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»االحتالل« يلتحف بغطاء الناتو

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
تواص�ل الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة، 
وخ�راء  مراقب�ن  لتحلي�ات  وفق�اً 
ها خل�ف عناوي�ن  عس�كرين، تس��رّ
مختلف�ة، لتري�ر تواجدها العس�كري 
يف الع�راق ورف�ع وتريت�ه، مس�تغلرّة يف 
الحكوم�ي واملماطلة  »التغايض«  ذلك، 
يف تنفيذ قرار مجل�س النواب، القايض 
بإخ�راج الق�وات األجنبي�ة كاف�ة من 

األرايض العراقية.
ومن أبرز العناوين الررّاقة التي تتخذها 
واشنطن، غطاًء فعلياً لقواتها القابعة 
نة،  داخ�ل معس�كرات وقواع�د محصرّ
هرب�اً من صواري�خ فصائ�ل املقاومة 
اإلس�امية، هو حلف ش�مال األطليس 
»الناتو«، الذي قرر وزراء دفاعه »بحث 
رف�ع عدد الق�وات يف الع�راق من 500 
إىل أربع�ة أو خمس�ة آالف«، حس�بما 
أوردت وس�ائل إعام مقررّبة من املحور 

األمريكي.
األمريكي�ة  االنته�اكات  وق�ع  وع�ى 
املتكررة لس�يادة الع�راق، واالعتداءات 
العس�كرية الت�ي تنفذه�ا ب�ن الحن 
ادعاءاته�ا  م�ع  بالتزام�ن  واآلخ�ر، 
املتك�ررة بش�أن تقلي�ص ع�دد قواتها 
العراقي�ة،  األرايض  داخ�ل  املتواج�دة 
م�ا تزال الوالي�ات املتح�دة »تلعب بنار 

الفتنة« التي يخىش مراقبون أن »تطال 
ألسنتها« أرايض باد ما بن النهرين.

ففي الس�ابع عرش م�ن ترشين الثاني 
وزارة  بأعم�ال  القائ�م  ق�ال  امل�ايض، 
الدف�اع األمريكي�ة، كريس�توفر ميلر، 
إن ع�دد الق�وات األمريكي�ة يف الع�راق 
س�يكون يف ح�دود 2500 جندي، وذلك 
من أصل 3000 حاليا، وس�يكون العدد 
 2500 أيض�ا  أفغانس�تان  يف  املتبق�ي 
جن�دي، من أص�ل 4500، وذلك بحلول 

15 كانون الثاني.
ويق�ول النائ�ب ع�ن تحال�ف الفت�ح 
فاضل الفت�اوي ل�«املراقب العراقي«، 
إن »زي�ادة أعداد الق�وات األجنبية عى 
األرايض العراقية انتهاك صارخ لسيادة 
الباد«، عازياً ذل�ك إىل أن »هذه القوات 

ليس لديها أي مهمة رسمية«.
»الق�وات  أن  الفت�اوي  ويضي�ف 
العسكرية العراقية قادرة عى التصدي 
لإلره�اب وأي ع�دوان خارجي ولس�نا 
بحاج�ة ألي ق�وات«، مطالباً الحكومة 
العراقي�ة ب�«رفض زي�ادة عدد القوات 

األمريكية أو األجنبية«.
ويردف قائاً إن »املس�ؤولية األخاقية 
والقانونية تحتم عى الحكومة مطالبة 
بإكم�ال  الجدي�دة  األمريكي�ة  اإلدارة 
سحب قواتها من العراق وتطبيق قرار 

مجلس النواب العراقي بهذا الصدد«.
وص�وت مجلس النواب، خال جلس�ة 
اس�تثنائية عقده�ا يف الخام�س م�ن 
كان�ون الثان�ي 2020، عى ق�رار ُيلزم 

الحكوم�ة بالعم�ل عى جدول�ة إخراج 
الق�وات األجنبية من الع�راق، ومنعها 
م�ن اس�تخدام أرض الب�اد وس�مائها 
ومياهه�ا، لتنفي�ذ أي�ة أعم�ال عدائية 

تجاه دول الجوار الجغرايف.
وحظي ق�رار الرمل�ان، بتأييد ش�عبي 
مليوني�ة  بتظاه�رات  تمثرّ�ل  واس�ع، 
غاضب�ة، طالب�ت ب�”ط�رد االحتال” 

الس�يما بعد عملي�ة االغتي�ال الغادرة. 
العارمة،  وق�د تج�ددت االحتجاج�ات 
بع�د م�رور ع�ام ع�ى الفق�د الكب�ري 
إذ  املط�ار،  جريم�ة  أحدثت�ه  ال�ذي 
�م العراقي�ون بمختل�ف مذاهبه�م  نظرّ
وقومياتهم، تظاهرة مليونية حاش�دة 
ت بها ساحة التحرير ومحيطها يف  غصرّ
الثالث م�ن كانون الثاني 2021، لتعلن 
بشكل رسمي أن الش�هيدين سليماني 
واملهن�دس هم�ا رم�زان ق�د خل�دا يف 
ضمائ�ر العراقين رغ�م أنف الراقصن 

عى دمائهما.
األمريكي�ة  الدف�اع  وزارة  وكش�فت 
تخط�ط  أنه�ا  مؤخ�راً،  )البنتاغ�ون( 
إلرس�ال املزيد م�ن الق�وات إىل العراق 
»قريباً«، دون تقديم جدول زمني محدد، 
الترصيحات  الحائ�ط  لترضب ُع�رض 
املتوات�رة لحكوم�ة الكاظم�ي، فض�ًا 
عن االدعاءات »الواهي�ة« التي قدرّمتها 
إدارة الرئيس األمريك�ي املهزوم دونالد 
ترامب، بش�أن االنس�حاب العس�كري 
م�ن األرايض العراقي�ة. وذك�رت وزارة 
الدف�اع األمريكي�ة: » أن الرئيس يقول 
وأفغانس�تان  الظ�روف يف س�وريا  إن 
والع�راق معق�دة للغاي�ة لدرج�ة أن�ه 
ال يس�تطيع أن يع�د بانس�حاب كامل 
للقوات يف املس�تقبل القري�ب. مهمتنا 

ه�ي تس�هيل العملي�ات الخاص�ة ضد 
داعش واملنظم�ات اإلرهابية األخرى«، 

عى حد تعبريها.
كم�ا نقلت القوات األمريكية جنودا من 
قواته�ا ومعدات وأس�لحة من األرايض 
العراقية باتجاه قاعدتها غري الرشعية 
يف مدين�ة الش�دادي بري�ف الحس�كة 

شمال سوريا.
الس�ورية  األنب�اء  وكال�ة  وذك�رت 
الرسمية »س�انا«، نقاً عن مصادر أن 
»ثاث حوامات تابع�ة لقوات االحتال 
غ�ري  القاع�دة  يف  هبط�ت  األمريك�ي 
الرشعية يف مدينة الش�دادي قادمة من 
الع�راق كان عى متنه�ا 15 جنديا من 
قوات املارينز مجهزين بكامل عتادهم 
إضاف�ة إىل معدات لوجس�تية وذخرية 

وأسلحة«.
ولفتت إىل أن اس�تقدام هذه األس�لحة 
واملع�دات يدخ�ل يف إطار ب�دء االحتال 
األمريك�ي بإنش�اء قواع�د جدي�دة له 

بريف الحسكة.
وكانت قافل�ة مؤلفة من 40 ش�احنة 
محملة باألس�لحة واملواد اللوجس�تية 
تابعة للتحالف الدويل بقيادة واش�نطن 
دخلت إىل قواعده يف محافظة الحسكة 
عر معر الوليد الحدودي غري الرشعي 

غربيَّ العراق.

لمراقب العراقي/مشتاق الحسناوي...
م�ع إعان الحكوم�ة العودة لحظ�ر التجوال 
ألي�ام الجمع�ة والس�بت واالح�د , فضا عن 
ارتف�اع االصاب�ات  الجزئ�ي ج�راء  الحظ�ر 
بفاي�روس كورونا , تصاع�دت حدة املخاوف 
ل�دى العراقين وخاصة طبق�ات ذوي الدخل 
املح�دود والعاملن باألج�ر اليومي , أن حظر 
التجوال س�يؤدي اىل قط�ع أرزاقهم ,فتجربة 
العام امل�ايض عند ظهور كورون�ا وما رافقه 
م�ن حظر كام�ل للتج�وال تجرب�ة مريرة يف 
ظ�ل االهمال الحكومي لرشائح املجتمع التي 
ت�رضرت جراء ذلك , ما أدى اىل ارتفاع نس�ب 
الفقر بش�كل كب�ري , والي�وم تطالب جهات 

ش�عبية برملاني�ة ب�أن يك�ون للحكومة دور 
كبري يف الحد م�ن معاناة ذوي الدخل املحدود 
من خ�ال تقديم الدعم امل�ايل لتلك الرشائح ، 
فإجراءات الحكوم�ة بتخفيض قيمة الدينار 
ألغلبي�ة  الرشائي�ة  الق�وة  ضع�ف  اىل  أدت 
املجتم�ع , م�ا دع�ا البعض اىل ك�ر الحظر 
والعمل بشكل يومي يف املجاالت املفتوحة من 

أجل تأمن لقمة العيش لعوائلهم.
ن�واب انتق�دوا أداء عم�ل الحكوم�ة , ألنه�ا 
أخفق�ت يف الكث�ري م�ن الجوانب األساس�ية 
االمري�ن  عان�وا  الفق�راء  أن  إىل  ، مش�ريين 
وبعضه�م يعان�ي حت�ى ه�ذه األي�ام نتيجة 
الحظر الشامل السابق،  مبينن أن املهمشن 

والفقراء هم األكثر ت�رضرا من الحظر مالم 
بش�كل  التج�ارة  ووزارة  الحكوم�ة  تب�ادر 
متس�ارع الوت�رية بتوزيع مف�ردات البطاقة 
التموينية، مؤكدين أن هناك آالف املناش�دات 
تصله�م يومي�ا لبي�ان أس�باب ع�دم توزيع 
مف�ردات البطاقة التمويني�ة ونحن مقبلون 
ع�ى حظ�ر جزئ�ي وش�امل يف ظ�ل صم�ت 
حكوم�ي عن االجابة , االمر الذي يهدد بخرق 

أيام حظر التجوال.
وأضاف�وا أن�ه “م�ن املتوقع أن تش�هد االيام 
املقبل�ة  ارتف�اع معدالت الفقر بش�كل كبري، 
بس�بب اس�تمرار تجاهل الحكوم�ة ملطالب 
الش�عب، وس�تكون ل�ه نتائ�ج كارثي�ة عى 

املس�توى االقتصادي للفرد وحت�ى املوظف، 
إذ ينبغي أن تخفض س�عر رصف الدوالر مع 

استمرار ارتفاع أسعار النفط.
يف هذا الشأن أكد املختص بالشأن االقتصادي 
سامي سلمان , أن نجاح حظر التجوال يجب 
أن ترافق�ه خط�وات حكومي�ة حقيق�ة ويف 
مقدمتها توزيع مف�ردات البطاقة التموينية 
التي اختفت معظم مفرداتها خال السنوات 
املاضية , فضا عن توزيع منحة مالية للذين 
اليمتلك�ون روات�ب حكومي�ة من أج�ل رفع 
الق�درة الرشائي�ة للمواط�ن حتى يس�تطيع 

االلتزام بالخطة.
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
م�ا يمي�ز االنتخاب�ات الرملاني�ة املقبلة من 
غريه�ا س�واء اُجري�ت يف ترشي�ن االول من 
لت اىل الع�ام املقبل، هو  الع�ام الح�ايل أم ُرحِّ
آلية وصول املرشحن سواء الذين من الكتل 
السياس�ية الجدي�دة أم القديمة التي س�بق 
له�ا أن رش�حت اىل االنتخاب�ات الرملاني�ة، 
خصوص�ا أن جمي�ع الحيل التي يمارس�ها 
املرش�ح والخطاب�ات الرنان�ة بات�ت »أم�را 
مستهلكا بنظر املواطن«  لذا  فإن استخدام 
ورقة حقوق املواط�ن الطبيعية كالتعيينات 
مث�ا ص�ارت ه�ي االخ�رية أمرا مس�تحيا 
خصوص�ا يف ظ�ل االزم�ة املالي�ة الت�ي يمر 
به�ا البلد وكذلك لتش�كيل مجل�س الخدمة 

االتحادي وهذه هي املرة االوىل.
واعتاد املرشحون خال االنتخابات السابقة 

ع�ى إط�اق الوع�ود اىل املواط�ن العراق�ي 
اىل  والس�عي  والبن�اء  الرفاهي�ة  كتحقي�ق 
إصدار ترشيعات تخدم املواطنن، باالضافة 
اىل تقاس�م الدرج�ات الوظيفية ب�ن الكتل 
السياس�ية واس�تخدامها كورق�ة انتخابية 

لكسب ود املواطن.
ويف الس�ياق ذات�ه ف�إن موع�د االنتخاب�ات 
م�ازال أمرا مقلق�ا، ففي الوق�ت الذي حدد 
فيه مجلس ال�وزراء ترشي�ن املقبل كموعد 
الجراءها، الزالت االوس�اط السياسية تلوح 
بن الح�ن واالخ�ر اىل إمكاني�ة إرجائها اىل 
عام 2022 ، السباب تتعلق بالوضع الصحي 

واملايل الذي يمر به البلد.
ومن جه�ة أخرى، فأن ثم�ة معرقات فنية 
تتعل�ق بقان�ون االنتخاب�ات س�يما فق�رة 
التصوي�ت البايوم�ي من غ�ريه، باالضافة 

اىل وجود رغبة لدى بعض الكتل السياس�ية 
بتعديل القانون.

تواج�ه  الت�ي  االخ�رى  التحدي�ات  وم�ن 
إج�راء االنتخاب�ات هو ضم�ان توفري االمن 
االرشاف ع�ى  وكذل�ك قضي�ة  االنتخاب�ي، 
االنتخاب�ات والذي ترص عليه عدد من الدول 
وفق�ا لإلرادة االمريكية الت�ي تحاول إقصاء 
كتل معينة مقابل تصعيد كتل جديدة قريبة 

اىل مزاجها.
ويف سياق متصل، هناك حالة من االنقسامات 
والتش�ظي تواج�ه الكتل السياس�ية، والتي 
ربما تؤثر عى مستقبلها االنتخابي. وبدوره، 
رأى االعام�ي واملحلل الس�يايس هادي جلو 
مرع�ي، أن »ما يمي�ز االنتخاب�ات العراقية 
املقبلة أن جميع األالعيب والحيل واالكاذيب 
التي كانت تمارس�ها الكتل السياسية خال 

ف��ة الدعاي�ة االنتخابي�ة باتت مكش�وفة 
ومعروف�ة من قب�ل الناخ�ب العراقي، ومن 
أبرز تلك االساليب هي التعيينات التي كانت 
تتقاس�مها االحزاب خال الف�ة التي تسبق 
يوم االق�اع، بس�بب عدم إدراج أية درجات 
وظيفي�ة يف قانون موازن�ة 2021 من جهة 
وكذل�ك لوجود مجلس الخدمة االتحادي من 

جهة أخرى«.
وقال مرعي، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« 
إن »الكتل السياسية يف مأزق شديد خصوصا 
أن الحديث االس�تهاكي عن البناء واالعمار 
أو تمرير قوانن بات من املس�تحيل أن يسري 
عى عقلية املواطن العراقي، ألن هناك حالة 
م�ن عدم الثقة تتس�يد املوقف ب�ن املواطن 

واملرشح االنتخابي«.

تفاصيل اوسع صفحة 2

مقص الفقر يهدد بقطع الحظر
شرائح مسحوقة تطالب بحلول

»الناشئة« و »الصقور« بال أهداف 
في مباريات االنتخابات المبكرة !

المراقب العراقي/بغداد...
حذرت كتل�ة دولة القان�ون يف مجلس 
النواب، امس الثاث�اء من تمرير املادة 
11 من م�رشوع قانون املوازنة العامة 

لعام 2021 .
وقالت الكتلة يف بي�ان تابعته »املراقب 
العراقي« إن »هذه امل�ادة غري منصفة 

وفيها تحمي�ل للموازنة العامة لتبعات 
اعم�ال واخطاء اقليم كردس�تان الذي 
يترصف فرديا ويسعى اىل تسديد ديونه 
مركزيا«. وبينت، أن »ه�ذه املادة التي 
تنص عى تس�ديد الحكومة االتحادية 
للدي�ون امل�تب�ة عى اقليم كردس�تان 
تثق�ل كاه�ل املوازن�ة وترف�ع س�قف 

العج�ز امل�ايل اىل مديات عالي�ة يتحمل 
فيها كل ابناء الش�عب تبعاتها يف وقت 
تش�كو فيه الحكومة م�ن ازمة مالية 
دعته�ا اىل تضم�ن م�رشوع املوازن�ة 
فق�رات تثقل كاه�ل املواطن�ن وتزيد 
من حالة الركود االقتصادي الذي يعود 

بنتائج وخيمة عى معيشتهم«.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د تحالف الفتح، ام�س الثاثاء، ان�ه وضع رشوطاً 
للتصويت ع�ى موازنة العام الحايل، ياتي عى رأس�ها 

العدالة بن املحافظات.
وق�ال النائب عن التحالف محم�د البلداوي يف ترصيح 
صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« :«حددنا بعض 
امل�ؤرشات ع�ى التعام�ل الحكوم�ي م�ع املحافظات 
ودعونا اىل النظر ب�مسطرة واحدة لجميع املحافظات 

من ناحية تخصيص املوازنات وفق الكثافة الس�كانية 
ومبدأ املظلومية التي تعاني منه املحافظات وحاجاتها 

للمشاريع واالستثمارات”.
وأضاف، انه” بعد وصول املوازنة اىل مراحلها النهائية 
وش�ارفت ع�ى دخول جلس�ة التصويت عليه�ا اال ان 
بع�ض موادها ان ل�م تكن اغلبها مح�ل نقاش وجدل 
مس�تمر بن الكت�ل السياس�ية ولم تحظ�ى بالقبول 

التام”.

المراقب العراقي/بغداد...
دعا تحالف س�ائرون، امس الثاثاء، 
املفوضية العليا املستقلة لانتخابات 
التحالف�ات  تس�جيل  غل�ق  إىل 

االنتخابية.
وقال القيادي يف التحالف، النائب عيل 
الام�ي، يف ترصي�ح صحف�ي تابعته 
»املراقب العراق�ي« ان »تحالفه وجه 
رس�الة تضمنت دع�وة اىل مفوضية 
العليا املس�تقلة لانتخابات، لحس�م 
التحالف�ات  تمدي�د  ف��ة  واغ�اق 

االنتخابي�ة، بعد تمديده�ا ألكثر من 
اىل ان »ه�ذا األم�ر  م�رة«، مضيف�ا 
يحت�اج اىل عم�ل ووقت حت�ى تكمل 
القضاي�ا الفني�ة واللوجس�تية م�ن 
بيانات وس�جات خاصة باملرشحن 
او بالقوائم والتحالفات االنتخابية«.

وب�ن، ان »تمدي�د املفوضي�ة العلي�ا 
املس�تقلة لانتخابات، ف�ة تس�جيل 
التحالف�ات االنتخابية، با اي فائدة، 
فال�كل ال يريد التحالفات االنتخابية، 
وله�ذا يجب حس�م ه�ذا األم�ر فوراً 

وع�دم تمديد هذه الف��ة لوقت اخر 
تحت اي حجة وذريعة كانت، ألن هذا 
التمديد والتأخ�ري يف تجهيز القضايا 
بيان�ات  م�ن  واللوجس�تية  الفني�ة 
وسجات وغريها، ربما يكون سببا يف 
تأخري موعد اجراء االنتخابات املبكرة 

من جديد، وهذا ما نحذر منه«. 
وأص�درت املفورّضية العليا املس�تقلة 
بش�أن  توضيحياً  بياناً  لانتخاب�ات، 
قرار تمديد تسجيل التحالفات، فيما 

وجهت دعوة للتسجيل.

