقديم 5 وزارات مقابل رئاسة 
الربمل�ان« ، مبين�ا ان » تحالف عزم غر ملزم بالتوافق مع 

تقدم لرتشيح رئيس الربملان«.
واض�اف ان » الكلم�ة الفص�ل باختيار الرئاس�ات الثالث 
ستكون للقوى الشيعية واختيار مرشحني جدد للرئاسات 

الثالث مطلب شعبي » .
واشار الجبوري اىل ان » انتخابات 2021 قد تكون األخرة 
إذا فش�لنا بإدارة الدولة واملرحلة املقبلة بحاجة إىل منهاج 
سيايس جديد ». ولفت الجبوري اىل ان » السنة مرجعيتهم 

الس�لطة وال مرجعي�ة ديني�ة له�م ونرف�ض الع�ودة إىل 
االصطفافات الطائفية ».

وتابع الجبوري ان » الهدف الرئييس يف تحالف عزم املجيء 
برئيس برملان جديد وقدم مرش�حا وحيدا لرئاسة الربملان 
»، موضحا ان » مالمح االتفاقات السياسية ستتضح بعد 

جلسة الربملان األوىل ».

الحلبوسي يقدم عرضا مغريا
 لبقائه في المنصب

المراقب العراقي / أحمد محمد...
من جديد وليس�ت للمرة االوىل يقدم املواطنون أرواحهم 
ضحي�ة لسلس�لة االخفاق�ات الت�ي الزال�ت ترتكبه�ا 
حكوم�ة مصطفى الكاظمي عى املس�توى االمني، بعد 
جريمة يندى لها الجبني س�جلها قضاء »جبلة« الواقع 
بمحافظة بابل وذهب ضحيتها 20 ش�خصا بني أطفال 
ونس�اء ورج�ال، بع�د أن قام أح�د املطلوب�ني للجهات 
االمني�ة بقتل جميع أف�راد عائلته ومن ث�م اإلقبال عى 
قتل نفس�ه، بحس�ب ما أعلنت�ه املصادر الرس�مية. إال 
أن املعلوم�ات الت�ي حصل�ت عليها »املراق�ب العراقي« 

أثبت�ت خالف ما تم إعالنه وبحس�ب م�ا أكدته مصادر 
أمنية وسياسية من داخل املحافظة، فإن عائلة »رحيم 
كاظم الغريري« تعرضت اىل اإلبادة بوشاية من شخص 
متنفذ له خالف مع »كاظم« الذي اُتِهَم بأنه »مطلوب«، 

وراحت عائلته ضحية لخالف شخيص.
وتعد إجراءات الكاظمي يف امللف االمني هي االس�وأ منذ 
2003، خصوص�ا بع�د أن ق�ام بإبعاد أع�داد كبرة من 
الضب�اط والقيادات العلي�ا الكفوءة عن امله�ام املوكلة 
اليهم، واح�الل بدالء اقل كفاءة وخ�ربة منهم ألغراض 
سياس�ية، بهدف أرضاء أطراف معينة، وه�ذا بدا جليا 

بعد توليه رئاس�ة مجلس ال�وزراء خصوصا بعد تكرار 
الخروقات االمني�ة يف املدن املحررة كصالح الدين ودياىل 
والطارمي�ة وتعرضه�ا اىل هجم�ات متك�ررة م�ن قبل 
داع�ش، ناهيك ع�ن جريم�ة ناحية جبلة م�ع اختالف 

الفاعل. 
وأص�درت قيادة عمليات بابل، مس�اء الخمي�س، بيانا 
رس�ميا أوضحت فيه تفاصيل املج�زرة، حيث بينت أنه 
وبعد ورود معلومات اىل اس�تخبارات جبلة تفيد بتواجد 
مطلوبني عدد 2 يف منطقة الرش�ايد يف دار املدعو رحيم 
كاظم عيادة الغريري حيث خرجت مفرزة اس�تخبارات 

جبل�ة اىل امل�كان املعن�ي وعن�د وصوله�م اىل البيت قام 
صاحب البيت بإطالق النار عى مفرزة االستخبارات.

وأضافت أنه وبحسب أقوال ضابط استخبارات يف جبلة، 
تم االتصال بق�ايض الناحية وأخذ املوافقات وبعدها تم 
توجيه نداء اىل مفارز س�وات حيث ح�رت املفارز اىل 
املكان املعني وقامت بتطويق البيت وحصلت مواجهات 
بينه�م وبني صاح�ب الدار أعاله، حي�ث لم يقم صاحب 
البيت بتس�ليم نفسه، بل أصاب منتس�بني اثنني بطلق 

ناري أحدهما يف ساقه والثاني خدش يف جسمه...
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»جبلة«.. فضيحة مدوية تطارد أخطاء »الكاظمي« 
في تعيين القيادات األمنية

w w w . a l m u r a q e b - a l i r a q i . c o m االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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 لن تذهب هدًرا
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4 المراقب العراقي/ بغداد...
ح�ذر تحال�ف النه�ج الوطني، أمس الس�بت، من ضغ�وط خارجية 

لفرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لوالية ثانية.
وق�ال عض�و التحالف حس�ني العقاب�ي يف ترصيح صحف�ي تابعته 
»املراقب العراقي«، أن »هناك رفضا واس�عا يف الوسط الشيعي لبقاء 
برهم صالح والتوافق عى الحلبويس يف الوسط السني ضعيفا جدا ».

واض�اف ان »اإلطار التنس�يقي يرفض بش�كل مطل�ق تجديد والية 
الكاظم�ي«، مبين�ا ان »عدم اتف�اق اإلطار والتيار س�وف يدخلنا يف 
نف�ق مظل�م ». وأع�رب العقابي »عن خش�يته من ح�دوث ضغوط 
دولية لتجديد والية الكاظمي«، موضحا ان »اإلطار يس�عى لحكومة 
»سداس�ية القواع�د«. ولف�ت اىل ان » اإلط�ار يرف�ض ط�رح الكتلة 
الصدرية إقصاء أحد أطرافه والعراق بحاجة ماسة إىل حكومة توافق 

لتجاوز األزمة«.

»النهج« يحذر من ضغوط 
بفرض الوالية الثانية للكاظمي 

العراقيون يجددون الوالء للقادة الشهداء 
ويتوعدون االحتالل األمريكي بــ»ردٍّ مزلزل« 

دعوات القصاص تسبق أزيز الرصاص

المراقب العراقي/ المحرر السياسي…
انهمرت الدموع لتتس�لل بني تجاعيد وجه محمد الزبيدي، 
ال�ذي فق�د أحد ولديه يف معرك�ة وجودي�ة »كادت أن ُتغررّ 
معال�م الع�راق إىل األب�د«، لك�ن »القراب�ني« الت�ي قدرّمها 
العراقيون حالت دون ذلك، بفضل قيادة عس�كرية حكيمة 

أعادت لبالد ما بني النهرين أمنها املسلوب.
الزبيدي ال�ذي اقرتب من إنهاء العقد الس�ادس من العمر، 
ب�دت علي�ه مالم�ح حزن ش�ديدة، بينم�ا كان يق�ف أمام 
ة وضعت عليها صورة القائدين الشهيدين أبو مهدي  منصرّ
املهندس وقاس�م س�ليماني، أثناء إحياء املس�رة الشعبية 

املليونية يف العاصمة بغداد أمس السبت. 
يقول الزبيدي ل�«املراقب العراقي« وعيناه تذرفان الدموع: 
»فق�دت ولدي الكب�ر عيل بمعارك الرف ض�د اإلرهابيني 
األمامي�ة،  بالخط�وط  دائًم�ا  كان  »ع�الوي«  الدواع�ش. 

ويرفض الرجوع للبيت وترك ساحات الجهاد«.
ورغم خسارته الفادحة إال أن الزبيدي وأفراد أرسته املكونة 
حالًي�ا م�ن زوجة وول�د، ظل�وا صامدين رغم خس�ارتهم 
»ش�معة العائلة عالوي«، كما ُيح�ب الزبيدي أن ُيطلق عى 

ولده الشهيد.
ويضي�ف أنه ش�ارك يف املس�رة الش�عبية الحاش�دة التي 
ش�هدتها بغداد، اس�تذكاًرا للقائدين الش�هيدين أبو مهدي 
املهندس وقاسم سليماني، اللذين »أعيدت الحياة يف العراق 
بفضلهم�ا بعد أن كاد داعش أن ُيغر مالمح بلدنا العزيز«، 
مس�تدرًكا بالقول: »س�وف نثأر من قتلتهما حتى ولو بعد 

حني«.
وش�هدت بغداد أمس الس�بت، مس�رة ش�عبية حاشدة يف 
ذكرى اغتي�ال قائد فيلق القدس قاس�م س�ليماني ونائب 
رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي املهندس قرب مطار 

بغداد يف كانون الثاني العام 2020.
وتوافدت حش�ود املش�اركني إىل منطقة الجادرية بحضور 
ش�خصيات سياس�ية ودينية وأمنية ب�ارزة، بينهم رئيس 
تحالف الفتح هادي العامري ورئيس هيأة الحشد الشعبي 
فالح الفياض ورئيس أركان الهيأة عبد العزيز املحمداوي، 
باإلضاف�ة إىل األم�ني العام لحرك�ة النجباء أك�رم الكعبي، 

ورئيس حركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعيل.

وردد العامري، عبارات “كال كال أمريكا” يف الذكرى الثانية 
الستش�هاد قادة الن�رص يف العاصمة بغ�داد. وقال يف كلمة 
له خالل مهرجان الذكرى الثانية الستش�هاد قادة النرص، 
إن ”ثمن دماء قادة النرص س�يكون خ�روج كامل القوات 
املحتلة م�ن العراق”. وأضاف: ”ال نقبل أب�دا ببقاء القوات 

االمريكية يف العراق تحت أية مسميات”.
م�ن جانب�ه طال�ب رئي�س هي�أة الحش�د الش�عبي فالح 
الفي�اض، الحكوم�ة العراقي�ة بتنفي�ذ واجبه�ا يف إخراج 

القوات األمركية واألجنبية وإعالن العراق خاليا منها.
وقال الفياض يف كلمة ألقاها خالل مسرة “الرد املليوني”، 
إن “املطالب�ة بانس�حاب الق�وات األجنبي�ة واألمركية لم 
تك�ن موقفا انفعاليا أو عاطفيا وإنما ليحيى العراق عزيزا 

مقتدرا”.
وأك�د الفياض، أن “الس�يادة والكرامة حق أصيل للش�عب 
العراقي”، مطالب�ا الحكومة ب�”تنفيذ واجبها بانس�حاب 

كام�ل الق�وات األجنبي�ة واألمركي�ة وإخ�الء الع�راق من 
تواجدها”. 

ب�دوره قال األمني العام لحركة عصائب أهل الش�يخ قيس 
الخزع�يل، إن االحت�الل األمرك�ي يحاول أن ي�راوغ ويربر 
وجوده العس�كري يف العراق، مشرا اىل أن املقاومة ستجرب 

األمركيني عى الخروج “صاغرين وخائبني”.
وشدد الشيخ الخزعيل عى أنه “ال يمكن أن نرىض باالحتالل 
وكان عليك�م أن تفهموا جيدا ال�دروس التي وجهها اليكم 
أبط�ال املقاومة وأن تفهموا الرس�ائل التي أرس�لها اليكم 
أبطال املقاومة بصواريخهم وطائراتهم املس�رة وإذا كنتم 
تحتاج�ون اىل دروس أخ�رى فإن املقاومة س�تجربكم عى 

الخروج صاغرين وخائبني كما خرجتم يف 2012”.
وتدف�ق الع�رات من ش�يوخ العش�ائر إىل موقع مس�رة 
»الرد املليوني« تعبرًا عن الوفاء لدماء القادة الش�هداء، يف 
الذكرى الثانية لجريمة االغتيال الغادرة التي نفذتها طائرة 

أمركية مس�رة بالقرب من مطار بغ�داد الدويل، يف كانون 
الثاني من العام 2020.

وع�ن ذل�ك يقول عض�و لجن�ة األم�ن والدف�اع يف مجلس 
النواب الس�ابق مهدي تقي آمريل ل�«املراقب العراقي«، إنه 
»بالتزامن مع الذكرى الثانية الستش�هاد قادة النرص يجب 
التأكيد عى إخراج القوات األجنبية بكل مس�مياتها، سواء 
أكانت األمركية أم الرتكية«، الفًتا إىل أن »تلك القوات تنتهك 
س�يادة الب�الد عرب خم�س قواع�د عس�كرية أمركية وما 
يقارب 35 نقطة توغل عسكري تركي داخل عمق األرايض 

العراقية«.
ويضيف آمريل وهو مرشح فائز يف االنتخابات، أن »مجلس 
النواب املقبل أمام مهمة مفصلية وتأريخية تتمثل بالعمل 
عى تطبيق قرار الربملان السابق الذي ألزم الحكومة بالعمل 
عى جدولة إخراج القوات األجنبية«، مش�دًدا عى »رضورة 
التحق�ق م�ن االنس�حاب األمركي الذي ج�رى الرتويج له 

خالل الفرتة املاضية«.
ويب�دي آم�ريل اس�تغرابه إزاء »صم�ت السياس�يني تجاه 
خروق القوات األجنبية«، متس�ائاًل بالقول: »هل هو خوف 
أم مصال�ح مش�رتكة تمنعه�م م�ن املطالبة بإخ�راج تلك 

القوات؟«.
العراقي�ة  الحكوم�ة  في�ه  ت�زال  م�ا  ال�ذي  الوق�ت  ويف 
ومستش�اروها من جهة، والواليات املتحدة ورئيس�ها جو 
باي�دن ومستش�اروه م�ن جهة أخ�رى، إط�الق »مزاعم« 
االنس�حاب العس�كري األجنبي من الع�راق، أقدمت وزارة 
)البنتاغ�ون( عى تخصي�ص 345 ملي�ون دوالر لعمليات 

الجيش األمركي يف العراق ضمن موازنة 2022.
ووق�ع بايدن قانون تفويض الدفاع الوطني للس�نة املالية 
2022، وال�ذي يس�مح بإنف�اق دفاعي بقيم�ة 770 مليار 
دوالر، وت�م تخصي�ص 345 ملي�ون دوالر فيم�ا يتعلرّ�ق 

بالعراق، معظمها ذهبت من حصة قوات البيشمركة!
وم�ن الجدي�ر بالذكر أن ق�رار مجلس الن�واب الذي صوت 
عليه يف الخامس من كانون الثاني 2020، لم ُيجز للحكومة 
إبقاء أية قوات س�واء أكانت قتالية أم للتدريب واملش�ورة، 
حي�ث كان الق�رار ُملزًِم�ا بالعم�ل ع�ى جدولة انس�حاب 

القوات األجنبية بكافة أشكالها وعناوينها.

المراقب العراقي/ بغداد...
اك�دت منظم�ة بدر، أمس الس�بت، ان خ�روج الق�وات األمركية من 

العراق من اهم اهداف قادة النرص.
وقال القي�ادي يف املنظمة محمد الجويرباوي بترصيح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »خروج الق�وات االمريكية من العراق بش�كل 
كام�ل من أه�م اهداف ق�ادة الن�رص«، مؤك�دا أن »أمريكا س�تخرج 

بالتوابيت من العراق«.
وأض�اف أن »الثم�ن الذي س�تدفعه أمري�كا للعراق كب�ر وخروجهم 
بكام�ل قواتهم من البلد هو جزء بس�يط لثار الش�هداء والقادة الذين 

ضحوا يف سبيل الوطن “.
وأشار اىل ان »الثأئر ال يفنى واملقاومة اإلسالمية ستضع الحد للقوات 

االمريكية يف العراق«.
ومن املفرتض ان تسحب القوات األمركية كافة قطعاتها من العراق، 
اال انها اكتفت باستبدال تسمية تلك القوات من قتالية اىل استشارية.

المراقب العراقي/ بغداد...
أكد عض�و لجنة االمن يف مجل�س النواب املنحل اي�وب الربيعي، أمس 

السبت، ان االرهاب الوافد يقف وراء 50% من خروقات دياىل.
وق�ال الربيع�ي يف ترصي�ح صحف�ي تابعته »املراق�ب العراق�ي« انه 
»رغ�م االنج�ازات االخرة يف املش�هد االمني بدياىل من خ�الل قتل عدد 
من االرهابيني يف تالل حمرين يف الس�اعات 72 املاضية اال ان مسلسل 
الخروقات اليزال حارضا بني فرتة واخرى ما يؤدي اىل س�قوط ضحايا 

يف صفوف املدنيني والقوات االمنية«.
واضاف ان »االرهاب الوافد من محافظات مجاورة اىل عمق دياىل يقف 
وراء 50% م�ن الخروق�ات فيها«، الفت�ا اىل ان »سلس�لة تالل حمرين 
وتعرجاته�ا ووديانه�ا املنخفض�ة تش�كل مس�ارات لتدف�ق االرهاب 
وانتقال�ه اىل مناط�ق ع�دة يف العم�ق«، مؤك�دا ان »هناك مس�احات 
مرتامي�ة يف ص�الح الدين مثال غر ممس�وكة وبس�ببها يتحمل امللف 

االمني يف دياىل ضغط الخروقات املتكررة«.
واشار اىل ان »امن دياىل مرتبط بأمن املحافظات املجاورة واذا لم تحكم 
الق�وات األمنية قبضتها ع�ى امن املناطق الرخوة س�تبقى املحافظة 

تدفع ثمن تسلل داعش بني فرتة واخرى والخروقات لن تتوقف«.

بدر: خروج القوات األميركية 
من أهداف قادة النصر

اإلرهاب الوافد يهدد أمن 
محافظة ديالى

اتهامات للمرور بفرض 
غرامات ضد مخالفات لم تحدث

في هذا العدد

خطوة أخيرة تفصل مبابي عن ريال مدريد
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
من جديد وليست للمرة االوىل يقدم املواطنون 
أرواحه�م ضحية لسلس�لة االخفاق�ات التي 
الزالت ترتكبه�ا حكومة مصطفى الكاظمي 
ع�ى املس�توى االمن�ي، بع�د جريم�ة يندى 
له�ا الجبني س�جلها قض�اء »جبل�ة« الواقع 
بمحافظة بابل وذهب ضحيتها 20 ش�خصا 
بني أطفال ونس�اء ورجال، بع�د أن قام أحد 
املطلوبني للجه�ات االمنية بقتل جميع أفراد 
عائلت�ه وم�ن ث�م اإلقبال ع�ى قتل نفس�ه، 

بحسب ما أعلنته املصادر الرسمية.
إال أن املعلوم�ات التي حصلت عليها »املراقب 
العراقي« أثبتت خالف ما تم إعالنه وبحسب 
ما أكدته مصادر أمنية وسياس�ية من داخل 
املحافظة، فإن عائلة »رحيم كاظم الغريري« 
تعرض�ت اىل اإلب�ادة بوش�اية م�ن ش�خص 
متنفذ له خ�الف مع »كاظم« الذي اُتِهَم بأنه 
»مطل�وب«، وراح�ت عائلت�ه ضحية لخالف 

شخيص.
وتعد إج�راءات الكاظمي يف امللف االمني هي 
االس�وأ من�ذ 2003، خصوص�ا بع�د أن ق�ام 
بإبعاد أع�داد كبرية من الضب�اط والقيادات 
العلي�ا الكف�وءة ع�ن امله�ام املوكل�ة اليهم، 
واحالل بدالء اقل كفاءة وخربة منهم ألغراض 
سياس�ية، بهدف أرضاء أطراف معينة، وهذا 
ب�دا جليا بعد توليه رئاس�ة مجل�س الوزراء 
خصوص�ا بع�د تك�رار الخروق�ات االمنية يف 
املدن املحررة كصالح الدين ودياىل والطارمية 
وتعرضه�ا اىل هجم�ات متك�ررة م�ن قب�ل 
داع�ش، ناهيك عن جريم�ة ناحية جبلة مع 

اختالف الفاعل. 
مس�اء  باب�ل،  عملي�ات  قي�ادة  وأص�درت 
الخميس، بيانا رسميا أوضحت فيه تفاصيل 
املجزرة، حيث بينت أنه وبعد ورود معلومات 
اىل اس�تخبارات جبلة تفيد بتواجد مطلوبني 
عدد 2 يف منطقة الرش�ايد يف دار املدعو رحيم 

كاظ�م عيادة الغريري حي�ث خرجت مفرزة 
اس�تخبارات جبل�ة اىل امل�كان املعن�ي وعند 
وصولهم اىل البيت قام صاحب البيت بإطالق 

النار عى مفرزة االستخبارات.

ضاب�ط  أق�وال  وبحس�ب  أن�ه  وأضاف�ت 
اس�تخبارات يف جبل�ة، ت�م االتص�ال بقايض 
الناحية وأخ�ذ املوافقات وبعده�ا تم توجيه 
نداء اىل مفارز س�وات حي�ث حرضت املفارز 

اىل امل�كان املعن�ي وقام�ت بتطوي�ق البي�ت 
وحصلت مواجهات بينهم وبني صاحب الدار 
أع�اله، حيث ل�م يقم صاحب البيت بتس�ليم 
نفس�ه، بل أصاب منتسبني اثنني بطلق ناري 

أحدهما يف ساقه والثاني خدش يف جسمه.
عضو تحالف الفتح عن محافظة بابل عدنان 
الفيح�ان، أرجع الحادثة اىل غياب التنس�يق 
بني أقس�ام وكالة االس�تخبارات واس�تغالل 

املوق�ع االمني الخاص بأخبار كاذبة وتظليل 
الن�ار،  اس�تخدمت  الت�ي  االمني�ة  الق�وات 
فيم�ا تس�اءل :«هل م�ن املعق�ول أن أخبار 
غی�ر مؤکدة ع�ن وجود إرهابي�ني تتحول اىل 

مجزرة؟ ومن أعطى األمر باستخدام كل هذه 
القوة والنار؟«.

وطال�ب الفيح�ان رئي�س مجل�س القض�اء 
األعى ب�اإلرشاف املبارش عى س�ري التحقيق 

لكشف مالبسات هذه الجريمة.
وح�ذرت أوس�اط سياس�ية م�ن مح�اوالت 
تمارس�ها جه�ات حكومي�ة، للتغطي�ة عى 

حيثيات الجريمة وحماية املدانني بها.
�َل عض�و حرك�ة حق�وق ع�ن  ب�دوره، َحمَّ
محافظ�ة بابل صباح الع�رداوي، »الحكومة 
وفش�لها باملل�ف االمن�ي مس�ؤولية وق�وع 
الجريم�ة املروع�ة من خ�الل ق�رارات تغيري 
القيادات التي كان لها الدور بهزيمة االرهاب 

وإبعادهم عن أخذ دورهم الصحيح«.
وق�ال الع�رداوي، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب 
العراق�ي« إن »الحادث�ة دلي�ل ع�ى وج�ود 
العراق�ي  املواط�ن  بحي�اة  كب�ري  اس�تهتار 
البابيل«، الفتا اىل أن »حيثيات الجريمة ليست 
كم�ا اُعلن عنها من قبل الجه�ات الحكومية 
وإنما حقيق�ة االمر هي أن هناك اعتداء عى 

مواطن ساكن بمنزله وقتل أفراد عائلته«.
وأض�اف، أنه »يف الوقت ذاته هناك اس�تغالل 
م�ن قب�ل القي�ادات االمني�ة القريب�ة م�ن 
الكاظم�ي للتعدي ع�ى املواطن�ني وحياتهم 
وإزه�اق أرواحه�م«، مش�ريا اىل أن�ه »بع�د 
وقوع الجريمة كش�ف فريق االدلة الجنائية 
ع�ن عدم وج�ود مهنية لدى الق�وات االمنية 

بالتعامل مع املشهد ومع الحادث«. 
ورأى، أن »هناك عدم مسؤولية من الحكومة 
إزاء دم�اء االبري�اء، فق�د كان االج�در ه�و 
اس�تقالة املس�ؤولني كوزي�ر الداخلي�ة عى 

االقل«.
وح�ذر العرداوي، م�ن »مح�اوالت حكومية 
هدفها التس�ر عى الجريم�ة، خصوصا أنها 
تفض�ح واقع امللف االمن�ي يف محافظة بابل 

واستهتار العنارص االمنية بأرواح االبرياء«.

املراقب العراقي/ بغداد...
ق�ال عضو ائت�الف دولة القانون محمد رس�ول، 
أم�س الس�بت، ان الحكوم�ة القادم�ة س�تكون 
توافقي�ة وبمش�اركة اغلبي�ة مكون�ات الق�وى 
السياس�ية، فيما بني انه تم التوص�ل التفاق مع 

عدد من الكتل السياسية حول ذلك.
وقال رسول، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 

إن »الحكوم�ة القادم�ة توافقي�ة وال يمكن ترك 
جهة عى حس�اب أخرى من اجل تكوين حكومة 
قوية«.واضاف انه »تم التوصل اىل توافقات حول 
طبيع�ة تش�كيل الحكوم�ة وليس األش�خاص«، 
مبين�ا انه »خالل اللق�اءات املقبلة س�يتم تحديد 

أسماء الرئاسات الثالث لالتفاق عليهم«.
واش�ار رس�ول، انه »خ�الل األيام ال��9 القادمة 

س�يكون كل يشء جاهزاً قبل انعقاد أوىل جلسات 
الربملان«، موضحا ان »لقاء قادة االطار التنسيقي 
مع الس�يد الص�در كان إيجابيا ويرك�ز عى بناء 

الدولة وتغليب املصلحة العامة«.
ولف�ت اىل »لقاءات عديدة خالل الفرة املقبلة مع 
القوى السياس�ية لبل�ورة التفاهم�ات والخروج 

بنتيجة موحدة ».

دولة القانون تكشف عن اتفاقات مع عدة كتل على حكومة توافقية

ردا للجميل.. عشائر نينوى ُتحيي ذكرى استشهاد قادة النصر
املراقب العراقي/ بغداد...

أعل�ن عض�و مجل�س عش�ائر 
نينوى ن�وري الجحييش، امس 
الس�بت، أن عش�ائر املحافظة 
وأبناءه�ا سيش�اركون بذكرى 
النص����ر،  ق�ادة  استش�هاد 
مش�ريا اىل أن ذلك ج�زء من رد 

الجميل.
وق�ال الجحي�يش، يف ترصي�ح 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»ق�ادة الن�رص الش�هداء كانت 
لهم مواقف عظيمة، وساهموا 
بتحري�ر  كب���رية  مس�اهمة 
عصابات  م����ن  املحافظ�ات 

داعش«.
وأضاف أن »اس�تذكارنا ملواقف 
الرجال، هو جزء من رد الجميل 
مل�ا قدموه لنين�وى، وهي دعوة 
للقصاص ممن ارتكب الجريمة 

وساعد عليها«.
ويف مثل هذه األيام قبل عامني، 
األمريكي�ة  الطائ�رات  أقدم�ت 
عى اس�تهدف الش�هداء قاسم 
س�ليماني وأبو مهدي املهندس 
ومجموع�ة م�ن رفاقهما قرب 

مطار بغداد.

األوقاف الكردستانية تمنع 
إمام جمعة من »الخطبة« 

النتقاده فساد اإلقليم

نائب سابق: حكومة 
الكاظمي لم تحقق أي منجز 
واإلخفاقات مازالت تالحقها

املراقب العراقي/ بغداد...
أف�اد مص�در مح�يل، ام�س الس�بت، أن وزارة 
إقلي�م  بحكوم�ة  الديني�ة  والش�ؤون  األوق�اف 
كردس�تان قررت منع رجل الدين الكردي س�يد 

أحمد البنجويني من ممارسة مهامه.
وق�ال املصدر، إن »ق�رار املنع ص�در بعد خطبة 
الجمعة األخرية، عى إثر انتقاده لسوء الخدمات 
والوض�ع االقتص�ادي والفس�اد املس�ترشي يف 

املؤسسات«.
وأض�اف أن�ه »ص�در ق�رار بمن�ع بنجويني من 
أو  الجمع�ة،  ممارس�ة دوره س�واًء يف خطب�ة 
حت�ى يف إلق�اء املح�ارضات الدينية يف املس�اجد 

والتجمعات«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اكد عضو لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية 
الس�ابقة م�ازن الفي�يل، ام�س الس�بت، ان 
حكوم�ة مصطفى الكاظم�ي املنتهية واليتها 
لم تكن بمس�توى الطم�وح خصوصا يف امللف 
االقتص�ادي، مش�ريا اىل ان حكوم�ة ترصيف 
األعمال اليومية تتحدث عن انجازات ال أساس 

لها عى أرض الواقع.
وق�ال الفي�يل، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إن »حكوم�ة مصطف�ى الكاظمي 
املنتهي�ة واليتها لم تق�دم أي منجز يذكر عى 
الصعي�د املحيل س�وى أنها س�اهمت بارتفاع 

الفقر يف البالد«.
وأض�اف أن »هن�اك جمل�ة م�ن اإلخفاق�ات 
س�جلت عى الكاظم�ي وفريق�ه الحكومي«، 
مش�ريا اىل أن »الواق�ع الس�يايس والخدم�ي 
واالقتصادي يتجه نحو األسوأ يف ظل استمرار 

هذه الحكومة »

انفجار مقذوف حريب يقتل 
ويصيب 10 أشخاص يف البصرة

الحشد الشعيب: تحركات داعش األخرية 
يف حمرين »مستهلكة« 

املراقب العراقي/ بغداد...
افاد مص�در أمني، أمس الس�بت، بوفاة واصابة تس�عة 
اش�خاص بانفجار مقذوف حرب�ي يف قضاء الزبري غربيَّ 

محافظة البرصة.
وقال املص������در، إن »خمس�ة مواطنني لقوا حتفهم 
فيم������ا أصي�ب أربع������ة آخري������ن بانفجار 
مق�ذوف ح�����رب�ي يف قض�������اء الزب�ري غرب�ي 

البرصة«.
وأضاف، أن »الح�����ادث كان نتيجة انفجار الغام اثناء 
س�فرة مواطنني يف صحراء الرميلة الش�مالية بمحافظة 

البرصة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
وصفت قيادة عمليات الحش�د الشعبي يف دياىل، امس السبت، 
أن عمليات ونش�اطات جماعات »داع�ش« االخرية يف مناطق 
حوض وت�الل حمري�ن التابع�ة للمحافظ�ة بأنها »أس�اليب 

كالسيكية مستهلكة« تهدف الحياء »آلة الرعب« من جديد.
وق�ال الناطق الرس�مي ع�ن عمليات دياىل للحش�د الش�عبي 
ص�ادق الحس�يني، يف ترصيح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»تح�ركات داعش وعملياته اللصوصية األخري يف حوض وتالل 
حمري�ن واملناط�ق القريبة من ح�دود كركوك وص�الح الدين 
أس�اليب كالس�يكية غري مجديدة ومكش�وفة ام�ام األجهزة 
األمني�ة ومحاولة إليه�ام الرأي العام بع�ودة التنظيم اىل قوته 

املفقودة«.
ولف�ت اىل ان م�ا ح�دث يف حمري�ن دياىل من خطف مس�ؤول 
ج�وازات االعظمي�ة العقيد ي�ارس الجوران�ي ومرافقيه وبث 
اعدام�ه عرب مواقع داع�ش بأنها »محاولة إلحي�اء آلة الرعب 
من جديد عرب نرش هكذا جرائم بش�عة تهدد األمن االجتماعي 

وتشجع  عى ثقافة العنف والجريمة املنظمة«.
ون�وه الحس�يني إىل »وجود ثغ�رات يف عملي�ة حمرين لتحرير 
املخطوف�ني األربع�ة, كان يج�ب معالجته�ا بالتنس�يق التام 
واملس�بق بني الق�وات األمنية الت�ي اقتحم�ت اوكار داعش يف 
حمري�ن وبني قطعات الحش�د الش�عبي الت�ي تمل�ك الدراية 

الجغرافية واألمنية التامة لتلك املناطق«.