المراقب العراقي/بغداد...
دعا النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، امس الثاثاء، 
اىل عق�د جلس�ة طارئ�ة ملناقش�ة التهدي�دات ال�كي�ة 

لسنجار.
وقال جابر يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« 
ان ” اه�داف الرئي�س ال�ك�ي رج�ب طي�ب اردوغ�ان 
التوسعية يف ش�مال العراق لم تعد خافية عى احد وذلك 
من خ�ال ترصفاته الحياء الدولة العثمانية ” . وأضاف 

ان ” تهدي�د الرئي�س ال�ك�ي بماحقة ح�زب العمال يف 
داخ�ل األرايض العراقي�ة وباألخ�ص التلوي�ح باقتحام 
قض�اء س�نجار، تق�ف وراءه اه�داف باطم�اع تركي�ة 
لاستحواذ عى أرايض يف شمال العراق ومنها نينوى ” .

وش�دد عى رضورة “اتخ�اذ موقف موح�د ملنع تحقيق 
رغب�ة الرئي�س ال�كي بتنفي�ذ اطماعه التوس�عية من 
خال عقد جلسة طارئة ملجلس النواب ملناقشة تداعيات 

التهديدات التي تطلقها الحكومة ال�كية ” .

سائرون يطالب المفوضية بإغالق تسجيل التحالفات االنتخابية

نائب يدعو إلى جلسة طارئة لمناقشة التهديدات التركية لسنجار

تحذيرات من تمرير المادة »11« في الموازنة

الفتح يضع شروطًا للتصويت على الموازنة

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

w w w . a l m u r a q e b - a l i r a q i . c o m

المراقب العراقي/بغداد...
اعلن�ت مديرية امل�رور العامة، امس الثاثاء، ع�ن  فرض غرامة 
مالي�ة قدرها 50 ألف دينار لكل مركبة صالون تحمل أكثر من 3 

أشخاص أو من ال يرتدون الكمامات.
وقال�ت املديرية يف بيان تابعته »املراق�ب العراقي« »انها أصدرت 
س�ابقاً بياناً بش�أن اإلج�راءات الخاص�ة بالحظ�ر، بينها حجز 
املركب�ة وف�رض غرام�ة مالي�ة مقداره�ا 50 ال�ف دين�ار بحق 
العج�ات املخالف�ة لحظر التج�وال«. وأضافت، أنه »س�تفرض 
غرام�ة مالية مقدارها 50 ألف دينار عى املركبات الصالون التي 
تحمل أكثر من ثاثة أش�خاص، أو الس�ائق الذي يسمح بركوب 
أش�خاص ال يرت�دون الكمامات«. وتابع، أن »الط�رق الخارجية 
ستبقى مفتوحة، أمام حركة الشاحنات املحملة باملواد الغذائية 

والشاحنات املستثناة من الحظر الصحي«.

خمسون ألفًا.. غرامة لكل 
من يخالف إجراءات الحظر

أبواب السيادة ُمشرعة أمام قرار دولي قد يسمح 
بتدّفق آالف الجنود للعراق

4
إيران توضح قانونية تقليل التزاماتها باالتفاق النووي

هل تنجح مناورات واشنطن السياسّية 
حكيم سعيد بالتواجد مع السويقمع أنقرة ؟
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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

بتاع كله 
يف ثمانينيات القرن املايض اس�تقبل الع�راق ُقرابة األربعة 
مالي�ن م�ري بأم�ر مب�ارش م�ن ص�دام حس�ن الذي 
اس�تثمرهم يف التعويض عن مليوني مواطن من املوظفن 
والعمال وغريهم الذين توجهوا إىل جبهات القتال يف الحرب 

مع إيران . 
الخدمي�ة  األعم�ال  كان املري�ون حارضي�ن  يف س�لك 
واإلنش�ائية عىل ط�ول مس�احة العراق فال عام�ل نظافة 
إال امل�ري وال منظ�ف ملجاري الرف الصح�ي إال منهم 
وكذلك حن تذهب إىل مسطر العمال تجده مليئا باملرين 
م�ن الباب إىل املحراب وحيثما كنت تش�اء تجد ,  فاملري 
ه�و ) الخلفة والعام�ل والنجار والحداد واللب�اخ والحفار 
والدّف�ان وصوال إىل بيع الفالفل وصناعتها ( وحن تس�أله 

ماذا تعمل يجيبك عىل الفور إنه ) بتاع كله (.
 وفع�ال أغلق املري�ون منافذ الف�راغ يف الدولة من عامل 
املج�اري والتنظيف إىل موظ�ف الدائرة إىل عام�ل البناء إىل 
س�ائق الحافل�ة وكانت له�م يف العراق قص�ص وحكايات 
بعضها ال يخلو من الجمال والكثري منها قد ال يصلح للنرش 
. م�ن ب�اب الطريفة أن أح�د املرين وق�ف بجانب رجل 
عراقي كان يتناول الس�ندويج ويرشب الس�فن آب فسأله 

العراقي ماذا تريد فرد عليه املري )أتريعلك يا بيه( .
 نعم عاش املريون بيننا أكثر من عرشين س�نة وتزوجوا 
وتصاهروا وصارت لهم عوائل وبيوت وارتبطوا بأحس�اب 
وأنس�اب فليس غريبا حن تس�أل املري من أين تنتسب 
حرضت�ك فيك�ون جوابه أن�ا ) فريكي ( ويقص�د فريجي 
أو يق�ول أن�ا ) كمي�ي ( يعني جمي�ي أو ) اُري�ي( يعني 
قري�ي . حتى إن أح�د الجمل التي 
كان العراقي�ون يخت�رون بعضهم 
به�ا لرسعة اللف�ظ واختبار الذكاء 
ه�ي هل تس�تطيع أن تق�ول ثالث 
م�رات  )كدع كام  , ك�دع كعد( . ال 
زلت أعرف البعض ممن ينتس�بون 
إىل آب�اء مري�ن وال ض�ري يف ذلك 
فكلنا أبناء بن�ي عدنان أو قحطان 
وأمة عربية واحدة ولكن حن احتل 
ص�دام حس�ن الكويت وه�و الذي 
من�ح املري�ن املواطنة م�ن الدرجة 
األوىل وأص�در أم�را خاصا التزم ب�ه القض�اء العراقي بأن 
من يقطع زرار مواطن مري يس�جن لستة أشهر . حن 
احتل ص�دام الكويت وهاجر املريون ش�لع قلع تناقلت 
وكاالت األنب�اء وكنا نتابع إذاعة مونتكارلو وصوت أمريكا 
حن ينزل امل�ري من الطائرة يف مطار القاهرة فيس�أله 
الصحف�ي م�ن أي�ن جئت يرد ع�ىل الف�ور ) كينا م�ن أرد 

البهايم( !! .
 ليس هذا فحس�ب فمر وكما هو االعتيادي واملعتاد مقر 
الجامع�ة العربي�ة كان لها ال�دور األول واألكر وبرئاس�ة 
حس�ني مب�ارك يف تحش�يد الع�رب ض�د الع�راق وإصدار 
ق�رار رشع�ن الح�رب الدولية ع�ىل العراق رغ�م اعرتاض 
ليبيا واألردن وفلس�طن واليمن وس�وريا وتحفظ الجزائر 
وتون�س وفتحت مر قناة الس�ويس للب�وارج األمريكية 
واألطلس�ية للعب�ور إىل الخليج لغزو الع�راق وكان الجيش 
املري أكر الجيوش العربية وأولها يف البادية الس�عودية 
لقتال العراقين متناس�ن كرم العراقي�ن لهم وتضحيات 
الجي�ش العراقي يف الح�روب مع إرسائي�ل وآخرها أرساب 
الطائرات العراقية التي دكت تل أبيب واملرابض العس�كرية 

اإلرسائيلية يف سيناء يف حرب 1973 .
 ذكري�ات تمر بخاط�ري وأنا أتابع ما يحص�ل من انبطاح 
م�ع األع�راب من حكوم�ة عراقي�ة وبرملان عراق�ي وكتل 
سياسية يغلب عليهم وصف )بتاع كله( ولكن من باب آخر 
فهم يجمع�ون الخوف والردة والعمال�ة والطمع والخيانة 

والنفاق يف سلة واحدة وحسبنا الله ونعم الوكيل.

إصبع	عىل	الجرح	..	

املراقب العراقي/ بغداد...
دع�ت كتل�ة دول�ة القان�ون النيابية، ام�س الثالث�اء، الكتل 
السياس�ية يف مجلس الن�واب اىل رفض املادة 11 من مرشوع 

قانون املوازنة العامة لعام 2021.
وقالت الكتل�ة، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه 

إن »ه�ذه املادة غ�ري منصفة وفيها تحمي�ل للموازنة العامة 
لتبعات اعمال واخطاء اقليم كردس�تان الذي يترف فرديا 

ويسعى اىل تسديد ديونه مركزيا«.
وأضاف البيان، أن »هذه املادة التي تنص عىل تسديد الحكومة 
االتحادي�ة للديون املرتتب�ة عىل اقليم كردس�تان تثقل كاهل 

املوازنة وترفع س�قف العج�ز املايل اىل مدي�ات عالية يتحمل 
فيها كل ابناء الش�عب تبعاتها يف وقت تش�كو فيه الحكومة 
م�ن ازم�ة مالية دعته�ا اىل تضمن م�رشوع املوازنة فقرات 
تثقل كاهل املواطنن وتزيد من حالة الركود االقتصادي الذي 

يعود بنتائج وخيمة عىل معيشتهم«.

وأشار االئتالف اىل ان “املجامالت واملحاباة لن تكون ذات نفع 
ال ع�ىل املدى القريب وال البعيد وعىل الكتل السياس�ية تحمل 
مس�ؤولياتها بج�د ودون مجاملة لطرف عىل حس�اب باقي 
ابناء الش�عب العراقي، وان يكون التعامل بالعدل واملس�اواة 

بن كل املحافظات العراقية”.

تتعلق بديون االقليم.. دولة القانون تدعو إلى إلغاء المادة 11 من الموازنة

تغريدة

االعالمي محمد رسمي

»احمد  نش���وف  راح   هم 
البش���ير« يحش���ش على 
لقاء رغد وضيم البعث؟ 
هم راح نش���وف البشير 
شو يحش���ش على كلمة 
رغد ص���دام عندما قالت 
»بابا اليحب الدم« و »بابا 
الشعب  مع  كان عاطفي 
العراقي« ؟ ل���و هاي ام 

الخبزة؟

مبالغ رمزية تفرض على المواطن!.. البرلمان يطرح حال النهاء االختناقات المرورية
املراقب العراقي/ بغداد...

أك�د رئيس لجن�ة الخدم�ات واالعم�ار النيابية 
الثالث�اء، ان ترشي�ع  ولي�د الس�هالني، ام�س 
قانون الطرق س�يحل أزمة االختناقات املرورية 
ب�ن املحافظات.وق�ال الس�هالني، يف تري�ح 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن »قضي�ة الطرق 
ال تح�ل بموازنات الدولة والب�د ان نلجأ لالرساع 
تعط�ى ف�رص  وان  الط�رق  قان�ون  بترشي�ع 
اس�تثمارية للط�رق كونها من املمك�ن ان تحل 
الكث�ري من االختناق�ات املروري�ة، خصوصاً ما 
ب�ن املحافظات«.واوض�ح، ان�ه »يف اغلب دول 
العالم هن�اك طريق يمك�ن ان يعطى من خالل 
االس�تثمار ويؤخذ مبال�غ رمزية وه�ذه املبالغ 
التش�كل عبئاً عىل املواطن بق�در ماتكون طرق 
مثالية فيها، الس�يما ان نس�بة الس�المة كبرية 
جدا وتكون الصيانة مس�تمرة يف هذه الطرق«، 

مؤك�داً ان »املش�اريع الس�رتاتيجية املهم�ة تم 
رصد مبلغ لها من قبل الحكومة قيمته تريليون 
و200 ملي�ار يف موازن�ة 2021«.وتابع بالقول، 
»طلبنا م�ن وزارة التخطيط ان تح�دد لنا بهذه 
املبالغ التي رصدت من قبل الحكومة والنس�مح 
له�ا ان تس�تحدث اي مش�اريع جدي�دة ويجب 
ان يت�م اكتم�ال كافة املش�اريع الس�ابقة التي 
كانت بها نس�بة انجاز 70 ٪ وهي تش�كل عبئاً 
كب�رياً عىل املواط�ن والدول�ة العراقي�ة وبعض 
تلك املش�اريع لحق ب�ه رضر واندث�ار وطالبت 
الجه�ات املرشفة بمبالغ لتعويض االندثار وهذا 
مس�ؤولية كبرية تقل كاهل الدول�ة واملواطن«.
وب�ن الس�هالني انه »ال توجد مش�اريع جديدة 
ويجب ان تستكمل املش�اريع السابقة ونحاول 
ان نذه�ب باتج�اه قط�اع االس�تثمار يف قط�اع 

الطرق وهذا الحل االمثل للمرحلة القادمة«.

تحالف الفتح: االوضاع الخدمية في الوسط والجنوب تنذر بغضب شعبي
املراقب العراقي/ بغداد...

ح�ذر النائب عن تحالف الفت�ح ثامر ذيبان، امس 
الثالثاء، من تصاعد الغضب الشعبي بشكل خطري 
يف وس�ط وجن�وب الب�الد نتيج�ة تدني مس�توى 

الخدمات.

وقال ذيبان، يف تري�ح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »تراج�ع مس�توى الخدم�ات يتص�در املش�هد 
الخدمي يف الوس�ط والجنوب«، معترا أن »الفشل 
الذري�ع يف وس�ط وجن�وب الع�راق يف إدارة املل�ف 

الخدمي أمر مستغرب جدا«.

وأض�اف أن »هنال�ك غضب ش�عبي ع�ىل الطبقة 
السياس�ية بس�بب الواق�ع املري�ر ال�ذي تعيش�ه 
محافظاتنا الوس�طى والجنوبي�ة«، محذرا من أن 
»اس�تمرار تدني مس�توى الخدمات مؤرش خطري 

عىل الحكومات املحلية«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�دت قي�ادة عمليات غرب نين�وى، ام�س الثالثاء، اس�تقرار األوضاع 
األمنية يف قضاء س�نجار، فيما عدت الرتويج عن س�وء األوضاع األمنية 

بالقضاء زوبعة إعالمية.
وقال قائد عمليات غرب نينوى اللواء جبار الطائي يف بيان تلقت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه إن »الوضع األمني يف قضاء س�نجار مستقر، وأن 
املواطنن من مختلف الديانات والقوميات يمارسون حياتهم يف القضاء 
بشكل طبيعي«، مشريا اىل أنه »حسب االتفاقية األمنية ما زالت قطعات 
الجيش العراقي والرشطة املحلية واألمن الوطني تتوىل مس�ؤولية األمن 

يف القضاء«.
وأض�اف أن »الدوائر واملؤسس�ات الحكومية يف قضاء س�نجار تمارس 
عمله�ا أيضاً بصورة اعتيادية، وأنه ال توجد أي قطعات دخلت حديثاً إىل 
القض�اء«، ع�اداً »الرتويج الذي يحدث يف بعض وس�ائل اإلعالم واملتعلق 
بس�وء األوضاع األمنية يف القضاء، هو مجرد زوبعة إعالمية، ألن الوضع 

مستتب يف سنجار«.
وأكد الطائي أن »عالقات األجهزة األمنية مع املواطنن يف قضاء سنجار 
عالق�ة طيبة«، الفت�����ًا اىل أن »القوات األمني�ة تتواصل مع املواطنن 
م�ن أج�ل مس�اعدته���م، خاص�����ة يف م�ا يخص تطه�ري البيوت، 
واملناطق التي يعتقد بع����ض امل�������واطنن أنها ما زالت ملغومة 

ومفخخة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
تمكن�ت وكال�ة االس�تخبارات العس�كرية، من 
االس�تيالء ع�ىل ع������دد من األس�ل���حة يف 

بغداد.
وقال�ت الوكالة، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »اس�تخبارات قي�ادة عمليات 
بغداد مفارز ش�عبة االس�تخبارات العسكرية يف 
الفرقة 11 واس�تخبارات لواء املشاة ٤2 والفوج 
الثان�ي وأثن�اء القي�ام بحملة تفتي�ش للمنازل 
تمكن�ت م�ن ضبط يف إح�دى املن�ازل يف منطقة 
الحسينية ببغداد املواد التالية »3 رمانات يدوية، 
1 قن�رة ه�اون عي�ار ٨1، 20 ق�داح تفجري، 3 
حرب�ات عس�كرية وس�كن، و1 باي�ب تعاطي 
الكرس�تال، ودرع، وجعبة عس�كرية، ومش�لح 
عسكري، وأربع سبح����ات تفجري ومجموعة 

من االطالقات النارية مختلفة العيارات«.
وأضاف »ت�م التعامل مع املواد وفق الس�ياقات 

املعمول بها«.

عمليات	غرب	نينوى:	االوضاع	
االمنية	يف	سنجار	»مستقرة«	

االستخبارات	تستويل	
عىل	عدد	من

	األسلحة	يف	بغداد

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

مصاعب »جمة« تحاصر السياسيين وتهدد مصيرهم

الكتل الهرمة تبحث عن »أالعيب« جديدة للوصول 
إلى الناخب و »الناشئة« تفقد حظوظها مبكرا

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
ما يمي�ز االنتخاب�ات الرملانية املقبلة 
م�ن غريه�ا س�واء اُجري�ت يف ترشين 
ل�ت اىل  االول م�ن الع�ام الح�ايل أم ُرحِّ
العام املقبل، هو آلية وصول املرشحن 
س�واء الذي�ن م�ن الكت�ل السياس�ية 
الجدي�دة أم القديم�ة الت�ي س�بق لها 
أن رش�حت اىل االنتخاب�ات الرملاني�ة، 
الت�ي  الحي�ل  جمي�ع  أن  خصوص�ا 
يمارسها املرش�ح والخطابات الرنانة 
بات�ت »أمرا مس�تهلكا بنظر املواطن«  
لذا  فإن استخدام ورقة حقوق املواطن 
الطبيعية كالتعيينات مثال صارت هي 
االخرية أمرا مستحيال خصوصا يف ظل 
االزمة املالية التي يمر بها البلد وكذلك 
لتش�كيل مجل�س الخدم�ة االتح�ادي 

وهذه هي املرة االوىل.
واعت�اد املرش�حون خ�الل االنتخابات 
اىل  الوع�ود  إط�الق  ع�ىل  الس�ابقة 
املواط�ن العراق�ي كتحقي�ق الرفاهية 
والبناء والس�عي اىل إص�دار ترشيعات 
تخدم املواطنن، باالضافة اىل تقاس�م 
الكت�ل  ب�ن  الوظيفي�ة  الدرج�ات 
كورق�ة  واس�تخدامها  السياس�ية 

انتخابية لكسب ود املواطن.
ويف السياق ذاته فإن موعد االنتخابات 
م�ازال أم�را مقلقا، فف�ي الوقت الذي 
حدد فيه مجلس الوزراء ترشين املقبل 
كموع�د الجراءه�ا، الزال�ت االوس�اط 
السياس�ية تل�وح ب�ن الح�ن واالخر 

اىل إمكاني�ة إرجائه�ا اىل ع�ام 2022 ، 
السباب تتعلق بالوضع الصحي واملايل 

الذي يمر به البلد.
وم�ن جهة أخرى، ف�أن ثمة معرقالت 
فنية تتعلق بقانون االنتخابات س�يما 
فقرة التصوي�ت البايومرتي من غريه، 
باالضاف�ة اىل وجود رغب�ة لدى بعض 

الكتل السياسية بتعديل القانون.
وم�ن التحدي�ات االخرى الت�ي تواجه 
إج�راء االنتخاب�ات هو ضم�ان توفري 
قضي�ة  وكذل�ك  االنتخاب�ي،  االم�ن 
االرشاف ع�ىل االنتخاب�ات والذي تر 
علي�ه ع�دد م�ن ال�دول وفقا ل�إرادة 
االمريكي�ة الت�ي تح�اول إقص�اء كتل 
معين�ة مقاب�ل تصعي�د كت�ل جديدة 

قريبة اىل مزاجها.
ويف س�ياق متص�ل، هن�اك حال�ة من 
االنقس�امات والتش�ظي تواجه الكتل 
السياس�ية، والت�ي ربم�ا تؤث�ر ع�ىل 

مستقبلها االنتخابي.
واملحل�ل  االعالم�ي  رأى  وب�دوره، 
الس�يايس ه�ادي جلو مرع�ي، أن »ما 
يميز االنتخاب�ات العراقي�ة املقبلة أن 
جمي�ع األالعي�ب والحي�ل واالكاذي�ب 
التي كانت تمارس�ها الكتل السياسية 
خ�الل ف�رتة الدعاي�ة االنتخابية باتت 
مكش�وفة ومعروفة من قب�ل الناخب 
العراق�ي، وم�ن أب�رز تل�ك االس�اليب 
ه�ي التعيينات التي كانت تتقاس�مها 
االحزاب خالل الفرتة التي تس�بق يوم 

االقرتاع، بسبب عدم إدراج أية درجات 
وظيفي�ة يف قانون موازن�ة 2021 من 
جه�ة وكذل�ك لوجود مجل�س الخدمة 

االتحادي من جهة أخرى«.
وق�ال مرع�ي، يف تريح ل�� »املراقب 
العراقي« إن »الكتل السياسية يف مأزق 
شديد خصوصا أن الحديث االستهالكي 
عن البن�اء واالعم�ار أو تمرير قوانن 
بات من املستحيل أن يسري عىل عقلية 
املواط�ن العراقي، ألن هن�اك حالة من 
عدم الثقة تتس�يد املوقف بن املواطن 

واملرشح االنتخابي«.
أن »جمي�ع م�ن ترش�حوا  وأض�اف، 
أخلف�وا  ق�د  الس�ابقة  لالنتخاب�ات 
وعودهم اىل املواط�ن العراقي، وبالتايل 
ع�ىل  الرنان�ة  الخطاب�ات  تك�رار  أن 
مس�امع املواطن�ن ب�ات عم�ال غ�ري 

مج�دي«.
وأش�ار اىل أن »الحل االمثل لحال الكتل 
السياسية هو تقديم ضمانات للوعود 
التي يطلقونها خالل فرتة االنتخابات، 
وغ�ري ذلك أمر مس�تحيل«، الفتا اىل أن 
»هناك توقعات بأن تش�هد االنتخابات 

عزوفا قويا من قبل املواطنن«.
الرملاني�ة  االنتخاب�ات  أن  اىل  يش�ار 
املبك�رة كان م�ن املزم�ع أن ُتجرى يف 
حزيران املقب�ل، إال أن مجلس الوزراء 
طل�ب  بع�د  االول  ترشي�ن  اىل  أَّجله�ا 
قدمته املفوضية، دعت فيه إىل رضورة 

التأجيل.