تغريدة

القيادي في تحالف الفتح حسن سالم

  إلى شهداء قادة النصر«دماؤكم الزكية 
 ) الطاه���رة س���تخلق جيال )مه���دويَّ
التضحي���ة   ) و)ق����اس���ميَّ العقي�����دة 
 ) و)س���ليمانيَّ انتصارات  و)مهندس( 

الفداء وهذا عهد المقاومين«.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

»المراقب العراقي« تكشف حقائق صادمة عنها
»مجزرة ْجَبَلة« تفتح النار على »الحكومة« وُتعري فشل قراراتها األمنية 

سليماني والمهندس توأمان  
كدجلة والفرات

تتوق�ف األق�الم يف خط معرف�ة الش�هيدين العظيمني 
)س�ليماني واملهن�دس ( مزي�ج م�ن الع�رب والعجم 
جمعته�م األيدلوجي�ة تح�ت ظ�الل الق�رآن يس�ريان 
عى خطى الرس�الة يقتدي�ان براية الح�ق يف محاربة 
الش�يطان والش�ياطني املعممني كما فعل عيل »ع« يف 

صفني والنهروان .
رج�الن عب�ارة عن رافدين يش�بهان نهري�ن عظيمني 
طامل�ا افعم�ا الع�راق بالحياة وه�م كدجل�ة والفرات 

يرويان الضمأ ويبثان الحياة يف األرض البوار ..!
رجلني عاش�ا  تحت راية األسالم اعادا لنا سرية حبيب 
ب�ن مظاه�ر ومس�ل���م بن عوس�جة يف لي�ايل الطف 

الحالكة .
حني اجتم�ع الرش كل الرش من الرشق والغرب وقرروا 
ان يحرقوا خيام الحق ويس�ب���ون النس�اء ويقتلون 
الرج�ال والش�يوخ واألطف����ال يف اع�ادة لراجيدية 

الطف القاسية بكل وحشية .
ب�رز الراف�����دان العظيم�ان 
(وهما  واملهن�دس  )س�ليماني 
يرتدي�ان القل�وب ع�ى الدروع 
ملنازل����ة التكف���ري وادوات 
م�ن  املع���ارصة  الش�يطان 
اع�ادا   !،، والرذيل�ة  األنح�راف 
املالح�م املس�طرة ع�ى ال�واح 
سومر وآش�ور يف رحلة الخلود 
وعالق�ة األخوة ب�ني كلكامش 
وانكي�����دو  الرج����ل الق�وي 

الذي جاء من الجبل ،،!
س�ليماني واملهندس اسطورة ستتناقلها األجيال اذاب 
الحب بينهم كل الحدود املصطنعة القومية والجغرافية 

التي زرعها االستعمار الستعباد األمم ،،،!
تمت�از ادبيات ب�الد الرافدي�ن بالثنائي�ة الفائقة التي 

تسطر يف مسريتها األندماج املناهض للموت والرش .
فبجان�ب كلكامش وانكيدو ن�رى دجلة والفرات ونمر 
ع�ى س�رية حبيب ب�ن مظاهر ومس�لم بن عوس�جة 
لينتهي برافدي�ن عظيمني اعادا الحي�اة للقلوب امليتة 
وضخ دمائهم الروح يف جس�د العراق املمزق وهم قادة 

النرص )سليماني واملهندس (،،!
حياتكم�ا ونضالكم�ا ل�ن ينته�ي بش�هادتكم، بل إن 
ش�هادتكم خط االلواح السومرية التي ستكون ميالداً 
جدي�دا للمقاوم�ة ، ال يف الع�راق وحدها، ب�ل يف العالم 
اإلس�المي أجم�ع ان حياتك�م وجهادكم وش�هادتكم 

سيخلد كخلود دجلة والفرات واىل األبد ،،،!

حسام الحاج حسين  
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االحد 2 كانون الثاين 2022 العدد 2749 السنة الثانية عشرة

وجهت مجموع�ة من موظفي عقود وزارة الصناعة، امس الس�بت ، 
اتهام�ات لوزارة الصناعة واملالية بعدم تثبيت العقود عىل املالك الدائم 
رغ�م الوع�ود الكاذبة منذ ع�ام ٢٠٠٤.وق�ال ممثل العق�ود يف وزارة 
الصناع�ة أن�س االم�ارة، إن “هناك التف�اف واضح من قب�ل وزارتي 
الصناع�ة واملالية عىل القانون لع�دم تثبيت العقود عىل املالك الدائم”.
وأضاف االم�ارة أن “وزارة املالية ترفض إجراء تخصيص مايل لقرابة 
17 أل�ف موظف ممن يعملون بصفة عق�د يف رشكات وزارة الصناعة 
من�ذ ع�ام ٣٠٠٣ ولغاي�ة يومن�ا هذا”.وأش�ار إىل أن “هن�اك التفاف 
ع�ىل القانون من قب�ل وزارتي املالي�ة والصناعة بذريع�ة عدم وجود 
تخصيص مايل لتثبيت العقود”.وكان مجلس الوزراء صوت يف جلسته 
املنعق�دة يف ٣٠ كان�ون األول م�ن الع�ام املايض عىل تثبي�ت موظفي 

العقود بجميع املؤسسات والهيئات.

اتهامات تطال وزارتين بالتلكؤ في 
تثبيت موظفي عقود الصناعة

اكد مستش�ار رئيس الوزراء للشؤون املالية مظهر محمد صالح :« 
ان التنمية الناجحة يف البالد ستبقى تقودها االستثمارات الحكومية  

يف قطاع الطاقة والبنى التحتية السرتاتيجية ».
وقال محمد صالح  :« تتجه مهام الدولة يف مشاريعها السرتاتيجية  
خ�الل الس�نوات العرش القادمة نح�و تهيئة البني�ة التحتية املادية 
من اجل اس�تخدامها من قب�ل القطاع الخاص من اجل االنتفاع من 

السلعة العامة ».
واض�اف :« ان هذا هو االمر الش�ائع يف منطلق�ات التنمية يف العالم 
، ع�ىل الرغم من ان الكثري من النش�اطات املتعلق�ة بالبنى التحتية 
امس�ت م�ن مهام القط�اع الخاص مثل تش�غيل املط�ارات وقطاع 
االتص�االت والنق�ل بالس�كك وغريه�ا، اال ان يف بالدن�ا تبقى مهمة 

الدولة يف االستثمار يف البنية التحتية املادية قوية اىل امد اطول«.

صالح : التنمية الناجحة تقودها 
االقت�صادياالستثمارات الحكومية  

انخفاض صادرات العراق النفطية إلى أمريكا
أعلنت إدارة معلومات الطاقة األمريكية،امس السبت، عن 
انخف�اض صادرات الع�راق النفطية إىل الوالي�ات املتحدة 
لتصل إىل ٢68 الف برميل يوميا كمتوس�ط خالل األسبوع 
املايض.وقالت اإلدارة يف تقرير، ان “متوس�ط االستريادات 
األمريكي�ة م�ن النفط الخ�ام خالل األس�بوع املايض من 
ثمان�ي دول بلغ�ت 6.17٠ مالي�ن برميل يومي�ا مرتفعة 
بمقدار 9٣6 الف برميل باليوم عن األس�بوع الذي س�بقه 
وال�ذي بل�غ 5.٢٣٤ مالي�ن برمي�ل يوميا”.واضاف�ت ان 
“امريكا اس�توردت النفط الخام م�ن العراق بمعدل ٢68 
أل�ف برميل يوميا خالل االس�بوع امل�ايض، منخفضة عن 

األس�بوع الذي سبقه والذي بلغت متوسط الصادرات فيه 
٣59 ال�ف برميل يوميا”.واش�ارت اىل ان “اكث�ر اإليرادات 
النفطي�ة ألمريكا خالل األس�بوع املايض ج�اءت من كندا 
وبمعدل بل�غ ٤,٠٣٢ مالين برميل يوميا، تليها املكس�يك 
بمع�دل 6٤8 الف برميل يومي�ا، تلتها الس�عودية بمعدل 
6٠9 آالف برمي�ل يومي�ا، ثم االكوادور بمع�دل ٣٠8 آالف 
برمي�ل يوميا”.ووفق�ا لإلدارة ف�ان “كمية االس�تريادات 
األمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغت معدل 18٤ 
أل�ف برميل يوميا، تليه�ا الربازيل بمع�دل 6٣ الف برميل 

يوميا، ثم جاءت نيجرييا ب� 58 الف برميل يوميا.

»غالء الخبز« .. أزمة جديدة تطحن فقراء ديالى
دع�ا مس�ؤول حكومي، ام�س الس�بت، اىل تدخل 
الحكومة االتحادية ملعالج�ة ازمة ارتفاع الطحن 

يف محافظة دياىل.
وق�ال رئي�س مجل�س قض�اء املقدادية الس�ابق) 
٤٠كم ش�مال رشق بعقوبة( عدنان التميمي ،ان” 
اس�عار الطحن ارتفعت بنس�بة ٢5% يف االسابيع 
االخرية بش�كل مث�ري للقلق ما ادى دف�ع اىل زيادة 

خسائر اصحاب املخابز واالفران بشكل واضح”.
ام�ام  االف�ران  اصح�اب  التميم�ي،ان”  واض�اف 
خياري�ن اما االغ�الق او زي�ادة اس�عار مبيعاتهم 

للمواطن�ن للتكيف مع الزي�ادة الحاصلة ما يعني 
ازم�ة غالء خبز س�تط���حن فقراء دياىل بش�كل 
ع�ام”، مؤكدا أن “االس�ع�����ار س�تك�����ون 

االعىل بعد ٢٠٠٣.
واش�ار اىل ان” حكومة بغ�داد تتحمل ازمة ارتفاع 
اس�عار الطحن االخرية يف ظل عدم وجود اي قيود 
عىل املضاربات التي تتالعب باالسعار يف ظل وجود 
حيت�ان ه�ي من تس�يطر ع�ىل االس�واق وخاصة 
الغذائي�ة وتزيد من معاناة وازمات الفقراء س�واء 

يف دياىل او غريها”.

توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 120 دوالرا للبرميل خالل 2022
تس�بب متغ�ري أوميك�رون م�ن ف�ريوس 
كورونا املستجد بتوقعات غامضة ألسواق 
بحس�ب  الجدي�د،  الع�ام  خ�الل  الطاق�ة 
جورنال”.ووصلت  س�رتيت  صحيفة”وول 
أس�عار النف�ط الخ�ام خالل الع�ام املايض 
إىل أع�ىل مس�توياتها من�ذ ٢٠1٤ قب�ل أن 
تقي�د الحكومات الس�فر لتعطي�ل متحور 
أواخ�ر نوفم�رب، مم�ا ط�رح  أوميك�رون 
تس�اؤالت بش�أن اس�تمرار الذهب األسود 
يف مس�اره التصاعدي.ويري رئيس أبحاث 
الس�لع واملش�تقات يف “بن�ك أوف أمريكا”، 
فرانسيس�كو بالنش، أن أسعار خام برنت 
يمكن أن تتجاوز 1٠٠ دوالرا للربميل لتصل 
إذا  إال   ٢٠٢٢ ع�ام  خ�الل  دوالرا   1٢٠ إىل 
حدثت زيادة يف حاالت الدخول للمستشفى 
مل�رىض كوفي�د-19 أو ح�دوث تفيش هائل 
للف�ريوس التاجي يف الصن، أكرب مش�رتي 
للنف�ط الخ�ام يف العال�م.وال ي�زال العال�م 
يستخدم نفطا أقل مما كان عليه قبل زمن 
وباء فريوس كورونا، حيث يس�تهلك حواىل 
96.٢ ملي�ون برميل يومي�ا يف ٢٠٢1، وفقا 
لوكال�ة الطاق�ة الدولية.ويتوقع بالنس أن 
يصل الطلب عىل النفط الخام إىل مستويات 
م�ا قبل الوب�اء – 1٠٠ ملي�ون برميل نفط 

يوميا – خالل الربع الثالث من عام ٢٠٢٢.
كم�ا تتوقع بع�ض البن�وك ارتفاعا آخر يف 
أسعار النفط خالل السنوات املقبلة بسبب 

قلة االستثمار يف الوقود األحفوري واالتجاه 
نح�و الطاق�ة البديل�ة، بم�ا يف ذل�ك زيادة 
االس�تثمار يف السيارات الكهربائية.وارتفع 

الطلب عىل النفط مع انتعاش االقتصادات 
خ�الل عام ٢٠٢1، يف وقت ال يزال املنتجون 

يحتفظون بمالين الرباميل.

اكد وزير الخارجية الرتكية مولود تشاووش أوغلو رغبة 
ب�الده باالتفاق م�ع العراق لنقل البضائ�ع من واىل دول 

الخليج العربي .
وق�ال اوغل�و يف لقاء تلفزيون�ي بثته قن�اة »٢٤ تي يف« 
الرتكية ان هذا املس�ار املار عرب العراق س�واء بالس�كك 
الحديد او بالشاحنات يخترص الكثري من الوقت اليصال 
البضائع الرتكية اىل كل من االمارات وقطر او استريادات 
تركيا م�ن البلدين ايضا او عرب موانئهما .واش�ار اىل إن 
ب�الده تلق�ت اخريا مقرتحا م�ن دولة اإلم�ارات العربية 
املتحدة بش�أن النق�ل ال�ربي إىل تركيا وقد اب�دت تركيا 
استعدادها لدراسة املقرتح وأن تطبيع العالقات الرتكية 
م�ع دولة اإلم�ارات س�يكون له تأث�ري ع�ىل العديد من 

املجاالت وأنهم بدأوا بالفعل رؤية هذه اآلثار .
وبن اوغلو أن زيارة الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان 
لإلمارات يف ش�باط املقبل س�تضيف أيًضا دفعة جديدة 

لتلك العالقات.
وقال وزير الخارجية الرتكية : »عندما نجري الحسابات، 
ف�إن أي ش�حنة تغ�ادر اس�طنبول حالًي�ا متوجهة إىل 
اإلمارات فإنها تستغرق ما بن ٢5 و٢8 يوًما عن طريق 
البحر واستخدام الطرق الربية سيخترص العديد من تلك 

االيام .

تركيا تؤكد رغبتها  باالتفاق 
مع العراق لنقل البضائع من 

وإلى دول الخليج العربي

حكومة الكاظمي تفرض وصايتها على موازنة »2022« وتورث أخطاء الماضي
البرلمان القادم أمام تحٍدّ كبير

فمس�ودة موازنة ٢٠٢٢ ما زالت تحمل 
آث�ارا اقتصادي�ة س�لبية ويف مقدمتها 
بق�اء س�عر رصف الدوالر ع�ىل حاله , 
فض�ال عن اس�تمرار عملي�ة االقرتاض 
الخارجي , رغم تحس�ن أس�عار النفط 
م�ع تواصل من�ح املش�اريع للرشكات 
العربي�ة التي التمتلك الخ�ربة يف مجال 
عمله�ا , وإبقاء االعف�اءات الجمركية 
ل�دول الج�وار العرب�ي ، وبي�ع النف�ط 
بأس�عار زهيدة لألردن ،  وتنفيذ أنبوب 
النف�ط ما بن الب�رصة والعقبة ومرص 
يتحم�ل الع�راق تكاليف�ه البالغ�ة  16 

مليار دوالر.
وأخط�ر م�ا يف مس�ودة موازن�ة العام 
املقب�ل هي إبق�اء برميل النف�ط ب� 5٠ 
-55 دوالرا وهو يناقض ما موجود عىل 
أرض الواقع , أما مس�تحقات الفالحن 
والتج�ار فم�ا زال�ت معلق�ة , وبق�اء 
أب�واب اله�در امل�ايل مفتوح�ة وفقرات 
أخرى تؤكد أن الفس�اد ما زال مستمرا 
رغ�م دعوات الحكوم�ة املنتهية واليتها 

لالصالح املزيف .
الختامي�ة ه�ي األخ�رى  والحس�ابات 
الزال�ت مفقودة يف املوازن�ة، وهذا دليل 
ع�ىل فس�اد موازن�ة ٢٠٢1, فضال عن 
احتوائه�ا عىل فقرة بيع أص�ول الدولة 

وعقاراته�ا بحجة توفري س�يولة مالية 
وهو يناقض م�ا حصل من وفرة مالية 

ال يعلم أحد أين ذهبت ؟.
وهن�اك تس�اؤالت عدي�دة منه�ا : ه�ل 
لتوصي�ات  الجدي�د  الربمل�ان  يخض�ع 
أم  الحالي�ة   ٢٠٢٢ موازن�ة  م�رشوع 

سيكون له رأي آخر.
مستش�ار رئي�س ال�وزراء االقتصادي 
مظه�ر محمد صالح كش�ف عن إعداد 
موازن�ة وصفه�ا ب�«التحوطي�ة« لعام 
اعتم�اد  احتم�ال  إىل  مش�رياً   ،٢٠٢٢

املوازنة الجديدة عىل االقرتاض. 
وقال صالح إن »مس�وَّدة موازنة العام 
املقبل جاهزة، وتحتوي للمرة األوىل عىل 
خطة للمشاريع االس�تثمارية واضحة 
ومبنية ملدة ثالث س�نوات، وكل عام من 
هذه الس�نوات الث�الث فيه تخصيصات 
ك�ي ال يك�ون هن�اك الت�زام وتأجي�ل، 
كاش�فاً ع�ن أن موازن�ة ٢٠٢٢ ُبني�ت 
عىل أساس س�عر نفطي بلغ 5٠ دوالراً 
للربمي�ل، بالرغم من أن أس�عار النفط 
الحالية تجاوزت ال�7٠ دوالراً للربميل«. 
ويف هذا الش�أن أكد الخب�ري االقتصادي 
إي�اد املالك�ي يف اتص�ال م�ع »املراق�ب 
الحكوم�ة  »إرصار  :أن  العراق�ي« 
املنتهي�ة واليته�ا ع�ىل  إع�داد موازن�ة 

للع�ام املقبل , هدفه�ا تمرير توصيات 
صن�دوق النقد الدويل الت�ي لم تطبقها 
جميع الحكومات الس�ابقة، لكن هناك 
إمالءات عىل حكوم�ة الكاظمي لتكون 
منهاجا للع�ام املقب�ل ,فتجربته للعام 
املايض تس�ببت بأخط�اء كارثية عانى 
منه�ا العراقي�ون م�ن خ�الل ارتف�اع 

الفقر والبطال�ة والتضخم الذي أدى اىل 
انكماش االسواق املحلية«.

وأوضح أن »ارتفاع معدالت الدين العام 
الداخ�ي والخارج�ي دلي�ل عىل فش�ل 
سياس�ة الحكوم�ة املنتهي�ة واليته�ا ، 
وهي ت�رص من خالل م�رشوع موازنة 
٢٠٢٢ ع�ىل تكرار االق�رتاض الخارجي 

رغ�م تحقيق وفرة مالي�ة , ما يدل عىل 
وجود إمالءات خارجية يراد منها إغراق 

العراق بالديون غري املربرة.«
بالش�أن  املخت�ص  أك�د  جهت�ه  م�ن 
االقتص�ادي س�الم عب�اس يف اتص�ال 
»غي�اب  أن  العراق�ي(:  )املراق�ب  م�ع 
الحس�ابات الختامية هو أخط�ر أنواع 

الفس�اد الحكوم�ي، فضال ع�ن وضع 
5٠ دوالرا للربمي�ل وهو خطأ كبري يراد 
من�ه إعادة س�يناريو الع�ام املنرصم , 
فأسعار النفط يف ارتفاع كبري واالرصار 
عىل وضع س�عر أقل ه�و للتغطية عىل 
اإلنف�اق الحكوم�ي الكب�ري ناهيك عن 

بقاء األزمات املالية املفتعلة .

أكد مرصف الرافدين،امس السبت، أن دعم وتمويل 
بن�اء املجمع�ات الس�ك���نية م�ن اولوي�ات عمل 

املرصف.
وق�ال امل�رصف يف بي������ان ، إن “دع�م وتمويل 
بن�اء املجمع�����ات الس�كنية م�ن اولويات عمل 

املرصف”.
وأض�اف البي�ان، أن “اله�دف م�ن دعم املش�اريع 
االس�تثمارية هو تقوية االقتصاد الوطني والقضاء 

عىل البطالة”.

أعلن�ت الس�عودية، ع�ن رف�ع أس�عار الديزل يف 
السوق املحلية ٢1.٢ باملئة.

ووف�ق بي�ان لرشك�ة أرامك�و، امل�زود الرئي�س 
للمحروق�ات يف اململك������ة، ارتفع س�عر لرت 
الدي�زل م������ن ٠.5٢ ري�ال )٠.1٤ دوالر( إىل 
م�ن  اعتب������ارا  دوالر(   ٠.17( ري�ال   ٠.6٣

الجمعة.
وتجري الس�عودية، أكرب مصدر للنفط يف العالم، 
مراجع�ة األس�عار املحلي�ة للدي�زل واإلس�فلت 

سنويا.
ومن�ذ مطلع ٢٠18، بدأت الس�عودية رفع الدعم 

عن أسعار الطاقة ومراجعتها بشكل دوري.

عالية نصيف تجدد مطالبتها 
بإعادة سعر صرف الدوالر 

إلى ما كان عليه

الرافدين: دعم بناء 
المجمعات السكنية 

وتمويلها من أولوياتنا

السعودية ترفع أسعار
 الديزل بنسبة 21.2 %

جددت النائبة الس�ابقة عالية نصيف مطالبتها 
بتعدي�ل س�عر رصف ال�دوالر مقاب�ل الدين�ار 
واجراء تعديل عليه من قبل الحكومة يف املوازنة 

املالية للعام ٢٠٢٢ .
وقال�ت يف بيان:« س�بق ان طالبنا باعادة س�عر 
رصف ال�دوالر مقابل الدينار العراقي اىل ما كان 
علي�ه يف الس�ابق بعد ارتف�اع اس�عار النفط يف 
االس�واق العاملية وعدم وجود حاجة لالبقاء عىل 

سعر الرصف الجديد ».
واضافت نصيف : » ان املترضرين من رفع سعر 
الدوالر وخف����ض س�عر الدين�ار هم الطبقة 
الفقرية والكادحة الذي�ن اليجدون قوت يومهم 
»، مبينة :« ان عىل الحكومة اجراء تعديالت عىل 
موازنة الع����ام القادم وتخفيض سعر رصف 
ال�دوالر ام�ام الدين�����ار واعادته اىل الس�عر 

السابق«.

تصاع���دت حدة الرفض الش���عبي لموازن���ة 2022 التي أعدتها 
الحكوم���ة المنتهي���ة واليته���ا ف���ي محاول���ة  لتهميش دور 
البرلم���ان الجديد و تكرار أخطاء موازنة العام المنصرم , ورغم 
أن موازنة 2022 غير ملزمة للحكومة القادمة , لكن اإلصرار من 
قب���ل رئيس الوزراء الحالي بتطبي���ق توصيات صندوق النقد 

الدولي هو نوع من فرض الوصاية على الحكومة الجديدة .

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
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المراقب العراقي/ متابعة
استقبل قائد الثورة اإلسالمية سماحة آية 
الله الس�يد عيل الخامنئي، صباح السبت، 
الح�اج قاس�م  الفري�ق  الش�هيد  عائل�ة 
سليماني قائد فيلق القدس، ولجنة إحياء 

الذكرى الثانية الستشهاده.
واعت�ر قائ�د الث�ورة خ�الل ه�ذا اللقاء، 
»الحقيق�ة« و«اإلخ�الص« كرمز ومؤرش 
ملدرس�ة س�ليماني، مش�را إىل ان شباب 
املنطقة يقتدون بالحاج قاسم سليماني، 
وقال: ان س�ليماني العزي�ز كان وال يزال 
اكث�ر الش�خصيات الوطني�ة واملتميزة يف 

إيران والعالم اإلسالمي.
ووص�ف قائ�د الث�ورة استش�هاد الفريق 
ودويل،  وطن�ي  ح�دث  بأن�ه  س�ليماني 
الش�عبية  املراس�م  إحي�اء  إن  وأض�اف: 
واملبتكرة لذكرى استش�هاد الحاج قاسم 
يف عم�وم إي�ران يظهر أن الش�عب رائد يف 

تقدير هذا الشهيد العظيم.
واستشهد سماحته بعدة آيات من القرآن 
الكري�م، وق�ال:  الصدق واالخ�الص هما 
جوه�ر وش�كل مدرس�ة س�ليماني التي 
وكيفي�ة  واستش�هاده،  حيات�ه  بارك�ت 
استش�هاده بحم�د الل�ه أكمل�ت الرهان 

لجميع عباد الله وأعداء اإلسالم.
ووصف آية الل�ه الخامنئي، التزام الفريق 
س�ليماني الص�ادق تماًم�ا بالعه�د الذي 
قطع�ه م�ع الل�ه وتعامل�ه الص�ادق مع 
اإلم�ام الخمين�ي )رض( وقي�م اإلس�الم 
والثورة بانه مبعث بركة لنش�اط الفريق 
س�ليماني، مضيف�ا: ان س�ليماني عزيز  
الشعب اإليراني، قد تحمل معاناة النضال 
من أجل املثل العليا بكل كيانه وكان أميًنا 
لواجبات�ه تجاه الش�عب اإليران�ي واألمة 

اإلسالمية بكل دقة طوال حياته.
وانتقد س�ماحته من يسر بخطى العدو، 
الرتوي�ج  أو غ�ر طواعي�ة، يف  طواعي�ة 
لالزدواجية الزائفة بني »الش�عب واألمة«، 
قال: لقد أثبت الحاج قاس�م أنه يمكن أن 
يكون األكثر وطنية ويف نفس الوقت أكثر 

شخصية يف األمة.
وأشار إىل وجود عرشات املاليني يف تشييع 
جثمان الشهيد س�ليماني: هذه الحقيقة 
تدل عىل أن الحاج قاسم كان وال يزال اكثر 
الش�خصات الوطني�ة، مع إثب�ات تنامي 

تأثر ذكراه واسمه يف العالم اإلسالمي.
ووصف آي�ة الل�ه خامنئي الحاج قاس�م 
س�ليماني بأنه مظهر من مظاهر الجهد 
والعمل ال�دؤوب واملذهل، وقال: إن القائد 
البطويل للشعب اإليراني، يف جميع أعماله 
يتمت�ع  كان  الالمتناهي�ة،  ونش�اطاته 

بمس�توى مث�ر لإلعجاب من الش�جاعة 
والعقالنية يف نفس الوق�ت، ومع التعرف 
بدق�ة عىل العدو ومنش�آته وأدواته، دخل 
الس�احة دون أي خوف، بالقدرة والتدبر 

وكان يقوم بأشياء مثرة لالعجاب.
ووصف سماحته اشادة الشعب لشجاعة 
الفريق سليماني بانها إحدى نتائج صدق 

الحاج قاسم يف إخالصه للعهد اإللهي.
واعت�ر قائ�د الث�ورة »اإلخ�الص والعمل 
للش�هيد  أخ�رى  س�مة  الل�ه«  اىل  قرب�ة 
س�ليماني ونعمة ال غنى عنه�ا يف عمله، 
واض�اف: كان هارًبا من أن ُيرى ولم يكن 
يحب االزهر والتفاخر، وأن تشيع عرشات 
املاليني لجثمانه وانتش�ار اسمه وذكره يف 
العال�م كان أول مكافأة إلهية الخالصه يف 

العالم.
وتابع قائال: الشهيد قاسم سليماني بات 
رم�زا لألمل والثق�ة بالنفس والش�جاعة 
املنطق�ة،  يف  والن�ر  الصم�ود  ورس 
وكما ق�ال البعض بحق ، فإن س�ليماني 

»الشهيد« أخطر عىل أعدائه من »الفريق« 
سليماني.

وأضاف آية الل�ه الخامنئي: اعتقد األعداء 
أن�ه باستش�هاد س�ليماني وأب�و مه�دي 
ورفاقهما س�ينتهي كل يشء، ولكن اليوم 
وبفض�ل ه�ذه الدم�اء الغالي�ة والزاكية 

هربت امركا من أفغانستان.
ويف الع�راق يتظاهرون بالخروج واإلعالن 
عن دور استش�اري دون وجود عسكري، 
وبالطب�ع يجب عىل اإلخ�وة العراقيني أن 
يتابعوا هذا األمر بيقظة، ويف اليمن تتقدم 
جبه�ة املقاومة، وبش�كل عام ف�إن تيار 
املقاومة ومناهضة االس�تكبار يف املنطقة 
الي�وم ، أكثر ازدهاًرا وس�عادة وأمالً، من 

قبل أكثر من عامني.
ولفت قائد الثورة، اىل انموذج من معاملة 
الشهيد سليماني بلطف مع أبناء الشهداء، 
وق�ال: أن ذل�ك الش�هيد العزي�ز، تعام�ل 
بروح التعاطف مع عوائل الش�هداء، لكنه 
حازما ضد األرشار واملفس�دين الداخليني 

والخارجي�ني، لدرج�ة أن أنب�اء وجوده يف 
منطقة ما دمرت روح العدو.

واعتر محاولة القوى االستكبارية حذف 
الش�هيد س�ليماني يف الفض�اء اإلفرتايض 
عالمة عىل خوفهم حتى من اس�م الشهيد 
وانتش�ار وترويج س�رته، وقال: يف عالم 
الي�وم، الفض�اء اإللكرتون�ي ه�و مفتاح 
املستكرين، وهذه الحقيقة يجب أن تنبه 
أيًضا مس�ؤويل الفضاء االفرتايض يف البالد 
للت�رف بطريقة ال يمكن للعدو التعامل 
معه�ا يف الفضاء اإلفرتايض ب�أي طريقة 

ويف أي مكان يريد.
الش�هيد  الخامنئ�ي  الل�ه  آي�ة  ووص�ف 
س�ليماني بأن�ه حقيقة دائم�ة وحية إىل 
األب�د، وأض�اف: ان القتل�ة أمث�ال ترامب 
التاريخ وس�يدفنون  وأمثاله سينس�اهم 
يف مزبلت�ه بالطب�ع بعدم�ا يلق�ون جزاء 

جريمتهم الدنيوية.
وأشاد قائد الثورة بنشاطات عائلة ورفاق 
وأصدق�اء الش�هيد س�ليماني، وخاص�ة 

العميد اسماعيل قاآني قائد فيلق القدس 
بالح�رس الثوري يف متابعة نهج املقاومة 
املبارك والنهوض ب�ه، وقال: لقد وعد الله 
بالدفاع والنر ملن يسر يف اتجاه مشيئته 
وأهدافه، وهذا الوعد الواعد سيشمل حال 

الشعب اإليراني.
ويف مس�تهل اللقاء تحدثت الس�يدة زينب 
سليماني ابنة الش�هيد ورئيسة مؤسسة 
الش�هيد س�ليماني، وقدمت تقري�راً عن 
نش�اط هذه املؤسسة واإلجراءات املتخذة 
يف الجنة الش�عبية إلحي�اء الذكرى الثانية 

لشهداء املقاومة.
كما وص�ف القائد العام للح�رس الثوري 
الل�واء حس�ني س�المي، الش�هيد قاس�م 
س�ليماني بأن�ه حقيق�ة راهن�ة ملهم�ة 
لش�باب األم�ة اإلس�المية، مضيف�ا: لقد 
س�عى العدو إلطف�اء ن�ور املقاومة بهذه 
ه�ؤالء  دم�اء  معج�زة  لك�ن  الجريم�ة، 
الش�هداء األبرار دفعت املقاومة إىل التقدم 
وانسحاب العدو عىل كل جبهات الراع.

المراقب العراقي/ متابعة
وصل�ت ح�االت االستش�فاء ألطف�ال مصاب�ني 
بكوفيد-19 يف الوالي�ات املتحدة إىل أعىل معّدالتها 
من�ذ بدء الجائح�ة يف وقت تواج�ه البالد طفرة يف 
اإلصاب�ات بكوفي�د-19 بس�بب انتش�ار متحور 

»أوميكرون«.
وُيشّدد الخراء عىل أهمية تلقيح األطفال، الفتني 
إىل العدوى الش�ديدة لهذه املتحور واملس�ؤولة عن 
ارتفاع عدد حاالت االستشفاء يف صفوف األطفال.
وخالل األس�بوع الذي انتهى يف 28 كانون األول/

ديسمر، ُسّجلت 378 حالة استشفاء جديدة لدى 
الذي�ن ال يتخطى عمره�م 18 عام�اً، أي بارتفاع 
نس�بته 66% مقارنة باألس�بوع السابق، بحسب 
األرقام الص�ادرة عن »مراك�ز مكافحة األمراض 

.)CDC( »والوقاية منها
ويتج�اوز ه�ذا الرق�م القي�ايس الذروة الس�ابقة 
امللحوظة يف أيلول/س�بتمر خالل املوجة الوبائية 

املرتبطة بتفيش املتحور »دلتا«.
أّما الفئة العمرية األخرى الوحيدة التي وصل عدد 
حاالت االستش�فاء فيها إىل مستوى قيايس جديد 
فه�ي فئة الذي�ن ت�راوح أعمارهم ب�ني 18 و29 

عاماً.
ومع ذلك، فإن مس�توى اإلصابة باألشكال الحادة 
من املرض ب�ني القارصين ال يزال أق�ّل بكثر من 

تلك لدى الفئات العمرية األخرى.

»أوميكرون« ُيدخل عددًا كبيرًا من 
األطفال للمستشفيات األميركية

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
أعربت أوس�اط إرسائيلية عن قلق األجهزة االس�تخبارية، من 

استمرار تسلح حزب الله اللبناني بصواريخ دقيقة.
ونرشت صحف عري�ة تقريرا للصحفي »ت�ال ليف رام«، جاء 
في�ه أن حزب الله يواصل تس�لحه بالصواريخ الدقيقة بالرغم 
م�ن الهجم�ات اإلرسائيلي�ة يف س�وريا الس�تهداف ش�حنات 

األسلحة.
ولف�ت التقري�ر إىل أن القل�ق يتزايد حول تس�ليح ح�زب الله، 
بمنظوم�ات دفاع جوي، تحد من الحركة الجوية فوق األرايض 

اللبنانية.
وقال إن »التحدي الرئييس اآلخر هو تحس�ني االستعداد الندالع 
مواجهة عس�كرية يف الجبهة الش�مالية ضد ح�زب الله، وهذا 
رشط مل�زم للعم�ل ض�د إي�ران، وع�ىل اف�رتاض أن املواجهة 
العس�كرية مع الحزب قد تندلع بعد مهاجم�ة املواقع النووية 

المراقب العراقي/ متابعة ...
أك�دت صحيف�ة امركي�ة أن إي�ران 
تمتلك أسلحة أفضل ونفوًذا أكر من 
أي وقت م�ى يف تاريخها الحديث ، 
وذك�رت أن صواريخ ك�روز اإليرانية 
الخلي�ج  يف  الق�وى  مي�زان  غ�رت 

الفاريس .
األمركي�ة  األس�بوعية  وأق�رت 
بالق�درة  تقري�ر  يف  »نيويورك�ر« 
الجمهوري�ة  وتأث�ر  العس�كرية 
اإلس�المية االيرانية وكتبت أن إيران 
أفض�ل وأكث�ر نف�وذاً م�ن أي وقت 

مى يف التاريخ الحديث.
نيويورك�ر  صحيف�ة   وأش�ارت 

األس�بوعية يف مقال بقلم روبن رايت 
إىل أن أياً من الرؤس�اء األمركيني لم 
يتمكن من كبح نفوذ إيران السيايس 
وقوته�ا العس�كري يف منطقة غرب 
آس�يا ، وأن التهدي�دات العس�كرية 
للرئيس األمركي جو بايدن وأسالفه 
ض�د الجمهوري�ة االس�المية لم تعد 

»خياراً طويل األمد جذاباً أو فعاالً«.
ثم أش�ار راي�ت إىل التريحات التي 
أدىل بها فرانك ماكنزي ، قائد القيادة 
املركزية األمريكية )القيادة املركزية 
اإلرهابية( ، الذي كان قد اس�تعرض 
احتم�االت  س�بق  فيم�ا  بتحلي�ل 

املواجهة العسكرية مع إيران.
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المراقب العراقي/ متابعة...
أكد رجل الدين البارز يف منطقة القطيف الشيخ جاسم 
محمد عيل املحمد أن الش�هادة الت�ي كان يبحث عنها 
الشيخ النمر ليست رغبة محض ذاتية، بل كانت رغبة 
رسالية فهو كان رساليا يف تفكره وتفاعله ونشاطه.

ويف ح�وار م�ع وكالة أنباء ف�ارس بمناس�بة الذكرى 
السادس�ة الستش�هاد آية الله الش�يخ نمر باقر النمر 
قال الشيخ جاس�م محمد عيل املحمد : عندما نتحدث 
عن الش�يخ النمر، فنحن نتحدث ع�ن مرجعية ثورية 
يف روحي�ة اإلب�اء والع�زة والغ�ر ع�ىل الح�ق وأهله، 
نتحدث عن قضية عادلة، ومواقف مرشوعة، وأهداف 

مقدسة.
وأضاف: أن تجربة الش�يخ النم�ر بفعل ه   ذه العنارص 
والعوام�ل تحولت إىل مصدر ش�حن روح�ي للمجتمع 
واألمة، تعطيها الق�درة الروحية واإليمانية عىل انتاج 
املماثل ل�ه واملش�ابه ملقاومته�ا وإرادته�ا، وتمنحها 

االس�تطاعة عىل تجاوز الظروف السياس�ية الصعبة 
واملس�تعصية الت�ي صنعها العدو يف مخيال الش�عوب 
واملجتمع�ات م�ن أج�ل اش�عارها وهمي�ا بالهزيم�ة 
والضع�ف والعج�ز يف الدخ�ول إىل التح�دي الحضاري 

القائ�م وإدارة تطورات�ه وحاجيات�ه.
وحول الدروس التي يمكن تعلمها من موضوع الشيخ 
نمر، قال العال�م القطيفي: هذا النموذج الالمع، علينا 
أن نستحرضه بشكل أخص يف هذه الظروف املحتدمة 
التي نعيش�ها مع النظام الس�عودي، هذا النظام الذي 
يهدف إىل اس�تئصال الحال�ة الديني�ة الواعية، ويعمل 
عىل تجفيف كل أش�كال املقاوم�ة الثقافية واملعنوية 
والسياس�ية يف املجتم�ع، ويس�عى إىل تحويل الوضع 
االجتماع�ي من موق�ع اإليم�ان الحي�وي و الطريقة 
ع�ىل  القائم�ة  والحرك�ة  التفك�ر  يف  االس�رتاتيجة 
استهداف الغايات الكرى، إىل موقع الفساد واالنحالل 

واالنحراف، ليخرجها من ساحة التدافع الحضاري.

المراقب العراقي/ متابعة...
األجان�ب  للعامل�ني  صعب�ا   2022 الع�ام  س�يكون 
بالس�عودية يف ظل التعليمات الوزارية املعلنة سابقا، 
والتي تخ�ص توطني عدد مهم م�ن الوظائف واملهن، 

وجعلها حكرا عىل املواطنني املحليني.
وتض�م الس�عودية 14 ملي�ون نس�مة م�ن األجان�ب 
باململكة، بحسب أرقام معهد اإلحصاء السعودي لعام 
2020، ويغطي هذا التعداد الس�كاني ألعداد األجانب 
املقيمني يف اململكة العربية الس�عودية جميع املقيمني 

والعاملني واملهاجرين املقيمني يف البالد.
وأعلن�ت وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتماعية يف 
الس�عودية عن البدء يف تطبيق قرارات التوطني ألربعة 
قطاع�ات هامة يف س�وق العمل الس�عودية، تش�مل 
توطني مهن أنش�طة التخليص الجمرك�ي، ومدارس 
تعلي�م قي�ادة املركب�ات، وامله�ن الفني�ة الهندس�ية، 
واملهن القانونية، اعتبارا من الخميس يف جميع أنحاء 

اململكة.
وسيش�مل قرار التوطني مهن العم�ل بتطبيقات نقل 

ال�ركاب طبق�ا لق�رار وزير النق�ل الس�عودي رئيس 
مجل�س إدارة الهيئ�ة العامة للنقل صال�ح بن نارص 
الج�ارس، بق�ر العمل عىل الس�عوديني، س�واء عىل 

املركبات أو الخاصة أو من خالل املنشآت.
وأوضح الوزير أن نس�بة غر الس�عوديني العاملني يف 
هذا النشاط تراجعت إىل 4 % فقط من إجمايل العاملني 
فيه، وليتم باإلجراء الحايل توطني جميع فرص العمل 

يف النشاط بنسبة 100 %.
من جهته�ا، أطلق�ت الهي�أة العامة للط�ران املدني 
باململك�ة يف منتص�ف كان�ون الثان�ي/ يناي�ر 2021 
مب�ادرة لتوط�ني وظائف قط�اع النقل الج�وي، التي 
مختل�ف  يف  وظيف�ة  آالف   10 توط�ني  تس�تهدف 
التخصص�ات املتعلقة بقطاع الط�ران، يف إطار رؤية 

اململكة 2030.
واش�تملت املب�ادرة عىل توط�ني 28 مهنة متخصصة 
يف مج�ال قطاع النق�ل الجوي، واملوافق�ة عىل توزيع 
املستهدفات بحسب الخطة التنفيذية املطورة لألعوام 

الثالثة 2021، 2022، 2023.

الصحافة العبرية تكشف عن قلق إسرائيلي
 متصاعد من صواريخ حزب اهلل

نيويوركر: صواريخ كروز اإليرانية غيَّرْت
ميزان القوى في الخليج

خالل الذكرى الثانية لرحيله

قائد الثورة ُيحذر األعداء: »الشهيد سليماني« 
أخطر عليكم من »الفريق سليماني«

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد عضو املكتب السيايس ألنصار الله، فضل ابو طالب، أن سليماني شهيد 
األمة يف معركتها للتصدي للعدوين األمريكي واإلرسائييل، وان دماء شهداء 

قادة النر لن تذهب هدرا.
وأش�ار العضو البارز يف املكتب الس�يايس ألنصار الله فض�ل أبو طالب، اىل 
تأثر مدرس�ة وفكر الحاج قاسم بعد استشهاده يف أوساط الشعب اليمني 
املظل�وم وقال: كان الش�هيد الكبر الحاج قاس�م س�ليماني قائ�دا فاتحا 
وفارس�ا عظيما من فرسان األمة اإلس�المية، كانت له إسهامات كبرة يف 

دعم ونرة قضايا األمة اإلسالمية.
وأردف ابوطالب: أن الش�هيد س�ليماني ش�هيد األمة كل األمة يف معركتها 
لالستقالل ومواجهة االستكبار والتصدي للعدو األمريكي واإلرسائييل،كما 
كان�ت له مواق�ف قوية ومرشف�ة إىل جانب الش�عب اليمن�ي املظلوم ضد 

العدوان األمريكي السعودي الغاشم والحصار الجائر عىل الشعب اليمني.
وتاب�ع: بالتأكيد أن دماء الش�هيد س�ليماني والحاج أبومه�دي ورفاقهما 
وتضحيتهم�ا يف س�بيل الل�ه واملس�تضعفني لن تذه�ب ه�دراً ، فكما كان 
جهاده�م يثمر نراً وعزًة وفتحاً، كذلك ش�هادتهم وتضحيتهم س�تكون 
أعظم أثراً ونراً بإذن الله تعاىل عىل مس�توى األمة اإلس�المية بشكل عام 

وعىل مستوى الشعب اليمني بشكل خاص.
ولف�ت فض�ل ابوطالب اىل أث�ر حب الحاج قاس�م يف القل�وب وهو مجاهد 
بس�يط ومتواضع موضحا:كان الش�هيد س�ليماني مجاهداً يف س�بيل الله 
تع�اىل من�ذ بداية ش�بابه، مخلص�اً صادقاً مع الل�ه تعاىل، وم�ن املتميزين 
بإيمانهم وقوتهم وفاعليتهم وحركتهم واستمر عىل هذه الوترة االيمانية 
دون توقف منذ انطالقته تحت راية الوالية مع اإلمام الخميني رضوان الله 
تعاىل عليه، ثم مع اإلمام الخامنئي حفظه الله بكل إخالص وتفاني وصدق 
وبفاعلي�ة أكر وارتقاء يف س�لم الكم�ال اإليماني كما يقول الس�يد القائد 
عبداملل�ك بدرالدي�ن الحوث�ي يحفظه الل�ه ويرعاه وهذا رس ق�وة وفاعلية 

وجاذبية وتأثر الشهيد سليماني رحمة الله عليه عىل مستوى العالم.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد يوسف الحساينة عضو املكتب 
السيايس لحركة الجهاد االسالمي 
الش�هيدين  اغتي�ال  ذك�رى  أن 
القائدين قاسم سليماني، ورفيقه 
أب�و مهدى املهن�دس التي نزفت يف 
مثل ه�ذه األيام يف العراق، س�وف 
ُتزهر نراً وتفتح لألجيال طريقاً 
ييضء ليل املنطقة املترسبل بسواد 
التطبيع وُسُحِب التآمر املسمومة.

وقال الحس�اينة إن قوى املقاومة 
الل�ه  بفض�ل  بات�ت  فلس�طني  يف 
أوالً، ث�م بفضل جهود الش�هيدين 
أب�و  ورفيق�ه  س�ليماني  قاس�م 
مهدى املهن�دس وجهود املقاومني 
األبط�ال، تش�هد تح�والً نوعي�اً يف 
وبات�ت  قدراته�ا،  تراك�م  مس�ار 
تش�كل اليوم نهجاً وخط�اً أصيالً، 
املنطق�ة  لش�عوب  أم�اًل  يمث�ل 
للتخل�ص م�ن الع�دو الصهيوني، 

والهيمنة الغربية االستعمارية.
اغتي�ال  ذك�رى  أن  ع�ىل  وش�دد 
»س�ليماني« و«املهن�دس« يف مثل 
هذه األيام يف العراق، س�وف ُتزهر 
ن�راً، وتفت�ح لألجي�ال طريق�اً 
ييضء ليل املنطقة املترسبل بسواد 
التطبيع وسحب التآمر املسمومة.

وأضاف: إن دماءهما الزكية وهي 
تفيض عش�قاً ل�ألرض واملقاومة، 
إنما ترسم صورة الّنر والبطولة، 
الت�ي  للمعرك�ة  الطري�ق  وُتعّب�د 
س�تكنس امل�رشوع االس�تيطاني 
اإلرهاب�ي العنري من فلس�طني 

واملنطقة مهزوماً ذليالً.
الس�يايس  املكت�ب  عض�و  وب�نّي 
أقدم�وا  الذي�ن  س�يعلم  للجه�اد: 
ع�ىل ارت�كاب الجريم�ة اإلرهابية 
بحق ش�هيد القدس الحاج قاس�م 
س�وف  دماءهم�ا  أن  واملهن�دس، 
تطاردهم يف كل املنطقة وىف القلب 
منها فلسطني، حتى يرحلوا عنها.

»بغدره�م  قاتليه�م  أن  وأك�د 
مس�ار  يوقف�وا  ل�ن  وإرهابه�م 
تصاعد مح�ور املقاوم�ة وتعاظم 
قدرات�ه الت�ي أربكت حس�اباتهم، 
وأن املنطقة وفلس�طني عىل موعد 
مع النر املحتوم، تماماً كما أنهم 

عىل موعد مع الهزيمة والرحيل«.
وش�عب  فلس�طني  أن  وش�دد 
املواق�ف  ينس�يا  ل�ن  املقاوم�ة 
البطولي�ة، والتضحي�ات العظيمة 
واملهندس،  س�ليماني  للش�هيدين 
ول�كل الش�هداء ال�ررة م�ن أجل 

فلسطني والقدس.

أنصار اهلل: دماء قادة النصر
 لن تذهب هدًرا

حركة الجهاد: المقاومة تشهد 
اًل نوعيًّا َتحوُّ

معارض حجازي: الشيخ النمر كان رسالًيا 
في تفكيره وتفاعله ونشاطه

السعودية« ُتنّغص عيش األجانب في أرض الحرمين
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بقلم/ليلى نقوال
من�ذ 4 آب/أغس�طس 2020؛ أي تاريخ انفجار 
مرف�أ ب�روت، وبع�ده االعت�داءات اإلرسائيلي�ة 
املتك�ررة ع�ى مرفأ الالذقي�ة، ُس�لِّطت األضواء 
ع�ى موان�ئ رشق�ي املتوس�ط كمح�ور رصاع 
جيوبوليتك�ي. قب�ل ذل�ك، كانت موان�ئ القرن 
األفريقي مركزاً جاذباً للرصاع الجيواسرتاتيجي 
يف املنطق�ة، منذ ما بعد إعالن مب�ادرة »الطريق 
والح�زام« الصيني�ة، والت�ي تك�رّس يف ش�ّقها 
البحري أهمية كربى للموانئ التي ستكون قبلة 

التجارة الصينية مع العالم.
كان الق�رن األفريقي س�احة لرصاع الس�يطرة 
ع�ى املوان�ئ، والتي ب�دأت م�ن جيبوت�ي، التي 
توصف بأنها املركز التج�اري الرئييس يف رشقي 
أفريقي�ا. وقام�ت جيبوتي، عام 2013، بفس�خ 
عقد تطوي�ر مينائها - يصفه البن�ك الدويل بأنه 
م�ن أكث�ر املوانئ تط�وراً يف العال�م - مع رشكة 
»موانئ دبي«، لتعقد اتفاقاً مع الصني، وترفض 

عروضاً فرنسية وكندية يف هذا املجال. 
وتكريساً لالسرتاتيجية الصينية التوسعية، عرب 
االس�تثمار والتنمي�ة، لم تكتِف الص�ني بتطوير 
البني�ة التحتية ملين�اء جيبوتي، بل أنش�أت فيه 
أول قاع�دة عس�كرية لها خ�ارج حدودها، من 
أج�ل »محارب�ة اإلرهاب«، كما ج�اء يف »األوراق 
البيض�اء« الصينية. وكما جيبوتي، ش�هدت كل 
م�ن إريرتيا والصوم�ال واليمن منافس�ة، دولياً 
وإقليمي�اً، م�ن أج�ل االس�تحواذ ع�ى املوان�ئ. 
وتزاي�دت ح�ّدة املنافس�ة بع�د أن أعلنت الصني 
تطوي�ر ميناء »جوادر« الباكس�تاني، املطل عى 

بحر العرب.
وكم�ا ه�ي الحال يف ش�مايل أفريقي�ا ورشقّيها، 
كذل�ك يف رشقي املتوس�ط، ال�ذي يب�دو أنه بات 

رقعة شطرنج جيواسرتاتيجية، ازدادت أهميتها 
بعد مب�ادرة الطريق والحزام الصينية، وذلك من 

خالل ما ييل:
- الطري�ق ال�رّبي ال�ذي ُيعي�د الحي�اة إىل طريق 
الحري�ر ال�ربي القدي�م، من خ�الل عبور آس�يا 
الوس�طى واملرشق العرب�ي وتركي�ا، وصوالً إىل 
أوروب�ا، ورب�ط املناط�ق بعضه�ا ببع�ض، عرب 
�دة من الس�كك الحديدي�ة والطرق  ش�بكة معقَّ
الرسيع�ة واملوان�ئ الجوية والبحرية وش�بكات 
الكهرباء والنفط وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي 

املَِسيل وشبكات االتصاالت.
- طريق الحرير البحري، الذي يعيد إنتاج طريق 
الحرير البح�ري التاريخي القديم. يمتد من بحر 
الص�ني الجنوب�ي واملحي�ط الهن�دي، ويمّر عرب 
البح�ر األبي�ض املتوس�ط إىل أوروبا، م�ع فارق 
رئي�يس مف�اده أن�ه يص�ل إىل وجهت�ه النهائية 
)أوروب�ا( عرب خليج عدن وقناة الس�ويس، بدالً 
من االلتفاف ح�ول القارة األفريقي�ة، كما كان 

الطريق القديم.
وألن الصني تعتمد تنويع الخطوط وعدم االعتماد 
عى خط رئييس واحد، يمكن للواليات املتحدة أو 
أو  االقتصادي�ة والجيوبوليتيكية،  للمنافس�تني 
لعدم االستقرار، سياسياً وأمنياً، أن يعرقله، فإن 
دم�ج تركي�ا ودول رشقي املتوس�ط يف »مبادرة 
الحزام والطريق« يعطي الصني َمْنَفذاً موازياً إىل 
البحر األبيض املتوسط، يمّكنها من تخّطي قناة 
السويس كطريق تجاري دويل مع جنوبي أوروبا 

وشمايل إفريقيا. 
انطالق�ًا م�ن هذه الرؤي�ة، اس�تثمرت الصني يف 
مين�اء حيف�ا، وأب�دت رغبته�ا يف االس�تثمار يف 
ميناءي الالذقية وطرطوس يف س�وريا، ووقّعت 
لبن�ان  يف  لتطوي�ر مرف�أ طرابل�س  اتفاقي�ات 

واستخدامه:
1- تطم�ح »إرسائيل« إىل أن يش�ّكل ميناء حيفا 
مرك�زاً تجارياً إقليمياً، يجع�ل »إرسائيل« مركزاً 
للمالحة البحرية يف املنطقة، مستفيدة من عمق 
املياه التي تس�مح باستقبال الس�فن الضخمة. 
وكان�ت بلدي�ة مدين�ة حيف�ا وّقع�ت اتفاقاً مع 
الصني يف حزيران/يونيو 2019، مدته 25 عاماً، 
لبن�اء مين�اء بح�ري كبر ع�ى البح�ر األبيض 
املتوس�ط وتش�غيله، وب�دأ تش�غيله يف أيل�ول/

سبتمرب 2021. 
ق�درة  بتوس�يع  اهتمامه�ا  الص�ني  أب�دت   -2
مين�اء الالذقية وتطوير مين�اء طرطوس، آخذة 
طرط�وس،  يف  الروس�ية  املصال�ح  االعتب�ار  يف 

واإليرانية يف الالذقية. 
3- تس�لّط الص�ني نظرَه�ا ع�ى موان�ئ لبنان، 
وخصوصاً ميناء طرابلس، من أجل اس�تخدامه 
ِمْح�َوراً مركزي�اً إلعادة الش�حن إىل رشق البحر 
األبيض املتوس�ط. إن قرب طرابلس من س�وريا 
يجعله�ا مركزاً محتمالً ملش�اركة بكني يف إعادة 
اإلعمار يف س�وريا بعد الح�رب. كما أبدت الصني 
رغبته�ا يف إنش�اء س�كك حديدية ترب�ط بروت 

بطرابلس، كما تربط لبنان بسوريا.
 بناًء عى كل ما تقدَّم، يبدو أن هناك حرَب موانئ 
حقيقية تجري يف رشقي املتوسط. إن الهدف من 
اسرتاتيجية الس�يطرة عى املوانئ هو التموضع 
عى خط املسالك البحرية التي ستعتمدها طريق 
الحرير الجديدة، يف ش�ّقها البحري، واالستفادة 
من التبادل التجاري ال�دويل والتحّكم يف املضائق 
املهمة، م�ن خالل تس�هيل تح�ركات القطعات 

البحرية للدول أو إعاقتها خالل أوقات الحرب. 
وهك�ذا، إذا كانت »إرسائيل« تضع نصب عينيها 
تحوي�ل مرف�أ حيف�ا إىل مرك�ز تج�اري إقليمي 

يس�يطر ع�ى كل التج�ارة البحري�ة يف املنطقة 
ويس�تقطبها، فإن من مصلحتها خروج املوانئ 
املحيط�ة يف كل من لبنان وس�وريا من الخدمة، 
وتحوي�ل الس�فن التجاري�ة إىل حيف�ا، حتى لو 
اضطره�ا األمر إىل إخ�راج املراف�ئ األخرى من 

الخدمة عرب العدوان.
بناًء عليه، إن انفجار مرفأ بروت وخروجه عن 
الخدم�ة بع�د آب/أغس�طس 2020، باإلضافة 
إىل الع�دوان اإلرسائييل عى مرف�أ الالذقية يف ال� 

28 من كانون األول/ديس�مرب 2021، واألرضار 
الهائل�ة التي لحقت به، تجع�ل األنظار تتجه إىل 
مين�اء طرطوس يف س�وريا ومين�اء طرابلس يف 

لبنان:
- مرفأ طرطوس: إن وجود القاعدة العس�كرية 
الروس�ية يف طرطوس، وخشية اإلرسائيليني من 
إثارة الغضب الرويس، قد يحّيدان مرفأ طرطوس 
من استهداف إرسائييل - أقلّه - يف املدى القصر.