بالــوثيقـة

تعيي����ن نائ����ب رئي����س لديوان 
الرقابة المالية.

منهل عبد األمري المرشدي ..
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ذكر رئي�س كتلة بيارق الخري محمد الخالدي ، أن هناك مش�اكل كبرية 
يج�ب حلها قب�ل الذهاب إلقرار املوازنة، مش�ريا إىل أن تلك املش�اكل قد 

تؤجل التصويت حتى نهاية الشهر الشهر، إذا ُحلت.
وق�ال الخال�دي ، إن »مباحثات تمري�ر املوازنة لم تبدأ بع�د وهناك عدة 
مش�اكل قبل الذهاب للتصويت عليها«، مبينا أن »الحكومة لم ترد حتى 
اآلن ولم تعِط موقفها الرس�مي من تعديالت املوازنة التي اجرتها اللجنة 

املالية النيابية وقد تعرتض عىل بعض البنود والتعديالت«.
وأضاف أن »حصة كردس�تان ونس�ب النفط املصدر واملستلم من اربيل 
لرشكة سومو، فضال عن القروض وتخفيض الرواتب وغريها من البنود 
كلها بحاجة اىل تعديالت وهذا يستغرق وقت«.ورجح الخالدي أن »تمرر 
املوازنة نهاية الش�هر الجاري يف حال تم التوافق سيما بعد انتهاء املالية 

النيابية من مهامها وتوزيعها عىل القوى السياسية املختلفة«.

الخالدي: المشاكل كبيرة والموازنة 
لن تمرر بالشهر الحالي

اك�د الخب�ري االقتصادي صال�ح الهم�ايش ان القطاع املرصيف 
بش�قية الع�ام والخ�اص ل�م يك�ن ايجابي�ا تج�اه العملي�ة 
االقتصادي�ة يف البالد.وقال  : ان دور القطاع املرصيف يف العراق 
بش�قيه الع�ام والخاص ل�م يكن ايجابي�ا تج�اه االقتصاد يف 
الب�الد رغم  وج�ود اكثر من 72مرصفا اهلي�ا وحكوميا .وعزا 
الهمايش ذلك    الس�باب كثرية  اهمها الفساد والربح الرسيع 
وع�دم وجود قانون لحماية املس�تثمرين لذا لج�أ هذا القطاع 
اىل االس�تثمارات االكثر امانا مثل نافذة بيع العملة والقروض 
للموظفني قصرية االجل والقطاع العقاري يف مجال االس�كان 
بس�بب االمان والضمانات الكبرية التي تحافظ عىل راس مال 

العامل.

خبير اقتصادي يؤكد عدم ايجابية القطاع 
االقت�صاديالمصرفي تجاه العملية االقتصادية بالبالد

كش�ف رئي�س االتحاد املح�ي للجمعي�ات الفالحية 
يف دياىل رع�د التميمي ، عن تقل�ص تدفق املحاصيل 

املستوردة اىل داخل اسواق املحافظة بنسبة %30.
وق�ال التميمي ،ان” تدف�ق املحاصيل املس�توردةاىل 
اس�واق دياىل شكل منذ سنوات ابرز عوامل انتكاسة 
الزراعة يف محافظة تمثل س�لة للمحاصيل بمختلف 
انواعه�ا ويعتم�د اكث�ر م�ن 50% م�ن اهاليها عىل 
خ�ريات القطاع الزراعي يف تامني لقمة الخبز”، الفتا 
اىل انه “لم تكن هناك اي اطار للتوازن بني املس�تورد 
واملنتج املحي”.واضاف التميمي،ان” فرض اجراءات 
مشددة من قبل القوات االمنية واغالق طرق التهريب 
القادمة من كردس�تان صوب دياىل ساهم يف تقلص 

املس�تورد بنس�بة اكثر من 30% خالل اي�ام معدودة 
وهذا امر بالغ االهمية اس�هم يف تقليل حجم خسائر 
الفالحيني واعط�اء دور اكرب لهم يف تحقيق االكتفاء 
يف االسواق”.واشار اىل ان” استمرار خطة منع تدفق 
املحاصيل املهربة اىل اسواق دياىل ستؤدي اىل انتعاش 
زراعي كبري وعودة عكس�ية ملهنة االب�اء واالجداد”، 
مبينا أن “الزراعة اهم ادوات االمن الغذائي يف اي بلد 
واهمالها س�تؤدي حتما اىل اش�كاالت كبرية خاصة 

وان نسبة العاملني فيها عالية جدا”.
وعان�ت دياىل من تدفق املس�تورد بكمي�ات كبرية يف 
الس�نوات املاضية ما ادى اىل انهيار كبري يف االس�عار 

وترك الكثريين ملهنة االباء واالجداد.

ديالى تقلص المستورد بنسبة 30 % بعد اغالق »طرق التهريب« من كردستان
كش�فت صحيف�ة لبناني�ة، أن الحكومة يف 
ب�ريوت اس�تعدت لتوقي�ع اتفاقي�ة التبادل 
بموجبه�ا  والت�ي  الع�راق،  م�ع  التج�اري 
س�يحصل لبن�ان ع�ىل 500 أل�ف ط�ن من 
الخام النفطي ملدة عام مقابل سداد قيمتها 
عىل ش�كل س�لع طبي�ة وأدوي�ة وخدمات 

استشارية.
وذكرت نقال عن مصادر خاصة أن الحكومة 
اللبنانية تعمل عىل وضع اللمس�ات األخرية 
عىل مس�ودة االتف�اق ليليها توج�ه الوزراء 

اللبنانيني املعنيني إىل العراق لتوقيعه.
وبحس�ب الصحيفة، ف�إن اس�ترياد النفط 

من العراق يأتي بعد س�د كل األبواب الدولية 
بوج�ه لبن�ان والحص�ار املف�روض علي�ه، 
س�ينقذ لبنان من العتمة بع�د انتهاء العقد 
مع »س�وناطراك«، ولو أن الكميات ستكون 

أقل من املطلوب. 
وكانت املش�كلة الرئيس�ية يف عدم مطابقة 
الوق�ود العراق�ي للمواصف�ات املعتم�دة يف 
لبن�ان، لكن ج�رى االتفاق ع�ىل تحويله يف 
الع�راق او مقايضت�ه عرب اح�دى الرشكات 
العراقية بوقود مطابق للمواصفات مع آلية 
دف�ع مؤجل�ة، تك��ون لفرتة 6 أش�هر عىل 

األقل.

الحكومة اللبنانية تقترب من توقيع اتفاقية التبادل التجاري مع العراق

قفزة في مبيعات
 البنك المركزي العراقي 

من العملة الصعبة

الرافدين: سلف 
الموظفين ستكون عن 
طريق فروع المصرف

ارتفع�ت مبيع�ات البن�ك املرك�زي العراقي من 
العملة الصعبة، يوم الثالثاء، بنسبة  31%لتصل 
اىل أكث�ر م�ن 50 ملي�ون دوالر أمريك�ي .وذكر 
مص�در، أن البنك املركزي العراقي ش�هد خالل 
م�زاده لبي�ع ورشاء العم�الت االجنبي�ة الي�وم 
ارتفاعا يف مبيعاته بنسبة 31.58% لتصل اىل 50 
مليون�اً و 345 الف دوالر، غطاها البنك بس�عر 
رصف اس�اس بل�غ 1460 دين�اراً ل�كل دوالر، 
مقارنة بيوم ام�س االثنني حيث بلغت املبيعات 
فيه�ا 38 مليون�اً 206 أل�ف دوالر.وأض�اف أن 
جمي�ع املبيع�ات ذهب�ت لتعزي�ز االرص�دة يف 
الخارج عىل ش�كل حواالت واعتمادات ، فيما لم 

يتم الرشاء بشكل نقدي. 
وأش�ار اىٕل أن 13 مرصف�ا ق�ام بتلبي�ة طلبات 

تعزيز االرصدة يف الخارج .

اعل�ن م�رصف الرافدين ، ان منح الس�لف 
للموظفني بواس�طة البطاق�ة االلكرتونية 

يكون عن طريق فروعه .
واوض�ح املكتب االعالمي للمرصف يف بيان 
، ان “االلي�ة التي وضعها املرصف للتقديم 
عىل الس�لفة يتيح تس�لمها بش�كل فوري 

ومن دون تاخري “.
ودعا امل�رصف املوظف�ني اىل “زيارة فروع 
امل�رصف للحص�ول ع�ىل الس�لفة االلتزام 
باالج�راءات الصحي�ة املتبع�ة للوقاية من 

كورونا”.

إجراءات الحكومة تهمش الطبقة المسحوقة 
وتتـركهـا تواجـه مصيرًا مجهــواًل

شــرائــح تهــدد بكسـر حظـــر التجــوال 

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
م�ع إع�الن الحكومة الع�ودة لحظر التج�وال أليام 
الجمعة والس�بت واالحد , فضال عن الحظر الجزئي 
جراء ارتفاع االصابات بفايروس كورونا , تصاعدت 
ح�دة املخ�اوف ل�دى العراقي�ني وخاص�ة طبقات 
ذوي الدخ�ل املحدود والعاملني باألج�ر اليومي , أن 
حظ�ر التجوال س�يؤدي اىل قط�ع أرزاقهم ,فتجربة 
الع�ام املايض عن�د ظه�ور كورونا وم�ا رافقه من 
حظر كام�ل للتجوال تجربة مري�رة يف ظل االهمال 
الحكومي لرشائ�ح املجتمع التي ترضرت جراء ذلك 
, ما أدى اىل ارتفاع نس�ب الفقر بشكل كبري , واليوم 
تطالب جهات ش�عبية برملانية بأن يكون للحكومة 
دور كبري يف الحد من معاناة ذوي الدخل املحدود من 
خ�الل تقديم الدعم املايل لتل�ك الرشائح ، فإجراءات 
الحكوم�ة بتخفي�ض قيم�ة الدين�ار أدت اىل ضعف 
الق�وة الرشائية ألغلبي�ة املجتمع , م�ا دعا البعض 
اىل ك�رس الحظ�ر والعمل بش�كل يوم�ي يف املجاالت 

املفتوحة من أجل تأمني لقمة العيش لعوائلهم.
ن�واب انتق�دوا أداء عم�ل الحكوم�ة , ألنها أخفقت 
يف الكث�ري من الجوانب األساس�ية ، مش�ريين إىل أن 
الفقراء عان�وا االمرين وبعضه�م يعاني حتى هذه 
األي�ام نتيجة الحظر الش�امل الس�ابق،  مبينني أن 
املهمش�ني والفقراء ه�م األكثر ت�رضرا من الحظر 
مالم تبادر الحكومة ووزارة التجارة بشكل متسارع 
الوترية بتوزيع مفردات البطاقة التموينية، مؤكدين 
أن هناك آالف املناشدات تصلهم يوميا لبيان أسباب 
ع�دم توزي�ع مف�ردات البطاق�ة التمويني�ة ونحن 
مقبل�ون ع�ىل حظر جزئ�ي وش�امل يف ظل صمت 

حكومي ع�ن االجابة , االمر الذي يه�دد بخرق أيام 
حظ�ر التجوال.وأضافوا أنه “من املتوقع أن تش�هد 
االي�ام املقبلة  ارتف�اع معدالت الفقر بش�كل كبري، 
بس�بب اس�تمرار تجاهل الحكومة ملطالب الشعب، 
وستكون له نتائج كارثية عىل املستوى االقتصادي 

للف�رد وحتى املوظ�ف، إذ ينبغي أن تخفض س�عر 
رصف الدوالر مع استمرار ارتفاع أسعار النفط.

يف ه�ذا الش�أن أك�د املخت�ص بالش�أن االقتصادي 
س�امي س�لمان , أن نجاح حظر التج�وال يجب أن 
ترافق�ه خط�وات حكومي�ة حقيق�ة ويف مقدمتها 

توزي�ع مف�ردات البطاق�ة التموينية الت�ي اختفت 
معظ�م مفرداتها خ�الل الس�نوات املاضية , فضال 
ع�ن توزيع منح�ة مالي�ة للذين اليمتلك�ون رواتب 
حكومي�ة من أجل رف�ع القدرة الرشائي�ة للمواطن 
حتى يس�تطيع االلت�زام بالخطة.وتابع س�لمان يف 

اتص�ال م�ع ) املراقب العراق�ي(: أن نس�ب الفقر 
وزارة  اع�رتاف  وحس�ب  كب�ري  بش�كل  ارتفع�ت 
التخطي�ط , إال أن الحكوم�ة أهملت ه�ذا امللف ,ما 
يه�دد مس�تقبلها الس�يايس وع�ودة االحتجاجات 
الشعبية يف أيام حظر التجوال يف حال تمديده بدون 
تقدي�م الدعم للمواطن.وبني , أن الحكومة تس�عى 
من وراء ذلك اىل س�حب الكتل�ة النقدية لدى بعض 
العراقي�ني واملخزنة يف بيوتهم وهؤالء نس�بة قليلة 
جدا , لذا فاإلجراءات فاش�لة وتهدد بغليان ش�عبي 
اليمك�ن احت�واؤه.اىل ذل�ك أك�دت وزارة التخطيط 
,  أن االنكم�اش االقتص�ادي بس�بب ضعف القدرة 
الرشائي�ة للمواط�ن تس�بب يف توق�ف الكث�ري من 
االنش�طة االقتصادية  ويف فقدان الكثري من فرص 
العمل الت�ي كانت مصدر عيش لكث�ري من العوائل 

وهذا بدوره أدى اىل ارتفاع نسب الفقر يف البالد.
م�ن جهت�ه ح�ذر املخت�ص بالش�أن االقتص�ادي 
جاس�م العكي�ي , الحكوم�ة م�ن مح�اوالت كرس 
حظر التجوال بس�بب قطعه ألرزاق وأعمال األهايل، 
والحكوم�ة فرض�ت الحظ�ر، ول�م تق�دم أي دعم 
للن�اس، وهناك عرشات العوائ�ل التي ال تملك قوت 
يومه�ا.«، مبين�اً أن »الحكوم�ة التف�رق بني حظر 

التجوال األمني والصحي«.
 وق�ال يف اتصال مع )املراق�ب العراقي(: إن الحظر 
الصح�ي، هو عملية فك الخناق عن الحي الس�كني 
ورصد تجمعات املواطن�ني ومنعها ، وليس تضييق 
الخناق عىل املناطق الش�عبية عىل وجه الخصوص 
ألنه يولد انفجارا وبائيا بسبب عدم توزيع الحكومة 

ألدوات الوقاية من كورونا«.

تراج�ع ال�دوالر  يف الس�وق العامل�ي إىل أدن�ى 
مستوى يف ثالثة أسابيع.

مس�تويات  ق�رب  ال�دوالر  ت�داول  وج�رى 
منخفضة مهمة مقابل عمالت أخرى.

التأث�ر  الش�ديد  األس�رتايل  ال�دوالر  وبل�غ 
باملخاطرة أعىل مستوى يف شهر عند 0.7802 
دوالر أمريك�ي وبلغ الدوالر النيوزيلندي ذروة 

خمسة أسابيع عند 0.7257 دوالر أمريكي.
النش�اط،  ال�ذي ق�اد  وواص�ل اإلس�رتليني، 
مكاس�به ليبل�غ 1.3946 دوالر وه�و أع�ىل 
تتص�در  إذ  نيس�ان 2018  من�ذ  مس�توياته 
بريطاني�ا العال�م يف وت�رية التطعي�م للف�رد. 
باملئ�ة م�ن  ثالث�ة  قراب�ة  العمل�ة  وربح�ت 
مس�تويات متدني�ة س�جلتها أوائ�ل ش�باط 

الحايل.
وارتفع اليورو 0.2 % إىل 1.2150 دوالرا ليعيد 
اختبار مس�توى املقاومة الذي بلغه يف اآلونة 
األخرية عند ذلك املستوى. ودفع ارتفاع أسعار 
النف�ط ال�دوالر الكندي والكرون�ة النرويجية 

ألعىل مستوى يف عدة أسابيع.
ونزل اليوان الصيني 0.1 % إىل 6.4132 للدوالر 
بع�د أن ذك�رت صحيفة فايننش�ال تايمز أن 
بكني تدرس فرض قيود عىل صادرات معادن 
األرض النادرة بهدف إلحاق الرضر بالرشكات 

األمريكية التي تستخدمها.
وبل�غ الني أيض�ا أدنى مس�توياته منذ أواخر 
2018 مقاب�ل اليورو والدوالر األس�رتايل وبلغ 
أدنى مستوى يف خمس سنوات مقابل الفرنك 

السويرسي عند 118.80 ين للفرنك.

تراجع الدوالر في السوق 
العالمي الى ادنى مستوى 

في ثالثة اسابيع
س�جلت “البيتكوين”، العملة الرقمية 
األكث�ر ش�هرة يف العال�م ، مس�توى 
تاريخي�ا جدي�دا، حيث صع�دت فوق 
مستوى 49.4 ألف دوالر.وبذلك تكون 
العملة الرقمية قد اقرتبت من مستوى 
ال�50 أل�ف دوالر، الذي يعد مس�توى 
نفسيا مهما.وسجلت العملة الرقمية 
ق�راءة   CoinMarketCap منص�ة  يف 
عن�د 49482 دوالر، لكنه�ا انخفضت 

بعد ذلك إىل مستوى 49079 دوالر.
ويأتي االرتف�اع بعدم�ا أعلنت رشكة 
الج�اري  “تس�ال” يف مطل�ع ش�باط 
أنها اس�تثمرت نح�و 1.5 مليار دوالر 
م�ن  كج�زء  “البيتكوي�ن”  عمل�ة  يف 

سياستها االستثمارية املحدثة.
باإلضاف�ة لذلك تعتزم الرشكة البدء يف 
استخدام العملة الرقمية يف الدفع لقاء 

منتجاتها يف املستقبل القريب.

عملة »البيتكوين« تسجل مستوى تاريخيا جديدا

أرقام واقتصاد
% 88

فرصة استثمارية 
طرحتها محافظة ذي قار 
للعام الحالي في جميع 

القطاعات المهمة 

375

نسبة ارتفاع نقاوة 
البنزين في مطلع تموز 
المقبل بعد انجاز تطوير 
عدد من مصافي النفط

رٍة قضائيٍَّة   ضبطت هيئة النزاهة االتحادية بموجب ُمذكَّ
ع�دداً م�ن املُتَّهمني بالتجاوز ع�ىل عقاٍر عائ�ٍد للدولة يف 
كرك�وك، بمس�احةتبلغ )168( دونماً، وتص�ل قيمته إىل 
)15( ملي�ار دين�اٍر. وذكر بي�ان للهيئ�ة أنَّ : فريق عمٍل 
من مكت�ب تحقيق الهيئة يف ُمحافظ�ة كركوك،انتقل إىل 
ذٍة  موقع العقار بعد تلّقيه معلوماٍت عن قيام جهٍة ُمتنفِّ
بالتج�اوز ع�ىل أراٍض عائدٍة لوزارة املاليَّ�ة، وبيعها وفق 
عقود بيٍع غري أصوليٍَّة يف إحدى مناطق املحافظة، ، حيث 

ن الفري�ق من ضبط ثالثة ُمتهم�ني وأوليَّات وعقود  تمكَّ
البيع التي تمَّ تنظيمها خالفاً للقانون.واضاف ان : إجراء 
الكش�ف املوقع�يِّ بنيَّ قي�ام متجاوزين بمس�ح وتقطع 
العقار إىل قطٍع س�كنيٍَّة وبيعها إىل ُمواطنني  بمبلغ قدُره 
)8,000,000( مالي�ني ديناٍر للقطعة الواحدة وفق عقود 
بيٍع غري أصوليٍَّة، عىل إثر ذلك تم ضبط املتجاوزين، الفتًة 
إىل أن قيم�ة العقار البالغة مس�احته )168( دونماً تزيد 

عىل)15,000,000,000( مليار ديناٍر .

واش�ار اىل : تنظيم محرض ضبٍط أص�ويلٍّ، وعرضه رفقة 
؛ بغية  املُ�ربزات واملُتَّهمني ع�ىل قايض التحقي�ق املختصِّ

اتخاذ اإلجراءات القانونيَّ�ة املناسبة.
وكان�ت الهيئ�ة قد أعلنت يف الس�ادس م�ن ترشين األول 
نه�ا من إع�ادة عدٍد م�ن العق�ارات يف  امل�ايض ع�ن تمكُّ
محافظ�ة ك�رك�وك إىل ملكيَّ�ة الدول�ة، ُمبّين�ًة أنَّ قيمة 
العق�ارات التقديريَّ�ة تبلغ  أكثر م�ن/4 / مليار و/300 

/ مليون دينار .

النزاهة تعيد عقارًا بقيمة 15 مليار دينار إلى ملكيَّة الدولة في كركوك

أسعار النفط تقفز مع انجماد شديد في أمريكا اغلق آبار النفط فيها
ارتفع�ت أس�عار النفط ، بع�د ان أدت 
أزم�ة الطاق�ة املتفاقم�ة يف الوالي�ات 
املتحدة إىل تعطيل إنتاج الخام وفرضت 
إغ�الق بعض أك�رب مص�ايف التكرير يف 
الب�الد، كم�ا ارتفعت األس�عار بس�بب 
التفاؤل بتعايف االقتصاد العاملي وس�ط 

.19-COVID تسارع إطالق لقاحات
وارتف�ع خ�ام برن�ت 35 س�نتا أو 0.6 
باملئ�ة إىل 63.65 دوالراً للربمي�ل بع�د 
أن صع�د إىل أعىل مس�توياته منذ يناير 

2020 يف الجلسة السابقة.
غ�رب  لخ�ام  اآلجل�ة  العق�ود  وزادت 
تكس�اس الوس�يط األمريكي 77سنًتا 

1.33% إىل 60.29 دوالًرا للربميل.
أوقف الطقس البارد يف الواليات املتحدة 
آبار النفط ومصايف التكرير يف تكساس 
الغ�از  مش�غي  ع�ىل  قي�وًدا  وف�رض 

الطبيعي وخطوط األنابيب الخام.

دف�ع التجمي�د العميق الن�ادر موردي 
الطاق�ة الكهربائية يف الوالية إىل فرض 
انقط�اع التيار الكهربائي ، مما أدى إىل 

انقط�اع الكهرباء عن م�ا يقرب من 3 
ماليني منزل ورشكة.

تنتج تكساس ما يقرب من 4.6 مليون 

برميل من النفط يومًيا، وهي موطن ل� 
31 مصف�اة، وهو أكرب عدد يف أي والية 
أمريكية، وفًقا لبيانات إدارة معلومات 
الطاق�ة ، بما يف ذلك بعض أكرب املصايف 

يف البالد.
 )WHO( أدرجت منظمة الصحة العاملية
ي�وم اإلثن�ني لقاًح�ا مض�اًدا لفريوس 
كورونا املس�تجد )COVID-19( التابع 
وأس�رتازينيكا  أكس�فورد  لجامع�ة 
لالس�تخدام يف ح�االت الط�وارئ ، مما 
وس�ع الوص�ول إىل اللقاح غ�ري املكلف 

نسبًيا يف العالم النامي.
وساعدت تخفيضات اإلنتاج من جانب 
واحد يف اململكة العربية السعودية ايضا 
عىل االرتف�اع بأكثر من 20% هذا العام 
، حي�ث تم س�حب املخزون�ات العاملية 
املتضخم�ة حتى مع اس�تمرار فريوس 

كورونا املستعيص يف زيادة اإلغالق.
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ما يزال حزب العدالة والتنمية االخواني المغربي يقبع على رأس حكومة الرباط، وفي الخريف 
الماضي وقعت الحكومة اتفاقية لتطبيع العالقات مع الكيان الصهيوني، وذلك عقب توسط 

الواليات المتحدة. ولقد قوبلت خطوة حكومة الرباط باحتجاجات كبيرة من جانب أعضاء حزب 
العدالة والتنمية ويرى المحتجون أن االعتراف بالكيان الصهيوني وإقامة عالقات معه 

يتعارض مع المبادئ األساسية لحزب العدالة والتنمية، وذلك ألن األهداف االستراتيجية لهذا 
الحزب تركز على دعم الشعب الفلسطيني وتطلعاته.

بعد دخوله »حظيرة التطبيع«

هل يشهد المغرب بداية سقوط الحزب الحاكم ؟

المراقب العراقي/ متابعة
ولقد تصاعدت االحتجاجات عشية 
زي�ارة الوفد األمريك�ي الصهيوني 
للمغ�رب، والت�ي كان م�ن املق�رر 
أن يوق�ع خالله�ا وزراء م�ن حزب 
العدال�ة والتنمي�ة اتفاقي�ة تعاون 
م�ع الكي�ان الصهيون�ي ويف ذل�ك 
الوقت، أفادت األوس�اط السياسية 
ووس�ائل اإلعالم املغربية أن صدًعا 
عميًقا قد نش�أ داخل حزب العدالة 
والتنمي�ة وأن ع�دًدا م�ن أعضائ�ه 
سوف يقومون بتقديم استقاالتهم 

من هذا الحزب.
ويف الواقع، لق�د كانت هذه الفجوة 
ناتجة عن حقيقة أن بعض أعضاء 
ه�ذا الح�زب االخواني اعتق�دوا أن 
تف�وق  العرب�ي  املغ�رب  مصال�ح 
وأن  خاص�ة  األخ�رى،  القضاي�ا 
الوالي�ات املتحدة اعرتفت بس�يادة 
الغربي�ة.  الصح�راء  الرب�اط ع�ى 
املل�ك  دع�ا  ذل�ك،  إىل  وباإلضاف�ة 
»محمد الس�ادس« مل�ك املغرب إىل 
إقامة دولة فلس�طينية مستقلة يف 
العاصم�ة الق�دس وحماية حقوق 
املجموع�ة  وأم�ا  الفلس�طينيني. 
الثاني�ة فتض�م سياس�يني ي�رون 
يف تطبي�ع العالق�ات م�ع الكي�ان 
للقضي�ة  خيان�ة  الصهيون�ي 
الفلس�طينية، وبينما ترأس الرباط 
اللجنة الدولية لدعم القدس، يعتقد 
ع�دداً م�ن أعض�اء ح�زب العدال�ة 
والتنمي�ة اإلس�المي املغربي، الذين 
يعارضون بش�دة تطبي�ع العالقات 
مع الكي�ان الصهيون�ي، أن توقيع 
اتفاقي�ة التعاون مع ت�ل أبيب من 
قبل الوزراء املنتسبني لحزب العدالة 
والتنمي�ة س�وف يهز بق�وة مكانة 

الحزب بني أبناء الشعب املغربي.
وحول هذا السياق ُيعد »سعد الدين 
عثمان�ي«، القي�ادي البارز يف حزب 
العدال�ة والتنمي�ة ورئيس حكومة 
ائتالف الرباط، أبرز مؤيدي تطبيع 
العالق�ات م�ع الكي�ان الصهيوني، 
إىل جانب وزراء آخرين محس�وبني 

ع�ى هذا الح�زب ورغ�م أن رئيس 
الوزراء املغربي لم يكن حارضا يوم 
توقي�ع اتفاق التعاون م�ع الكيان 
الصهيون�ي، إال أنه يب�دو أن غيابه 
املعارض�ة،  ضغ�وط  بس�بب  كان 
ولكن�ه داف�ع بق�وة ع�ن تطبي�ع 
العالقات بعد توقيع اتفاق التعاون 

بني الرباط وتل أبيب.
وعى أي حال، يبدو أن الخالف داخل 
ح�زب العدال�ة والتنمي�ة املغاربي 
املس�ؤولني  أن  لدرج�ة  تصاع�د 
األمريكيني اضط�روا لعقد اجتماع 
عاجل بعد زيارة الوفدين األمريكي 
يف  للب�ت  الرب�اط  إىل  والصهيون�ي 
واس�تئناف  الفلس�طينية  القضية 
العالقات الدبلوماسية املغربية مع 
الكيان الصهيوني. ويف ذلك الوقت، 
هدد رئيس الوزراء املغربي بتقديم 
استقالته إذا لم يوافق حزب العدالة 
والتنمي�ة عى اس�تئناف العالقات 

مع »تل أبيب« وكان لتهديد »س�عد 
الدي�ن عثمان�ي« تأثراً كب�راً عى 
الح�زب ويق�ال إن�ه إذا ل�م يوافق 
حزب العدال�ة والتنمية عى تطبيع 
العالق�ات م�ع »ت�ل أبي�ب«، ف�إن 
مكانة هذا الحزب يف هيكل السلطة 

ستواجه مستقبالً غامًضا.
ولهذا يف نهاي�ة املطاف، تبنى حزب 
العدالة والتنمية سياس�ة الصمت، 
بما يدعم السياس�ة العامة للنظام 
الغرب�ي تج�اه فلس�طني وتطبي�ع 
العالق�ات م�ع »ت�ل أبي�ب« ولق�د 
كان له�ذه السياس�ة عواق�ب عى 
حزب العدالة والتنمي�ة، بما يف ذلك 
اس�تقالة أو تعلي�ق عضوي�ة كبار 
احتجاًج�ا ع�ى تطبي�ع  أعضائ�ه 

العالقات مع الكيان الصهيوني.
وعى صعيد متصل، كشفت العديد 
م�ن التقاري�ر أن النائ�ب الربملاني 
والتنمي�ة،  العدال�ة  ح�زب  ع�ن 

»املقرئ اإلدري�ي أبوزيد« هو من 
أش�عل فتيل هذه االحتجاجات ضد 
التطبي�ع م�ع الكي�ان اإلرسائي�ي، 
انتق�ادات  الربملان�ي،  ووج�ه ه�ذا 
الذع�ة إىل قيادة الحزب، عى خلفية 
مواقفها األخرة من تطبيع املغرب 
العالقات مع إرسائيل. وتحدث »أبو 
زيد« خالل ندوة رقمية عن األسباب 
الت�ي دفعت�ه إىل تجمي�د عضويته 
يف الح�زب، أبرزها عى ح�د تعبره 
م�ن  النكوصي�ة  الح�زب  مواق�ف 
قضايا الهوية واألمة، وعى رأس�ها 
العربي�ة، وقبوله�ا  اللغ�ة  قضاي�ا 
العالق�ات م�ع إرسائي�ل،  بإع�ادة 
الح�زب، ومصداقيته  واس�تقاللية 

أمام ناخبيه.
واعترب »أبوزي�د«، أن حزب العدالة 
والتنمي�ة، »ه�رول بطريق�ة غ�ر 
مس�بوقة نحو التطبيع املجاني مع 
إرسائي�ل«، موجه�ا حديثه بش�كل 

خ�اص إىل »عزي�ز رب�اح« عض�و 
األمان�ة العامة لح�زب »املصباح«، 
بعد ترصيح هذا األخر، اس�تعداده 
لزي�ارة إرسائي�ل، إذا اقت�ى األمر 
ذل�ك باعتباره ممث�ال املغرب. ومن 
جه�ة أخ�رى، هاج�م »أب�و زي�د« 
الدي�ن  الحكوم�ة، »س�عد  رئي�س 
س�كت  أن�ه  معت�ربا  العثمان�ي«، 
ع�ى ترصيحات وزي�ر يف حكومته 
لحزب�ه.  العام�ة  األمان�ة  وعض�و 
وطال�ب »أبوزي�د«، »الغاضبني من 
الوضع داخل الحزب إىل االس�تمرار 
وفض�ح  مواقفه�م  التعب�ر  يف 
املطبعني والس�اقطني وعدم تقديم 

استقالتهم«.
وع�ى نف�س ه�ذا املن�وال، أعلنت 
جمعية مغربية غر حكومية، يوم 
األحد امل�ايض، أنها جمدت عضوية 
ح�زب »العدال�ة والتنمي�ة«، قائ�د 
الجمعية؛  الحكوم�ي؛ يف  االئت�الف 

بس�بب توقيع أم�ني ع�ام الحزب، 
الدي�ن  »س�عد  الحكوم�ة،  رئي�س 
العثمان�ي«، ع�ى اتفاقي�ة تطبيع 
العالقات مع إرسائيل، يف 22 كانون 
األول امل�ايض وأوضح�ت مجموعة 
»العمل الوطنية من أجل فلسطني«، 
وهي تض�م منظمات عدة، يف بيان، 
أنها اتخذت القرار خالل اجتماعها 

األربعاء املايض.
ج�اء  قراراه�ا  أن  وأوضح�ت 
»انطالق�ا مم�ا عرف�ه املغ�رب من 
خطوات تطبيعية مدان�ة بالتوقيع 
ع�ى اتفاقي�ة التطبيع م�ع الكيان 
بس�بب  وكذل�ك  الصهيون�ي«، 
لبع�ض  وترصيح�ات  »مب�ادرات 
م�ع  متناقض�ة  الح�زب  قي�ادات 
مواقف املجموع�ة الثابتة الرافضة 
ألي شكل من أش�كال التطبيع مع 

الكي�ان الصهيون�ي«.
وأك�دت الجمعي�ة يف الوقت نفس�ه 
»اعتزازه�ا ب�كل املناضل�ني داخ�ل 
الح�زب الذي�ن ع�ربوا بوضوح عن 
رفضهم وإدانتهم الرصيحة لتوقيع 
الخط�وات  والع�ار ول�كل  الخ�زي 
التطبيعية واستمرارهم يف مقاومة 
التطبيع والعمل عى فرض الرتاجع 

عنه.
وجاء توقيع اتفاقي�ة التطبيع بعد 
12 يوما من إعالن الواليات املتحدة 
األمريكية اعرتافها بس�يادة املغرب 
عى إقليم الصح�راء، املتنازع عليه 
بني الرباط وجبهة »البوليساريو«، 
الجزائ�ر. وأصب�ح  املدعوم�ة م�ن 
املغ�رب راب�ع دول�ة عربي�ة تطبع 
عالقاتها مع إرسائيل، خالل 2020، 
بعد اإلمارات والبحرين والس�ودان، 
لينض�م الرباع�ي إىل األردن ومرص 
املرتبط�ني مع تل أبي�ب باتفاقيتي 
ع�ى  و1979   1994 من�ذ  س�الم 
ال�دول  تطبي�ع  وأث�ارت  الرتتي�ب. 
األربع غضبا ش�عبيا عربيا واسعا، 
يف ظ�ل اس�تمرار احت�الل إرسائيل 
ألرايض عربية، ورفضها قيام دولة 

فلسطينية مستقلة.

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

تقرير: صهر ترامب جمع الماليين بواسطة الفساد واالنتهاكات األخالقية

التايمز: شركة كندية تطلق أسماء عربية على “سالل نفايات” ثم تسحبها وتعتذر

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد س�فر ومن�دوب إيران الدائم ل�دى منظمة االم�م املتحدة، مجيد 
تخت روانج�ي، الثالثاء، ان ايران لم تخرج من االتفاق النووي لتعود 

اليه، وان تقليل التزاماتها يأتي يف سياق الفقرة 36 من االتفاق.
وق�ال تخت روانج�ي يف ترصيح�ات صحافية: »كي�ف يتوقعون من 

إيران املوجودة يف االتفاق النووي أن تتخذ الخطوة األوىل؟«.
وأض�اف، أن »تقلي�ل التزام�ات ايران تأتي يف س�ياق الفق�رة 36 من 
االتف�اق النووي«، الفتا إىل أنه »بحس�ب الفق�رة 36، فعندما يرتكب 
عض�و يف االتفاق النووي انتهاًكا واضًحا وخطرًا، ُتمنح إيران الخيار 
بعدم الوفاء بجميع التزاماتها أو بعضها، وقد اخرتنا الخيار الثاني«.
وكان س�فر ومن�دوب اي�ران الدائم ل�دى املنظمات الدولي�ة يف فيينا 
“كاظم غريب ابادي”، اعلن االثنني عن تسليم الوكالة الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، رس�الة تخطر بوقف االج�راءات الطوعية االيرانية يف 

اطار االتفاق النووي اعتبارا من 23 شباط 2021.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال املبعوث الخاص للرئيس الرويس إىل سوريا ألكسندر الفرينتيف، 
إن روس�يا تس�جل وجود عملية تنش�يط مح�ددة، للخالي�ا النائمة 

لتنظيم »داعش« اإلرهابي، يف سوريا.
وأشار إىل تصاعد االش�تباكات يف شمال غرب سوريا، وتزايد نشاط 

الجماعات الراديكالية املتمركزة هناك.
وش�دد الفرينتيف صباح خالل افتت�اح أعمال اللقاء الدويل الخامس 
عرش ضمن صيغة أس�تانا حول س�وريا يف منتجع سوتيش الرويس 
املطل عى البحر األسود عى أن روسيا تستبعد بشكل تام، أي اتفاق 
مع الجماعات اإلرهابية الناشطة يف سوريا، وهي تركز عى تصفية 

هذه الجماعات بشكل كامل.
وأك�د عى رضورة ب�ذل كل الجهود ملنع موجة جدي�دة تأجج النزاع 
املس�لح، ألنها س�تكون كارثية ليس فقط عى سوريا، بل وستجلب 

عواقب سلبية كبرة عى املنطقة بأرسها.
وأش�ار إىل أن مكافحة اإلرهاب، س�تكون من بني املس�ائل األولوية، 

التي سيتم التطرق لها خالل لقاء »أستانا« يف مدينة سوتيش.