- بالنسبة إىل مرفأ طرابلس: منذ تكريس توازن 

الردع بني لبنان و«إرسائيل« بعد حرب عام 2006 
وم�ا تاله�ا، هناك خش�ية إرسائيلي�ة دائمة من 
رّد لبناني صارم عس�كرياً يف حال تّم اس�تهداف 
مناط�ق أو موان�ئ لبناني�ة. ل�ذا، ف�إن العدوان 
العسكري اإلرسائييل املبارِش قد يكون مستبَعداً. 
فهل يش�هد مرفأ طرابلس عمالً تخريبياً مفتَعالً 
ل ضد مجهول، أو يتَّسم بالغموض، بحيث  يسجَّ
ين�درج تحت بن�د الفس�اد وتقصر املس�ؤولني 

وإهمالهم؟

طريق الحرير الصيني .. صراع الموانئ في شرقي المتوسط

ضوء عىل المفاوضات
 بني اإلطار والتيار

بقلم/ محمد صادق الهاشمي

حينم�ا زار الس�يد مقت�دى االط�ار بتاري�خ 12/7/ 2021، غ�رد بعد 
خروج�ه بما ي�يل)) حكوم�ة اغلبية وطني�ة الرشقي�ة وال غربية ((، 
وذات العب�ارة كررها الس�يد مقتدى بع�د ان زاره وفد االط�ار بتاريخ 
2021/12/29،فقدغ�رد ب�ذات العب�ارة )) حكوم�ة اغلبي�ة وطني�ة 

الرشقية وال غربية ((.
مل�ن يدق�ق يف املوق�ف الش�يعي العام يج�د م�ن الطبيع�ي: ان االطار 
وباالجماع يشعر باملسؤولية التاريخية، ويدرك خطورة املستقبل حال 
انفرط عقد املوقف الش�يعي؛ فالبد من امل�ي قدما يف التفاهمات مع 
التيار ريثما يجد القوم مخرجا من االزمة يتم من خالله جمع الشيعة 
عى الحد االدنى من االتفاق، وبما يمكنهم من تشكيل حكومة تحفظ 

الحق الشيعي وتنزع فتيل االزمات الالحقة.
وفق هذا الواقع تتكرر الزيارات وتتسع الصدور مهما كان التيار مرصا 
ومغ�ردا ومبتعدا.؛وبهذا الصدد ووفق تلك املقدمة عن خطوات االطار، 
وهي تكليف رشعي تاريخي؛ لنزع فتيل االزمة وانتزاع الصاعق املحدق 

بالشيعة نجد ان التفاهمات حققت ماييل :
1/ حدي�ث وفد االطار يف كال االجتماعني مع التيار كان مؤكدا لوحدته 
وع�دم تفريطه بأي طرف م�ن اطرافه، ولن يتنازل ع�ن اي فرد منه، 
فاالط�ار هو االطار وم�ن اراد ان يتفاهم مع الش�يعة عليه ادراك هذا 
الثابت، واليمكن التقليل من شان هذا الثابت االن فانه صمام االمان .

2/ انطالق�ا من الش�عور باملس�ؤولية لقادة االطار فانهم س�يزورون 
كافة الجهات والشخصيات الش�يعية الفائزة لبحث الكتلة االكرب كما 
زاروا الحنانة بعدها يتم الخروج اىل الفضاء الوطني من الكرد والسنة.
3/ الكرد اعلن�وا موقفهم بوضوح انهم لن يدخلوا يف ) الكتلة االكرب(؛ 
الن دخ�ول اي طرف منهم سيتس�بب يف انقس�امهم واضعافهم، وهم 
يحرص�ون عى مطالبه�م الكردية فقط؛ لذا ف�ان املعادلة الحاكمة يف 

البني ه�ي ان توحيد املوقف الش�يعي وحدة ملوقفه�م والعكس صحيح، 
وه�ذا يجعله�م يدركون اهمي�ة ان يتوح�د املوقف الش�يعي واليمكنهم 
املغام�رة يف التحالف مع اي طرف دون االخر ملا له من االثر الس�لبي عيل 

وحدتهم ومستقبلهم السيايس داخل اإلقليم وخارجه .
4/ الحدي�ث عن الرئاس�ات الثالث س�ابق الوان�ه ولم يت�م التطرق له يف 
االجتماع�ني؛ الن ام�ر الرئاس�ات من�وط بص�ورة طبيعي�ة بمخرج�ات 
االجتماعات ب�ني الطرفني، وبتحقيق القدر املمك�ن من االتفاق، ورفض 
التف�رد واالقصاء الي ط�رف، وبمنع تمزيق االطار، او الفضاء الش�يعي 
االوس�ع، بل املؤكد ان الوفد طرح عى الس�يد الص�در موضوع العودة اىل 
االطار التنس�يقي وينتظرون من�ه الرد، وقد تم االتف�اق عى لقاء مقبل 
يحدد قادة االطار موعده بعد ان يس�تحرض كافة مس�تلزماته ومقرراته 
ه�ذه االيام، وهنا نقول يجدر بالكل ان يتح�ى بالقوة واالطمئنان ملوقف 

االطار والرد عى السلبيات التي يشيعها االخرون .
ومهم�ا كان موق�ف التي�ار ورفضه وس�قوف مطالبه فان ه�ذا اليمكن 
ان يف�ت يف عض�د االطار ويمنعه من مواصلة الح�وار مهما كان الرفض 
واملفاجئات والتغريدات؛ كونهم يعلمون ان االبواب مغلقة بوجه التيار ما 
لم يدخل باب حطة ) الش�يعي ( ومن الطبيعي يف علم املفاوضات مقولة 
خالصته�ا ان اول الح�وار يختلف ع�ن نهاياته و))االم�ور بخواتيمها(( 
كم�ا يق�ول النبي االك�رم )ص(، وقال تعاىل)) لكلِّ نبأٍ مس�تقٌر وس�وف 

تعلموَن((.

طوق النجاة الروسي لواشنطن وأنقرة من أجل 
االنتصار في أوكرانيا

في الذكرى العاشرة ليوم السيادة العراقية

بقلم/ميشال كالغاصي
املعّق�د، يمك�ن  األوكران�ي  املل�ف  ويف 
رص�د كّل ما س�لف ذكره وق�د تحقق 
ع�ى أرض الواقع، وق�دم كل طرف ما 
أراد إظه�اره ع�ى وقع طب�ول الحرب 
الحالية املحتملة، ويبقى الس�ؤال: هل 
أنهت واش�نطن اس�تعداداتها لتنظيم 
هوي�ة وصف�وف حلفائه�ا ومقاتليها 
ع�ى األرض؟ هل قرر النات�و االعتماد 
ع�ى الجي�ش الرتكي، وه�و ثاني أكرب 
لص�ّد  صفوف�ه،  يف  عس�كرية  ق�وٍة 
»الع�دوان ال�رويس«، أو س�يكون ذلك 
خارج حس�اباته امليداني�ة، بالنظر إىل 
العالق�ة واملصالح الروس�ية - الرتكية 
املش�رتكة؟ ما هو رأي القيادة الرتكية 
أو  محرج�ة  تك�ون  ه�ل  وموقفه�ا؟ 
وإنه�اء  القن�اع  إزال�ة  ع�ى  مج�ربة 
أرجحته�ا عى الحب�ال كاّف�ة، وعليها 
أن تق�رر أّي هزيم�ٍة تفض�ل تلقيه�ا، 
 - األورايس   - ال�رويس  الجان�ب  ع�ى 
اإليران�ي - الصيني - اآلس�يوي أو عى 
الجانب األمرك�ي - األطليس - الغربي 

- األوروبي - اإلرسائييل؟ 
م�ا هي خي�ارات ق�وات ال�رد الرسيع 
األطلسية ذات العدد والعدة والجاهزية 
العالية، وخصوصاً أنَّ قيادتها تتمركز 
يف تركيا، وُتعترب بمثابة القوة الرئيسية 
للنات�و، وق�رار تش�كيلها ب�دأ يف العام 
2014 م�ع بداي�ة األزم�ة األوكراني�ة، 
بهدف »احتواء« موسكو؟ ومما ال شكَّ 
فيه أنَّ تركيا ستكون بلد املقر الرئييّس 
لحلف الناتو وغرف عملياته العسكرية 
للدف�اع ع�ن أوكراني�ا، كم�ا تتح�ّدث 

واشنطن وحلفاؤها.

تب�دو تركي�ا يف وضٍع ال ُتحس�د عليه، 
النات�و،  يف  رشكاؤه�ا  في�ه  َوَضَعه�ا 
بمواجه�ة صعب�ة لق�راٍر ق�د يكلّفها 
الكث�ر يف ح�ال اخت�ارت أن تكون مع 
روس�يا أو حتى ضدها، وس�ط غياب 
خي�اٍر ثال�ث حت�ى اللحظة، م�ا ينذر 
باق�رتاب أزمة خطرة تط�ال العالقات 
قطع�ت  الت�ي  الرتكي�ة   – الروس�ية 
أش�واطاً مهمة، كذلك يمك�ن أن يعيد 
وقوفها ضد روس�يا عقارب الزمن إىل 
الع�ام 2015 وعملي�ة تدم�ر الطائرة 

الروسية وإسقاطها.

 يب�دو الوقت غر مناس�ب الس�تفزاز 
يف  القوي�ة  ومخالب�ه  ال�رويس  ال�دب 
أي�ام غضب�ه، يف وق�ٍت أش�ار املتحدث 
باس�م الرئيس ال�رويس، أم�س األول، 
إىل »احتمال إجراء مش�اورات أمركية 
- تركي�ة«، لك�ن ه�ذا لن يمن�ح تركيا 
فرص�ة التنح�ي جانب�اً والوقوف عى 
إذا م�ا عدن�ا إىل  الحي�اد، وخصوص�اً 
ترصيح�ات س�ابقة وخط�رة لوزي�ر 
الخارجية الرتك�ي، أكد من خاللها أننا 
»لن نتجاهل مبادئنا وعالقاتنا الوثيقة 
مع أوكراني�ا ملجرد عالقاتنا الواس�عة 

م�ع روس�يا«، يف ح�ني أعل�ن الرئيس 
إردوغان مؤخراً »استعداد بالده للقيام 
بدور الوس�يط بني أوكرانيا وروسيا«، 
يف إش�ارة واضح�ة إىل أولوي�ة الحلول 

السياسية والدبلوماسية. 
لك�ن م�ا يج�ري ميداني�اً حت�ى اآلن 
يؤّك�د س�ر تركي�ا بعكس م�ا تحدث 
عنه إردوغ�ان، فقد ش�اركت بفعالية 
أوكراني�ا،  إىل  األس�لحة  توري�د  يف 
وتحديداً بطائ�رات »برقدار« من دون 
طي�ار الهجومي�ة. وق�د اس�تخدمتها 
مؤخراً الق�وات األوكراني�ة يف عمليات 

دونب�اس،  يف  والقص�ف  االس�تطالع 
باعرتاف هيئ�ة األركان العامة للقوات 
املس�لحة األوكراني�ة، وبتأكيد الرئيس 

األوكراني ووزير خارجيته. 
تب�دو االزدواجي�ة والنف�اق الرتكي يف 
أع�ى مظاهرهم�ا بالس�ر ب�ني الحل 
مع�اً،  العس�كري  والدع�م  الس�يايس 
وخصوص�اً م�ع ذرائ�ع التربي�ر التي 
اس�تخدمتها وس�ائل اإلع�الم الرتكية 
بإلقائه�ا الل�وم ع�ى حكوم�ة كييف، 
تتحم�ل  أن  لرتكي�ا  يمك�ن  ال  وبأن�ه 
مسؤولة اس�تخدام الطائرات من دون 

طي�ار بعد بيعها، وأنه�ا لم تعد تركية، 
وأصبحت أوكرانية... يف حني اس�تخف 
ال�روس به�ا، وأك�دوا أنه�ا طائ�رات 
الرسعة،  »متخلّفة وضعيف�ة وبطيئة 
وس�تكون أهدافاً سهلة ألنظمة الدفاع 

الجوي الروسية«. 
حالي�اً  املتح�دة  الوالي�ات  تب�دو  وال 
مستعدة لخوض تس�وياٍت كربى، عى 
وق�ع هزائمه�ا امليدانية م�ع حلفائها 
يف غالبية الس�احات الس�اخنة، ناهيك 
بالهزائم السياس�ية املتوقعة يف غالبية 
امللفات الشائكة والعالقة، وعى رأسها 
تصاع�د القلق اإلرسائييل م�ن احتمال 
النج�اح يف التوصل إىل اتفاق نووي مع 
إي�ران، وخروجها من الع�راق من بعد 
أفغانستان، وارتفاع احتمال خروجها 
من سوريا، وميل لبنان نحو االستقرار 
أكث�ر من ميله نحو الف�وىض املطلوبة 
أمركي�ًا، بحس�ب ترصيح�ات رئيس 
الحكوم�ة نجي�ب ميقاتي األخ�رة... 
وبالتايل ال بد م�ن البحث عن حٍل ثالث 
ال يس�مح بهزيم�ٍة كامل�ة أو بن�رٍص 
مؤزر، س�واء كان روس�ياً أو أمركياً، 
باس�تثناء تقديم بعض الحلول املؤقتة 

عى طريقة مسكنات اآلالم. 
ه�ذا ما س�رتّحب به تركيا، وس�يكون 
ط�وق نجاتها من كارثة تس�تطيع هّز 
كيانها عى يد بوت�ني، أو بانهيار حكم 
إردوغ�ان يف ليل�ة وضحاها ع�ى غرار 
نفس�ه،  الوق�ت  ويف   .2016 انق�الب 
س�يكون ط�وق النج�اة ال�رويس الذي 
يقدمه بوتني ذاته لواش�نطن والرئيس 
باي�دن، لتقّب�ل الواق�ع ال�دويل الجديد 
والهزيم�ة البطيئة تحت عنوان الحوار 

بقلم/ إياد السماوي
تم�ّر اليوم الذك�رى العارشة ليوم الس�يادة ويوم 
رحي�ل آخ�ر جن�دي أمريك�ي م�ن أرض العراق , 
فف�ي مثل ه�ذا اليوم قبل عرش س�نوات تحققت 
إرادة الش�عب العراق�ي بانس�حاب آخ�ر جن�دي 
أمريكي من أرض الع�راق , وذلك تنفيذا التفاقية 
االنسحاب املّوقعة بني الحكومة العراقية واإلدارة 
األمريكية , ففي مثل هذا اليوم حصل العراق عى 
س�يادته كاملة وغر منقوصة وأصبح حرا عزيزا 
بفضل إرادة وحكمة رئيس الوزراء األسبق نوري 
كام�ل املالكي ال�ذي أدار عملي�ة املفاوضات مع 
الجانب األمريكي , فه�و بحق مهندس هذا اليوم 
الخالد الذي اصبح عنوانا مرّشفا يف تأريخ العراق 

الحديث ..
بالص�رب  تحقق�ت  الت�ي  الع�راق  س�يادة  إّن 
والتضحيات الجسام , عادت لتنتكس مرّة أخرى 
م�ع ع�ودة الق�وّات األمريكي�ة إىل الع�راق تحت 
غطاء محاربة داعش ومس�اعدة العراق بالخرباء 
واملدربني واملستشارين .. لكّن الحقيقة أّن القّوات 
األمريكية التي عادت إىل العراق كانت تّمثل قوات 
النخبة والقوات الخاصة األمريكية وقد بنيت لها 
قواع�د ثابتة يف العراق , كم�ا أّن اإلدارة األمريكية 
باتت ترى وجود قواته�ا يف العراق رضورة وجزء 
ال يتج�زأ م�ن األم�ن األم�ن القوم�ي األمريكي , 
وبالتايل فإّن مهمة إخراج هذه القوات املحتلّة من 
العراق باتت مهمة عس�رة وّشاقة يف ظل الرصاع 

واألوض�اع الت�ي تمّر بها املنطق�ة , خصوصا مع 
وج�ود رئي�س وزراء عمي�ل وحكوم�ة عميلة .. 
وبالتايل فإن النرص الذي حققه العراقيون يف يوم 
الس�يادة الخالد , قد رسق منهم بتواطؤ من قبل 
الحكوم�ات الت�ي تعاقبت عى حك�م العراق بعد 
مؤامرة إزاحة نوري املالكي عن رئاسة الوزراء ..

وم�ن املف�رتض أن ينتهي مع بزوغ فجر الس�نة 
الجدي�دة يف العراق , الوجود العس�كري األمريكي 
تح�ت أّي عنوان أو غطاء , وتس�لّم كافة القواعد 
العس�كرية اىل الحكومة العراقية س�واء كان ذلك 
يف ش�مال العراق أو غرب�ه .. فالعراقيون ليس�وا 
بحاج�ة لوجود هذه القوات ألي مه�ام قتالية أو 
غ�ر قتالي�ة .. فمع حل�ول فجر الس�نة الجديدة 

يف الع�راق يصبح عن�وان هذه الق�وات هي قوات 
احت�الل غاش�م , وتصبح مقاومة ه�ذا االحتالل 
بكل الط�رق مرشوع�ة وواجبة , ف�ال تراجع وال 
تهاون عن مطل�ب رحيل كافة الق�وات األجنبية 
ع�ن أرض الع�راق واس�تعادة الس�يادة العراقية 
املغتصبة .. وتغير عنوان قوات النخبة األمريكية 
إىل خرباء ومستش�ارين ه�ي كذبة أرادت حكومة 
العم�الء تمريرها ع�ى العراقيني م�ن أجل إبقاء 
ه�ذه الق�وات املحتلّ�ة .. وعهدا من أخ�وة وأبناء 
الش�هيدين الخالدين جمال وقاس�م أن ال تراجع 
وال ته�اون ع�ن رحي�ل ق�وات االحت�الل وعودة 
الس�يادة الوطنية .. عاش العراق .. عاش العراق 

.. عاش العراق ..

تخضع التوترات الدولية الشديدة لحساباٍت معّقدة، وتضع الدول في حساباتها إمكانية الحّل السياسي 
ومستوياته قبل اندالع الحروب العسكرية، بما في ذلك األشكال المختلفة للمواجهات المحتملة، كتحضير 

صفوف الحلفاء والشركاء واألصدقاء، وحتى المقاتلين على األرض، بالتوازي مع اللجوء إلى الحروب 
النفسية والتهديد والتهويل والرسائل المتبادلة والحروب االقتصادية والتجارية وغيرها. 

االسرتاتيجي بينهما.
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بني رئيس نادي امليناء محمد جابر أمس الس�بت، ان اجتماعاً حاس�ماً س�يعقد االسبوع املقبل تتمخض عنه 
تغيريات إدارية يف النادي.وقال جابر »أنا أؤمن بالديمقراطية ولست متمسكاً بكريس الرئاسة وسأتنازل عنه 
يف ح�ال اتفق�ت اإلدارة عىل ذلك«، منوها اىل ان »الوضع املادي الصعب هو من أّثر عىل النادي وانعكس س�لبا 
ع�ىل نتائج الفريق الكروي«.واضاف ان »نس�بة كب�رية من أعضاء ادارة امليناء يطالب�ون بعودة جليل حنون 
الرئيس السابق والعضو الحايل للرئاسة بدال مني وانا ال امانع إذا تم االتفاق عىل أي قرار يتخذ بالتصويت«.

وتابع »لقد عملت امني للرس لنادي امليناء حني كان جليل حنون رئيسا للنادي«.

جليل حنون يقترب من رئاسة نادي الميناء 

6
     إياد الصالحي

اِرحلي يا سنة الفواجع!

غري�ب ج�داً أن نجمع كل أمانين�ا يف أواخر كانون األول للس�نة 
املنتهي�ة، ونضعها يف س�ّلة التالية، ونحن نع�رف أن بداياتها لن 
تختلف عن النهايات املفتوحة إىل فضاء الدهش�ة إزاء سلوكيات 
بع�ض البرش وأفعالهم املُثرية للُش�بهات بعدم صالحهم للعيش 
كرُشكاء يف وطن كلّما دارت عليه السنني يتجّدد يأسنا من واقعه، 
وال حّل أمامنا س�وى الهروب بذكرياتن�ا والعمل بالنصيحة »إذا 
كان التسامح قالدة فضّية نهديها للناس، فالنسيان أغىل ذهبّية 

تليق بنا«!
اِرحيل ياس�نة الفواجع، وُخ�ذي معك صور األحّب�ة، وتمّعني يف 
وجوههم الباس�مة يوم كانوا باألمس يوقدون شموع سعادتهم 
معنا من لهيب محّبتهم، وحماس�ة عملهم وصدقّية عالقاتهم.. 
وأصبح�وا اليوم يف عالم آخ�ر، ليس بيننا وبينهم س�وى صمت 
يرتّق�ب إطاللته�م يف حل�م عابر ق�د يتأّخر، ودم�ع حائر يرسق 
لحظات الشعور بالتذّمر من قدوم سنة جديدة خوفاً من فاجعة 

أخرى لم يعد القلب متأّهباً لها!
ماذا نس�رتجع يف اس�تذكار محّطات مهنّية ش�اقة، عن رياضة 
قتله�ا الطامعون بأمواله�ا؟ أم عن ُمنجزات ع�ىل الورق قبض 

املخادعون أموالها وحّصنوا مواقفهم بذرائع واهية؟
أّي مل�ّف نس�تلُّ من بط�والت قارّي�ة وأوملبّية نس�ّجل حضورنا 
ال�رشيف يف فنادقها ونتبادل كروت التعريف مع أصدقاء طارئني، 
ونغادر فجراً مع أول طائرة عائدة اىل الوطن بعد بدء املنافس�ة، 
نتظاه�ر بفوائد االحت�كاك وزوال الرهبة م�ن مواجهة األقوياء 
كأننا نذهب إىل »مصّحة« موسمّية أو كل أربع سنوات، وال شأن 
لن�ا بامليدالّي�ات أو حتى بإثبات القدرات عىل ممارس�ة رياضتنا 

خارج حدود بغداد واملحافظات!
لس�نا أّول دولة تمرُّ بأزمة انحس�ار الصحافة ومعاناة املستقلّة 
منها يف ش�ّحة مصاِدر التمويل، واستس�الم بعضها لالنسحاب 
من العم�ل، وإيقاف صدورها، ورّبما تلتف�ُت الحكومة الجديدة 
إىل ظروفها بقرار مدروس ُيعّظم مواردها وُيحيي نشاطها املُهّم 
يف ملعب إعالمي واس�ع ضاعت قيمتها وسط محاوالت البعض 
الياِئس�ة بالربوز الفوضوي وجذب اهتم�ام املتابعني بانتقادات 
ش�خصّية تط�ال رم�وز الرياضة من أج�ل التظاهر بش�جاعة 
الطرح، فيما الحقيقة ليست كذلك، تنمُّ عن جهل فاضح بحدود 

حّريته، متى تبدأ.. وأين تنتهي؟!
أكث�ر م�ا آلم الجماهري يف س�نتهم املاّرة برسع�ة، أن وعود قادة 
الرياض�ة بمفاصله�ا الصغ�رية والكب�رية تكش�ف عجزهم عن 
اإليف�اء بها برغم أهّميتها ع�ىل صعيد رفع الحظر الدويل مثالً إذ 
بق�ي يف إط�ار التقييم والرتّقب بال س�قف زمني ُمح�ّدد! وما أن 
يح�ُدث أي خ�رق أمني يف الب�الد كحال بقية البل�دان رسعان ما 

يخرج الفيفا بترصيح ُمقتضب »نأسف.. الوضع غري آمن«!
وهك�ذا التعاطي مع مل�ف بطولة كأس الخليج التي لم تش�هد 
تدقيقاً حول منش�آتها مثلما شهده العام 2021، ويف النتيجة تم 

تأجيل البّت فيها اىل مطلع عام 2023!
الوع�ود ذاته�ا باس�تقدام م�دّرب أجنب�ي رفيع الُس�معة ينجو 
بمصري األس�ود يف الخليج، وإذا به يقيض رحلة سياحّية ينتعش 
خالله�ا ب�آالف ال�دوالرات ويهرب إىل بيت�ه تحت جنح أمس�ية 

قطرية ُمبكية!

تمك�ن فريق ن�ادي الجيش من إح�راز املركز األول يف 
ختام بطولة »قادة النرص« ألندية العراق بكرة املاء 
الت�ي احتضنها مس�بح الش�عب االوملبي 
املغلق واس�تمرت عىل مدى يومني. 
وق�ال ام�ني رس اتح�اد اللعبة 
إن  الخزرجي  هاشم محمد 

»الفرق املش�اركة يف البطولة كانت عىل مس�توى عاٍل من 
األداء البدني واملهاري والذي نتجت عنه منافسات مشوقة 
ونتائج رائعة«، مبيناً أن »املركز األول كان من نصيب نادي 
الجيش الريايض، فيما حصل نادي الحش�د الش�عبي عىل 
املرك�ز الثاني ون�ادي االعظمي�ة ثالثاً«.واضاف الخزرجي 
ان« لقب هداف الدوري منح لالعب س�عد عيل حس�ني من 

ن�ادي االعظمية، فيما ذهبت جائ�زة افضل حارس مرمى 
للحارس عبد الرزاق طالل من نادي الجيش فيما كان لقب 
الفري�ق املثايل من نصي�ب نادي الس�الم الريايض«.ودعى 
الخزرج�ي الجهات املس�ؤولة ع�ن الرياض�ة اىل مزيد من 
الدعم لرياضة كرة املاء ملواصل�ة تحقيق النتائج املتقدمة 

للنهوض بواقع اللعبة يف العراق.

الجيش ُيتوج بلقب بطولة »قادة النصر« بكرة الماء

أكد نادي الرشطة بقاء نجمه وهدافه الس�وري محمود املواس، 
للموس�م املقبل.وقال الن�ادي يف بيان رس�مي تابعته /املراقب 
العراقي/ »جدد العب نادي الرشطة، السوري محمود املواس، 
عق�ده م�ع الفريق ملوس�م جدي�د ليصب�ح أول الع�ب يؤكد 
حضوره مع الفريق يف املوس�م املقبل«.وقال أمني رس النادي 

الدكت�ور عدي الربيعي »إن املواس متصدر هدايف الدوري املمتاز بأحد 
عرش هدفاً جدد عقده مع الفريق ملوسم جديد ضارباً بذلك الشائعات 
الت�ي كانت تحوم حول انتقاله للدوري القطري«.وأضاف »أن املواس 
وصله عدٌد من العروض نتيجة تألقه مع الفريِق خالل املوس�م الحايل 
بما ذلك العقد الذي وصل رس�مًيا لإلدارة من قبل الس�يلية القطري«.

وتاب�ع: »أن اإلدارة دخل�ت يف مفاوض�اٍت م�ع الالع�ب نجح�ت فيها 
بتجديد بقائه ملوس�ٍم إضايف. املواس كان�ت لديه رغبٌة كبريٌة يف البقاء 
مع الفري�ق، فضالً عىل رغبتنا التي انس�جمت مع رغبات جماهرينا 
الوفي�ة لنحص�ل بالت�ايل عىل التجدي�د املهم ال�ذي س�يعطي الفريق 

استقراًرا فنًيا مهًما«.

الشرطة يجدد تعاقده مع محمود المواس 

ت�وج املنتخ�ب الوطن�ي، أمس الس�بت، 
ببطولة العرب برفع االثقال التي اختتمت 
يف ش�قالوة.وحصل منتخبن�ا ع�ىل تس�ع 
ميداليات ملونة رجحته عىل ثاني البطولة 
املنتخب الس�عودي.كما حص�ل العراق عىل 
املركز االول الش�ابات والش�باب والناشئني 

وبرزت خالل البطولة موهبة عراقية بفئة 
الناش�ئات وهي ع�ذراء محمد التي 
حصل�ت ع�ىل س�ت ميداليات 
فيما اختارت اللجنة املنظمة 
إرساء محسن أفضل العبة 

يف البطولة.واختت�م الحفل بحضور وزير الش�باب والرياضة 
عدن�ان درجال والذي أكد ان »نجاح البطولة العربية باالثقال 
مدعاة فخر وحافز للتطور والس�عي لتنظيم بطولة آسيوية 
باللعب�ة التي بدأت بالتق�دم والنتائج الت�ي تحققت ببطولة 
الع�رب خري دلي�ل«.وكان منتخبنا النس�وي برفع األثقال قد 
اضاف تس�عة أوس�مة ملونة ضمن منافسات بطولة العرب 
للرجال والنس�اء والت�ي اختتم�ت يف مدينة اربي�ل، اذ فازت 
الرباعة هوش�ن محس�ن عزيز بثالثة اوس�مة فضية ضمن 
فعالي�ات املتقدم�ات ب�وزن 64 كغم، بينما تمكن�ت الرباعة 
مريم اس�ماعيل عبد الله من حصد 6 أوس�مة ملونة موزعة 
بواقع 4 اوس�مة فضية ووس�امني نحاسيني ضمن فعاليات 
الش�ابات بوزن 64 كغم. وقال مدرب املنتخب النسوي برفع 
االثق�ال عباس احمد ان »العباتنا تمكن من تقديم املس�توى 
الجيد وكان الفارق بينهن لتحقيق االوسمة الذهبية هو كيلو 
غ�رام واحد فقط م�ع نظرياتهن من الكويت والس�عودية«، 
موضح�اً ان »الخ�رة هي التي حس�مت يف النهاي�ة النتيجة 
لصالح الكويت.واضاف ان »املش�اركات املستمرة ملنافسينا 
مناش�داً  املتقدم�ة«،  النتائ�ج  تحقي�ق  يف  كث�ريا  اس�همت 
»املس�ؤولني ب�رورة االهتم�ام به�ذا الجيل م�ن الالعبات 
ومنه�ن العبة  الرشطة ع�ذراء محمد التي حصلت عىل ثالثة 
اوس�مة ذهبية وثالث�ة فضية ضمن فعالي�ة 59 كغم يف فئة 
الناشئات، مش�ريا اىل انه عىل الرغم من مشاركة عذراء ألول 
م�رة يف بطولة دولي�ة اال انها تمكنت من خوض املنافس�ات 
بكل قوة وعزيمة، واثبتت علو كعبها يف هذه الرياضة، فضالً 
عن  الرباعة ايناس محسن التي حصلت عىل ثالث ذهبيات يف 

وزن 59 كغم ضمن فعاليات الشابات.

العراق ينال لقب بطولة
أكد عضو الهيأة االدارية لن�ادي الكهرباء نعيم  العرب برفع األثقال للرجال والنساء

ص�دام أن »فريقه قطع ش�وطاً كبرياً يف حس�م 
مل�ف تعاقدات الالعبني املؤم�ل تقديمهم خالل 
موسم االنتقاالت الش�توية التي انطلقت أمس 
لدع�م صف�وف الفري�ق الرتق�ايل يف املنافس�ة 
املحلية«.وق�ال صدام إن »الفري�ق أنهى اتفاقه 

مع املهاجم عباس جاس�م من ن�ادي الصناعة 
والالعب عيل جاس�م من نادي الرشطة لتدعيم 
صف�وف الفري�ق«، مضيف�اً أن »إدارة الن�ادي 
قطعت شوطاً كبرياً يف استقطاب العبني افارقة 
سيش�كالن طفرة نوعي�ة بمس�توى الفريق يف 
مبارياته املقبلة ».واض�اف أن »الفريق يواصل 

استعداداته بمعنويات عالية وبصفوف مكتملة 
وال توج�د غياب�ات أو إصاب�ات ل�دى الفري�ق 
وجمي�ع الالعبني عىل أت�م الجاهزي�ة لتحقيق 
نتائ�ج ايجابية تلي�ق بالن�ادي ».ويحتل فريق 
الكهرب�اء املرك�ز الثالث عرش يف ج�دول ترتيب 

اندية الدوري برصيد 18 نقطة من 15 مباراة.

ج�رت امس الس�بت، ث�الث مواجهات يف خت�ام منافس�ات الجولة السادس�ة عرشة 
لل�دوري املمتاز لك�رة القدم.وضيف ملعب الصناعة مب�اراة فريقه الصناعة وضيفه 
فريق نادي زاخو انتهى اللقاء بالتعادل االيجابي 1-1.وسجل الصناعة اوال يف الدقيقة 
34 عن طريق اثري صالح، ويف الش�وط الثاني احتس�ب حكم اللقاء ركلة جزاء لزاخو 
نفذه�ا بنجاح لوكاس س�انتوس بالدقيقة 63 من عمر اللقاء.وع�ىل ملعب الديوانية 
حق�ق الكرخ فوزا مهما عىل مضيفه فريق ن�ادي الديوانية بهدف دون مقابل جاء يف 
الدقيقة 40 من الش�وط االول ع�ن طريق جعفر عبيس.أما اللق�اء الثالث الذي جمع 
فري�ق نادي القاس�م وضيفه نفط الب�رصة انتهى اللقاء بفوز القاس�م بثالث اهداف 
مقابل هدف واحد، س�جل القاس�م اوال يف الدقيقة 28 عن طريق ديمي داودة، وعادل 
نف�ط البرصة النتيجة يف الدقيقة 40 عن طري�ق الالعب احمد فرحان وتمكن الحارث 
حاتم من تعزيز النتيجة بتس�جيله الهدف الثاني للقاس�م عن�د الدقيقة 54 من عمر 
اللقاء، ويف الدقيقة 81 جاء هدف القاسم الثالث عن طريق أحمد تركي.وجرت مباراة 
واحدة عىل ملعب الشعب الدويل جمعت فريق نادي الطلبة وضيفه فريق نادي نوروز 
انته�ى الق�اء بفوز الطلبة بهدف واحد دون مقابل .وج�اء الهدف الوحيد يف املباراة يف 
الدقيق�ة 50 من زمن اللقاء عن طريق مهاجم الطلب�ة وكاع رمضان .وبهذه النتيجة 
رف�ع الطلبة رصي�ده للنقطة 30 قاف�زاً للمركز الثالث بعد تعادل�ه بالنقاط مع نفط 
الوس�ط الذي حل رابعا بعد خسارته امام الزوراء لكن يتفوق عليه باالهداف، وتجمد 

رصيد نوروز عند النقطة 13 باملركز الخامس عرش .

الكهرباء يقترب من حسم أولى تعاقداته الشتوية

الطلبة يهزم نوروز في ختام الجولة السادسة عشرة
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كش�ف تقرير صحفي إس�باني، امس السبت، عن حقيقة 
رحي�ل الهولندي ممفي�س ديباي، مهاجم برش�لونة، عن 

»كامب نو«، خالل املريكاتو الشتوي الجاري.
وزعم�ت تقارير يف األيام األخرية أن ديباي س�يكون ضمن 
صفق�ة تبادلية بني برش�لونة ويوفنتوس، من أجل انتقال 

ألفارو موراتا إىل البارسا. 
وردت مصادر من برشلونة بأن هذه األنباء غري صحيحة، 

والالعب مستمر مع الفريق الكتالوني.
ووفًق�ا لصحيفة »آس« اإلس�بانية، فإن ديب�اي لن يكون 
بالفع�ل ضمن صفقة موراتا، لكن برش�لونة لن يتمس�ك 

باستمراره مع الفريق.
وأش�ارت إىل أن كل تحركات برش�لونة للتعاق�د مع فريان 
توري�س وموراتا تكش�ف عن ع�دم قناعة املدرب تش�ايف 

هرينانديز بقدرات ديباي يف مركز املهاجم الوهمي.
وأوضحت الصحيفة اإلس�بانية أن ديباي يجيد أيًضا اللعب 
يف مركز الجناح األيرس، لكن تشايف يفضل عليه أنسو فاتي 

يف هذا الدور.
وذكرت أن برش�لونة س�يمنح ديباي فرصة أخرية إلثبات 
قدراته حتى نهاية املوس�م، لكن س�يناريو بيعه يف الصيف 

املقبل غري مستبعد تماًما.

أعل�ن ن�ادي إيفرت�ون اإلنجليزي لك�رة القدم امس الس�بت، أنه 
أب�رم صفقة التعاقد مع املدافع األوكران�ي فيتايل ميكولينكو من 
دينامو كييف األوكراني. ووقع الظهري األيرس البالغ من العمر 22 
عاما، الذي خاض 21 مباراة دولية مع منتخب بالده، عقدا ملدة 4 

سنوات ونصف، تنتهي يف صيف 2026.
وقال ميكولينكو يف ترصيحات للقناة التليفزيونية لنادي إيفرتون: 
»دائم�ا م�ا كنت أحلم باللع�ب يف الدوري اإلنجلي�زي املمتاز. كرة 
القدم اإلنجليزية هي مهد اللعبة وأعتقد أنها ستناس�ب طريقتي 

يف اللعب بشكل جيد«.
وأضاف: »ال أش�عر بأنني العب ش�اب. لقد م�ررت بتجربة اللعب 

عىل املستوى األوروبي، وأتمنى أن أواصل التطور كالعب«.
وتاب�ع: »متحمس إزاء فرصة اللعب أم�ام جماهرينا يف إيفرتون. 

شاهدت آخر مباريات يف جوديسون بارك، وقد كانت مذهلة«.
ويتمت�ع ميكولينك�و، الذي يش�كل س�ادس صفق�ة يف إيفرتون 
تح�ت قيادة املدير الفن�ي رافائيل بينيتيز، بخ�رة أوروبية، حيث 
شارك يف دوري أبطال أوروبا، كما وصل مع منتخب بالده إىل دور 
الثمانية ب�كأس األمم األوروبية )ي�ورو 2020(. ويتوقع أن يحل 
ميكولينكو، الذي يمكنه اللعب أيضا يف قلب الدفاع، مكان لوكاس 
ديني الذي خرج من حسابات رافائيل بينيتيز يف األسابيع األخرية 
ويرتدد أنه اقرتب بشكل كبري من االنتقال إىل برايتون أو تشيليس.

ليفربول يقتحم سباق 
التعاقد مع كيسي

السيتي ينفي التخلي
عن البورت 

خطوة أخيرة تفصل مبابي عن ريال مدريد

ليفاندوفسكي يهزم رونالدو وميسي في صراع الهدافين 

برشلونة ينفي مغادرة ديباي 
صوب يوفنتوس

إيفرتون يفتتح الميركاتو 
الشتوي بضم ميكولينكو

اقتح�م نادي ليفرب�ول س�باق التعاقد مع اإليف�واري فرانك 
كييس، العب وسط ميالن، خالل املوسم الحايل.

وينته�ي عقد كييس مع الروس�ونريي خ�الل الصيف املقبل، 
وبالتايل يستطيع التوقيع اآلن مع أي ناٍد مجاًنا.

ووفًقا لوكال�ة األنباء اإليطالية »Ansa«، ف�إن ليفربول قدم 
عرًضا مثريًا لكييس كي يلعب يف »أنفيلد« خالل املوسم املقبل.
وأش�ارت إىل أن ليفرب�ول خ�رس خدم�ات العب�ه الهولن�دي 
جورجيني�و فينالدوم يف الصيف امل�ايض مجاًنا، ولم يعوضه 
بصفق�ة مماثلة يف خط الوس�ط، لكن يدف�ع املدرب يورجن 

كلوب هذا املوسم بعدد من الالعبني الشباب.
وأوضح�ت أن توتنهام يعد حالًي�ا أبرز منافس لليفربول عىل 
الصفقة، حيث إن اإليطايل أنطونيو كونتي، مدرب الس�بريز، 
م�ن أكر املعجب�ني بكييس، منذ كان يدرب إنرت يف املوس�مني 

املاضيني.

رد مانشس�رت سيتي عىل األنباء التي زعمت مؤخرًا انتقال أحد 
العبي�ه البارزين يف خط الدفاع، إىل صفوف برش�لونة يف نهاية 

املوسم.
وقال�ت تقاري�ر إن برش�لونة يف طريقه للتعاقد مع اإلس�باني 
إيمريي�ك الب�ورت، مداف�ع الس�يتي يف نهاي�ة املوس�م، عق�ب 

التخلص من صامويل أومتيتي وكليمنت لينجليت.
ووفًق�ا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن مصادر 
من داخل مانشس�رت س�يتي قالت إن النادي ال يخطط مطلًقا 

لبيع البورت إىل برشلونة يف الصيف املقبل.
ويرتبط البورت بعقد مع مان سيتي حتى عام 2025، كما أنه 

من العنارص األساسية للمدير الفني بيب جوارديوال.
يذكر أن برشلونة نجح مؤخرًا يف الحصول عىل خدمات املهاجم 
اإلسباني فريان توريس من مانشسرت سيتي مقابل 55 مليون 

يورو، باإلضافة إىل متغريات بقيمة 10 ماليني يورو.

يعلق كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جريمان، 
ق�راره النهائي بش�أن تجدي�د التعاقد م�ع ناديه 

الفرنيس أو الرحيل الصيف املقبل.
ونرشت شبكة RMC الفرنسية تقريرا عن مبابي، 
تش�ري في�ه إىل أن�ه يح�ق التف�اوض واالتفاق مع 
الن�ادي الذي يختاره س�واء بي إس ج�ي أو فريق 

آخر.
وأش�ارت إىل أن ري�ال مدري�د يعد الجه�ة الوحيدة 
التي ربما ينتقل إليها »كيليان« إذا قرر عدم تجديد 
عقده مع س�ان جريم�ان، حينها س�يفوز النادي 

اإلسباني بصفقة ثمينة دون مقابل مادي.
وأضاف�ت: »رئيس النادي امللك�ي فلورنتينو برييز 
م�ن املنتظ�ر أن يبدأ جولة جديدة م�ن املفاوضات 
م�ع مبابي، إلتمام الصفقة التي تعثرت يف الصيف 
املايض بس�بب رف�ض إدارة الن�ادي البارييس بيع 

الالعب«.
واس�تدركت الشبكة الفرنس�ية يف تقريرها: »لكن 
ليس�ت كل األبواب مفتوحة أمام متص�در الليجا، 
حيث يجب عىل مس�ؤويل الري�ال أوال إبالغ باريس 
س�ان جريمان كتابة بالتفاوض م�ع الالعب وفقا 

لنص املادة 18 بند 1 من لوائح انتقاالت الالعبني«.
وأوضحت: »ه�ذا البند ال يجعل املوقف مثاليا أمام 
ري�ال مدريد خاص�ة أن الفريقني س�وف يلتقيان 
يوم�ي 15 ش�باط و9 آذار املقب�ل يف دوري أبطال 

أوروبا«.
ولفتت إىل أن موقف النادي البارييس واضح، حيث 
أكد مسؤولوه مرارا وتكرارا أنهم يرغبون يف تجديد 
عقد الالعب، واملفاوضات مس�تمرة مع كيليان يف 
ه�ذا اإلطار من�ذ ترشين أول امل�ايض، ولم تتوقف، 
وعرضت عليه اإلدارة أعىل راتب يف صفوف الفريق.

كش�فت صحيفة كيكر األملاني�ة، عن أفضل 10 
هدافني يف عام 2021، والتي شهدت تواجد العب 

واحد فقط من الدوري اإليطايل.
وتواج�د الرصبي دوس�ان فالهوفيتش، مهاجم 
فيورنتين�ا، ضم�ن قائم�ة أفض�ل 10 هداف�ني 
خالل العام املنرصم، ليصبح الالعب الوحيد من 
الكالتش�يو بالقائم�ة، رغم تواجد كريس�تيانو 
رونال�دو الذي لع�ب النصف األول م�ن العام يف 

إيطاليا.

وج�اء البولندي روبرت ليفاندوفس�كي باملركز 
األول برصيد 69 هدفا مع بايرن ميونخ وبولندا، 
وحل الفرنيس كيليان مبابي نجم باريس س�ان 

جريمان، باملركز الثاني برصيد 51 هدفا.
أما النرويجي إيرلينج هاالند مهاجم بوروس�يا 
دورتمون�د فج�اء رابًع�ا برصي�د 49 هدف�ا، ثم 
الفرنيس كريم بنزيما هداف ريال مدريد خامًسا 
ب�47 هدفا، بالتس�اوي مع كريستيانو رونالدو 
نج�م مانشس�رت يونايتد الذي س�جل 47 هدفا، 

رفقة يوفنتوس ومانشسرت والرتغال.
واحت�ل املرك�ز الس�ادس ليوني�ل مي�يس، نجم 
باريس س�ان جريمان ب�43 هدفا مع برشلونة 
ب��41  وفالهوفيت�ش  واألرجنت�ني،  وباري�س 
هدفا، ث�م الرازييل آرث�ر كاب�رال مهاجم بازال 
الس�ويرسي باملرك�ز الثامن برصي�د 39 هدفا، 
بالتس�اوي م�ع امل�رصي محم�د ص�الح نج�م 
ليفربول باملرك�ز التاس�ع، والهولندي ممفيس 

ديباي مهاجم برشلونة باملركز العارش.

رابطة الدوري اإلسباني توافق على مشاركة كورتوا أمام خيتافي اليوم

زفت رابطة الليجا نبأً سارا إىل ريال مدريد، امس 
الس�بت، قبل مواجهة خيتايف، اليوم األحد، ضمن 

الجولة 19 من الدوري اإلسباني.
ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلس�بانية، فإن رابطة 
الليج�ا س�محت لتيبو كورتوا وفي�دي فالفريدي 

باملشاركة يف مباراة خيتايف.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن نتيج�ة اختبار كورونا 

الخاصة بكورتوا كانت خاطئة، حيث إن الحارس 
البلجيك�ي حص�ل بعد ذلك عىل نتيجة س�لبية يف 

اختبارين متتاليني ولم تظهر عليه أي أعراض.
وأوضحت أن إدواردو كامافينجا حصل أيًضا عىل 
ترصيح للمشاركة أمام خيتايف عقب تعافيه من 
كورونا، لكنه سيغيب عن املباراة بسبب اإليقاف.

ويحت�ل ريال مدريد املرك�ز األول يف جدول ترتيب 

الدوري اإلس�باني برصيد 46 نقطة، متفوًقا عىل 
إشبيلية صاحب املركز الثاني ب�8 نقاط.

م�ن جه�ة أخرى أك�د ديفي�د أالبا، مداف�ع ريال 
مدري�د، أن�ه ه�و من طل�ب م�ن الن�ادي ارتداء 
القمي�ص رق�م 4، ال�ذي كان يرتدي�ه كل م�ن 
فرناندو هيريو، وسريخيو راموس، مشريًا إىل أنه 

»فخور« بذلك.

وأب�رز الالع�ب، يف مقابلة م�ع مجل�ة »كورير« 
النمس�اوية، أن هذا الرق�م يرتبط بتاريخ خاص 

لريال مدريد.
وأك�د النمس�اوي، أن ش�هوره األوىل يف الن�ادي 
امللكي كانت مرضية للغاية. وقال »لقد كان عاًما 
رائًعا، وعىل املس�توى الش�خيص أيًضا كان عاًما 

رائًعا وحماسًيا«.

وانض�م املدافع، 29 عاًما، الصيف املايض، للريال 
قادًما من بايرن ميونخ.

وق�ال »ميونخ كان بيتي الثاني. كان يل دور مهم 
يف الن�ادي والفريق. لديَّ الكثري م�ن األصدقاء يف 
ميون�خ. لق�د اضط�ررت للتخيل ع�ن الكثري من 

الراحة )من أجل االنضمام لريال مدريد(«.
وأك�د أن هدف�ه يف الع�ام الجدي�د، ه�و الف�وز 

يف  ح�د  ألبع�د  والوص�ول  اإلس�باني،  بال�دوري 
املس�ابقات األخرى. وق�ال »مع املنتخ�ب، لدينا 
الفرص�ة للوص�ول للمونديال من خ�الل امللحق. 

هذا حلمي«.
وتواج�ه النمس�ا، ويل�ز يف 24 آذار يف امللحق، ويف 
حال الفوز، س�تواجه يوم 29 الفائز من مواجهة 

اسكتلندا وأوكرانيا.

االحد 2 كانون الثاين 2022
العدد 2749 السنة الثانية عشرة

طل�ب الرتغ�ايل جوزيه مورينيو، م�درب روما، 
الدخول يف منافس�ة مع مانشسرت يونايتد، عىل 
إحدى الصفقات الفرنسية خالل املوسم الحايل.

وينته�ي عق�د الفرن�يس بوبك�ر كام�ارا م�ع 
مارس�يليا يف الصي�ف املقب�ل، ويرف�ض الالعب 

حتى اآلن كل عروض التجديد.
وزعم�ت العدي�د م�ن التقاري�ر، أن مانشس�رت 

يونايت�د يرغ�ب يف ضم كام�ارا مجاًن�ا الصيف 
املقبل، لتعويض مواطنه بول بوجبا القريب من 

مغادرة »أولد ترافورد«.
ووفًق�ا لصحيف�ة »م�ريور« الريطاني�ة، فإن 
مورينيو معج�ب أيًضا بق�درات كامارا، وطلب 
من مس�ؤويل روم�ا التحرك لحس�م الصفقة يف 

كانون الثاني الجاري.

وأشارت إىل أن روما يدرك القوة املالية ملانشسرت 
يونايتد التي قد تغري كامارا، لذا يحاول حس�م 
الصفق�ة يف الش�تاء، ومن�ح الن�ادي الفرن�يس 

رسوًما منخفضة.
وأوضح�ت أن الالعب الفرنيس يع�رف باهتمام 
مانشس�رت يونايتد، وأن األخري يس�تطيع منحه 

عقًدا أفضل من روما.

مورينيو ينافس اليونايتد على التعاقد مع كامارا
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النابغة الجعديالثقافـي

أَلَم َتسأَِل الداَر الَغداَة َمتى ِهيا
َعَددُت لَها ِمَن الَسننَي َثماِنيا

ِبواِدي الِظباِء َفالَسليِل َتَبدَّلَْت
ِمَن الَحيِّ َقطراً ال ُيِفيُق َوساِفيا

أََربَّت َعلَيِه ُكلُّ َوطَفاَء َجونٍة
َوأَسَحَم َهطاٍل َيُسوُق الَقواِريا

َفالَ َزاَل َيسِقيَها وَيسِقي ِبالََدَها
ِمَن املَزِن ِرجاٍف َيسوُق الَسواريا

ُه يَر الَبحِر َجوداً َتُردُّ ُيَسّقي َشِ
َحالئُب ُقرٍح ِثمَّ أَصَبَح غاِديا

َعِهدُت ِبها الَحيَّ الَجميَع َكأَنَُّهم
ِعظاُم املُُلوِك ِعزًَّة َوَتَباِهيا

لَُهم َمجلٌِس ُغلُب الرَقاِب َمراجٌح
ِقداُر الِحفاِظ َيدَفُعوَن األََعاِديا

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

ليو تولستوي
عندما ُنحب إنس�اًنا فإنما نحبه ُكله ، كما هو، 
ال كم�ا ُنري�د أن يكون. ال تبحث ع�ن القدير يف 
املعاِب�د ، فهو قريٌب ِمنَك ، إن�ه ِبداِخلَِك ، كل ما 
�لَِّم لَُه وستس�مو فوق  علي�ك فعله ه�و أن ُتسَّ
السعادة والتعاسة. - لكّي تعيش بنقاء ضمري 
يجب أن تقتحم, أن تتعثر ، أن ُتصارع ، أن تقع 
يف خط�أ ، أن تب�دأ يف أمر وترتكه ، ث�م تبدأ من 
جدي�د ثم ترتكه م�رة أخرى وأن ُتكاف�ح أبداً ، 

وُتعاني الحرمان. 

عباس الخزاعي

فيلم »أميرة«.. السينما 
كمسألة سياسية

مجموعة »تحت…« 
نصوص يمتزج فيها 

العام بالخاص

سليم البيك
فيل�م »أم�رية« م�ن بني م�ا ُع�رف من قصت�ه وش�خصياتها، 
أس�اء لواحدة من املس�ائل الحساس�ة يف قضية فلسطني، هي 
األرسى، أكان ذل�ك بفع�ٍل مقصود أم ال، ال يه�م اآلن، وإن كان 
احتمال اإلس�اءة املقص�ودة مس�تبَعداً، وكان األق�رَب احتماُل 
جهٍل وتجاهل، وتخفف واس�تخفاف، وتحديداً من ِقبل الفريق 

الفلسطيني يف إنتاج الفيلم.
لم يحمل املعرتضون، عىل الفيلم، يف اعرتاضهم عليه، إنما تلقوه 
كعمل س�يايس، وهو ما قدم الفيلُم به نفَسه، من خالل دخوله 
يف مجال األرسى بكل ذل�ك الجهل وتلك الخفة، فنال الفيلُم رأياً 
مس�تحقاً فيه، كمادة سياس�ية، دون الحاجة للمشاَهدة. هذه 
األخ�رية ملزَم�ة إن كان التناول فني�اً بالدرج�ة األوىل، إن كان 
التن�اول للفيلم، كفيلم، ال كمادة سياس�ية مصورة عىل ش�كل 

فيلم روائي.
السينما، يف كل حاالتها، مسألة سياسية. السينما الفلسطينية 
مس�ألة سياس�ية حرصاً. الس�ينما الفلس�طينية ضمن مجال 
األرسى، تكون يف صلب الحرص كمس�ألة سياس�ية، وأي جهل 
أو تخف�ف يف ذل�ك يالم�س عتبة القصدي�ة، فالالمب�االة كذلك 
موقٌف سيايس.التجاهل واالستخفاف موقف سيايس، التجاهل 
واالس�تخفاف يف مس�ألة تصل يف حساس�يتها ما تصله قضية 
األرسى، موق�ف س�يايس واٍع، والش�غل ع�ىل ذل�ك، إنتاج عمل 
فني )الكتابة والتصوير واملونتاج…( وكل الش�غل السينمائي، 
ه�و إدخاٌل لذلك املوقف الس�يايس الواعي املبن�ي عىل التجاهل 
واالس�تخفاف، يف حالة اس�تحقاق لكل أش�كال النقد ودرجات 
قس�اوته، إنم�ا ليس النقض. لي�س النقد نقض�اً. األوىل تجادل 
يف يشء والثانية تلغيه، ف�ال يوجد موضوع للجدال. النقد يقدم 
للموضوع مس�احة آمنة، لتُكن الشاش�ة البيض�اء يف الصالة، 
املس�احَة وزمَنه�ا ال�الزم، زمن الع�رض. ومن هن�اك يتناوله. 
النق�اش حول »أمرية« تخطى تلك املس�احة اآلمنة الالزمة ألي 
عمل فني ليقدم نفَسه ضمنها فينال ما يستحقه، مدحاً وذماً، 
تصفيق�اً وتوبيخاً. تحول النقاش الس�يايس حول العمل الفني 
إىل نقاش إقصائي حول سلوٍك/بياٍن سيايس. هنا يتحول النقد 
إىل نقض، وهو غاية النقاش السيايس كما تعودته مجتمعاتنا.

كان النق�اُش موضوَع الفيلم فصار منَع الفيلم، كنا يف س�احة 
النق�د واالنتق�اد فرصنا يف س�احة النقض واإلقص�اء، كأننا يف 
حلب�ة مصارع�ة، وارتفعت الش�عارات الوطنية الت�ي تثري )يف 
مستوى رفعها( الشكوَك والريبة والتي تحث، بعنفها املعنوي، 
ع�ىل الحذر منها، تماماً كما تحث عىل ذلك تلك الش�عارات التي 
وصفناه�ا أعاله بالجهل والتخفف، تل�ك املدافعة، بتفاهة، عن 
الفيل�م يف مضمون�ه، يف قصته، يف إس�اءته. فال فواصل س�وى 
ش�كلية بني هؤالء وأولئك، لكل أس�لوبه يف التعدي عىل املس�ألة 
ذاتها. النقاش كله ُيخترَص أخرياً إىل مس�ألة واحدة عادلة وعىل 
حق، هي املس�احة اآلمنة الالزمة، لألرسى أوالً وثانياً، وللفنون 

ثالثاً، يف البالد وبني الناس.

املراقب العراقي/ متابعة...
صدرت حديثا عن املؤسسة العربية للدراسات 
والن�ر مجموع�ة قصصي�ة جدي�دة للقاص 
والروائ�ي الس�وري ل�ؤي عيل خلي�ل، بعنوان 
)تح�ت…( وه�ي اإلص�دار القص�ي الثالث 
ضم�ن رباعّية )ُمدوَّنة الحرب( التي خصصها 
القاص لآلثار اإلنس�انية املرتتبة عىل الحرب يف 

بالده.
يف ه�ذه املجموعة يرصد القاص الفظائع التي 
يتع�رض له�ا املعتقل�ون يف أقبي�ة الس�جون، 
ويختل�ط فيه�ا وج�ع املعن�ى بجم�ال اللعبة 
الرسدي�ة الكنائية ع�ىل نحو أّخ�اذ، وهذا أمر 
اختصت به نصوص القاص لؤي خليل عامًة؛ 
ألنها تعيد إنتاج الحي�اة وفق شوطها الفنية 
الخاصة، ولذل�ك ُعّدت كتابات�ه إضافًة مهمًة 
للتجرب�ة القصصي�ة الس�ورية والعربي�ة، إذ 
يبل�ور القاص إنج�ازات الجمالي�ة القصصية 

العربية، ويعيد إنتاجها وفق رؤيته فنية.
نصوص مجموع�ة )تحت…( نصوص بنيوية 
بالخ�اص،  الع�ام  فيه�ا  يمت�زج  وظيفي�ة، 
وتؤدي فيها التفاصي�ل الرسدية أدواراً بنيوية 
أساس�ية، تحقق مقولة ب�ارت عن الفن، الذي 
ال يعرف الضوض�اء وليس فيه وحدة ضائعة، 
ف�كّل يشء يف القصص يؤدي وظيفة ويقود إىل 
معنى، وله داللة عىل أكثر من مستوى، ولذلك 
س�تحفر نصوص املجموع�ة عميًقا يف وجدان 
الق�ارئ وذائقت�ه الفني�ة، وس�تكون إضافًة 

مهمة ألدب الفجيعة، أو أدب السجون.
تق�ع القص�ص يف 88 صفح�ة م�ن القط�ع 

املتوسط .

افتتاح أول معرض تشكيلي شامل في ميسان  
املراقب العراقي/ ميسان...

أول  افتت�اح  ميس�ان،  محافظ�ة  ش�هدت 
معرض تشكييل بمش�اركة 14 فناناً ونحاتاً 
ورس�اماً، الذي نظمته جمعية التش�كيليني 
يف املحافظة.وقال ممثل جمعية التشكيليني 
العراقي�ني الدكت�ور الفنان ج�واد الزيدي إن 
»افتتاح أول معرض تشكييل شامل يف مدينة 
العم�ارة، يع�د خط�وة أوىل للتعري�ف بالفن 
التش�كييل امليس�اني وق�د ق�دم املق�ر العام 
جمي�ع التس�هيالت والدع�م لفرع ميس�ان 

وملبدعي املحافظة«.
ص�ورت  املع�رض  »لوح�ات  أن  واض�اف 
مضام�ني متنوع�ة تحاك�ي عم�ق  املدين�ة 
الرتاث�ي والحض�اري«، مبين�اً، أن »املعرض 
سيس�تمر ملدة عرة ايام ويعد أول معرض 

تش�كييل للجمعية يف املحافظة حيث صورت 
األعمال املعروضة موضوعات مختلفة ومن 

مدارس تشكيلية محلية وعاملية«.
جاس�م  محم�د  النح�ات  الفن�ان  وأوض�ح 
الرسام، أن »املعرض شارك فيه أكثر من 14 
فناناً ومن مختلف األجيال بأعمال متنوعة«.
 وعن مشاركته، أشار اىل أنه »شارك بعملني 
فنيني للنحت  يمثالن رموز ميس�ان يف العلم 
والفن وهما العالم الراحل عبدالجبار عبدالله 

والفنان الراحل فاضل خليل«. 
من جهته ناشد الفنان الرائد كاظم العبودي 
الجهات الحكومي�ة يف املحافظة، »االهتمام 
بالفن واألدب بش�كل عام والفن التش�كييل 
بشكل خاص ومنح األولوية لالبداع امليساني 

من خالل الدعم املادي واملعنوي«.