روسيا تحذر من عودة نشاط خاليا 
»داعش« النائمة في سوريا

إيران توضح قانونية تقليل 
التزاماتها باالتفاق النووي

المراقب العراقي/ متابعة...
أظه�ر إحص�اء ل�”روي�رتز” أن م�ا يزي�د عى 
بف�روس  أصيب�وا  ش�خص  ملي�ون   109.08
كورون�ا ع�ى مس�توى العال�م، يف ح�ني وصل 
إجمايل ع�دد الوفيات الناتجة ع�ن الفروس إىل 

مليونني و509898.
وتم تسجيل إصابات بالفروس يف أكثر من 210 
دول ومناطق منذ اكتش�اف أوىل حاالت اإلصابة 

يف الصني يف كانون األول 2019.
وتص�درت الواليات املتح�دة قائمة ال�دول التي 

س�جلت أعى ع�دد وفيات وإصابات، فس�جلت 
27713084 إصابة، و485698 وفاة.

تلتها الهن�د ب�10916589 إصاب�ة، و155732 
الثالث�ة  املرتب�ة  يف  الربازي�ل  وحل�ت  وف�اة، 

ب�9834513 إصابة، و239245 وفاة.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني، 
الثالث�اء، قيادي�ني بحركة حماس 
خ�الل مداهم�ات بمدين�ة نابلس 

شمال الضفة الغربية املحتلة.

وأف�ادت وكال�ة “صف�ا” أن قوات 
العدو اعتقلت النائب يارس منصور 
م�ن منزل�ه بح�ي املعاج�ني، كما 
اعتقل�ت القي�ادي األس�ر املح�رر 
عدن�ان عصف�ور م�ن منزله بحي 

املخفية.

وداهمت كذلك منزل مواطن بقرية 
وفتش�ت  نابل�س،  رشق  روجي�ب 

املنزل وعبثت بمحتوياته.
كم�ا اعتقل�ت رشطة الع�دو، ليلة 
االثن�ني، ش�ابا عند ب�اب الخليل يف 
البلدة القديمة من القدس املحتلة.

وقال ش�هود عي�ان إن عنارص من 
رشطة الع�دو اعتدت عى الش�اب 
املقديس يوس�ف ش�اويش بالدفع 
والرضب، قب�ل أن تقتاده إىل مركز 
“القش�لة” يف باب الخليل بالقدس 

القديمة.

حصيلة ضخمة لضحايا كورونا حول العالم

المراقب العراقي/ بغداد...
قال�ت صحيفة “التايم�ز” الربيطانية إن رشكة 
كندي�ة معروفة بإطالق أس�ماء ع�ى منتجاتها 
املتخصص�ة يف األث�اث البيتي بما يف ذلك س�الل 
النفاي�ات وكأنه�ا عائل�ة واح�دة أو مجموع�ة 
أشقاء أو ش�قيقات، أثارت جدال عندما اختارت 

اسمني عربيني عى سلتْي نفايات.
فقد أطلقت عى كريس للطعام اس�م “جوسيه” 
و”روان” ع�ى أريكة لثالثة أش�خاص. وأطلقت 

اسم “دوروثي” عى مصباح للمكتب.
ولكن رشكة “سرتاكتيوب” وجدت نفسها وسط 
كارث�ة عالق�ات عام�ة، عندما أطلقت اس�مني 

عربني عى نوع جديد من س�الل النفايات، واحد 
اس�مه “ولي�د” بس�عر 119 دوالر، مك�ون م�ن 
جزئني مس�تقلني وم�ن الفوالذ املق�اوم للصدأ. 
أما النوع الثاني فهو أرخص وس�عره 59 دوالرا، 

وأطلقت عليه “وسيم”.
بقوله�ا:  الجدي�د  املنت�ج  الرشك�ة  وقدم�ت 
“بتصميمه األنيق.. سيكون وسيم تتمة جميلة 
ألي غرف�ة حديثة”. وس�حبت الرشكة املنتجني 
م�ن قائمته�ا املعروض�ة عى اإلنرتن�ت وقدمت 
اعت�ذارا: “لق�د نب�ا إىل علمن�ا أن إط�الق اس�م 
ش�خص عى س�لة نفايات مؤذ، خاصة إن كان 
االسم يشر إىل أصل عرقي ودين أو أي مجموعة 

عرقية”.
وقالت الرشكة الكندية التي أُنشئت يف مونرتيال 
ع�ام 1974، إنه�ا لم يك�ن لديها “نية س�يئة”. 
و”تم اختيار األس�ماء بطريقة عش�وائية وقبل 
معرف�ة املنت�ج بعين�ه”. ولكن بع�ض النقاد لم 

يقتنع ودعا إىل مقاطعة منتجات الرشكة.
وجاء يف رد عى اإلنرتنت: “الناس ليس�وا أغبياء 
ليصدقوا أن اختيار أسماء رشق أوسطية لسالل 
النفاي�ات كان مصادف�ة أو ع�ن غ�ر قص�د”. 
وطالب آخر بتسمية أسماء سالل النفايات عى 
أس�ماء م�دراء الرشكة التنفيذي�ني الذين فكروا 

بهذه الفكرة التي ال تختلف عن سلة النفايات.

المراقب العراقي/ متابعة
لم يكن من املفرتض أبداً السماح لجاريد كوشنر 
وإيفان�كا ترامب بالعمل يف البيت األبيض، حيث 
توجد قواعد املحس�وبية لسبب ما، أال وهو عدم 
من�ح أقارب الرئيس األمريك�ي غر املؤهلني أي 

وظائف يف املكتب األكثر أهمية يف العالم.
ولكن كوش�نر، وهو ابن مجرم وقطب عقارات 
تم العفو عن�ه مؤخراً، عى ح�د تعبر جوردان 
ليبويت�ز، مدي�ر منظم�ة ”مواطن�ون من أجل 
إىل  املس�ؤولية واألخ�الق” يف واش�نطن، ج�اء 
البي�ت األبيض من منصبه الس�ابق كمس�ؤول 
تنفي�ذي يف رشكة عائلية، وغالب�ًا ما كان عمله 

ينصب عى جمع أج�رة العقارات التي يمتلكها 
يف العشوائيات، ولكن ومع ذلك، فقد تم تكليفه 
بحل كل يشء من جائحة كوفيد- 19 إىل إصالح 
العدال�ة العدال�ة إىل الس�الم املزع�وم يف الرشق 

األوسط.
ولم يحل كوش�نر أي يشء تقريب�اً، كما يضيف 
ليبوتي�ز، يف تقري�ر نرشه موقع ش�بكة “إن بي 
يس”، ولكن ورد أنه س�اعد عى تأمني عفو عن 

والده.
وأش�ار الكات�ب إىل أن�ه كان من املهم بالنس�بة 
لرتام�ب أن يعم�ل كوش�نر وإيفان�كا يف البيت 
األبي�ض لدرجة أن وزارة الع�دل رفضت املبادئ 

التوجيهي�ة ملكافح�ة املحس�وبية، والت�ي م�ن 
أهمها تضارب املصالح، وقال إن جاريد قد زعم 
بأن�ه ال يري�د الحصول عى رات�ب أثناء عمله يف 
واش�نطن، ولكن صاحبنا حص�د أكثر من 640 
ملي�ون دوالر م�ن الدخ�ل أثناء العم�ل يف البيت 

األبيض.
وأق�ر ليبويت�ز بأنه ال ي�زال هناك الكث�ر، الذي 
ال تعرفه عن الش�ؤون املالية لكوش�نر بس�بب 
الطريق�ة التي يتم فيها إعداد إفصاحات مكتب 
األخالقي�ات الحكومي�ة، م�ن نطاق�ات الدخل 
الواس�عة وال�رشكات القابضة غر الش�فافة، 

ولكن ما نعرفه يستدعي وقفة.
المراقب العراقي/ متابعة...

ذكر موقع »غلوبس« العربي، أن مجموعة من »القراصنة« األتراك سيطرت عى 
اجتم�اع ع�ام التحاد منتجي األلبان يف الكيان الصهيون�ي، الذي تم إجراؤه يوم 
االثنني، عن طريق تطبيق »زوم«. وأفاد االتحاد ضمن بيان بأنه خالل السيطرة 
ع�ى االجتماع الذي ش�ارك به املئات من مربي األبق�ار واألغنام، بهدف انتخاب 

أعضاء مجلس، قام القراصنة األتراك برفع األعالم الرتكية، وتوجيه مسدس�ات 
بالس�تيكية نحو املش�اركني يف االجتماع من خالل نوافذ »زوم«. كما أشار بيان 
االتحاد إىل أن »القراصنة« أطلقوا وكتبوا ش�عارات مناهضة للكيان الصهيوني 
ومؤيدة للرئيس الرتكي، رجب طيب أردوغان، يف حني أنه تم استئناف االجتماع 

مرة أخرى يف ساعات ما بعد الظهر.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقري�ر لش�بكة يس أن أن االمريكي�ة، 
الثالث�اء، أن 154 مليون امريكي يف حالة تأهب 
للطقس الشتوي، فيما الزال التحذير من الرياح 
الس�يئة ل� 68 مليون امريكي س�اريا حيث أن 
الط�رق الجليدي�ة وانقط�اع التي�ار الكهربائي 
ودرجات الحرارة املنخفضة بشكل خطر جعل 

الحياة بائسة يف الواليات املتحدة.
وذكر التقرير ان ”اكثر من 5.1 مليون امريكي 
بدون كهرباء يف الوقت الحايل بس�بب العاصفة 

الجليدي�ة فيما تم االبالغ ع�ن 4.2 مليون حالة 
انقط�اع يف التيار الكهربائ�ي عى األقل يف والية 

تكس�اس لوحدها”.
واض�اف أن ”بيانات الطقس الش�توي املحذرة 
الط�وارىء يف س�بع  اىل اع�الن حال�ة  دفع�ت 
والي�ات عى األقل ، بما يف ذلك أالباما وأوريجون 
وأوكالهوما وكنس�اس وكنتاكي وميسيسيبي 
وتكس�اس فيم�ا ن�رش حاكم االخ�رة الحرس 
الوطن�ي إلج�راء فحوص�ات اجتماعي�ة ع�ى 
الس�كان ، وفًق�ا لبي�ان صحف�ي ص�ادر ع�ن 

مكتبه”.
وقال حاكم والية تكس�اس جريج آبوت يف بيان 
له إنه “بسبب الطقس القايس ودرجات الحرارة 
املنخفض�ة يف جميع أنحاء واليتن�ا ، لم تتمكن 
العدي�د م�ن رشكات الطاقة من تولي�د الطاقة 
، س�واء كان�ت من الفحم أو الغ�از الطبيعي أو 
طاقة الرياح”، فيما قالت مدينة جالفستون إن 
م�ا يص�ل إىل 95٪ من األرس كان�ت عاجزة بعد 
ظهر يوم االثنني، فيما تسببت العواصف بوفاة 

15 شخصا االسبوع املايض”.

قراصنة أتراك يخترقون اجتماعا »إسرائيليًا«

ماليين األميركيين يعانون من ظالم دامس بسبب انقطاع الكهرباء!

االحتالل يعتقل قياديين بحركة حماس في الضفة
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إيران و »إسرائيل« ..المواجهة ما بعد ترامب
بقلم/عبد عبيد

يق�دم رئيس الحكومة الصهيونية نفس�ه 
للجمهور الصهيوني بأن رسالته يف الحياة 
تتمث�ل يف إنهاء الخطر الوج�ودي اإليراني 
عىل كيانه. وإذا كان نتنياهو يقّدم نفس�ه 
بهذه الطريقة يف خطابه السيايّس الداخيّل، 
فال ريب يف أنه يمارس عىل أرض الواقع ما 
يقوله ويؤمن به عىل املس�توى الخارجي، 
واملتابع للسياس�ة الخارجي�ة الصهيونية 
يالحظ بش�كل ج�يّل أن محورها يتمثل يف 
التحريض ع�ىل إيران والرتوي�ج لخطرها 
االسرتاتيجي، ليس عىل الكيان الصهيوني 
فحس�ب، وإنما عىل الدول العربية والعالم 

أجمع أيضاً.
اعتربت�ه  ال�ذي  ترام�ب  حك�م  وخ�الل 
»إرسائي�ل« هب�ة ال�رب له�ا، اس�تطاعت 
السياس�ة  وتج��ّ  تس��ّ  أن  األخ��ة 
الخارجي�ة األم�كي�ة وم�ا تمتلك�ه م�ن 
نف�وذ لصالحها. ولعل أكرب إنجازاتها التي 
تحققت خ�الل الحقب�ة الرتامبي�ة يتمثل 
يف انس�حاب الواليات املتح�دة من االتفاق 
الن�ووي ال�ذي أُبرم م�ع طه�ران يف العام 
2015، وال�ذي لطامل�ا عارضت�ه وحاولت 
إفشاله بشتى الوسائل والطرق، إال أن ذلك 
ل�م يتحقق له�ا قبل دخول ترام�ب أروقة 

البيت األبيض.
الحك�م،  ك�ريس  باي�دن  اعت�الء  إن 
وترصيحات�ه التي تش�� إىل نيت�ه إصالح 
م�ا أفس�دته »البلطج�ة الرتامبي�ة« ع�ىل 
مس�توى السياس�ة الخارجية األم�كية، 
ومن ضمنها العودة إىل االتفاق النووي مع 
طهران، إذا التزمت األخ�ة بكل بنوده، كانا 
بمثابة كابوس ل�«إرسائيل«، إذ إنها تعترب 
ذلك انتكاسة وعودة إىل نقطة الصفر التي 
لطاملا خش�يت الرجوع إليه�ا. هذا املوقف 
سيدفعها إىل رسم سياسة خاصة للتعامل 
مع هذا امللف، تكون الالعب األسايس فيها 

بدالً من الواليات املتحدة 
وإذا افرتضن�ا أن الخي�ار العس�كري ضد 
إي�ران ه�و خي�ار ُمس�تبعد وبعي�د م�ن 
الواقعية، وال يحقق األهداف االسرتاتيجية 
التي تصبو »إرسائي�ل« إىل تحقيقها ألكثر 
من سبب، فإن الخيار اآلخر الذي ستتبعه 

مبنّي ع�ىل التحالف ال�ذي ُعقد مع بعض 
دول الخليج.

أوىل مالمح السياس�ة اإلرسائيلية الجديدة 
ب�دأت بالظه�ور، فنرش منظوم�ة »القبة 
الحديدي�ة«، إضافة إىل صواريخ »حيتس« 
اإلرسائيلي�ة، يف الس�عودية، يأت�ي يف إطار 
إيصال رس�الة، ال إىل طهران فحس�ب، بل 
إىل الوالي�ات املتح�دة أيض�ًا، ومفادها أن 
التحال�ف »اإلرساخليجي« ل�ن يتوانى عن 
القي�ام بعمل عس�كري ض�د إي�ران، ولو 
م�ن دون مش�اركة الوالي�ات املتح�دة أو 
مباركته�ا، إذا ما نفذ بايدن ما يعد به من 
عودة إىل االتفاق النووي مع طهران. وعىل 
األخ�ة أن ال تستخف بقدرة هذا التحالف 
ع�ىل الضغ�ط ع�ىل السياس�ة األم�كي�ة 
وتوجيهه�ا يف املنطق�ة إىل الوجه�ة الت�ي 

تخدم املصالح اإلرسائيلية .

املرحل�ة  خ�الل  »إرسائي�ل«  س�تعمل 
القادم�ة ع�ىل تكثي�ف عملي�ات املوس�اد 
التي تس�تهدف الربنامج الن�ووي اإليراني 
والقائمني عليه، س�واء كان ذلك من خالل 
االغتياالت الفردي�ة أو من خالل العمليات 
اإللكرتوني�ة. وما سيس�هل عىل املوس�اد 
عمل�ه هذا هو تواجده للمرة األوىل بش�كل 

علنّي عىل الحدود اإليرانية.

 وم�ن أجل تحقي�ق هذا الهدف، س�يعمل 
وف�ق خط�ني متوازي�ني؛ يتمث�ل األول يف 
العم�ل ع�ىل تجنيد أك�رب ع�دد ممكن من 
رج�ال األعم�ال والنافذي�ن داخ�ل النظام 
اإليراني يف دول الخلي�ج املجاورة، ويتمثل 
اآلخر يف استخدام التكنولوجيا املتطورة يف 
عمليات التجسس وتحديد األهداف املهمة، 
مس�تغالً بذلك تفوق�ه التكنولوجي يف هذا 

املج�ال. ويف ه�ذه املرحل�ة، س�تقدم دول 
الخلي�ج األرض، وستس�تغلها »إرسائيل« 
لتش�كل مركز نش�اط ألجهزتها األمنية يف 

مواجهة إيران.
وإذا كان األم�ر كذل�ك، فع�ىل إي�ران اتباع 
إن  إذ  للمواجه�ة،  جدي�دة  اس�رتاتيجية 
واملن�اورات  العس�كرية  االس�تعراضات 
ل�ن تك�ون كافي�ة ملواجهة م�ا ينتظرها. 
ه�ذه الح�رب س�تكون حرباً ق�ذرة وغ� 
معلن�ة، ولن تصل إىل املواجهة العس�كرية 
الح�رب  أن  وبم�ا  واملب�ارشة.  الش�املة 
النفس�ية س�تكون ج�زءاً مهم�اً منه�ا، 
فال ب�د م�ن أن تغ� إي�ران قواع�د اللعبة 
وتس�تثمر ج�زءاً مهماً م�ن إمكانياتها يف 
العمل االس�تخباراتي املضاد، فالرتس�انة 
الصاروخية عىل أهميتها، ورغم ما تشّكله 
من ق�وة ردع مهمة، لن تس�تخدم يف هذه 

الحرب املُنتظرة.
وحتى تجت�از هذه الحرب بنج�اح، عليها 
أن تعمل عىل تطوير عملها االستخباراتي، 
واس�تنفار أجهزته�ا األمني�ة يف املنطقة، 
ورصد أه�داف إرسائيلية عس�كرية وغ� 
عسكرية، بحيث تستطيع يف النهاية وقف 
ح�رب االس�تخفاف األمني�ة التي تش�ّنها 
»إرسائي�ل« عليها، وهو ما ل�ن يتحقق إال 
إذا أدرك�ت األخ�ة أن خس�ارتها تس�اوي 
أو  تحققه�ا  أن  يمك�ن  الت�ي  املكاس�ب 
تتجاوزها، فعالم بعالم، وضابط بضابط، 
بتفج��،  وتفج��  بمواط�ن،  ومواط�ن 
وتجني�د بتجنيد مضاد، ه�و املعادلة التي 
ستحافظ إيران من خاللها عىل تفوقها يف 
هذه الحرب، وس�تكون كفيلة باملحافظة 
ع�ىل الجبهة الداخلية موحدة وعصّية عىل 

االخرتاق.