جدلية الحياة والموت في قصص شوقي كريم 

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
ق�راءة  يف  الش�مري  وق�ال 
نقدي�ة خ�ص به�ا« املراقب 
العراقي«: يف ه�ذه املجموعة 
قطار احمر الش�فاه ، نالحظ 
القاص ش�وقي كريم حس�ن 
يف  واضح�اً  اهتمام�اً  يهت�م 
يرك�ز  فأن�ه   ، الش�خصية 
وغالب�ا م�ا يس�تخدم صوت 
ال�راوي ال�ذي يفض�ح خبايا 
الشخصية ومنافذ تفكريها ، 
تتشظى االحداث يف رسدياته 
، كذلك نالحظ مش�رتكات يف 
ثيمات النص�وص وتقارب يف 
مرتك�زات الرسد ع�ىل الرغم 
من اخت�الف توظيف اللغة يف 
ال�دالالت والرم�وز ، نش�اهد 
القص�ص تحم�ل يف طياته�ا 
ثيم�ات رئيس�ية وأن اتخذت 
أش�كاالً وأس�ماء مختلف�ة ، 
تتألف م�ن 22 قصة قصرية، 
يتصدره�ا  مقولة شكس�بري 
عن البؤس يوم كان بمقدوره 
ان يخ�ادع غض�ب الطاغي�ة  

وارادته املتعجرفة .   
قط�ار  قص�ة  أن   : وأض�اف 
أحمر الش�فاه والتي تصدرت 
العن�وان  فيه�ا   ، املجموع�ة 
ج�اذب وملفت يش�د القارئ 
، قصة متماس�كة ، محبوكة 
تتمح�ور   ، جي�د  بش�كل 
القصة ع�ن ش�خصية عواد 
عني�د س�ائق القط�ار ال�ذي 
ينق�ل املوت�ى وه�ذه مهمته 
بنق�ل  يق�وم   ، العس�كرية 
املناط�ق  التوابي�ت وحس�ب 
املدون�ة عىل التوابي�ت ، عالم 
فنت�ازي ، أصبح واقعاً كثيفاً 
، وكلم�ا يحاول الف�كاك من 
قدره ، الحرب يقابلها الحياة 
 ، يعيش�ها  الت�ي  البس�يطة 
اصبح�ت تجربت�ه حقيقي�ة 
اكث�ر من كونه�ا تخيلية وان 
م�ا اعتق�د ان داف�ع العال�م 
البس�يطة  للحي�اة  ال�ريء 
التي يعيشها ، يشتغل سائق 
يف القط�ار ، ظ�ل يلعبه�ا اىل 
النهاي�ة ال يس�تطع الخالص 

منها كون�ه ادمن عىل الحالة 
،  قط�ار أحمر الش�فاه ، هو 
مصاص دم�اء نهم ال يرتوي 
م�ن امتص�اص دم الضحايا 
، حاول ان يؤث�ر عىل أبنه أن 
يقوم بعمله ب�دالً عنه عندما 
يتقاع�د او يم�وت ، لكن أبنه 
رفض ان يسري بطريق والده 
عواد عنيد ، يحمل افكارا غري 
اف�كار ابيه  ال�ذي يعتقد بأن 
أبنه سوف يستلم مهنته لكن 
االب�ن ظ�ل غارق�ا يف أحالمه 

بأن يصبح فنانا مشهورا.  
الق�راءة  ضم�ن   : وتاب�ع 
النقدي�ة االنتاجي�ة الفاعل�ة 
لقص�ة قطار احمر الش�فاه 
، ن�رى القاص ش�وقي كريم 
حس�ن دون تفاصي�ل املكان 
ضم�ن الزم�ن ال�رسدي فقد 
ب�رع يف رص�د ادق التفاصيل 
والش�خصانية  املكاني�ة 
والنفس�ية وجع�ل للوص�ف 

رمزي�ة دال�ة ع�ىل معن�ى يف 
أطار س�ياق الحك�ي فكانت 
يف ه�ذه املجموع�ة وظيف�ة 
الوصف متناغمة مع وظيفة 
:احتوت  الرسد والحوار.وبني 
املجموع�ة القصصي�ة قطار 
أحم�ر الش�فاه ، م�ن ثراء يف 
تجربة القاص ش�وقي كريم 
حسن فعىل اختالف القصص 
يف املجموع�ة من حيث النوع 
لكنه�ا ترتابط يف مش�رتكات 
ب�ؤر  تش�كل  مضموني�ه 
مركزي�ة لتك�ون املجموع�ة 
مرتبط�ة بوح�دة موضوعية 
من خالل تراكم كمي ونوعي 
االبداعي�ة  الق�اص  لتجرب�ة 
وتك�ون خ�ري دلي�ل ع�ىل ما 
تق�دم  تمظهر ثيم�ة الحرب 
بس�يمائيتها ، كذل�ك امل�وت 
ح�ارضاً متوهجاً  هيمن عىل 
املجموع�ة  قص�ص  بع�ض 
 ، الش�فاه  أحم�ر  قط�ار 

أستخدم القاص شوقي كريم 
حس�ن االلف�اظ الدال�ة عىل 
ثيمة املوت عىل اكثر عدد من 
املعاني وااليحاءات.  وأوضح: 
القصصي�ة  املجموع�ة  أن 
قط�ار أحمر الش�فاه، كثرت 
الت�ي تح�دد  فيه�ا االمكن�ة 
هوية االش�خاص وعيشهم ، 
مث�ل االهوار واماك�ن املدينة 
/ الصحراء / القطار نموذج 
من قص�ة الولد يف االس�منت  
كما ان القاص ش�وقي كريم 
حسن أعطى صفات انسانية 
م�ن خ�الل الوص�ف لبعض 
عنارص الطبيعة الجامدة بما 
يعرف ب ) أنس�نة االش�ياء( 
الش�جرة تتكل�م ، وه�ذه من 
، كانت  االنس�ان  خصائ�ص 
ومكثف�ة  متوهج�ة  ص�ورة 
املعان�ي ، مث�ال مقط�ع من 

قصة عدسة الورق.
كري�م  ش�وقي  :إن  وواص�ل 
حس�ن له الق�درة املتميزة يف 
اختي�ار كلمات�ه ووضعها يف 
املكان املناسب ، لغة متكاملة 
وممتع�ة يكثر فيه�ا االيحاء 
يخت�زل   ، انس�يابية  وفيه�ا 
الرصاع الذي يعيشه االنسان 
م�ع ذاته ومع االخ�ر وكذلك، 
الن القص�ة الواعي�ة املبدعة 
نت�اج ق�اص واٍع ، الن الوعي 
للخيال نوافذ  واالبداع يفت�ح 
جديدة وعوال�م جديدة تفجر 

موقف�اً سياس�ياً واجتماعيا 
ونفس�ياً وعاطفي�اَ .  وخت�م 
القصصي�ة  املجموع�ة  إن   :
قطار احمر الشفاه ، تعددت  
ثيماتها وجوانبها االنس�انية 
التي تناولها القاص ش�وقي 
كريم حسن ، تشعبت احداثها 
، وتناث�ر الح�زن يف طياتها ، 
والتوصيف�ات  الح�وادث  كل 
تعبريي�ة  بدق�ة  مصاغ�ة 

لخدم�ة رؤية مح�ددة ، هي 
قراءة لواقعنا ، تميز اسلوبها 
بالبساطة والوضوح مبتعدة 
ع�ن الغم�وض الذي يش�تت 
املتلقي وبالت�ايل يفقد العمل 
االدب�ي وظيفت�ه ويذك�ر ان 
املجموعة طبعت يف مؤسسة 
 / بغ�داد  العصام�ي  ثائ�ر 
املتنبي بواقع 282من الحجم 

املتوسط. 

يرى القاص والناقد إياد خضير الشمري أن الروائي 
والقاص شوقي كريم حسن أبدى اهتماماً واضحاً 

في الشخصية فضال عن كونه ركز على جدلية الحياة 
والموت في مجموعته القصصية الموسومة »قطار 

أحمر الشفاه« والتي هي آخر اصداراته االدبية. 

آل المصطفى

بآِل املصطفى تّوجُت شعري

وعّطرُت املديَح بنفِح زهِر

بهم أرجو النجاة وليس عيبا

إذا رام النجاة غريُق بحِر

بآِل املصطفى تزكو حياتي

وهم أميل إذا ما حاَن قري

إذا املَلَكان جاءا ال أبايل

ففي كهِف واليِتهم مقرّي

وإن تتشابك األمواج حويل 

وليس لدّي من لوٍح وُدرِس

وتدهمني املكائُد يف دهاٍء

وتنصَب يل الراَك بفِخ غدِر

ت يف جنوِن وضاقت وادلهمَّ

وقد جرَّت حبائلَها لقهري

وتقبض خافقي فأصيُح خذني

لقد بالغُت يف اآلماِل عذري

أراهم عند مغرمتي بدورا

كما يفني الظالَم سطوُع فجِر

تماُم نعمِة الباري الرؤوِف

لهم طأطأُت يف حمدي وشكري

عليهم ُتقبل الصلواُت جمعاً

وُيخَتُم كلُّ معروٍف وبرِّ

املراقب العراقي/ متابعة...
مرسحي�ة ”املوق�وف رق�م 80“ 
التي أخرجها عبد الس�الم طرية، 
الحاي�ك  نّصه�ا عب�اس  وكت�ب 
تط�رح جمل�ة م�ن التس�اؤالت 
وتدع�و املش�اهد إىل التفّكر يف ما 
يمكن أن تخلفه عذابات الحروب 
وانهي�ار  والف�وىض  واالقتت�ال 
الدول�ة م�ن مخلف�ات نفس�ية 
واجتماعي�ة ع�ىل الف�رد الليبي، 
وهي عذابات مّس�ت الجسد كما 
الروح.وس�عى عبد السالم طرية 

إىل ”النب�ش“ فيه�ا )العذاب�ات( 
رغم ألم النب�ش، وإىل مللمتها من 
خ�الل إط�الق رصخ�ة ض�د كل 
أش�كال التعذيب وإعالن انتصار 

للحياة ولألمل.
واألل�م يب�دو ماث�ال م�ن خ�الل 
للمرسحي�ة،  املكان�ي  الس�ياق 
وه�ي زنزان�ة صغ�رية، يقابلها 
وش�خصيتان  للتحقيق،  مكت�ب 
تفص�ل بينهما أمتار قليلة، وهي 
الظاه�رة،  الجغرافي�ة  املس�افة 
النفس�ية ُتقاس  ولكن املس�افة 

بكيلوم�رتات طويلة م�ن الرهبة 
ب�ني  والخ�وف، وج�دار فاص�ل 
الش�خصيتني، وهم�ا محقق أتم 
لتوه دراس�ته يف كلي�ة الرطة، 
مهارات�ه“  ”تطبي�ق  إىل  يتطل�ع 
التي دس�ها النت�زاع االعرتافات، 
وموقوف منع�زل يف زنزانته منذ 

عر سنوات يف املكان نفسه.
حال�ة  الش�خصيتان  وتعك�س 
فمحق�ق  مجتمع�ي،  رصاع 
الرط�ة اختار ه�ذا التخصص 
ألن�ه يرى فيه تحقيقا لتعطش�ه 

ع�ىل  والس�يطرة  الس�لطة  إىل 
اآلخرين والش�عور بالهيبة منه، 
والثان�ي درس الهندس�ة، تلبي�ة 
الختي�ار ورغب�ة وال�ده، لكنه لم 
يكمل دراس�ته واعُتقل يف س�نته 
كان  حي�ث  الثاني�ة،  الجامعي�ة 
يتمن�ى دراس�ة اإلع�الم وكان�ت 
غايت�ه أن يصب�ح صحفي�ا وقد 
تخىل عن رغبت�ه وأمنيته إرضاء 

لوالده.
واملرسحية تفتح جرحا لم تعشه 
ليبيا فحس�ب بل عاشته شعوب 

بأنظم�ة  ابُتلي�ت  عربي�ة ع�دة، 
دكتاتوري�ة ال ترحم من يخالفها 
ال�رأي، وبذل�ك كان�ت املرسحية 
انتصارا لإلنسان املظلوم برصف 
النظ�ر ع�ن جنس�يته، اإلنس�ان 
ال�ذي يواج�ه حاكم�ا متس�لطا 
أص�دح  ألن�ه  حريت�ه  يس�لبه 
بحقيقة أو عر عن رأيه يف مقال 
كتبه فيتم اتهام�ه بالخيانة وقد 

تصل عقوبته إىل اإلعدام.
أما التهم فهي جاهزة: ”الخروج 
والترصيح�ات  القان�ون  ع�ن 
املض�ادة للحكومة وحتى ما كان 
يرسه هذا اإلنسان ألصدقائه من 
آراء ت�رى فيه�ا الحكومة خطرا 

عليها“.
وع�ىل امت�داد املرسحي�ة ينش�أ 
ح�وار ثنائ�ي غ�ري متكافئ بني 
صاحب القوة واملستضعف، وهو 
حوار يكش�ف بش�اعة الس�لطة 
يف تعامله�ا م�ع أبنائه�ا، ويقدم 
ص�ورة أب�دع يف كتابته�ا عباس 
الحايك وقدمت مش�اهد التعذيب 
بتقني�ات خي�ال الظ�ل وأصوات 
للرصخ�ات م�ع إتق�ان املمثلني 
للشخصية، ال سيما دور املوقوف 
الذي ”لبس“ الشخصية وتماهى 
مع وجعه�ا وخوفها وب�دا كأنه 
يخرج الحكاية من خبايا ذاكرته 
الزم�ن  ت�راب  عنه�ا  وينف�ض 
لتصبح الصورة ناصعة إلنس�ان 
انبعث م�ن عذاب عر س�نوات 

بني القضبان.

مسرحية »الموقوف رقم 80«.. صرخة ضد المعاناة 

اياد خضير شوقي كريم حسن
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،،

ل�م يك�ن ذل�ك الي�وم يف مكة 
يوم�اً عادي�اً، فق�د اس�تيقظت 

ع�ى صب�اح يحمل الش�ؤم مع�ه، فما 
إن أرشقت الش�مس حت�ى دبَّ الرعب يف قلوب 
أهلها وهم يركضون يميناً وش�ماالً وكل منهم 
يح�اول أن يحمل من أمواله معه ما خّف وزنه 
وغ�ا ثمنه لكي ينجو ب�ه، ومنهم من ترك كل 
يشء للنجاة بنفس�ه من القت�ل بعد أن تناهت 
إىل أس�ماعه أخب�ار قدوم إبرهة ملك الحبش�ة 

بجيش جرار لهدم الكعبة.. !!
الذعر يس�تويل عى الوج�وه، والف�زع يلوح يف 
العيون والناس يرسعون جيئة وذهاباً إال رجل 

واحد !!
رج�ٌل واحٌد لم يأبه لكل ه�ذه الجلبة خرج من 
بيت�ه وه�و يم�ي باطمئن�ان وس�كينة نحو 

الكعبة.
ول�م يمض وق�ت طويل حتى فرغ�ت مكة من 

أهلها وبقَي هذا الرجل وحده.
وفج�أة اهت�زت األرض تح�ت أق�دام الفيل�ة 
ووصلت إىل أسماعه أصواتها وهي تتقدم نحو 
الكعب�ة. لكن الرج�ل لم يرتعب وظلَّ ُممس�كاً 

بالباب.

لق�د كان عى يقني تام وإيم�ان مطلق بالله، 
وإن الله س�يحميه ويحمي بيته من األحباش 
ول�ن يخذل�ه بع�د أن اتف�ق رأي قري�ش ع�ى 
الفرار بأرواحهم وذراريه�م من املوت املرتقب 
بني عش�يُة وضحاها، واللحاق ببطون األودية 
الع�روض  الجب�ال وق�د فش�لت كل  ورؤوس 
واملح�اوالت الت�ي قدِّم�ت ل�ه من قب�ل قريش 
بمغادرة مكة فقال بإرصار: بل سأبقى مرابطاً 

يف البيت حتى يقيض الله امراً كان مفعوالً.
إن مثل هذه املوقف ال يأتي من إنس�ان عادي، 
ب�ل من إنس�ان ف�ذ ورث الش�جاعة والبطولة 
سيداً عن س�يد وبطاً عن بطل فأورثها أوالده 
وأحف�اده، وهك�ذا كان عب�د املطل�ب وآب�اؤه 
وأج�داده وكذل�ك أبن�اؤه وأحف�اده، وقد ورث 
الحس�ني هذه الش�جاعة فتحدّى أبشع سلطة 
وح�ده، ورفع راي�ة الرفض ع�ى الظلم وحده 
كجده، يف الوقت الذي تطامنت النفوس وخنعت 
األصوات. فصان اإلس�ام وحفظ العقيدة كما 

صان جده عبد املطلب بيت الله الحرام.
سبب غزو الكعبة

)ذو  إن  للكعب�ة  إبره�ة  غ�زو  س�بب  كان 
ن�ؤاس( مل�ك اليم�ن كان من س�الة يهودية، 

وحينم�ا انت�رت النرصاني�ة يف اليم�ن ع�زم 
عى اس�تئصالها فحفر خندقاً يف األرض وخّي 
النص�ارى ب�ني رميهم يف الخن�دق وبني اعتناق 
اليهودية، فأرس�ل القيرص قسطنطني إىل ملك 
الحبش�ة يدعوه إىل إنقاذ النصارى، فجّهز ملك 
الحبش�ة جيش�ا بقي�ادة أرياط فاس�توىل عى 
اليم�ن وحكمها، غ�ي أن حكم أري�اط لم يدم 
طوي�ًا، فقد حرّض إبرهة علي�ه الجيش حتى 
قتل�وه، وحكم بدالً عنه فبنى كنيس�ة عظيمة 
بصنع�اء، وأصب�ح هدف�ه ن�ر املس�يحية يف 
مك�ة وتغيي الحج إىل كنيس�ته ب�دالً عن مكة 
وجّهز جيش�اً عظيماً لتحقيق طموحه بدعوى 
أن بع�ض العرب ق�د اعتدوا عى كنيس�ته، ويف 
الحقيقة لم يكن هذا هو الهدف الوحيد ألبرهة 
من غ�زوه الكعبة، بل كان هن�اك هدف أخطر 

منه بكثي.
النبي املوعود

يف ذل�ك الوقت انت�ر خرب النب�ي املوعود الذي 
سيظهر بمكة وتكون رشيعته خاتمة الرائع 
ف�أراد إبره�ة أن يئ�د ه�ذا الدين وه�و يف املهد 
وينقذ املسيحية بقتل النبي الجديد الذي لم يلد 

بعد كما أراد هيودس قتل عيىس يف مهده !

يصل إبرهة إىل مرابض مكة ويخيُِّم قريباً منها 
وينتر جيشه يف األرجاء وهم ينهبون املوايش 
التابع�ة لقري�ش وإبله�ا وكان م�ن جملة ما 

انتهبوه إباً لعبد املطلب !!
وفيما كان إبرهة جالس�اً عى عرش�ه إذ تقدم 
إليه رج�ل عليه س�يماء الجال�ة واملهابة فلم 
يسع إبرهة إال الوقوف له إجاال والرتحيب به، 
ولكن م�ا إن جلس الرجل حت�ى فوجئ إبرهة 
بطل�ب الرجل الذي عّده طلب�اً تافهاً ال يليق به 
فقد ظن أنه س�يطلب منه أم�راً أكرب من إعادة 

إبله التي رسقها جيشه !!
فق�ال له: حس�بتك ترج�و مني ما هو أس�مى 
وأج�ل عندكم من األبل واألموال حس�بتك تأمل 
العفو ع�ن كعبتك�م ومعبدكم املعظ�م !! لكن 
إبرهة لم ينتظر الرّد طويا فأجابه الرجل عى 

الفور:
أيها املل�ك: أما أنا فرب األبل وأما البيت فله رب 

يحميه.. ثم نهض وانرصف..
ل�م يكن إبرهة يع�رف إن هذا الرجل س�يخرج 
م�ن صلبه من يم�أ الجزيرة بالن�ور وتتهاوى 
األصن�ام عى يدي�ه ويرش�د الن�اس إىل عبادة 

الواحد األحد ..

وم�ا إن خرج الرجل حتى أم�ر أبرهة برّد األبل 
وجمي�ع ما أخذه جيش�ه م�ن امل�وايش واألبل 
العائدة لعبد املطلب، كما أمر برد املوايش واإلبل 
التابع�ة لقريش كرامة لرئي�س مكة وزعيمها 
عب�د املطلب... وقد اس�تجاب الل�ه لدعوة عبد 
املطلب وثأر لبيته وخلقه فأرسل عى األحباش 

الطي األبابيل كما ورد يف سورة الفيل.
مؤمن العرب

يف عرص يعّج بالوحش�ية وتهيم�ن عى عقول 
الناس فيه األوثان واألصنام ويف مجتمع تسوده 
الرذيلة وتعش�ش فيه األباطيل ورشب الخمور 
وتعاطي الفجور وغزو الق�وي للضعيف، كان 
نفر من الناس يعبدون الله عز وجل ويوّحدونه 
وينف�ون عن�ه كل رشي�ك ونظي، وم�ن هؤالء 
النفر قيس بن س�اعدة األيادي، وزيد بن عمرو 
ب�ن نفي�ل، وورقة ب�ن نوف�ل، وعبي�د الله بن 
�ه أميمة بنت عب�د املطلب،  جح�ش، وكانت أمُّ
وعثم�ان بن الحوي�رث بن عبد الع�زى، وخالد 

العنيس، وأمية بن أبي الصلت وغيهم.
ويف طليع�ة هؤالء النفر زعيم بني هاش�م عبد 
املطلب بن هاشم جد رسول الله )ص(، وقد عّد 
أهل الس�ي عبد املطلب من املتألهني كما ذكروا 

أن دوره كان دور إيم�ان بالل�ه ودور اعت�زاز 
بخدمة بيت الله وبها تمّيز عى اآلخرين وتفّوق 
عى الناس كما انفرد بالخلق الرفيع والصفات 
الفاضلة الجميلة وتحى باملفاخر واملآثر كافة.

وقد اش�تهر عبد املطلب بعبادة الل�ه والتجائه 
إليه لذا كان الناس يقصدونه يف األمور الصعاب 
ويف الش�دائد واأله�وال، وكلم�ا دعتهم الحاجة 
فم�ا يجدونه إال ملبياً ح�ارضاً لكل متطلباتهم 
ب�كل رحاب�ة وكان�وا يقصدون�ه لاستس�قاء 
عن�د حب�س األرض بركاته�ا والس�ماء دره�ا 
فيخرج مس�تصحراً فا يأتي ع�ى آخر دعائه 
إال ويس�تجيب الله دعاءه فيحم الناس باملطر 

ويغنيهم من القحط والشدة.
كما )كان مق�راً بالتوحيد مثبت�اً للوعيد تاركاً 
للتقلي�د، وكان أول من أقام الرفادة والس�قاية 
وه�و أول من جعل ب�اب الكعبة ذهب�اً خالصاً 
مطعم�اً باألحج�ار الكريمة م�ن أمواله وكان 

يفتخر بذلك.
وعن أمي املؤمن�ني )ع( أنه قال: )والله ما عبد 
أبي أبو طالب، وال جدي عبد املطلب، وال هاشم 
بن عبد مناف وثن�اً وال صنماً قط، وإنما كانوا 

يصلون إىل الكعبة عى دين الخليل ابراهيم(.

السفير الثاني
وش�غل الس�في الثاني 

محم�د ب�ن عثم�ان م�ا 
يق�ارب أربع�ني عام�اً بقية 

املعتض�د  ث�م  املعتم�د  خاف�ة 
واملكتف�ي ، وعر س�نوات من خافة 

لحسني املُقتدر ثم ُتويّف عام 305ه�. وشغل السفي الثالث  ا
بن روح ما يقارب واحدا وعرين عاماً عارص فيها بقّية خافة املقتدر 
وقس�ماً من خاف�ة الرايض.ثم الس�في الرابع عيل بن محمد الس�مري 
حيث دامت سفارته ثاث سنوات وتويف يف عام وفاة الرايض بعد أن عاش 
خمس�ة أش�هر من خافة املّتقي.ويف هذه الحقب القصية قام السفراء 
االربع�ة بدوره�م العظيم يف ايص�ال وتبليغ ما يصدر م�ن االمام املهدي 
عج�ل الله فرجه لش�يعته و التص�دي اىل متابعة تنفي�ذ أوامره و محاً 

لحفظ ارساره .
السفي الثاني: محمد بن عثمان رحمه الله تعاىل

ملحمد بن عثمان منزلة عظيمة عند الشيعة ملا يشغله من مركز تبليغي 
حس�اس لم يس�بقه غي ابوه عثمان بن س�عيد و توىل زمام التبليغ من 
االمام بعد ابيه، وكان يكنى أبا جعفر و يكنى ابوه -عثمان بن س�عيد - 
ابا عمرو .وكان محمد قد حفر لنفس�ه قرباً وسواه بالساج ، فسئل عن 
ذلك فقال: للناس أس�باب ، ثم س�ئل بعد ذلك فقال: ق�د أمرت أن أجمع 
أمري،... فلما حرضت أبا جعفر محمد بن عثمان الوفاة واش�تدت حاله 
حرض عنده جماعة من وجوه الش�يعة ، منه�م أبو عيل بن همام ، وأبو 
عبد الله محمد الكاتب، وأبو عبد الله الباقطاني ، وأبو س�هل إس�ماعيل 
بن عيل النوبختي ، وأبو عبد الله بن الوجناء ، وغيهم من الوجوه األكابر 
، فقالوا له: إن حدث أمر فمن يكون مكانك؟ فقال لهم: هذا أبو القاسم 

الحس�ني بن روح بن أبي بحر النوبخت�ي القائم مقامي ، 
والس�في بينكم وبني صاحب األمر ، والوكيل والثقة األمني 
، فارجع�وا يف أمورك�م إليه ، وعول�وا يف مهماتكم عليه ، فبذلك 
أمرت وقد بلَّغت . ثم أوىص أبو القاس�م بن روح إىل أبي الحسن عيل 
بن محمد الس�مري، فلما حرضته الوفاة س�ئل أن يويص فقال: لله أمر 

هو بالغه .
فمات بعد ش�هرين من ذل�ك أواخر ُجمادى األوىل س�نة 305 ، و مرقده 
ببغ�داد جانب الرصافة يف الش�ارع امل�ؤدي إىل باب الكوف�ة قديماً واآلن 
يقع يف محلة الخاني نس�بة إليه وإىل مرق�ده الطاهر، وهو أحد املراكز 

الشيعية يف بغداد.
والظه�ور املق�دس ال�ذي وعد الله مس�تضعفي االرض، الذين س�امهم 
طغاته�ا القه�ر واله�وان إال أن يقول�وا ربنا الل�ه، بأن يّمن ب�ه عليهم 
فيجعله�م ائمة ويجعلهم الوارثني عى ي�د االمام املهدي )عج(. حمل يف 
طيات�ه العديد من التس�اؤالت التي راودت اذهان املوال�ني من أتباع أهل 
البيت )ع( والتش�كيكات التي يلقي بها البعض ممن هم خارج املذهب 

الحق.
ويج�ب عدم إغفال حقيقة مهمة يف موض�وع الغيبة والظهور املقدس. 
يف أنه � املوضوع � من قضايا الغيب التي ال يعلمها إال الله والراس�خون 
يف العلم وهم محم�د وآله االطهار )ص( الذين اصطفاهم الله وفضلهم 
عى العاملني, مما يعني أن عدم االملام باإلجابة من قبلنا كبر عاديني ال 
يق�دح مقدار ذرة بحقيقة وجود املنفع�ة واملصلحة مادام الله جل وعا 

هو مخطط االمر ومدبره.
إن أص�ل الس�ؤال ناب�ع م�ن منحى خاط�ئ حي�ث انطلق الس�ائل من 
محدودي�ة نظرت�ه املادية لأش�ياء، واعتق�د ان املنفعة ل�ن تكون إال يف 

ح�دود الوجود املادي امللموس، وعلي�ه ف أي فائدة يمكن أن تتوخى من 
شخص ال ندركه بحواسنا ؟!

يف ح�ني أن وج�ود االمام املهدي )عج( ينتم�ي اىل العالم امللكوتي االلهي 
ب�كل ما فيه من خصائص غيبية متعالية عى املادة، وبالتايل فإن تأثيه 
املبارك من سنخية ذلك العالم الذي ال ندركه بعقولنا البرية املحدودة.. 
وخي ما يقرب تلك الصورة الغيبية اىل أذهاننا هو قول رسول الله )ص( 
ع�ن جابر األنصاري أنه س�أل النب�ي )ص( هل ينتفع الش�يعة بالقائم 
)ع( يف غيبت�ه فق�ال )ص( إي والذي بعثني بالنبوة إنه�م لينتفعون به 
ويس�تضيئون بنور واليته يف غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جللها 

السحاب(.
وهذا التش�بيه الذي أفاد به رس�ول الله »ص« يحوي عى إش�ارات عدة 
منها: بيان ملا عليه الش�مس من نفع للن�اس حتى وإن حجبتها الغيوم 

وهذا ما يدلل عى إمكانية النفع رغم الحجب كما يف قضية الغيبة.
ويج�ب أن يكون الناس يف حالة م�ن التطلع لظهور االمام املهدي )عج( 
تمام�ا كتطلعه�م لتب�دد الغيوم  حينم�ا تكتنف قرص الش�مس فتمنع 
الضياء.. مهما تكاثف الس�حاب أو طالت مدة حجبه للشمس. إن منكر 
وجوده )ع( مع وفور ظهور آثاره كمنكر وجود الش�مس. ويجب كذلك 

تمييز املخلصني من املشككني.
واقتض�ت حكمة الل�ه أن يكون الغيب مح�كاً حقيقياً إليمان االنس�ان 
واختياره، فلو كانت الجنة � مثا � عى مرأى من الناس ملا تقاعس احد 
عن القيام بدواعي اس�تحقاق الدخول اليه�ا من غي التمييز بني املؤمن 

وغيه.
يف ح�ني جعل الله الجنة أمراً غيبياً ال نراه ليكون العمل يف س�بيلها قائم 
عى االيم�ان بالله وحب طاعته، وهذا ما ينطبق عى الغيبة إذ جعل الله 

حجته فيه�ا مخفيا كيما يقترص انتظاره واتباع�ه عى املؤمن الصادق 
دون الكافر الش�اك. كما تعد طول الغيبة امتحانا حقيقيا لثبات املؤمن 

عى وعد الله والتمسك باإليمان به.
يق�ول اإلم�ام الباق�ر )ع(  ق�ال: »يأتي عى الن�اس زم�ان يغيب عنهم 

إمامهم، فيا طوبى للثابتني عى أمرنا يف ذلك الزمان«.
وقد ورد يف جواب اإلمام الحجة )عج( إلسحاق بن يعقوب كما يف توقيعه 
الريف: ) أما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عزَّ وجل يقول: )) يا أيها 
الذين آمنوا ال تس�ألوا عن أشياء إن تبدوا لكم تسؤكم (( إنه لم يكن أحد 
م�ن آبائي إالَّ وقد وقعت يف عنقه بيعة لطاغي�ة زمانه وإني أخرج حني 

أخرج َوال بيعة ألحد من الطواغيت يف عنقي(.
ول�و عامل الله الن�اس بعدله ولو أوكل اليهم أمر الحصول عى اس�باب 
الحي�اة ملا بقي�ت الحياة لحظة واح�دة. حيث أن الذن�وب التي يقرتفها 
الب�ر ويرصون عليها يجعلهم مس�تحقني لخس�ف االرض بهم ولكنه 
ج�ل وعا يعامله�م بتفضله عليه�م باللطف وإفاضة اس�باب العيش، 
ومن تجليات لطفه سبحانه وجود أوليائه الصالحني ويف مقدمتهم نبيه 
الكري�م ص وال�ه االطهار ع كي يكون�وا بما هم عليه من ش�أن مدعاة 
الس�تمرار الحياة ومن�ع الغضب االلهي عن الن�اس. واالمام املهدي عج 
هم االستمرارية التي ارادها الله لوجود اوليائه الصالحني. ويف بيان هذا 
املعنى  ما ورد يف جواب الحجة )عج( إلسحاق بن يعقوب كما يف توقيعه 
الريف: )وإني ألمان ألهل األرض ، كما أن النجوم أمان أهل السماء(.

وع�ن أمي املومنني عيل بن أبي طالب )عليه الس�ام( ق�ال: »أما � والله 
� ألُقتل�نَّ أنا وابناي ه�ذان، ولَيبعثنَّ الله رجاً من ُول�دي يف آخر الزمان 
يطال�ب بدمائن�ا، ولَيغيب�نَّ عنه�م؛ تمييزاً أله�ل الضال�ة، حتى يقول 

الجاهل: ما لله يف آل محمد من حاجة«.

سيد قريش ومؤمن العرب

تطلق عبارة »السفراء االربعة« على الشخصيات التي شكلت حلقة الوصل بين االمام المهدي عجل اهلل تعالى فرجه وعامة الناس 
في حقبة الغيبة الصغرى التي استمرت تسعة و ستين عاما و نصف العام، حيث شغل كل سفير منهم مدة زمنية من هذه 
الغيبة، حيث شغل السفير األول عثمان بن سعيد الَعْمري ما يقارب الخمسة أعوام في نهاية خالفة المعتمد العّباسي.

نفحات من حياة 
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مرضى الثالسيميا يطالبون بتوفير 
األدوية

املراقب العراقي/ النجف االرشف ...
تجم�ع اكث�ر من ٥٠ مريضاً بفق�ر الدم الوراثي / الثالس�يميا / داخل مبنى مستش�فى الزهراء 
التعليم�ي يف النج�ف ، احتجاجاً عىل عدم توفر االدوية واملس�تلزمات الطبي�ة الخاصة بعالجهم.

وطالب املرىض بتوفري عالج ) الدسيفرال (، ونقلهم اىل املستشفى االملاني الحديث ، كون مستشفى 
الزهراء مخصصا لرعاية الحوام�ل واالطفال حديثي الوالدة.كما طالب املرىض بتخصيص رواتب 

شهرية من شبكة الحماية االجتماعية ،بحسب القوانني النافذة .

عني

املراقب

املراقب العراقي/ بغداد...
بع�د أن ش�هدت محافظ�ات عراقية ع�دة، تظاه�ر املئات من 
املحارضي�ن واتخاذه�م خط�وات تصعيدية من أج�ل تحقيق 
مطالبه�م، املتمثل�ة بتنفيذ ق�رار 31٥، وإصدار ق�رار بتجديد 
عقوده�م مطل�ع الع�ام الجدي�د 2٠22 وع�دم املماطلة لحني 
اق�رار املوازن�ة املقبلة وجه�ت حكوم�ة الكاظمي باس�تمرار 
عم�ل املحارضي�ن باملج�ان يف وزارة الرتبية.وأظه�رت وثيق�ة 
ص�ادرة عن األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء ومعنونة إىل وزارة 
الرتبية، حصل�ت عليها »املراقب العراق�ي«، أن مجلس الوزراء 
وجه أيضاً، خالل جلس�ته التي عقده�ا  ب�«قيام وزارة املالية، 
بتضم�ني مرشوع قانون املوازنة القادمة، التخصيصات املالية 

الالزمة بما يتالءم مع أهمية رشيحة املحارضين باملجان«.

املراقب العراقي / خاص ...
اته�م املواطن ط�ه كريم بعض رج�ال املرور بف�رض غرامات 
مالي�ة عىل املركبات يص�ل بعضها اىل ما يق�ارب املليون دينار 
عراق�ي او اكث�ر ملخالف�ات عدة لم تح�دث اصال وب�دون علم 
اصحابه�ا .وأض�اف أن ه�ذه الغرام�ات تفرض ع�ىل املركبات 
م�ن قبل رجال املرور ضعف�اء النفوس أو بعض رجال  الجيش 
املاس�كني املناطق الت�ي ال يوجد به�ا رجال امل�رور عن طريق 
عالقات مش�بوهة م�ع اصدقائه�م الذي�ن يعلمونه�م بارقام 
املركب�ات بقصد فرض غرام�ات مالية كبرية عليه�ا دون علم 

اصحاب املركبات .                      
وطال�ب الس�يد رئيس ال�وزراء والقائد العام للقوات املس�لحة 
ووزي�ر الداخلية بتش�كيل لجنة تحقيقية بارشاك ش�خصيات 
اعالمي�ة و قانوني�ة وحقوقيني ومثقف�ني ومنظمات مجتمع 
مدن�ي وبرملانيني ملعرف�ة الحقيق�ة الواقعي�ة وطريقة فرض 
الغرام�ات الت�ي أصبحت بمثابة س�يوف مس�لطة ع�ىل رقاب 
اصحاب املركبات من قبل رجال املرور  وبعض  االجهزة االمنية 
ضع�اف النفوس ورفعها م�ن قبل امل�رور للتخفيف عن كاهل 

املواطن.
 كما دعا رئيس الجمهوري�ة حامي القانون-، ورئيس مجلس 
الن�واب- م�رشع القانون ومراق�ب لعمل الحكوم�ة-  للتدخل 

واالرشاف واملتابعة بشكل مبارش عىل هذا املوضوع.
 وأوض�ح ان  رئي�س مجل�س القض�اء االع�ىل واالدع�اء العام 
ومحكم�ة النزاه�ة بالتدخ�ل ومحاس�بة املتواطئ�ني بف�رض 
الغرامات من خالل معرفة أس�ماء الضباط واملنتس�بني الذين 
فرض�وا ه�ذه الغرامات ع�ىل اصح�اب املركب�ات واحالتهم اىل 
محكم�ة النزاه�ة كونهم فرض�وا ه�ذه الغرامات ب�دون علم 

اصحاب املركبات.

تظاهرات المحاضرين ُتجبر الكاظمي 
على الموافقة باستمرار عملهم

اتهامات للمرور بفرض غرامات ضد 
مخالفات لم تحدث

صورة
وتعليق

مثقفون يف شارع املتنبي  يدعون اىل حماية الطفولة

املراقب العراقي/ محرر الصفحة...
من املعروف أن السيول هي غزارة هطول 
األمط�ار بش�كٍل كثي�ف يف ف�رتات زمنّية 
بس�يطة ت�ؤذي األش�خاص واملنش�ئات 
وق�د تس�بب ح�دوث الفيضان�ات. وهذا 
بس�بب تج�اوز منس�وب ن�زول األمطار 
وُقدرة وس�ائل الرصف عىل حمل كميات 
املي�اه بعيد عن املدن والقرى والش�وارع، 
ويف بع�ض األحي�ان أُخرى يك�ون هطول 
األمطار متوس�طة او خفيف�ة أو بصفة 
مستمرة لعّدة ايام. يف مقابل ذلك وكأجراء 
اح�رتازي أعلنت مديرية امل�وارد املائية يف 
البرصة،وض�ع خطة ش�املة وموس�عة 
ملواجه�ة الس�يول الطارئ�ة يف املحافظة 
،فيم�ا أش�ارت اىل تهيئ�ة )66( آلية لدرء 
الفيض�ان ومعالجة الس�يول.وقال مدير 
مديري�ة امل�وارد املائي�ة يف البرصة جمعة 
ش�ياع: إن »الوزارة وبجميع تش�كيالتها 
عىل اس�تعداد ملواجهة الس�يول والحاالت 
الطارئ�ة الت�ي ق�د تح�دث يف محافظ�ة 
،مبين�اً  املقبل�ة   األي�ام  الب�رصة خ�الل 

أنه«تم�ت تهيئة )66( آلية لدرء الفيضان 
ومعالج�ة ومواجه�ة الس�يول املحتمل�ة 
واملتوقع حدوثها«.وأضاف ش�ياع أنه«تم 
وض�ع خطة ش�املة وموس�عة يف مركز 
املحافظ�ة وجمي�ع األقضي�ة والنواح�ي 
للسيطرة عىل السيول حيث أعدت الخطة 
من قبل مديرية املوارد املائية يف محافظة 
الب�رصة وبالتع�اون مع خلي�ة األزمة يف 
املحافظة برئاس�ة محافظ البرصة أسعد 
العيدان�ي ، وكذلك بالتع�اون مع مديرية 
يف  املج�اري  ومديري�ة  املدن�ي،  الدف�اع 
املحافظ�ة ، ومديرية م�اء البرصة«.وأكد 
أن »مديري�ة امل�وارد املائية عىل اس�تعداد 
ت�ام ملواجهة أي طارئ قد يحدث بس�بب 
كثاف�ة األمط�ار التي قد تح�دث يف األيام 
املقبلة والوضع س�يكون مس�يطراً عليه 
املحافظ�ة  مناط�ق  جمي�ع  ويف  تمام�اً 
س�واء كان يف مركز املدينة أو يف األقضية 
والنواحي«.الجميع يعلم أن س�دود تركيا 
قد منع�ت وصول املي�اه اىل الع�راق لذلك 
باتت األمطار هي املصدر األسايس للمياه 

واملورد الوحيد واملخزن الس�نوي للرشب 
وري األرايض الزراعي�ة يف الب�الد لك�ن يف 
الوق�ت ذات�ه عند تك�دس مي�اه األمطار 
والس�يول تؤدي اىل غ�رق البالد وتؤدي اىل 
املوت والهالك والدمار. ومع دخول فصل 
الش�تاء تنزل األمط�ار بغ�زارة، ويتبعها 
الس�يول وتتكون املس�تنقعات يف املناطق 
املنخفض�ة عن منس�وب األرض ويحدث 
عنها خس�ائر يف األرواح واملمتلكات وهذا 
يك�ون ناتجا عن جرف الس�يول وخاصًة 
يف املناطق الزراعي�ة، حيث تواجد األودية 
ومج�اري املي�اه ووج�ود بع�ض ال�رك 
واملس�تنقعات حي�ث تتحول الس�يول إىل 
لعن�ة. يف الدول املتقدمة تعمل الحكومات 
جاهدة للبحث ع�ن طريقة للتخلص من 
مياه السيول، و األمطار الشديدة، ويفكر 
الكث�ري من الباحثني عىل مس�توى العالم 
يف طريق�ة االحتف�اظ باملياه لالس�تفادة 
منها ط�وال الع�ام، وتخ�زن فيه�ا مياه 
األمط�ار طوال العام، ويمك�ن أن تتحول 
األمط�ار من نقم�ة إىل نعم�ة، وال بد من 

التفك�ري العلمي يف تخزين مياه الس�يول 
واستغاللها لالس�تخدام وتكون من املياه 
الصالحة لالس�تخدام الحقاً وهنا س�ؤال 
كب�ري يط�رح نفس�ه وه�و م�اذا فعل�ت 
الحكومة يف إمكانية االس�تفادة من مياه 
الس�يول ؟ وزي�ر امل�وارد املائي�ة مه�دي 
رش�يد الحمداني يقول: إن » الفيضانات 
الت�ي حصلت يف إقليم كردس�تان لم تكن 
كبرية ج�داً لكنه�ا أضافت نص�ف مليار 
مرت مكع�ب تم تخزينه يف بح�رية الثرثار 
لدعم الخطة الزراعية للموس�م الصيفي 
القادم«، مؤكدا أنه »ال توجد نية يف زيادة 
نس�بة الخط�ة الزراعية للموس�م الحايل 
بس�بب النقص يف املخ�زون املائي«.لذلك 
يب�دو أن الس�يول االخ�رية لم تك�ن ذات 
فائ�دة كب�رية جًدا حي�ث احص�ت وزارة 
امل�وارد وكش�فت الول م�رة باالرقام عن 
كمي�ة املياه املضاف�ة اىل الخزين املائي يف 
الع�راق بع�د االمط�ار والس�يول االخرية 
القليم كردستان.نصف مليار مرت مكعب 
ه�ي الكمي�ة الت�ي اضيف�ت اىل الخزي�ن 

املائي، وبالرغم من كونه رقما جيدا نوعا 
م�ا، اال ان�ه اليمثل يف الحقيقة س�وى %1 
م�ن حاجة العراق الس�نوية للمياه والتي 
تبلغ قرابة ٥٠ مليار مرت مكعب.يف املقابل 
أن االج�راءات التي يج�ب عىل الحكومات 
املحلي�ة اتخاذها لتجنب ما حدث يف اربيل 
ه�ي العمل ع�ىل صيانة وإص�الح التالف 
من البالوعات يف الش�وارع لترصيف مياه 
األمطار والتأكد من أن البالوعات جاهزة 
وتوف�ري  انس�دادها  وع�دم  لالس�تخدام 
سيارات الشفط والتنظيف لرفع وسحب 
املي�اه ومن�ع تجمعه�ا يف الط�رق لتجنب 
إعاقة حركة املرور وتوفري املعدات الالزمة 
لرف�ع املي�اه م�ن الش�وارع الناتجة عن 
األمطار  وتفعيل غرف العمليات باملوانئ 
ملواجهة املخاطر ومنع األنشطة البحرية 
حفاًظا ع�ىل س�المة األرواح واملمتلكات 
العام�ة و التأك�د م�ن س�المة العالمات 
املالحية يف املوانئ والهيئة العامة لألرصاد 
لس�المة  املناخي�ة  والخريط�ة  الجوي�ة 

املالحة البحرية يف البرصة.

بين أضرار 
السيول وفائدة 
ملِء السدود 
والبحيرات

األمطار.. 

السلة الغذائية .. مشروع فاشل
املراقب  العراقي / بغداد... 

الب�د م�ن الق�ول إن س�لة الحص�ة الغذائي�ة ه�ي 
واحد من املش�اريع الفاش�لة للوزارة فهي تش�مل 
األرز )3 كل�غ للش�خص الواح�د( والس�كر )2 كلغ 
للش�خص الواحد( وزيت الطب�خ )1.25 كلغ أو لرت 
واحد للش�خص الواحد( والدقيق )9 كلغ للشخص 
الواح�د( ومس�حوق الحلي�ب للكب�ار )250 غ�رام 
للش�خص الواحد( والش�اي )200 غرام للش�خص 
الواحد( والبقوليات )250 غرام للش�خص الواحد( 
ومس�حوق حلي�ب األطف�ال )1.8 غرام للش�خص 
الواحد( ومعجون الطماطم )500 غرام للش�خص 
الواحد(.ويف نظرة فاحص�ة لهذه املواد نجد انها لم 
تض�ف اىل املواطن ش�يئافضال عن تأخ�ر توزيعها 
وع�دم االنتظ�ام يف تجهيزها للوكالء وه�و مادفع 
وزي�ر التج�ارة ع�الء الجب�وري، امس الس�بت، اىل 
االع�الن عن توزي�ع اول وجبة من الس�لة الغذائية 
للمواطن�ن نهاية الش�هر الجاري.وق�ال الجبوري 
يف ترصي�ح تابعته » املراق�ب العراقي« إن مرشوع 
الس�لة الغذائية من املشاريع املهمة التي قامت بها 
ال�وزارة والتي عالجت الكثر من االش�كاليات التي 

كانت ترافق مف�ردات البطاق�ة التموينية.وأضاف 
ان الوزارة عملت عىل وضع املرونة بالسلة الغذائية 
بتوفر بعض املف�ردات املختلف�ة والثابتة.وأوضح 
الجب�وري ان املرون�ة املالي�ة والتخصيص�ات التي 
ممكن ان توفر للوزارة س�يجعل م�ن عمل الوزارة 
اكث�ر تط�ورا من ناحي�ة توزي�ع الس�لة بموعدها 
وبمف�ردات متنوعة، خصوصاً وان الوزارة حرصت 
خالل بالس�نة املاضية عىل هذا االمر وهي مستمرة 
بالعمل عليه هذا العام، مبيناً ان أوىل وجبات السلة 
الغذائي�ة س�توزع هذا الش�هر فيما ت�وزع وجبات 

اخرى باألشهر الذي تليه.

املراقب العراقي/ خاص...
القص�ة التي لنا كل الفخ�ر بتدوينها ونرشها ،ه�ي قصة الطالبة 
»ن�ور ذاك�ر حس�ن«طالبة مرك�ز VIP التعليمي والت�ي حصلت 
ع�ىل مع�دل 98.99 يف االمتحانات الوزارية.نور قد تم تش�خصيها 
قب�ل ف�رتة بم�رض CanCer )الرسطان( وم�ن مس�اوئ القدر ان 
التش�خيص قد أت�ى بوقت حرج جداً يف ف�رتة املراجعة لالمتحانات 
الوزاري�ة والتي اضطرها اىل تأجيل درس�ن من اجل اخذ الجرعات 
الكيمياوي�ة ، إال ان امل�رض والجرع�ات ل�م ولن يك�ن حاجزاً لدى 
ن�ور يف أداء االمتحان�ات ،حيث قامت نور بتعوي�ض التأجيل واداء 
االمتحانات يف ال�دور الثاني بنجاح وتفوق ال محدود حيث حصلت 
عىل املعدل الذي منحه�ا كلية الطب العام ولله الحمد وكان قبولها 
بجامعة الزهراء / كلية الطب العام واليوم قد س�معنا الخرب األهم 
وه�و نهاي�ة ه�ذا املرض لدى ن�ور بع�د إج�راء )Pet/Ct( وجميع 
الفحوصات االخرى ،وه�ا قد بدأت الحياة الجديدة لدى لنور والتي 
س�تواصل بها النج�اح وبقوة ان ش�اء الله تعاىل ،مب�ارك لها ولنا 
ولعائلته�ا الكريمة ولكل محبيها ختام�اً وفخراً تتمنى إدارة مركز 
VIP التعليم�ي الصحة الدائمة والنجاح الباهر والتوفيق الال محدود 

للغالية نور ذاكر حسن.

نور ذاكر .. من السرطان إلى كلية الطب

»امان�ة  ان  تخس�فات«.واضاف 
بغداد تقوم باصالح التخس�فات 
م�ن امواله�ا الذاتي�ة وال توج�د 
س�يولة كافي�ة لتنفيذ املش�اريع 
وننتظر توفري الس�يولة املالية او 

الدعم الحكومي«، الفتا إىل ان »ما 
حصل يف عام 2٠14 بغرق مدينة 
بغ�داد ل�ن يتكرر بس�بب االدامة 
املس�تمرة واص�الح التخس�فات 

واملعالجات الحاصلة«.

مجاري بغداد قديمة تحتاج لالستبدال
املراقب العراقي/ بغداد...

منطق�ة  بلدي�ة  دائ�رة  أك�دت 
الكرادة وس�ط بغداد، ان ش�بكة 
إىل  تحت�اج  العاصم�ة  مج�اري 
اس�تبدال ولي�س لإلصالح.وق�ال 
مدي�ر قس�م املج�اري يف دائ�رة 
بلدية الكرادة وس�ام املحمداوي، 
إن »امان�ة بغ�داد ش�كلت غرفة 
وعضوي�ة  برئاس�ة  عملي�ات 
الوكالء وعضوية ممثل عن وزارة 
الكهرباء وامل�دراء العامني لدوائر 
البلدية«، مبينا ان »الغرفة شكلت 
لالط�الع ع�ىل كافة اس�تعدادات 
دوائر البلدية«.واضاف ان »امانة 
بغ�داد ب�ارشت باص�الح كاف�ة 
ضم�ن  املوج�ودة  التخس�فات 
دوائ�ر البلدية واص�الح املحطات 
وتنظي�ف الخط�وط وتس�ليكها 
بالش�كل الصحيح ورفع تقارير 
دوري�ة بم�ا يخ�ص ح�دوث اي 
معالجت�ه«. لغ�رض  مش�كلة 
مج�اري  »ش�بكة  ان  إىل  ولف�ت 
بغ�داد اصبحت مهرتئ�ة وقديمة 
خمس�ينات  من�ذ  انش�أت  فق�د 
التي  امل�ايض، واملناس�يب  القرن 
تستوعبها الشبكة من 24 اىل 2٥ 
ملم، وحصلت العام املايض ازمة 
عندم�ا وصل�ت الش�دة املطري�ة 
الطبيع�ي  املع�دل  اكث�ر م�ن  إىل 
ووصوله�ا اىل 77 ملم«.وب�ني أنه 
»لدين�ا جه�د خ�اص يف املناطق 
بالدخ�ول  العش�وائية  الزراعي�ة 
الش�افطات  واس�تخدام  اليه�ا 
بالتع�اون مع ال�وزارت البقية«، 
مبينا ان »املشكلة االساسية التي 
تواجه عمل االمان�ة هي انطفاء 
التي�ار الكهربائ�ي اثناء موس�م 
االمطار، لكن جرى التنس�يق مع 
وزارة الكهرباء لتوفري استثناءات 
ملن�ع انطفاء التي�ار الكهربائي«.
وتابع ان »امانة بغداد انجزت ما 
يق�ارب 8٥% من تنظيف خطوط 
اىل  مش�ريا  بالكام�ل«،  الش�بكة 
ان »ش�بكة مدينة بغ�داد قديمة 
وتحتاج الس�تبدال وليس اصالح 



علوم 11Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper صحيفة - يومية - سياسية - عامةاالحد 2 كانون الثاين 2022 العدد 2749 السنة الثانية عشرة

ما عالقة سكر الدم القليل 
بالعضالت ؟

عادة في شرب القهوة تؤثر 
سلبا على الكوليسترول

وجدت دراس�ة جديدة أن وجود نس�بة قليلة من السكر يف الدم 
قد تس�اعد عىل ترميم العضالت.وعىل الرغم من أن س�كر الدم، 
أو الجلوك�وز، يعت�ر عن�راً أساس�ياً يف النمو الخل�وي، فقد 
وجدت الدراسة أن وجود نسبة أقل من السكر يف الدم قد تساعد 
العضالت عىل إصالح نفس�ها بش�كل أرسع.وأضافت الدراسة، 
أن الباحث�ن يف جامعة طوكيو مرتوبوليت�ان باليابان، يقولون 
إن س�بب ذلك يرتبط بس�لوك نوع خاص م�ن الخاليا الجذعية 
الت�ي ال يب�دو أنها تتفاعل بش�كل جيد م�ع الجلوكوز.ووصف 
فريق الباحثن الخاليا »الساتلية« املوجودة يف العضلة الهيكلية 
ب�«الالعبن الرئيسين« يف إصالح العضالت، إذ وجدت دراستهم 
أن هذه الخاليا تنمو بش�كل أكر عندما يكون هناك نس�بة أقل 
من الجلوكوز يف الجسم.وتابع، »يؤدي تقليل تركيز الجلوكوز يف 
الدم إىل تعزيز تكاثر الخاليا الجذعية العضلية، مما يش�ر إىل أن 

الجلوكوز الزائد يعيق قدرة الخاليا عىل النمو«.
ووج�د الباحثون أن الخاليا الس�اتلية يف العضل�ة الهيكلية تقع 
ب�ن طبقتن م�ن الغ�الف الواقي ال�ذي يحيط بخالي�ا األلياف 
العضلي�ة، وعندما تتلف ه�ذه األلياف العضلي�ة تتكاثر الخاليا 
الس�اتلية وتندمج يف األلياف، وه�ي العملية التي تؤدي إلصالح 

العضالت التالفة وتمنعها من فقدان كتلتها.

ح�ذرت خب�رة تغذية م�ن عادة يق�وم بها الكث�رون حن 
يرشب�ون القهوة.وقالت خب�رة التغذية إليان�ا كيدانيان إن 
إضافة الكريمة والحليب بكميات كبرة إىل القهوة يمكن أن 

يؤثر سلًبا عىل مستويات الكوليسرتول يف الدم.
وأكدت أن »الدهون املشبعة يف الكريمة والحليب التي ُتضاف 
إىل القه�وة كل يوم )وعادًة مرات عدي�دة يف اليوم( يمكن أن 

تؤثر عىل مستويات الكوليسرتول لدى الشخص«.
واضاف�ت أن عص�ر الت�وت ال�ري سيس�اعد ع�ىل خفض 
مس�تويات الكوليس�رتول، حيث يتفق الخ�راء من جامعة 
الف�ال يف كن�دا، الذين أجروا ع�دًدا من الدراس�ات والتجارب 
العلمي�ة، مع الطبي�ب. يف رأيهم، هذا التأث�ر للعصر يرجع 
إىل مركبات البوليفينول. يمكن أن يكون هذا املرشوب مفيًدا 

أيًضا ملرىض ارتفاع ضغط الدم.

المشروبات السكرية تضاعف 
خطر اإلصابة بسرطان األمعاء

قالت دراس�ة علمية نرشتها مجل�ة Gut الريطانية 
إن رسط�ان األمع�اء ال�ذي يعت������ر ثان�ي أكثر 
أنواع رسط�ان فتكا، يظهر عادة بش������كل أكثر 
مرتن لدى الذين يتعاطون بعض املرشوبات شديدة 

الحالوة.
وقالت الدراس�ة حول الع�ادات الغذائي�ة ل� 95 ألف 
ش�خص تم جم�ع املعطي�ات عنها خ�الل 24 عاما 
تقريب�ا، أن اإلدمان عىل املرشوبات التي تحتوي عىل 
كميات عالية من السكر يضاعف من خطر اإلصابة 

برسطان األمعاء.
وتؤك�د الدراس�ة أن كل حص�ة يومي�ة م�ن ه�ذه 
املرشوبات تزي�د احتمال اإلصابة بنس�بة 16٪. ولو 
تم اس�تبدال ه�ذه املرشوب�ات بالحلي�����ب املحىل 
صناعي�ا أو بالقه�����وة أو بحليب نصف دس�م أو 
كامل الدس�م، فإن الخط���ر س�يكون أقل بنس�بة 

.٪36
وش�ددت الدراس�ة ع�ىل أن »تقلي�ل تعاط�ي ه�ذه 
املرشوبات أو استبدالها بمرشوبات أخرى أكثر فائدة 
بن املراهقن والش�باب قد يكون اسرتاتيجية فعالة 
محتمل�ة لتقليل الخط�ر املتزاي�د لإلصابة برسطان 

األمعاء قبل سن الخمسن«.
ووفق�ا ملعطي�ات منظم�ة الصح�ة العاملي�ة، يعتر 
رسط�ان األمع�اء - ثان�ي أكث�ر أن�واع الرسطانات 

شيوعا بن النساء والثالث عند الرجال.