 

صورة اخرى للمواقف 
االنبطاحية االنهزامية

بقلم/ اياد رضا حسين 

تحدثت وس�ائل التواصل االجتماعي عن ظهور رغد ابنة صدام يف 
لقاء تلفزيوني عرب قنوات سعودية ويف ارايض اردنية وهي تتوعد 

وتهاجم النظام يف العراق.
 ه�ذا االردن ال�ذي ق�دم ل�ه الع�راق كل التس�هيالت واملغري�ات 

واالعفاءات االقتصادية والتجارية.
 وكذلك الهرولة الرسيعة  باتجاة الس�عودية من قبل ساس�ة من 

الصف االول الستجداء ودها.
 وق�د اعترب ه�ذا الظهور م�ن قب�ل الكث�ين بانه تح�دي صارخ 
للش�عب العراق�ي وملئات االل�وف من ضحاي�ا النظام الس�ابق ، 
وان�ه يفرتض ان يكون هنالك تح�رك حكومي ملخابطة تلك الدول 
الحاضنة والداعمة الش�خاص النظام السابق والساسة الدواعش 

الالجئني هناك (  ، وقد علقت عىل ذلك بماييل :
طامل�ا العملية السياس�ية تقاد م�ن قبل ش�خصيات انبطاحية ، 
همه�ا وغمها املنص�ب ، الذي بهره�ا والذي لم تعه�ده من قبل ، 
واملناف�ع املادية الكب�ة التي حصلت عليها ، وكذلك عقدة الخوف 
والدونية التي الزمتها الجيال والتي الزالت متجذرة يف ش�خصيتها 
وعقلها الباطن ، وهي معظمها من وس�ط كان الوجه االجتماعي 
الكب� فيها وباالخص )اعراب الش�يعة( يقبل يد مفوض الرشطة 
او االم�ن حتى يحىض بصداقته ، ف�ال نعتقد انها يف يوم من االيام 
س�يكون لها موقف ج�اد وحقيقي ومس�ؤول وتق�ف بوجه من 
يحاول التجاوز عىل العراق والتدخل يف شؤونه الداخلية ، وتتصدى 
ل�ه بكل قوة وش�جاعة ،،، او موق�ف دولة تحرتم نفس�ها وتعتز 

بسيادتها.
وهذه اكثر من سبعة عرش سنة كلها تراجع وانكفاء وخذالن امام 
كل ه�ذة القوى وخاصة امام الساس�ة الدواعش والدول الداعمة 

لهم كاالردن واعراب الخليج.
فع�ىل الذين تص�دوا وتصدروا للعملية السياس�ية يف العراق ،،، اذا 
كنت�م غ� قادرين وغ� مؤهلني لقيادة دول�ة فلماذا هذا االرصار 
عىل البقاء وانتم حطمتم وس�حقتم الدولة العراقية وقضيتم عىل 
هيبتها واستبدلتم قوانينها وانظمتها برشيعة الغاب وقيم البداوة 

والتعرب الذي حرمهما االسالم واعتربهما كفر ونفاق.
 ))االعراب اش�د كفرا ونفاقا(( ، وانتم تدعون وترفعون شعارات 
وعناوي�ن االس�الم والتدي�ن ،،، وملاذا ل�م نجد مثل ه�ذة املواقف 
املتخاذل�ة من قبل الساس�ة االيراني�ني وحزب الل�ه اللبناني فهم 
ايضا ش�يعة ،،، وانما ع�ىل العكس تحدوا ووقفوا ش�وكة يف عني 
الدول�ة العظم�ى الوالي�ات املتحدة ورئيس�ها ترام�ب ))الخبل(( 

وحلفائها ،،،

بقلم/ مصطفى مسلماني
56 عاماً م�ن عمرها املروّي بالتضحيات العظيمة 
عربت خاللها الثورة الفلس�طينية، ومعها الشعب 
الفلس�طيني، الكث�� م�ن املنعطف�ات واملم�رات 
واملحطات الش�ديدة الصعوبة والتعقيد، وواجهت 
الكث�� م�ن التحديات الك�ربى التي ألق�ت بثقلها 
عىل مس�ار تنامي الثورة وتطّوره�ا، وعىل حركة 
التحرير الوطني الفلسطيني »فتح«، التي أشعلت 
مي�الد الكف�اح الفلس�طيني املس�لّح، وتص�دَّرت 
التحري�ر  م�رشوع  وحمل�ت  النض�ال،  طليع�ة 
واملقاوم�ة ضمن ك�ربى الصعوبات التي س�بقت 
اس�تكمال الفصل الثاني من االحت�الل اإلرسائييل 
ل�أرايض الفلس�طينية يف ع�دوان حزيران/يونيو 

1967 وأعقبته.
تق�ف الّث�ورة الفلس�طينّية وحركة »فت�ح« أمام 
مش�هد مختل�ف ع�ن املرحلت�ني اللت�ني مرت�ا يف 
العقود املاضي�ة، إذا ما صّح تس�ميتهما مرحلتي 
ما قبل اتفاق »أوس�لو« وبع�ده، إذ إنَّ لكلٍّ من تلك 
املرحلتني ظروفها وس�ماتها التي تختلف بصورة 
كب�ة عن الظروف الخاّصة بالوضع الفلس�طينّي 
الذاتّي واألوضاع املحيطة عىل املس�تويات العربية 
واإلقليمي�ة والدولية، والتي تتش�ابه عند الحقيقة 
الراسخة ملا تمثله القضية الفلسطينية كأساس يف 

معادلة السلم واألمن العاملي.
»الوضع الراهن«

لي�س هناك ما هو أعم�ق وأغنى وأدّق من التحليل 
الش�امل الذي قّدمه س�ماحة الس�يد حسن نرص 
الل�ه، األمني الع�ام لحزب الل�ه، يف »ح�وار العام« 
ال�ذي أطل فيه عرب قناة »امليادين«، والذي يش�ّكل 
األس�اس  التفاصي�ل  م�ن  والعدي�د  عناوين�ه  يف 
األكث�ر صواب�اً ومصداقي�ًة لالنط�الق يف التحلي�ل 
والتقييم واس�ترشاف املس�تقبل، ويف بن�اء الرؤى 
القريبة والبعيدة امل�دى للواقع ومجرى التطورات 

املتسارعة للوضع يف املنطقة واإلقليم.
ولع�لَّ الدع�وة إىل التمحيص يف ه�ذا الحوار الثمني 
وتدقيقه س�يوفر عىل الكث�ين أعب�اء البحث عن 
البوصل�ة الحقيقة الت�ي تحّدد معال�م الطريق يف 
الرصاع م�ع الكيان اإلرسائييل وم�رشوع الهيمنة 
املتح�دة  الوالي�ات  تتزّعم�ه  ال�ذي  االس�تعمارية 

األم�كية وحلفاؤها يف الغرب واإلقليم.
ق�د يك�ون الع�ام األخ�� م�ن عم�ر إدارة البي�ت 
األبيض املهزومة بزعامة ترامب من األعوام األكثر 
خط�ورًة ورضراً ع�ىل القضي�ة الفلس�طينية وما 
تراكم من تداعيات ع�ىل مجموع الحركة الوطنية 
الفلس�طينية وحركة »فتح« عىل وجه الخصوص، 
بعد تصاعد وتائر الهجوم األم�كي عرب ما ُس�مي 

ب�«صفقة القرن«، وبعد التس�اقط املتالحق لعدد 
م�ن الحكوم�ات العربي�ة واإلقليمية يف مس�تنقع 
التحال�ف  الرس�مية والتع�اون، وحت�ى  العالق�ة 
م�ع الكي�ان اإلرسائييل، واتس�اع ش�هية اإللحاق 
واالس�تيطان والض�ّم لتحدي�د معال�م الجغرافي�ا 
السياس�ية للتس�وية من وجهة نظر األمر الواقع 
اإلرسائي�يل، وبع�د انش�غال دول العال�م بأزماتها 
الخاص�ة، وتراجع األولوية يف التعامل مع الش�أن 
الفلس�طيني، ويف ظل تصدع ووهن الّتأث� الفعيل 
ملنظم�ات املجتمع الدويل العاملة تحت مظلة األمم 

املتحدة ومجلس األمن الدويل.
وكذل�ك األم�ر بع�د تجمي�د االندفاعة الت�ي كانت 
تس�� يف جهة إثمار الحوار الوطني الفلس�طيني، 
وفت�ح الطري�ق إلنه�اء أزم�ة االنقس�ام، وتجديد 
النظام السيايس الفلسطيني عرب بوابة االنتخابات 
الش�املة وإع�ادة بن�اء هيئات العم�ل املوحد عىل 

مختلف املستويات.
هذا االنكشاف الصارخ يف الحالة الرسمية العربية، 
ومن ثم االصطفاف واالنخ�راط يف معادالت تمّس 
جوه�ر الرصاع يف املنطقة وم�ع الكيان اإلرسائييل 
بالتحديد، أعطى الكث� م�ن الفرص للتخلّص من 
دوامة االدع�اءات الكاذبة بالوق�وف خلف املوقف 
الرس�مي الفلس�طيني. وع�ىل عك�س م�ا يعتقد 

البع�ض، فإن�ه أزال الكث�� م�ن األوه�ام والغبار 
ملصلح�ة الحس�م بش�أن األولوي�ات املطلوبة من 
الجميع يف القضايا العربية والفلسطينية عىل وجه 

الخصوص.
حرك�ة »فتح« تصّدرت املرحلتني؛ األوىل يف انطالقة 
الثورة والكفاح املسلّح الفلسطيني، واملساهمة يف 
تحرير املرشوع الوطني من حالة التبعية واإللحاق 
والوصاي�ة، والثاني�ة يف مس�ؤوليتها املبارشة عن 
ق�رار املفاوض�ات والتس�وية منذ مؤتم�ر مدريد 
واتفاقية »أوس�لو«، وإنشاء السلطة الفلسطينية 
يف الح�دود القائم�ة جغرافياً وسياس�ياً، والتي ما 
زال�ت تتحمل املس�ؤولية ع�ن مس�ار التعامل مع 
األولويات السياس�ية، سواء بش�أن املفاوضات أو 

غ�ها.
ومع كّل ما ش�هدته األوضاع الداخلية للحركة من 
تط�ورات كربى، وأهمه�ا اغتيال القائد املؤس�س 
والرم�ز التاريخي للحركة والش�عب الفلس�طيني 
الش�هيد ي�ارس عرف�ات، فإّنه�ا تمتل�ك ق�درات 
وإمكاني�ات كب�ة للخروج م�ن املمرات اإلجبارية 
الربام�ج  واش�تقاق  االضطراري�ة،  والسياس�ات 
والوس�ائل الت�ي ترف�ع م�ن مس�اهمتها النوعية 
ملراكم�ة عوام�ل الق�وة الفلس�طينية ومواجه�ة 
أوه�ام البع�ض للتس�ليم ب�اإلدارة الذاتية لأرض 

والسكان يف إطار مرشوع الحل اإلرسائييل، وكذلك 
له�ذه الحرك�ة الكب�ة الت�ي ما زالت تق�دم جباالً 
م�ن التضحيات البيئة املس�اعدة يف صفوفها وبني 
أنصاره�ا، القت�الع أي�ة مصال�ح خاص�ة تحاول 
االس�تثمار يف عكس االتجاه الذي ي�ؤدي إىل إنجاز 
األه�داف الوطني�ة العادل�ة واملرشوع�ة للش�عب 

الفلسطيني.
»بني حسابات الحقل والبيدر«

يف الحق�ل اإلرسائي�يل أوه�ام كث�ة لنتائ�ج الدعم 
الهائ�ل ال�ذي أفرط�ت ب�ه إدارة ترامب، وس�باق 
محم�وم الس�تثمار ذل�ك يف الحال�ة الداخلي�ة بعد 
الفش�ل يف تثبيت حكوم�ة نتنياهو – غينتس، وما 
تواجهه مؤسس�ة االحتالل من أزم�ات وتعقيدات 
ومخاوف، رغم ما وفرت�ه التحالفات الجديدة مع 
بع�ض حكوم�ات املنطقة من تس�هيالت لتصدير 
الخس�ائر  بأق�ل  والبح�ث ع�ن حل�ول  األزم�ات 

واألثمان.
تط�ورات  فهن�اك  الفلس�طيني،  البي�در  يف  أم�ا 
وحس�ابات أوس�ع وأكرب من األوه�ام والصفقات 
التي س�ّوقتها وتقاض�ت ثمنه�ا إدارة ترامب من 
حكوم�ات البرتودوالر. وإىل جانب الصمود يف وجه 
إمالءات اإلدارة املهزومة والتماس�ك أمام الضغوط 
والحص�ار الش�ديد، ف�إن فرصة إعادة اس�تكمال 

الح�وار الوطن�ي ما زال�ت قائمة، وكذل�ك االّتفاق 
عىل برنام�ج عميل لتنظي�م االنتخابات الش�املة 
ملؤسسات السلطة واملنظمة والتعامل مع نتائجها 
وخيارات�ه  الفلس�طيني  الش�عب  إرادة  واح�رتام 
الجه�ود  تنس�يق  اس�تمرار  وكذل�ك  السياس�ية، 
امليدانية للتصدي لسياس�ات االحتالل والدفاع عن 
القضايا واملصال�ح والهموم اليومية التي تتصاعد 
الس�تهداف الصمود الش�عبي واملس�اس ب�اإلرادة 
الوطنية وإحباطها وتفريغها. إنَّ مستقبل الرصاع 
املتصاع�د يم�ي يف االتج�اه الّذي س�يتحّقق فيه 
كرس معادلة موازين القوى، كما تحّقق فيه توازن 
الردع، إذ لن يكون ثمة خيارات لتحقيق االستقرار 
واألمن العاملي س�وى من خالل اإلق�رار بالحقوق 
الطبيعية املرشوعة لشعوب املنطقة، ويف مقدمتها 

الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني.
ويف البيدر الفلس�طيني، تتجّدد ينابي�ع املد وإزالة 
الرواس�ب من مجرى شالالت العطاء املمّيز للثورة 
الفلس�طينّية وحركة »فت�ح«، إذ س�تبقى اإلرادة 
واإلرصار ع�ىل أن تك�ون ه�ذه الحرك�ة العمالقة 
يف ري�ادة الزاحف�ني نحو القدس؛ عاصم�ة الدولة 
الفلس�طينية املس�تقلة، ونح�و اقت�الع االحت�الل 
الفلس�طينية  األرض  ع�ن  الغاش�م  اإلرسائي�يل 

والعربية.

بقلم/ هدى رزق
»إنَّه�ا لغة تخاط�ب لم تش�هد تركيا مثلها 
م�ن قب�ل«. به�ذه العب�ارة، علّ�ق الدكتور 
س�م� صالحة، أحد املحلّل�ني األتراك، عىل 
املس�ار الذي تّتخذه عالقة اإلدارة األم�كّية 
الجدي�دة برتكيا. تحركت واش�نطن رسيعاً 
عىل الخ�طّ الرتكي، وأعادت ترتيب أولويات 
حقوق اإلنس�ان والديمقراطية، بوصفهما 
لسياس�تها  األساس�يتني  الركيزت�ني 
ل�وزارة  األول  البي�ان  كان  الخارجي�ة. 
الخارجي�ة األم�كي�ة ح�ول تركي�ا يتعلّق 
باالحتجاجات األخ�ة الت�ي قام بها طالب 
جامعة بوغازي. وقد أعرب املتحّدث باس�م 
اإلدارة األم�كي�ة ع�ن مخ�اوف واش�نطن 
بش�أن اعتق�االت الط�الب، ودان الخطاب 
الهوي�ة  ومغاي�ري  للمثلي�ني  املناه�ض 

الجنسانية. 
هل هي مناورة أم سياسة قاطعة؟

 يب�دو أنَّ إدارة باي�دن ل�ن تبق�ى صامت�ة 
بش�أن مس�ائل مث�ل السياس�ة الداخلي�ة 
والديمقراطي�ة والقان�ون وحري�ة الفك�ر 
واإلعالم، فهي الوسيلة الفضىل للضغط عىل 
إدارة إردوغ�ان التي تعاطت مع السياس�ة 
الخارجية لغاية اليوم بشخصانية مفرطة، 
بحس�ب الباح�ث واألس�تاذ الجامعي متني 

كورجان.
البي�ان الّ�ذي أطلقت�ه واش�نطن رداً ع�ىل 

اّدع�اء وزي�ر الداخلي�ة الرتك�ي س�ليمان 
صويلو ب�أنَّ الوالي�ات املّتح�دة كانت وراء 
محاول�ة االنق�الب يف تموز/يولي�و 2016، 
كان حاس�ماً، إذ وصمه�ا بالكذب، وأش�ار 
إىل أن ال أس�اس لها من الصحة يف ما يتعلق 
بمس�ؤولية الواليات املتحدة عن األحداث يف 
تركي�ا، و«ال تّتف�ق مع وض�ع تركيا كدولة 
حليفة للناتو ورشيك اس�رتاتيجّي للواليات 

املتحدة«.
كذلك فع�ل الس�ف� األم�كي ل�دى تركيا، 
ديفيد س�اترفيلد، الذي كان ق�د امتنع عن 
الظه�ور يف وس�ائل اإلع�الم الرتكي�ة من�ذ 
تعيين�ه يف أنق�رة يف منتصف الع�ام 2019، 
لكّن�ه أّكد يف موقف جديد، يف مؤتمر صحايف 
عقده حول سياس�ات واشنطن بخصوص 
»S-400« ووح�دات حماي�ة الّش�عب، أنها 
لن تتغّ� بالتأكيد، فالقرار اتخذ، والواليات 
املتح�دة لن ترفع العقوب�ات املفروضة عىل 
تركيا بس�بب امتالكها نظام الدفاع الجوي 

الرويس »S-400«، وهو موضوع نهائي.
م�ن جهتها، تق�ول إدارة إردوغان للواليات 
املتح�دة: »يمكنن�ا التح�دث ع�ن صواريخ 
»إس -400«، لك�ن دعونا نتحدث أوالً«. أما 
وزارة الخارجية األم�كية، فقد رفضت عىل 
الف�ور اقرتاح وزير الدف�اع الرتكي خلويص 
آكار بإيج�اد حل ش�بيه بحي�ازة حكومته 
التكنولوجي�ا الروس�ية يف اليون�ان »أس – 

300«، وه�ي موج�ودة يف جزي�رة كري�ت، 
لكن�ه رب�ط الح�ل بقضية بدعم واش�نطن 
لوحدات حماية الش�عب الكردية يف سوريا، 
داعي�اً إىل ح�ّل الخالفات بتنازل واش�نطن 
تتخ�ىل  ل�ن  باي�دن  إدارة  الوح�دات.  ع�ن 
بس�هولة عن القوات الكردي�ة، فهي تدعي 
أنها رشيكتها يف قت�ال »داعش«، وما تزال، 
وهي تنتقد تركيا بس�بب احتاللها عفرين، 

وسيبقى هذا املوضوع أزمة بني الطرفني.
ت�رى الرئاس�ة الرتكي�ة أنَّ العالق�ات م�ع 
الوالي�ات املتحدة تتجه نح�و الجدار. ترتبك 
أنق�رة يف مواقفها، وتتوزع مهام التفاوض 
وتتناق�ض. إبراهيم كالني، املتحدث باس�م 
والسياس�ة  األم�ن  ومستش�ار  إردوغ�ان 
الخارجية، يقول إن تركيا »مستعدة لرشاء 
صواري�خ باتريوت األم�كي�ة أو أي أنظمة 
أوروبي�ة«. يتناق�ض املوقف الحايل بش�أن 
هذه املس�ألة مع موقف أنقرة قبل أسابيع 
قليل�ة، عندما قال�ت إنها ستش�رتي دفعة 

أخرى من الصواريخ من روسيا.
االربعاءم�ن الواض�ح أنَّ العالقات لن تصل 
إىل املس�توى املطلوب من دون الحديث عن 
قضي�ة »S-400«، ول�و ت�م إط�الق رساح 
األكاديم�ي األم�كي الرتكي الب�ارز هنري 
بارك�ي املتهم بالتجّس�س، وعثمان كافاال، 
وهو ناشط من املجتمع املدني تتهمه تركيا 
بأنه يقف وراء تظاهرات غيزي، وممول من 

قبل جورج س�وروس، ومشارك يف االنقالب 
2016، أو إط�الق ص�الح دم�طاش، زعيم 
حزب الشعوب الديمقراطي، مع قسم كب� 

من كتلته من السجن.
»الثابت واملتحّول يف السياسة الرتكّية »

ليس من الّس�هل عىل إردوغان تغي� قراره 
الخاّص ب��«إس 400« م�ن دون االختالف 
م�ع الرئيس الرويس فالديم�� بوتني، لكّنه 
يخىش إثارة قضية بن�ك »خلق« يف الواليات 

املتح�دة، والتي يمكن أن تؤث�ر يف االقتصاد 
والقدرات اإلدارية للحكومة. وهناك قضية 
رض�ا زراب الذي ش�ارك يف عملي�ة تهريب 
الذه�ب مقاب�ل النف�ط ب�ني إي�ران وتركيا 
إبان العقوبات التي فرضتها واش�نطن عىل 
إيران يف مرحلة سابقة، والذي أصبح مخرباً 
وطلب اللجوء منذ سنوات قليلة إىل الواليات 

املتحدة.
تعي تركيا مصالحه�ا القومية واإلقليمية، 

وه�ي ل�ن تف�اوض ع�ىل ه�ذه املواضي�ع 
الحساس�ة. وم�ا ترصيح�ات آكار س�وى 
تعب� عن أس�لوبه لوضع لبن�ة للمواضيع 
التي يمكن التفاوض بشأنها. أما واشنطن 
التي تصعد إقليمياً يف وجه بعض حلفائها، 
وتح�اول دولي�اً الضغ�ط ع�ىل موس�كو يف 
مس�ألة أوكرانيا والق�رم والتدخل يف قضية 
املع�ارض نافلني، فهي تح�اول إثارة القلق 
والتلويح بالسياس�ة الجديدة ل�إدارة التي 

تمس�ك العص�ا أوالً، وتلت�زم بالضغط عىل 
إردوغان ليستسلم إلرادتها، عمالً بنصيحة 

السف� جيمس جيفري.
لكن ال يس�تطيع باي�دن أن يقدم لرتكيا أية 
مكاسب يف سوريا أو ليبيا أو القوقاز. ربما 
يمكنه فرض التفاهم حول رشق املتوسط، 
لك�ن األس�ابيع الثالثة األوىل ل�م تكن بداية 
جيدة. وسيمثل العام 2021 تطورات مهمة 
يف م�ا يتعلّ�ق بالعالقات الدولي�ة يف حوض 

البحر األبيض املتوسط األوسع. 
وتعت�رب الجه�ود الرامي�ة إىل تخفي�ف حدة 
التوت�ر بني تركي�ا واليون�ان يف رشق البحر 
األبيض املتوس�ط واحتماالت اتخاذ مبادرة 
أه�م  القربصي�ة  املش�كلة  لح�ل  جدي�دة 
مس�ارين س�يتبعان يف األش�هر املقبلة، إال 
أن واش�نطن تلوح بإقامة قواعد عسكرية 
جديدة يف اليون�ان وإعطائها الدور واملوقع 
االس�رتاتيجي الذي أدته تركي�ا يف عالقاتها 

مع الغرب منذ الخمسينيات. 
تح�اول إدارة بايدن لع�ب أوراق توتر ثنائي 
وإقليمي بينها وبني أنقرة، للمس�اومة عىل 
تجميد التقارب الرتكي الرويس، فهل تنجح 
يف هذا املس�عى؟ تخىش واش�نطن خس�ارة 
تركي�ا الت�ي خ�رس رئيس�ها دع�م ترامب، 
لكنه�ا يف الوق�ت عين�ه تس�تعرض البدائل 
الت�ي لن تك�ون عىل قدر كب� م�ن األهمية 

الجيوسياسية إن فقدت املوقع الرتكي.