أك�دت وكال�ة الفض�اء »ناس�ا« أن اثن�ن 
م�ن الني�ازك الفضائي�ة يقرتب����ان من 
كوكب األرض، وقد يح���مل ذلك يف طياته 

املخاطر.
ونقلت الوكالة، أن أحدهما- كويكب 2013 
YD48 - بحجم س�اعة بيغ بن، والثاني - 
كويكب YD48 7482 - ضعف حجم مبنى 

إمباير ستيت.
وأش�ارت الوكالة، إىل أن ع�رض الكويكب 
أمت�ار،   104 ح�وايل  يبل�غ   YD48  2013
وس�يمر ق�رب كوكبن�ا يف 11 يناي�ر ع�ىل 

مسافة 5.6 مليون كيلومرت.
وأم�ا كويك�ب PC1 1994 فس�يمر ق�رب 
ب�األرض يف 18 يناي�ر عىل مس�افة 0.013 
وحدة فلكية، والذي وفق�ا ملعطيات مركز 
دراس�ة األجسام القريبة من األرض التابع 

للوكالة، يعتر يف »مسلك قريب«.
يف وقت س�ابق، ق�ال نائب رئيس »ناس�ا« 
كاف�ة  إن  زوربوخ�������ن،  توم�اس 
الكويكب�ات املعروف�ة للعلم�اء يف الوق�ت 
الح�ايل، ال ته�دد بالتصادم م�ع األرض يف 

املائة عام القادمة.
ون�وه بأن العلم�اء »يعرف�ون فقط حوايل 
40٪ من األجس�ام الت�ي يزيد حجمها عىل 

140 مرتا يف الحجم«. 

ناسا: كويكبان يطيران تجاه األرض في وقت واحد

اليابان بصدد إنتاج لقاح ضد كورونا ُيعطي مناعة دائمة
صممت مجموع�ة علماء يابانية لقاحا ضد فروس 
كورون�ا يمكنه حماية اإلنس�ان من ه�ذا الفروس 

طوال الحياة.
ووفق�ا، لتقري�ر، فأنه قد تب�دأ التج�ارب الرسيرية 

للعقار يف عام 2023.
واعتم�دت املجموع�ة، الت�ي يقوده�ا الروفيس�ور 
ميتين�وري كوه�ارا، اللق�اح املضاد للج�دري الذي 
صمم�ه الطبي�ب الريطان�ي إدوارد جين�ر يف القرن 

الثامن عرش، كأساس لعملها.
وتتلخ�ص فك�رة العلم�اء الياباني�ن، يف الحص�ول 
عىل اللقاح املأش�وب لفروس الج�دري يحتوي عىل 
بروتن سبايك لفروس SARS-CoV-2 الذي يسبب 

اإلصابة بمرض كوفيد-19.
ووفق�ا له�م، يمكن أن ي�ؤدي هذا النه�ج إىل تطوير 

مناعة خلوية مدى الحياة ضد فروس كورونا.
الف�ران  ع�ىل  أجري�ت  الت�ي  التج�ارب  وأظه�رت 

باس�تخدام فروس اللقاح املأشوب الذي يشفر جن 
إنفلون�زا الطي�ور، مس�تويات عالية من األجس�ام 
املض�ادة اس�تمرت ألكث�ر م�ن 20 ش�هرا. وخ�الل 
ذل�ك بقيت عىل قي�د الحياة، جميع الف�ران التي تم 
تطعيمه�ا باللق�اح، وم�ن ثم نق�ل ع�دوى إنفلونزا 

الطيور إليها بعد مرور 20 شهرا.
من جانبه قال الروفيسور الياباني املعروف كوهارا 
»قم�ت باختب�ار تقنيات لقاح�ات مختلف�ة بما يف 

ذلك لقاحات الفروس الغ�دي وال� RNA ، لكن ثبت 
أن اللقاح املأش�وب لف�روس الج�دري، هو األقوى 

بينها«.  
ووفقا له، اآلث�ار الجانبية لهذا اللقاح، قليلة وهو ال 
يحتاج إىل وسائل نقل وتخزين خاصة. وتفيد األنباء، 
بأن رشكة األدوي�ة اليابانية Nobelpharma، تعتزم 
تنفيذ املرحلتن األوىل والثانية من التجارب الرسيرية 

للقاح كوهارا، يف النصف األول من عام 2023.

علماء روس يبتكرون تكنولوجيا لتنقية المياه الملوثة 
ذكرت مؤسس�ة »املبادرة التكنولوجية الوطنية«، 
يف بيان له�ا، أن العلماء الروس ابتكروا تكنولوجيا 

فريدة لتنقية املياه والهواء من التلوث العضوي.
املؤسس�ة،  وقال���ت 

أيض�ا  املعروف�ة 
»منصات  باسم 
هذه  أن   ،»NTI
 ، لتكنولوجي�ا ا

ستس�اعد يف س�د النقص املتزايد يف املياه العذبة يف 
مختلف أنحاء العالم.

وأضاف البيان: »تم يف مرك�ز املواد الجديدة التابع 
للمؤسس�ة املوج�ود يف جامع�ة باوم�ان التقني�ة 
الحكومي�ة يف موس�كو، ابت�كار تكنولوجيا إلنتاج 
مواد ماص�ة مركبة تعتمد عىل أكس�يد الغرافن - 
مواد هالمي�ة هوائية فائقة املقاوم�ة للماء والتي 
سيتم استخدامها لتنقية املاء والهواء من امللوثات 

العضوية«.
وبفض�ل الطريق�ة الجديدة، س�يصبح من املمكن 
تنقية املياه والهواء، م�ن ملوثات عديدة من بينها 
امل�واد امللون�ة واألصبغ�ة واملذيب�ات، والنفاي�ات 
الصناع�ات  تنتجه�ا  الت�ي  األخ�رى  الكيميائي�ة 
الخفيفة. ستس�اعد ه�ذه التقنية يف س�د النقص 
املتزاي�د يف املي�اه العذب�ة، بم�ا يف ذلك ع�ن طريق 
إضافة جزيئات الفضة النانوية، وهو ما سيسمح 

بالحص�ول عىل التعقيم والقض�اء عىل البكتريا يف 
املياه.  

ووفق�ا للبي�ان، س�يتم ط�رح امل�ادة الجدي�دة يف 
الس�وق، يف 2025-2026، وال ت�زال تكلفة املنتج، 

غر معروفة.
ويشار إىل أن »املبادرة التكنولوجية الوطنية«، هي 
منظمة روسية غر ربحية مستقلة، تهدف لتطوير 

التكنولوجيا والصناعات الواعدة يف روسيا.

كش�فت دراس�ة علمي�ة أن أوىل عالم�ات اإلصابة 
بمتحور ف�روس كورونا »أوميك�رون«، قد تكون 
تغ�ر الص�وت، وأن ه�ذا العارض م�ا يفرقه عن 

»الزكام«.
وبين�ت الدراس�ة أن »مس�تويات قياس�ية من 
األش�خاص أثبتت إصابتهم بف�روس كورونا، 
وأن�ه ق�د تك�ون إح�دى أوىل العالم�ات عىل 
اإلصاب�ة بمتح�ور »أوميك�رون« م�ن ه�ذا 

الفروس هو تغر يف صوت املصاب«.
وأضافت، أن »هناك أدلة متزايدة عىل أن متحور 

»أوميك�رون« يش�به ال�زكام أكثر م�ن املتحورات 
الس�ابقة«، الفت�ة إىل أن�ه »بالنس�بة للبعض، فإن 
أح�د األع�راض املحتمل�ة األوىل لإلصاب�ة بمتحور 
»أوميك�رون« هو الصوت األجش، مما يعني أنه قد 
يكون من املمكن س�ماع »أوميكرون« قبل الشعور 

به«.
وأش�ارت الدراس�ات إىل أنه »مع انتش�ار الفروس 
يف جميع أنحاء البالد، أبلغ عرشات األش�خاص عن 
إصابتهم بأعراض تشبه أعراض الرد«، مشرة إىل 
أن الخراء يحذرون م�ن أن العالمات املنذرة يمكن 

أن تكون أي يشء من سيالن األنف والصداع إىل آالم 
الجس�م والتعرق اللييل، وأن األعراض األخرى التي 
يج�ب االنتباه إليها ه�ي احتكاك الحل�ق والعطس 

وآالم أسفل الظهر والتعب.
وأوضح�ت أن�ه »بالرغ�م م�ن أن اململك�ة املتحدة 
تبل�غ ع�ن مس�تويات إصاب�ة قياس�ية بف�روس 
كورون�ا، فإن املؤرشات والدراس�ات املبكرة تش�ر 
إىل أن متح�ور »أوميكرون« قد يك�ون أكثر اعتدااًل 
من متح�ورات الف�روس الس�ابقة أي أن )رضره 

أخف(«.

تتعلق بالصوت.. عالمة غير متوقعة على متحور »أوميكرون«

كش�فت رشك�ة Wuling عن س�يارتها 
طورته�ا  الت�ي  الجدي�دة  الصغ�رة 
لتك�ون منافس�ا قويا يف عال�م املركبات 
 Dongfeng س�يارة  الكهربائية.وتأت�ي 
Fengguang Mini EV الجدي�دة بهيكل 
أني�ق التصميم مجه�ز بمصابيح مميزة 
وج�اء   ،LED تقني�ات  بأح�دث  تعم�ل 
الهي�كل بطول مرتي�ن و99 س�نتيمرتا، 

بعرض 149 س�م، وارتفاع 164 س�م، 
أما املس�افة بن مح�وري العجالت 
فيه ف�� 196 س�م، وزودت املركبة 
أيض�ا بعج�الت ذات تصمي�م فريد 

بمقاس 12 إنشا.
وحصل�ت ه�ذه املركب�ة ع�ىل 
املقاعد يتس�عان  صفن من 
ألربع�ة ركاب، ويمكن طي 
منهم�ا  الخلف�ي  الص�ف 
لجعل صندوق األمتعة أكثر 
س�عة، أما واجهة القيادة 
فخلت تقريبا م�ن األزرار 
واس�تعيض  التقليدي�ة 
ملس�ية  بشاش�ة  عنه�ا 
ممي�زة موضوع�ة قبال�ة 
 Wuling الس�ائق.وزودت 
هذه الس�يارة بحساس�ات 

مس�افات أمامي�ة وخلفية، 
وكام�رات خلفي�ة لتس�هيل 

ركنها يف األماك�ن الضيقة، كما جهزتها 
بمحرك كهربائي صديق للبيئة يولد عزما 
يعادل 34 حصانا.ومن املتوقع أن تطرح 

ة  ر لس�يا ا
رس�ميا 

يف 

األس�واق العاملية مطلع 2022، وبأسعار 
منافسة جدا تبدأ من 8000 دوالر تقريبا.

سيارة اقتصادية ورخيصة تغزو أسواق الصين والعالم

ُتجري رشكة غوغل حاليا تحقيقات بعد تلقيها شكاوى بشأن ما أعلنت عنه 
من تحديثات برمجية يف ديسمر املنتهي لهواتف بيكسل 6 وبيكسل 6 برو.

وحس�ب موقع »ذا فرج«، أن عيوب برمجي�ة يف التحديثات التي أعلنت عنها 
الرشكة للهاتفن تسببت يف إلغاء مكاملات هاتفية وضعف الشبكة.

ولحل هذه املشكلة، أعلنت الرشكة رسميا عن تعطيل كافة التحديثات إلجراء 
التعديالت الالزمة عليها، وإعادة طرحها للتطبيق عىل هواتف بكس�ل الجديد 
نهاية كانون االول الجاري.وش�ملت تحديثات كانون االول املعيبة من جوجل 
لهواتف بيكسل، توفر خاصية الشحن الالسلكي بسعة 23 وات، مع عدد من 

التحديثات عىل نظام التشغيل تحسن من أسلوب استخدام الهواتف.
 Google Pixel واملشكالت الجديدة التي وقعت فيها رشكة جوجل مع هواتف
6 وضعت الرشكة يف حرج كبر، يف الوقت الذي تتباهى فيه غوغل بأن الهواتف 

تعتر من أفضل هواتف أندرويد تم إطالقها يف الربع األخر من عام 2021.

غوغل توقف تحديثات
 Pixel هواتف 
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قال االمام عيل »عليه السالم«:

»فعليك تقوى الله فألزمها تفز..

إن التقي هو البهي األهيب

واعمل لطاعته تنل منه الرىض..

إن املطيع لربه ملقرب
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قطط تخلق الفوضى في 
سيئول

حذر مس�ؤولو الحماية املدنية يف كوري�ا الجنوبية، أصحاب 
الحيوان�ات األليف�ة، يف بي�ان رس�مي أن القط�ط تس�ببت 
يف إش�عال الحرائ�ق، الفت�ن إىل أن أكث�ر م�ن 100 حريق يف 
العاصمة سيؤول، خالل السنوات الثالث املاضية كان سببها 
الرئي�ي القطط.ونرشت ش�بكة يس أن أن األمريكية تحذير 
إدارة الحرائ�ق والك�وارث يف العاصم�ة الكوري�ة س�يؤول، 
مش�رة إىل أن األم�ر ينطب�ق ع�ى الوالي�ات املتح�دة، حيث 
تتسبب القطط يف ألف حريق س�نوياً داخل البالد.وذكر بيان 
إدارة الحرائ�ق والك�وارث يف العاصم�ة س�يؤول، إن القطط 
تس�ببت يف   107 حرائ�ق منزلية ب�ن يناي�ر 2019 ونوفمرب 
م�ن هذا الع�ام، وتابعت: يعتقد أن القطط أش�علت الحرائق 
من خالل تش�غيل املواق�د الكهربائية، حي�ث يمكن  للقطط 
تش�غيل املواق�د الكهربائي�ة عن طري�ق القفز ع�ى األزرار 
الحساس�ة للمس -وبمجرد ارتفاع درجة  حرارتها يمكن أن 
تش�تعل النران يف األجهزة. وأضاف البيان أن أربعة أشخاص 
أصيبوا يف الحرائق، وبدأ أكثر من نصفها أثناء غياب أصحاب 
الحيوانات  األليفة عن منازلهم.وقال تش�ونج جيو تش�ول، 
مس�ؤول م�ن اإلدارة: »الحرائق املتعلقة بالقطط مس�تمرة 
يف الح�دوث مؤخرًا  وننصح األرس الت�ي لديها حيوانات أليفة 
بمزي�د من االهتمام ألن الحريق يمك�ن أن ينترش عى نطاق 

واسع  عندما ال يكون أحد يف املنزل.

     إياد اإلمارة

عـــام »٢٠٢٢«
 عــــــام المقاومة

ع�ام جديد وفق التقويم امليالدي املعم�ول به عاملياً نتمناه أن يكون 
عاماً س�عيداً عى الجميع يعم فيه الس�الم واألمن بال وباء وبال فقر 
وب�ال مؤام�رات أمريكية صهيونية تس�تعبد الن�اس وتحتال عليها 

وتفتك بها..
نحن يف العراق أتمناه لنا عاما سعيداً ُيدرك فيه الجميع بأن مصيبتنا 
الكربى هي االحتالل األمريكي الغاش�م الذي جاء بالفقر والفس�اد 
واإلرهاب والتخلف يف كل يشء وعليهم أن يس�عوا جاهدين للخالص 

من هذا االحتالل الغاشم بكل السبل املتاحة.
الذين يوهمونا بأن التحرر والخالص واالنعتاق أمر بعيد املنال هم:

الحمقى ..
الجبناء ..

األحداث تثبت أن االحتالل ال يخرج بالطرق السلمية البتة..
لذا علينا أن نشحذ أنفسنا ونكون مقاومن..

ومقاومتنا يجب أن تكون شاملة:
• نحمل السالح ونرضب به االحتالل بقوة ال تبقي وال تذر ..

• ونواجه مرشوعهم التخريبي الثقايف الذي يريد حرف مجتمعنا ..
• ونقف بقوة أمام دينهم اإلبراهيمي املس�خ وم�ن يمثله يف العراق 

نرجمه رجما ..
• نحص�ن اقتصادنا وهو اقتصاد قوي يملك كل املقومات ألن يكون 

مستقال يوفر حاجات العراقين بال أمريكا وبال صهاينة ..
• نكافح الفساد عى مرحلتن يف أنفسنا ومن حولنا ..

ه�ذا ما أعنيه باملقاومة الش�املة التي ال تقترص ع�ى فرد واحد أو 
مجموع�ة مح�ددة بل املقاومة الش�املة مهمة الجمي�ع مهمة من 
يؤم�ن بالعزة والكرامة والحرية ويريد أن يتنعم بخرات هذا الوطن 

الوفرة التي تزيد عن حاجة منطقة كاملة.
نحن بحاجة ماس�ة إىل ثقافة املقاومة يف هذه املنطقة التي تريدها 
أمري�كا والصهيوني�ة ضيعة م�ن ضياعها الخربة تس�لب خراتها 

وتستعبد شعوبها تتحكم بكل يشء كما تشاء..
لذا علينا أن نوطن أنفسنا عى املقاومة ونحولها إىل ثقافة عامة إىل 

منهج وسلوك دائم ..
لنكون مواطناً مقاوماً
لنكون موظفاً مقاوماً

لنكون جندياً رشطياً مقاوماً
لنكون أساتذة وطالب مقاومة

لتكون النساء مقاومة
حتى لعب األطفال تعلمهم )املقاومة(

ال تستغربوا من طرحي هذا أيامنا القادمة ثقيلة جدا.

بسبب األلعاب النارية.. 
وفاة رجل في النمسا 

لق�ي رج�ل/23 عام�ا/ حتف�ه، 
متأثرا بإصابت�ه، عندما انفجرت 
إحدى األلعاب النارية، يف النمسا، 
خ�الل االحتف�ال بالع�ام الجديد.
وذكرت وكالة األنباء النمس�اوية 
»إيه.بي.إي�ه« ام�س الس�بت أن 
رج�ال/21 عام�ا/ أصي�ب أيضا 
التقرير أن  بش�كل خطر.وذك�ر 
الرجلن كانا قد التقيا بأشخاص 
بمنطق�ة  حديق�ة،  يف  آخري�ن، 
ليوبولدس�دورف«  »كالوس�ن 
جن�وب غرب�ي فيين�ا، لالحتفال 
بالعام الجديد.وأطلقوا ما تسمى 
ب�«قناب�ل الرص�اص« ولك�ن لم 
تش�تعل إحداه�ا، فاق�رب أربعة 
أش�خاص منه�ا، حي�ث انفجرت 
أن  الرشط�ة  فيهم.وذك�رت 
ام�رأة/19 عام�ا/ ورج�ال آخر، 

أصيبا بشكل طفيف.

تستضيف مدينة مش�هد املقدسة، بما تتمتع 
به من معالم دينية وتاريخية وترفيهية قيمة، 

ع�دداً كبراً من الس�ياح 
س�نويا. وهن�اك ينب�وع 
جيالس وهو احد املعالم 
السياحية الهامة يف هذه 
املدين�ة، ه�ذا الينبوع له 
تاري�خ قدي�م، وبس�بب 
الجغ�رايف، فهو  موقع�ه 
دائم�اً م�يء باملي�اه وال 
أبداً.والينبوع هو  يج�ف 
واحد من مناطق الجذب 
ع�ى  ويق�ع  الس�ياحي 
بع�د ح�وايل 50 ك�م من 
الجزء الشمايل من مدينة 
املقدس�ة، وعى  مش�هد 
بع�د 25 كم م�ن جناران 

ويف قرية تس�مى قرية ينب�وع جيالس. تعترب 
ه�ذه القرية، الي�وم واحدة من أكث�ر املناطق 
روعة يف س�هل توس.يبلغ ارتفاع هذا الينبوع 
التاريخ�ي أكث�ر من أل�ف مر فوق مس�توى 
س�طح البحر ويبلغ عمقه أربعة إىل خمس�ة 
أمت�ار. يق�در مع�دل تدفقه ب�� 230 ل�راً يف 
الثانية وقد وضعه الخرباء يف مجموعة ينابيع 
الحج�ر الجري. لق�د خلق ه�ذا الينبوع بركاً 
وبح�رات صغ�رة حول�ه. كما تع�د املنطقة 
ملحب�ي  ومحبوب�اً  ش�هراً  مكان�اً  املحيط�ة 
الطبيع�ة والس�ياح خ�الل الع�ام، خاص�ة يف 
فصل الصيف، نظ�راً ملناخها البارد والنظيف.

الطبيع�ة واألج�واء املحيطة بنب�ع الجيالس، 
نظراً لجماله�ا الخالب، جعلت هذا املكان أحد 
مناطق الجذب الس�ياحي الطبيعية الش�هرة 
الت�ي يمكن الوص�ول إليها بس�هولة وأفضل 

وقت لزيارة ينبوع الجيالس هو الصيف.

قالت مؤسس�ة »روس كوس�موس«، إنه للمرة األوىل اس�تقبل 10 أش�خاص يف آن واحد، العام الجديد يف الفضاء املحيط 
باألرض.وذك�رت املؤسس�ة يف بيان، أن س�بعة منهم عى مت�ن محطة الفض�اء الدولية وثالثة يف محط�ة »تيانجونج« 
الصينية.وأضاف البيان: » يف وقت واحد، استقبل عرشة من أبناء األرض حلول العام الجديد 2022، وهم يف املدار القريب 
م�ن األرض: س�بعة يف محطة الفضاء الدولية وثالثة عى املحطة الفضائي�ة الصينية. وتاريخيا هذا أكرب عدد للبرش يف 
الفضاء خالل عيد رأس الس�نة«.والحظت »روس كوس�موس«، أن 83 شخصا استقبلوا العام الجديد عى متن محطة 
الفض�اء الدولية خالل ال�21 عاما من وجودها.وبعض رواد الفضاء احتفل بهذا العيد هناك أكثر من مرة. عى س�بيل 
املثال، احتفل رائد الفضاء الرويس أنطون شكابلروف بهذا العيد 4 مرات وهو يف املدار - 2012 و2015 و2018 و2022.

قتل أمريكي ابنته البالغة 16 عاماً برصاص 
س�الحه عندم�ا أطلق الن�ار عليه�ا معتقداً 
أنه�ا لص يح�اول اقتحام مس�كنه يف إحدى 
ضواح�ي أوهاي�و، ع�ى ما أف�ادت الرشطة 
ووس�ائل اإلع�الم املحلي�ة. ويف التفاصي�ل، 
أن ام�رأة اتصل�ت بأجهزة اإلس�عاف قرابة 
الرابع�ة والنص�ف فج�ر األربع�اء وأبلغ�ت 
ع�ن إصابة ابنته�ا جيناي البالغ�ة 16 عاماً 

بج�روح بالغ�ة برصاص�ة يف امل�رآب. وكان 
األب ال�ذي أطل�ق عليها الن�ار معتق�داً أنها 
متس�لل يف ح�ال ذه�ول، وكان يس�ألها عن 
ينتظ�ران  الوال�دان  كان  وضعها.وفيم�ا 
وص�ول الرشطة، راحا يتوس�الن إىل ابنتهما 
»كولومب�وس  لصحيف�ة  للنه�وض، وفق�اً 
ديسباتش« املحلية التي اطلعت عى تسجيل 
املكاملة.لك�ّن محاوالت الوالدين لم ُتجِد نفعاً 

إذ أوض�ح تقري�ر الرشط�ة أن الفت�اة التي 
ُنقل�ت إىل أحد املستش�فيات فارق�ت الحياة 
بعد س�اعة متأثرة بجروحها.وعلّق مسؤول 
يف الرشط�ة يف ترصيح ملحطة »إيه بي يس 6 
كولومبوس« املحلية يف كولومبوس، عاصمة 
والي�ة أوهاي�و يف ش�مال الوالي�ات املتح�دة 
بالق�ول »يف كل األحوال، إذا كنت الش�خص 
الذي س�يضغط ع�ى الزن�اد فم�ن املهم أن 

تعرف من هو هدفك«.وكان ثالثة أش�خاص 
تبلغ أعمارهم ستة أعوام وتسعة و22 عاماً 
لقوا حتفهم يف 7 ديس�مرب يف إطالق نار عى 
بع�د أقل من كيلومرين م�ن مكان الحادث، 
وكان الطف�الن القتي�الن يرت�ادان املدرس�ة 
نفس�ها التي كانت جيناي تقصدها.وأش�ار 
تقرير رشطة كولومبوس إىل أن هذا الحادث 
هو الجريمة الرقم 202 تشهدها سنة 2021 

ه�ذه املدين�ة التي يبل�غ عدد س�كانها نحو 
مليوني ش�خص.وازداد حوادث العنف التي 
تستخدم فيها األسلحة منذ بداية الجائحة يف 
الواليات املتحدة، حيث يجيز الدس�تور حمل 
األسلحة.وقتل أكثر من 44 ألف شخص منذ 
بداي�ة الس�نة بينه�م 1517 ق�ارصاً، بما يف 
ذلك ضحاي�ا حاالت االنتح�ار، وفقاً للموقع 

االلكروني »غافايولنس اركايف«.

ألول مرة 10 أشخاص
 يستقبلون العام الجديد في الفضاء

رجل يقتل ابنته معتقدًا أنها لص

 أحد معالم الجذب
 السياحي الهامة في مشهد المقدسة

ينبوع جيالس..

يف  اإلس�باني  وزع ف�رع م�رصف »س�انتاندير« 
بريطاني�ا بالخط�أ 130 مليون جنيه إس�رليني 
)نحو 170 ملي�ون دوالر( يف يوم عيد امليالد، لكنه 
يعت�زم اس�رداد ه�ذه »الهدايا« غ�ر املقصودة.
واك�د املرصف املعلوم�ات التي نرشته�ا صحيفة 
»ذي تايم�ز« أن 75 ألف دفعة س�ددتها نحو ألفي 
مؤسس�ة تتعامل م�ع البنك تكررت يف حس�ابات 
املس�تفيدين منها يف 25 ديس�مرب الجاري بسبب 
أن  إىل  »س�انتاندير«  فنية«.وطم�أن  »مش�كلة 
الدفع�ات املك�ررة ُس�حبت مب�ارشة م�ن أم�وال 
املرصف نفس�ه و »ل�م يدفع أي عمي�ل من جيبه 
يف أي وقت«، مش�راً إىل أنه يعم�ل بالتعاون »مع 
ع�دد م�ن املص�ارف يف كل أنحاء اململك�ة املتحدة 
عى اس�رداد« املبالغ التي دفعت بالخطأ.وش�ّكل 
م�ع  املتعامل�ة  ال�رشكات  بع�ض  يف  موظف�ون 
»س�انتاندير« أو موّردون لها غالبية املس�تفيدين 
املك�ررة، وه�م حصل�وا  التحوي�الت  م�ن ه�ذه 
مرت�ن. مس�تحقاتهم  أو  رواتبه�م  ع�ى  تالي�اً 

وأجري�ت التحوي�الت إىل حس�ابات يف ع�دد م�ن 
املص�ارف الربيطاني�ة األخ�رى ، مم�ا يجعل من 

الصع�ب اس�تعادة األموال ، وفًق�ا لصحيفة »ذي 
تايمز«.وأّك�د »س�انتاندير« أن�ه تمكن »برسعة« 
الخط�أ(  إىل  أدت  )الت�ي  م�ن »تحدي�د املش�كلة 
وتصحيحها«، مش�راً إىل أنه فتح »إجراء اسرداد 
خطأ مرصيف« م�ع البنوك املس�تفيدة.ويبلغ عدد 
عم�الء فرع م�رصف »س�انتاندير« اإلس�باني يف 
بريطانيا 14 مليوناً، وق�د حقق صايف أرباح يزيد 
عن مليار جنيه اس�رليني خالل األش�هر التسعة 

األوىل من سنة 2021.

أعلن العالم األس�رايل بول ماريك املختص بعلم الحيوان، عن اكتشاف 
مخل�وق جدي�د، يمتلك 1306 أق�دام، وهذا يعد رقما قياس�يا جديدا.

وأشار العالم األسرايل إىل أن العلماء اكتشفوا هذا املخلوق يف األسبوع 
املايض. وأوضح: »نعم كان للحيوان املكتشف سابقا 750 قدما، وكان 
ه�ذا رقما قياس�يا، ألن مثل ه�ذه الحيوانات ال يتج�اوز عدد أقدامها 
عادة 100-200قدم، وهذا ليس كثرا«. وفقاً لصحيفة »إزفيس�تيا«.

ووفقا له، احتس�ب العلماء عدد أقدام هذا املخلوق الجديد عى أساس 
ع�دد رشائح جس�مه.وقال: »يوجد يف كل رشيحة من جس�مه أربعة 
أق�دام، يف حن املخلوق�ات املماثلة لها قدمان يف كل رشيحة. لذلك بعد 

أن احتس�بنا عدد رشائح جس�مه تبن أنها 330 رشيحة«.ووفقا له، 
التقط صورا لهذا املخلوق باس�تخدام كام�را فائقة الدقة، وبعد ذلك 
نق�ل الصورة إىل جه�از الكمبيوتر ومن ثم تم تلوين كل رشيحة بلون 
مختلف حسب تسلسلها الحسابي. لذلك يثق تماما بأن حساب أرجل 
ه�ذا املخلوق صحيح جدا.ويعتقد العالم، أن هذا االكتش�اف يبن، أن 
هناك أنواعا عديدة يف الطبيعة لم تكتش�ف إىل اآلن. ويش�ر إىل أنه من 
خالل دراس�ة ه�ذه الحيوان�ات يمكننا أن نفهم بص�ورة أفضل كيف 
نحافظ عى النظام البيئي لكوكبنا، وكذلك أفضل السبل للحفاظ عى 

مياه الرشب.

اكتشاف مخلوق غريب له 1306 أقداممصرف إسباني يوزع 130 مليون جنيه بالخطأ