56 عامًا في الطريق إلى فلسطين

هل تنجح مناورات واشنطن السياسّية مع أنقرة ؟



أكد رئيس الهيئ�ة التطبيعية يف اتح�اد الكرة العراقي، 
إي�اد بني�ان، أن وزير الش�باب والرياضة س�يطالب يف 
مجل�س الوزراء اس�تثناء ال�دوري املمتاز م�ن قرارات 

خلية األزمة.
ولفت إىل أن اس�تمرار مسابقة الدوري املمتاز رضورة 

ملح�ة وفق االلتزامات الكروي�ة الدولية التي يفرضها 
الفيفا عىل الدول األعضاء.

وش�دد بنيان عىل أن »إكمال مس�ابقة ال�دوري املمتاز 
رضورة، »ألن العراق لديه التزامات يف روزنامة الفيفا، 

ومن بينها تصفيات كأس العالم 2022«.

وأضاف أن »بعض األندية أيضا تشارك يف دوري أبطال 
آس�يا، وإيقاف املنافس�ات س�يرض كث�را االلتزامات 

الدولية واالستحقاقات املقبلة«.
وأش�ار إىل أن »املالعب س�تبقى مغلقة أمام الجمهور، 
»وهناك س�يطرة واضحة عىل املالع�ب وبالتايل األمور 

تسر بشكل طبيعي«.
وتاب�ع قائال: »نتمن�ى أن تراعي خلي�ة األزمة الجهود 
الت�ي بذل�ت إلقامة منافس�ات الدوري وف�ق الرشوط 
الصحية«. يشار إىل أن خلية األزمة أعلنت حظرا جزئيا 

للتجوال وإيقاف النشاط الريايض.

التطبيعية تطالب 
باستثناء الدوري 

من االيقاف االربعاء 17شباط 2021 
العدد 2527 السنة الحادية عشرة

6الرياضية

ثنائية حمادي أحمد ابرز مالمح تشكيلة 
الجولة التاسعة عشرة

عان�ت االتح�ادات الرياضية بمجمله�ا وبصورة خاص�ة اتحادات 
األلع�اب الفردي�ة من غي�اب املراك�ز التدريبي�ة الرئيس�ية ومقار 
االتح�ادات الت�ي تجمعها لف�رات طويلة، اتخذ البع�ض منها من 
األندي�ة مق�ر إقام�ة مؤّقت أو م�ن بع�ض املؤّسس�ات الحكومية 
وامل�دارس والجامع�ات، وكانت ه�ذه الحالة أحد أك�ر املثالب التي 
ُتع�اب عىل العمل�ن األوملبي واالتح�ادي من جهة وتس�ّجل العجز 
القطاع�ي الحكومي املتمّثل بوزارة الش�باب والرياضة من الجانب 
اآلخ�ر، وصار معها ُع�ذر غياب املراك�ز التدريبية والُبن�ى التحتية 
الحجة األبرز يف الئحة ترير االخفاق يف البطوالت الخارجية وتأجيل 

أو إلغاء املناسبات داخلياً.
هذه املش�كلة الحقيقي�ة تفّطنت لها وزارة الش�باب قبل نحو أحد 
عرش عاماً يف زمن الوزير جاس�م محمد جعفر وتّمت مناقشتها يف 
جلس�ة خاصة مع اللجنة األوملبي�ة واالتحادات عام 2012، ووضع 
التص�ّورات الكاملة إلنش�اء مدينة مقار رياضية تس�توعب جميع 
االتح�ادات الرياضية م�ع دار ضيافة فندقي جاهز لتاليف مش�كلة 
الوف�ود الزائ�رة م�ن املحافظات، هذا امل�رشوع الذي ن�ال مقبولية 
واس�عة ُعّطل كثراً ولم ُيبت فيه بصورة فعلّية سوى من محاوالت 
خجولة أعقبت افتت�اح القاعات الرياضية ملراكز املوهبة الرياضية 
حينها، وكانت الفكرة السائدة أن تعمل هذه القاعات بالرشاكة بن 

مراكز املوهبة التابعة للوزارة واالتحادات املعنية أيضاً.
ملف االتح�ادات، ومقاره�ا، ومراكزها التدريبية ع�اد اىل الواجهة 
بق�وّة م�ع تس�ّنم الوزي�ر درجال مه�ام عمله ع�ىل رأس ال�وزارة 

ورشوع�ه رس�مياً يف مرشوع االس�تثمار 
بق�وة  الخ�اص  القط�اع  م�ع  الري�ايض 
كمنهج ال حياد عن�ه يف الرعاية والتمويل 
بجمي�ع االتجاهات، وعدم ت�رك أية بقعة 
فض�اًل  منه�ا  االس�تفادة  ممك�ن  أرض 
ع�ن املنش�آت الرياضي�ة املش�ّيدة أصالً ، 
ومن أوائل املش�اريع التي ب�ورشرِ بها هو 
مرشوع املدين�ة الش�بابية ضمن مجمع 
ملعب الش�عب الدويل يف ش�ارع فلسطن 

الذي ش�هد للمرة األوىل إقامة أحد املشاريع الرائدة يف مجال الصّحة 
وه�و م�رشوع الط�ب الري�ايض واملستش�فى املتكامل بخمس�ن 
رسي�راً لع�الج الالعبن املصاب�ن والتأهيل الطبي أيض�ًا ومرشوع 
مالع�ب التنس وقاعة البولينغ والقاع�ة الرياضية املغلقة ومالعب 
التدريب للكرة الشاطئية وغرها مّما أعلَن عنه الوزير درجال بأنها 
مش�اريع أخرى أللعاب فردية وجماعية سيتم استغاللها بالشكل 

األمثل لتكون مراكز تدريبية ومقار اتحادية يف قلب بغداد.
ن أن ُتعلن عن نفسها رسيعاً  الحقيقة، ثّمة اتحادات أخرى من املُمكرِ
طامل�ا أن الفرص�ة ُمتاح�ة حالياً من املُمكن اس�تيعاب أنش�طتها 
وبص�ورة خاص�ة األلع�اب املائية م�ع تواجد البح�رة التي تصلح 
أن تك�ون مقرباته�ا مقراً لأللع�اب املائية مثل التجدي�ف والكانو 
والكي�دو أو اتحاد البليارد والس�نوكر الذي من املُمكن حصوله عىل 
قاعة مناس�بة أس�وة بالبولينغ، وهناك اتح�ادات الرماية والقوس 
والس�هم أعتقد أنه�ا بمجملها تحصل عىل مراك�ز تدريبية جاهزة 
ومناسبة خاصة وأن تكلفتها ليست كبرة كما أعلمونا يف أكثر من 

لقاء وهي فرصة ال تعوّض لجمع العبيها بمركزية ُمشّجعة.
نعتقد أن اكتس�اب هذه املنطقة الواسعة هوّيتها الرياضية لجميع 
األلع�اب الفردي�ة سيؤّس�س حتم�اً اىل مش�اريع مس�تقبلية أكثر 
تطّوراً وُنضجاً يف املس�تقبل القريب، وُينهي اىل حدود بعيدة مشاكل 
تجمي�ع الالعب�ن وإقامة البط�والت املركزية حيث أعلن�ت الوزارة 
مراراً تكّفلها بجوانب الدعم اللوجس�تية الساندة وإمكانية حصول 
البطوالت ومراكز التدريب واالتحادات عىل حق الرعاية واالستثمار 

والتمويل.
أخراً، نتمّنى أن ُتس�ارع جميع االتحادات بأخ�ذ فرصتها املتاحة، 
وتبتع�د عن جانب الخوف واملُماطلَة من االحتكاك بوزارة الش�باب 
والقناعة بأنها مؤّسس�ة حكومية راعية وداعمة لقّطاعي الشباب 

والرياضة حسب قانونها النافذ.

» بريي�سرتويكا« االحتادات !

محمد حمدي

منافس�ات  ع�ىل  الس�تار  أس�دل 
الجول�ة التاس�عة ع�رش واألخرة 
م�ن ال�دور األول لل�دوري املمت�از 
العراق�ي، حيث ش�هدت تألق عدد 
بع�ض  وحقق�ت  الالعب�ن  م�ن 
الفرق نتائج ممي�زة أبرزها تعادل 
الصناعات الكهربائي�ة الذي يقبع 
الوصي�ف  م�ع  األخ�ر  املرك�ز  يف 
الراج�ع  ع�ىل  لرغم�ه  الرشط�ة 

للمركز الثالث.
وشهدت هذه الجولة بروز عدد من 
الالعب�ن يف مراك�ز مختلفة اجادو 
بمس�تواهم وقادو فرقهم لتحقيق 

نتائج جيدة.
حارس متألق

س�جاد كاظم: حارس مرمى فريق 

تألق بشكل  الكهربائية  الصناعات 
كب�ر يف مواجهة الرشط�ة وتكفل 
بالتص�دي النف�راد رصي�ح لالعب 
محم�د داود وكان س�ببا بتع�ادل 

فريقه.
دفاع صلب

عباس بديع: قلب دفاع امليناء كان 
له دور مؤثر ع�ىل نتيجة فريقه يف 
مواجهة نفط الوسط والتي انتهت 
بالتعادل اإليجابي بهدف لكل فريق 
حيث أبع�د عباس عددا من الكرات 

من منطقة جزاء فريقه.
عيل حسن: قلب دفاع أمانة بغداد 
قدم مباراة اس�تثنائية يف مواجهة 
الك�رخ وكان الس�د املني�ع ال�ذي 
تنتهي عنده محاوالت العبي الكرخ 

ليلع�ب دورا بخ�روج فريقه فائزا 
بهدف نظيف.

أحمد محم�د: مدافع أيم�ن زاخو 
عط�ل الجان�ب األيمن بش�كل تام 
ع�ىل فري�ق نف�ط ميس�ان وظهر 
بحيوي�ة يف حالت�ي الدف�اع وبناء 

الهجمة من الخلف.
س�ليم حمي�د: مدافع أي�ر فريق 
القاس�م أحد الوجوه الش�ابة التي 
قدمت موس�ما مميزا ويف مواجهة 
النجف وكان متوهجا عىل الجانب 
األير يف بن�اء الهجمات الريعة 

من الخلف.
وسط حيوي

ك�رار نبي�ل: ارتكاز الق�وة الجوية 
أمن عم�ق دفاع الفري�ق يف مباراة 
ثغ�رات  فت�ح  يف  وأج�اد  الح�دود 
منتصف الحدود من خالل تمركزه 

وتمريراته البينية.
أحمد فاضل: العب وس�ط الزوراء 
متجدد العطاء تمكن من السيطرة 
وتكف�ل  امللع�ب  منتص�ف  ع�ىل 
بافتت�اح نتيجة املباراة بتس�جيله 

الهدف األول يف مرمى أربيل.

أحم�د س�عيد: جن�اح يم�ن نفط 
ميس�ان الع�ب متح�رك ال يكل وال 
يم�ل أره�ق العب�ي زاخ�و وأحرز 
هدف فريقه من ركلة جزاء نفذها 

بنجاح وتميز بشكل الفت.
محمد جفال: جناح يس�ار الطلبة 
يعد مفتاح�ا ممي�زا للفريق يدعم 
الخط األمامي بمهاراته وانطالقته 
من الخلف وسجل هدفن يف شباك 

الكهرباء وقاد فريقه للفوز.
هجوم متوهج

حم�ادي أحمد: يف ظل غياب هداف 

ال�دوري أيم�ن حس�ن ل�م يتأث�ر 
فريق الق�وة الجوية بوجود الخبر 
حم�ادي أحم�د الذي س�جل هديف 
الفوز وحافظ عىل ص�دارة فريقه 

للدوري.
مهاج�م  محم�ود:  مصطف�ى 
الصناعات الكهربائية املنقذ التحق 
الش�توية  باالنتق�االت  بالفري�ق 
يف  املاضي�ة  املب�اراة  يف  وس�جل 
مرمى أربيل هدفن وس�جل يف هذا 
األس�بوع يف مرمى الرشطة ليؤكد 

حضوره بقوة مع الصناعات.

لوح مدرب الطلبة حسن أحمد باالستقالة يف حال بقي وضع النادي 
عىل ما هو عليه من غياب إداري وعجز مايل يعصف بالفريق.

وق�ال أحمد إن »عدد م�ن الالعبن امتنعوا عن الحض�ور للتدريبات 
وأبلغوا الجهاز الفني بعدم قدرتهم عىل املواصلة يف ظل األزمة املالية 
الت�ي يعانون منه�ا بدليل أنهم لم يتقاضون دين�ارا واحدا من قيمة 

عقودهم للموسم الحايل«.
وب�ن أن »الالعبن من خارج العاصمة يعانون بش�كل كبر حتى يف 

الحصول عىل الوجبات الغذائية ونقلهم إىل امللعب«.

وزاد: »تل�ك التفاصي�ل أحبطت الالعب�ن وبالتايل ق�رر أغلب العبي 
املحافظات االمتناع عن الحضور والعودة إىل التدريبات الجماعية«.

وأش�ار: »هن�اك فراغ إداري كب�ر ال نعرف من يدي�ر النادي البعض 
يتح�دث عن اس�تقالة اإلدارة الحالية وآخر يتحدث عن اس�تمرارها 
وهن�اك متطلبات معلقة خصوصا فيما يخص االنتقاالت الش�توية 
التي س�تغلق ولدينا قناعة بالعبن محرفن نسعى إلضافتهما لكن 
ال نعرف من سرسل العقود ومن لديه الرشعية بمفاوضة الالعبن«.
وأوض�ح: »إن بقي الحال عىل ما هو عليه فأفضل الحلول س�يكون 

االس�تقالة وعدم االستمرار، وقد قبلت عرض نادي الطلبة 
برغبة صادقة للعمل وبدأن�ا بإضافة عدد من الالعبن 

الش�باب وأحدثنا تط�ورا عىل املس�توى الفني لكن 
لألس�ف املن�اخ العام ال يس�مح لنا باس�تكمال 

املش�وار«. يش�ار إىل أن رئيس الن�ادي عالء 
كاظم أعلن اس�تقالته بش�كل شفهي دون 
الن�ادي  إلدارة  الرس�مي  املوق�ف  إيض�اح 

ورشعيتها.

حسن أحمد يفكر باالستقالة من تدريب الطلبة

األردني زعترة يلتحق بتدريبات نفط الوسطحكيم سعيد بالتواجد مع السويق

أك�د العراقي حكيم ش�اكر مدرب ن�ادي الس�ويق الجديد، يف أول 
ترصيح رس�مي ل�ه بأنه س�يعمل عىل إع�ادة الفريق للمس�ار 

الصحيح.
وقال ش�اكر: »يف الحقيقية أنا س�عيد جدا بوجودي هنا للمرة 
الثالث�ة، بن أه�يل وأصدقائي يف نادي الس�ويق ويف س�لطنة 

عمان«.
وأض�اف: »أش�عر أن عمان بيت�ي الثاني الذي أس�تقر به، 
جمهور األصفر يغنيني بالكثر من األمور من خالل الدعم 

واملنارصة ومن خالل ما يقدمه للنادي وهذا يدل عىل أن أهل 
السويق كرماء«.

وزاد قائال: »جمهور الس�ويق يحب م�ن يعمل معهم، وأتمنى 
م�ن الل�ه أن يوفقن�ا جميع�ا وأن نع�ود بالس�ويق اىل منصات 
التتويج وأن نكون عند حس�ن الظ�ن«. وتابع حديثه: »ال يوجد 

هناك مس�تحيل يف كرة القدم، بالرغم من صعوبة املهمة 
وبالرغ�م م�ن أن الس�ويق أم�ام عدة 

مطبات«. وأتم: »لكننا بمشيئة 
الله، واملس�اندة، س�ننترص 

األف�راح  وس�تعود 
أن  بع�د  للس�ويق، 

تهيئة  م�ن  نتمكن 
مثالي�ة  ظ�روف 

للفريق«.

ال�دويل  األردن�ي  املهاج�م  توج�ه 
العاصم�ة  إىل  زع�رة  محم�ود 
االلتحاق  العراقية بغداد، بهدف 

بتدريبات فريق نفط الوسط.
األوىل  التجرب�ة  ه�ذه  وتعت�ر 
العراقي�ة  املالع�ب  يف  لزع�رة 
بعدم�ا س�بق له االح�راف يف 

سلطنة ُعمان وقطر والبحرين والكويت.
وب�دأ زع�رة مس�رته الكروي�ة م�ع فري�ق 
الرم�وك  لف�رق  لع�ب  وبعده�ا  الفيص�يل، 

والوحدات واألهيل والجزيرة والسلط.
ويتواجد يف املالع�ب العراقية حتى اآلن العبن 
اثن�ن من األردن، هما زعرة، وإحس�ان حداد 

الذي انضم لصفوف القوة الجوية.

لك�رة  العراق�ي  االتح�اد  ق�رر 
الطائرة، تأجي�ل مباريات الدوري 
املمت�از بس�بب اج�راءات جائحة 

كورونا.
وقال رئيس االتحاد جميل العبادي 
ان »اللجن�ة الفني�ة واملس�ابقات 

االتح�اد  يف 

العراق�ي املركزي للك�رة الطائرة، 
ال�دور  مباري�ات  تأجي�ل  ق�ررت 
ي�وم  اقامت�ه  واملق�رر  الس�ابع 

الخميس املقبل«.
واوض�ح ان »القرار جاء تماش�يا 
مع قرارات اللجن�ة العليا للصحة 
والس�المة الوطنية، للحفاظ عىل 
س�المة وتأم�ن وص�ول االندي�ة 

املشاركة اىل مناطقهم«.
واض�اف ان »املباري�ات املؤجل�ة 
س�تلعب يف ال�دور األول للتجمع 

الثاني والذي سينطلق الحقا«.
يذك�ر ان اللجنة العليا للصحة 
والس�المة، قررت فرض حظر 
التج�وال ابتداًء م�ن الخميس 

للسيطرة عىل الجائحة.

أعل�ن ن�ادي النف�ط، تعاقده 
بش�كل رس�مي م�ع الالعب 
حسام جاد الله بشكل رسمي 
يف االنتقاالت الشتوية الحالية 

»مركاتو الشتاء«.
وق�ال املنس�ق االعالم�ي للن�ادي 
جمع�ة الثامر إن »ن�ادي النفط بدأ 
برمي�م صفوف�ه يف ف�رة االنتقاالت 

الشتوية الحالية«.

واوضح أن »النادي تعاقد بش�كل رس�مي 
م�ع مهاجم نادي النفط حس�ام جاد الله، 
ليك�ون مهاج�م الفري�ق خلف�اً للمنتق�ل 
محم�د داوود«، مبين�اً ان »النادي س�يرم 
صفقات اخرى يف فرة االنتقاالت الشتوية 

الحالية«.
يف  للرشط�ة  انتق�ل  الل�ه  ان ج�اد  يذك�ر 

االنتقاالت الصيفية املاضية.

رجحت الهيئة التطبيعية لالتحاد 
تاجيل  الق�دم،  العراق�ي بك�رة 
التصفيات االس�يوية املزدوجة 

املؤهلة ملونديال 2022.
وقال عضو الهيئة أس�عد 
الزم إن »االتحاد 

اآلس�يوي بكرة الق�دم، سيحس�م مواعيد 
اس�تكمال الجوالت املتبقية من التصفيات 
املش�ركة لكأس العالم 2022 وكاس آسيا 
2023«. واوض�ح ان »االس�يوي ق�د يؤجل 
التصفي�ات االس�يوية ع�ر اجتم�اع مهم 
س�يعقده م�ع ممث�يل املنتخب�ات القارية 

االخ�رى عن بعد، حيث من املرجح ان تقام 
وفق نظام التجمع وبآليات جديدة تماشياً 
م�ع بروتوك�ول الفيف�ا الصح�ي للحد من 

جائحة كورونا«.
وم�ن املف�رض ان تق�ام التصفيات خالل 

شهر آذار املقبل.

كورونا يؤجل مباريات دوري 
الطائرة الممتاز 

النفط يضم جاد اهلل بشكل رسمي

الزم: ترجيحات بتأجيل التصفيات المونديالية



بيدأ تومياس توخيل ميدرب تشييليس الجديد مسيرته بقوة 
يف لنيدن ليدخيل يف مقارنيات مع بعض مين أنجح مدربي 
النادي.لكين الرجل األملاني قيال إن طريق فريقه ال يزال 
طوييا حتى يحقق النجاح يف املوسيم الجياري. وتوىل 
توخيل املسؤولية بدال من فرانك المبارد الشهر املايض 
وحصيد 13 نقطية مين أول 5 مبارييات يف اليدوري 
اإلنجليزي املمتياز. وكرر املدرب األملاني نفس ما فعله 
جوزيه مورينيو يف أول 5 مباريات قبل أن يقود النادي 
إلحيراز لقب اليدوري املمتياز 3 ميرات يف حقبتني.وال 
توجيد بدايية أفضيل يف تدريب تشييليس إال عن طريق 
كارلو أنشيلوتي، الذي قاد النادي لحصد ثنائية الدوري 
وكأس االتحاد اإلنجليزي، وماوريسييو ساري الذي نال 
لقيب الدوري األوروبي 2019.وقال مدرب باريس سيان 

جرميان السيابق إن إنهياء املوسيم يف أول 4 مراكيز، 
وأصبيح تشييليس بالفعل رابع الرتتييب عقب الفوز 

2-0 عىل نيوكاسيل يونايتيد والتأهل إىل دوري 
أبطال أوروبيا يبقى هو الهدف الحايل.وقال 

توخيل لشيبكة سكاي سبورتس: »هناك 
الكثير مين الفيرق خلفنيا وتطاردنا. 

التحدي كبير ألنه يتبقيى الكثر جدا 
من املباريات«.

كشيف تقرير صحفي إسباني، 
عين تفاصييل النظيام الجديد 
لبطولة دوري أبطيال أوروبا.
ووفًقا إلذاعة »كادينا كوبيه« 
اإلسبانية، فإن النظام الجديد 

ي  ر و األبطيال سيشيهد مشياركة 36 ليد
فريًقيا بيداًل مين 32 فقيط يف النظيام الحايل.
وأشيارت إىل أن املباريات لن تقام يف أيام نهاية 
األسيبوع )السيبت واألحد( احرتاًما لبطوالت 
اليدوري املحليية، بينميا سيتنظم مباريات 

دوري األبطال يوم الخمييس أيًضا، باإلضافة إىل الثاثاء واألربعاء.
وأوضحيت أن نظيام التأهيل إىل البطولة سيسيتمر عير بطوالت 
اليدوري املحليية، ولن يتم تقليل عيدد الفرق املشياركة ألي دولة.

وقالت اإلذاعة اإلسبانية إنه سيتم وضع حدود بعدم مشاركة أكثر 
مين 5 أو 6 فرق من نفيس الدولة، بينما سيتذهب املقاعد األربعة 
اإلضافيية يف البطولية إىل أفضل فريقني )وفًقا ملعاميل اليويفا( لم 
يتأها، ومقعد إضايف للدوري صاحب التصنيف الخامس يف أوروبا.

بينما سييذهب املقعد األخر ألفضل بطولية دوري ال تمتلك فريًقا 
يشيارك بشيكل مبيارش يف البطولة.وذكيرت أن االتحياد األوروبي 
سييعلن املوافقة عىل النظيام الجديد لدوري األبطال يف شيهر آذار 

املقبل، وسيتم اعتماده ملدة 9 سنوات 
.2033 وحتيى   2024 عيام  مين 
وسيشيهد النظيام الجديد خوض 

ضيد  مبارييات   10 فرييق  كل 
منافسيني مختلفني، ثم تتأهل 
الثمانية  الفرق صاحبة املراكز 
األوىل إىل ربيع النهائي.وتلعيب 
الفيرق أصحياب املراكيز من 9 

إىل 24 مباريات فاصلة، لتحديد 
املراكز من التاسع إىل 16.

تلقى يوفنتوس نبأ سياًرا قبل مواجهة 
بورتو، يف ذهاب ثمن نهائي دوي أبطال 

أوروبا. 
وكان باوليو ديبياال، نجيم يوفنتيوس، 
قريًبا مين العودة إىل املاعيب يف مباراة 
إنيرت مييان بإياب نصيف نهائي كأس 
إيطالييا، لكين تأجلت عودته، بسيبب 
شيعوره بآالم جدييدة يف الركبة، ليغيب 

أيًضا عن لقاء نابويل بالدوري اإليطايل.
مركاتيو«  »كالتشييو  ملوقيع  ووفًقيا 
اإليطيايل، فإن ديبياال تخليص من آالم 
الركبة، وشيارك جزئًيا يف مران السيدة 

العجوز باألمس.
وأشيار إىل أن ديبياال سييتواجد ضمين 
قائمة يوفنتوس ملباراة بورتو، رغم أنه 

لن يبدأ اللقاء يف التشكيل األسايس.

وأوضحيت املوقيع اإليطيايل أن أندرييا 
برليو، ميدرب يوفنتوس، يحتياج اآلن 
كثيرة  بسيبب  بقيوة،  ديبياال  لعيودة 

إصابات السيدة العجوز مؤخرًا.
مبياراة  يف  أصييب  ديبياال  أن  يذكير 
يوفنتيوس وساسيولو ييوم 10 كانون 
الثانيي املايض، ما تسيبب يف غيابه عن 

10 مباريات للبيانكونري.

خيال  تدريباتيه،  إشيبيلية  كّثيف 
بوروسييا  ملواجهية  اسيتعداداته 
دورتمونيد، اليوم األربعياء، يف ذهاب 
ثمن نهائيي دوري األبطال عىل ملعب 
)راميون سانشييز بيزخيوان(، وهي 
املواجهة التي سيخوضها يف ظل تعايف 

3 من العبيه من إصاباتهم.
ويتعياىف حاليا كل مين الظهر األيمن 
نافياس  خيسيوس  الفرييق  وقائيد 
لظهير  ا و
يير  أل ا

األرجنتينيي ماركوس أكونيا والجناح 
أوكامبيوس. ليوكاس  األرجنتينيي 
بينميا تعياىف العب الوسيط أوسيكار 
رودريجيز مين اآلالم التي عانى منها 
وانضيم لقائمية الفرييق يف املواجهة 
املاضيية يف الليجيا أمام أويسيكا )1-
0(.وسييغيب عن مواجهة دورتموند 
من صفوف إشيبيلية كل مين املدافع 
الفرنييس جورييس جانيون والعيب 
الوسيط األرجنتيني فرانكيو »مودو« 
فاسكيز بسبب عدم قيدهما يف قائمة 
هذا الدور من البطولة األوروبية.بينما 
سيعزز صفوف الفريق كل من الظهر 
األيمن أليكس فيدال -الذي لم يتواجد 

يف دور املجموعيات- والعيب الوسيط 
األرجنتينيي أليخاندرو »بابو« جوميز 
الذي انضيم للفريق يف فرتة االنتقاالت 

الشتوية قادما من أتاالنتا.
إييدن ترزيتيش  أشياد  مين جانبيه 
مدرب بوروسييا دورتموند، بمنافسه 
يف  الييوم  مواجهية  قبيل  إشيبيلية، 
دوري أبطال أوروبيا، قائا إن فريقه 
األداء  مين  مباراتيني  إىل  سييحتاج 
املتكامل خال اليي90 دقيقة لتخطي 
اليدور اإلقصائي.وقيال ترزيتيش يف 
املؤتمير الصحفيي »إذا قدمنيا أفضل 
أداء ملدة 180 دقيقة أو أكثر فستكون 

لدينا فرصة جيدة«.

وأوضيح »علينيا أن نكيون يف حالة 
تأهب، لقيد رأينا بالفعيل ما يحدث 
عندما يتم لعب نصف املباراة بشكل 
جيد، مع جيودة املنافس، نحتاج إىل 
الرتكييز الكامل«.واعتير ترزيتش، 
اليذي يمير فريقيه بفيرتة صعبة يف 
اليدوري األملانيي، أن إشيبيلية يمثل 
تحديا كبرا بسيبب قدراته الدفاعية 
والهجوميية. وأوضيح امليدرب »لقد 
استقبلوا القليل من األهداف ولديهم 
العبون جييدون يف الدفاع والهجوم، 
سييكون تحدًيا كبيرا لنا«.وأضاف 
»يلعبيون كيرة قدم جييدة يف الوقت 
الحيايل ويقدمون أداء مميزا«.وأبدى 

ترزيتيش ثقته أنيه عيىل الرغم من 
املشياكل التي يمير بهيا فريقه، إال 
أنه سييكون قادرا عىل إظهار أفضل 
نسيخة له ميرة أخرى.وقيال »نحن 
عىل ثقة يف جيودة الفريق، ال نتوقع 
شييئا ليم نشيهده مين قبل«.وأبرز 
أن حيارس املرميى روميان بوركي 
واملدافع دان أكسيل زاجادو، وثوران 
هيازارد، لن يتمكنوا مين التواجد يف 
امللعب ييوم األربعاء، رغيم عودتهم 
للتدريبيات بعيد إصابيات مختلفة.

وأعيرب عين أمليه يف أن يتمكن من 
االعتمياد عىل الظهر األيمن توماس 

مونييه مرة أخرى.

إشبيلية يكثف استعداده لمواجهة دورتموند في دوري االبطال 
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كشيف تقرير صحفي إسباني، عن تطور جديد بشأن مستقبل الفرنيس 
زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، خال املوسم املقبل.ووفًقا لرنامج 
»الشرنجيتو« اإلسباني، فإن مسيؤويل يوفنتوس أجروا اتصااًل بزيدان، 
وطلبوا منه أن يقود السيدة العجوز يف املوسم املقبل.يذكر أن هذه ليست 
امليرة األوىل التي يرتبيط خالها املدرب الفرنيس بتدريب فريقه السيابق 
)يوفنتوس(، حيث سيبق أن حاول السييدة العجوز التوقيع مع زيدان، 
عقب رحيله عن ريال مدريد بعد واليته األوىل.وقالت العديد من التقارير 
اإلسبانية إن بقاء زيدان عىل مقاعد بدالء ريال مدريد بات مهدًدا، بسبب 
خروج الفريق من بطولة كأس ملك إسيبانيا، وصعوبة موقف املرنجي يف 
اليدوري اإلسيباني.ويحتل الريال املركز الثاني يف جيدول ترتيب الليجا، هذا 
املوسيم، برصيد 49 نقطة، خليف أتلتيكو مدريد املتصدر بي5 نقاط، 

لكن امللكي خاض مباراتني أكثر.

أالبا يقرر مغادرة بايرن ميونيخ

كير الدويل األملانيي تيمو فرنير صيامه عن 
التسيجيل يف الدوري اإلنجلييزي املمتاز، وذلك 
يف مواجهة نيوكاسيل يونايتيد، بختام الجولة 

الرابعة والعرشين.
وكانت النتيجة تشر إىل تقدم تشيليس بهدف 
نظيف، عندما سيجل فرنر هدفيه يف الدقيقة 
39، بعد متابعة لعرضية من مايسون مونت، 

فشل أوليفييه جرو يف الوصول إليها. 
وذكرت شيبكة إحصياءات »أوبتيا«، أن فرنر 
سجل هدفه بعد صيام عن التسجيل يف الدوري 

دام 1000 دقيقة بالتمام والكمال.
سيجله فرنر بالدوري قبل  وآخر هدف 

نيوكاسيل،  مبياراة 
شيباك  يف  جياء 
يونايتد  شيفيلد 
ترشيين  يف 
نيي  لثا ا
ومنذ  املايض، 
الحيني  ذليك 
له  سينحت 
محاولة   31

للتسيجيل 
أن  دون 
يتمكين من هز 

الشباك

حسيم يورجن كلوب، املدير الفنيي لليفربول، 
الجيدل الدائير حاليا حيول إمكانيية مغادرته 
للقييادة الفنية لحامل لقب الدوري اإلنجليزي 

خال األيام القليلة القادمة.
ونفى كلوب كل ما تردد عن تفكره يف الرحيل 
عن صفيوف الرييدز، بعيد تراجيع النتائج يف 

الفرتة األخرة.
يف  متتاليية  مبارييات   3 ليفربيول  وخير 
الريمرليج، ما أبعده عن املنافسية عىل لقبه 

الذي حققه املوسم املايض.
وُسيئل كلوب خيال املؤتمر الصحفيي ملباراة 
ليفربول واليبزيج، يف ذهاب ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا، حول مسيتقبله، فأعطى إجابة 

أثلجت صدر جماهر ليفربول.
وقيال كليوب: »لن تتيم إقالتي ولن أسيتقيل، 

ولست بحاجة إىل اسرتاحة أيًضا«.
جديير بالذكير أن السياعات القليلية املاضية 
شهدت شيائعات كثرة حول مصر كلوب مع 
ليفربيول، يف ظيل الوضع اليسء اليذي يعاني 
منه الفريق، إال أن املدرب األملاني قطع الشيك 

باليقني، ونفى كل ما يرتدد.

أكد تقرير صحفي ألماني، أن دافيد أالبا، ظهير بايرن ميونخ، سيكشف 
ع����ن وجهته ف����ي الموس����م المقبل.وينتهي عقد أالب����ا مع بايرن 
ميون����خ في الصيف المقبل، وفش����لت مفاوض����ات التجديد بين 

الطرفين.

السيدة العجوز 
يفكر بالتعاقد مع زيدان

توخيل يشيد بالعبيه بعد الفوز على نيوكاسل

ووفًق�ا لصحيف�ة »بيلد« األملاني�ة، فإن أالبا س�يعقد 
مؤتمرًا صحفًيا، يعلن خالله الرحيل عن بايرن بنهاية 
املوس�م، باإلضاف�ة إىل الكش�ف عن وجهت�ه املقبلة.

وأش�ارت إىل أن أالب�ا يفضل االنتق�ال إىل ريال مدريد، 
لكنه يحصل عىل ع�روض بأموال أفضل من الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
أالب�ا يحظ�ى  أن  األملاني�ة  الصحيف�ة  وأوضح�ت 
باهتم�ام كل من تش�يليس وليفربول ومانشس�ر 
س�يتي.وذكر موقع »س�بورت1« األملان�ي، أن أالبا 
س�يعلن مغادرته فقط لبايرن ميونخ، ولن يكشف 

عن ناديه الجديد اآلن.

يوفنتوس يستعيد ديباال قبل مواجهة بورتو

تغييرات في النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا

فيرنر ينهي صيام 1000
 دقيقة في البريميرليغ

كلوب ينفي
 مغادرته ليفربول
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عنرتة الثقافـي

ُيخربْك من َشهَد الوقيَعَة أنني
 أغىش الوغى وأعفُّ عند املغنم 

ولقد ذكرُْتِك والرِّماُح نواهٌل 
مني وبْيُض الِهْنِد تْقطُر مْن دمي

 فوددُت تقبيل السيوِف ألنها
م  ملعت كبارق ثغرِك املتبسِّ

ومدَّجٍج كرَِه الُكماُة ِنزَالَُه
 ال ُمْمعٍن َهرَباً وال ُمْسَتسلم

جادْت له كفي بعاجل طعنٍة 
ٍف َصْدِق الُكُعوِب ُمَقوَّم بمَثقَّ

 ِبرَِحيَبِة الَفرَْعنِي يْهدي َجرُسها 
م بالليل معتسَّ الذئاِب الرضَّ

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

أفالطون 
الش�دائد ُتصلح من النفس بمقدار ما نفسد من العيش، والرتف 
يفسد من النفس بمقدار ما يصلح من العيش. الثمن الذي يدفعه 
الطيب�ون لق�اء ال مباالتهم بالش�ؤون العامة ه�و أن يحكمهم 
األرشار. مصيب�ة أن تدرس بال تفكري، ومصيبة أكرب أن تفكر بال 
دراس�ة. نحن مجانني إذا لم نس�تطيع أن نفكر، ومتعصبون إذا 
لم نرد أن نفكر، وعبيد إذا لم نجرؤ أن نفكر. لو أمطرت الس�ماء 
حرية، لرأيت بعض العبيد يحملون املظالت. رد أفالطون عىل من 
الموه لنقده أس�تاذه: إن أس�تاذي عزيز عيل، ولكن الحقيقة أعز 
عن�دي. الثمن ال�ذي يدفعه الطيبون لقاء ال مباالتهم بالش�ؤون 
العام�ة ه�و أن يحكمهم األرشار. الش�خص الصال�ح ال يحتاج 
القوانني لتخربه كيف يترصف بمس�ؤولية، أما الشخص الفاسد 

فسيجد دائماً طريقة ما لاللتفاف عىل القوانني.

المثول أمام الجمال… وتذوق الفن

»رحمة« الطفولة التي تشعر سراب الروح
بالتهديد وعدم األمان

جمال العّتابي
اإلحساس بالجمال قدرة مشرتكة يتمتع بها الناس 
جميعاً، اإلحس�اس بالتناس�ق املمتع، بل اإلحساس 
بالرغب�ة يف التعبري عّم�ا تتضمن�ه الطبيعة من هذا 
الجم�ال، واإلنس�ان منذ بدائيت�ه األوىل حتى عرصنا 
الرقمي، توارَث اإلحس�اس بالفن والجمال، واشرتك 
م�ع تفاوت درج�ة املش�اركة يف اإلب�داع فيهما، ألن 
اإلحس�اس ظاه�رة اجتماعي�ة عاّم�ة وتلقائية، بل 
املجموع�ات  أن  إال  املجتم�ع،  يف  لإلنس�ان  ملزم�ة 
تتف�ق ع�ىل نم�ط واح�د  ل�م  املتعاقب�ة  البرشي�ة 
لإلحس�اس بالفن وتذوق�ه، وتراوح�ت مذاهبه بني 
التداخل والتضاد، حت�ى صارت الرضورة تحتم عىل 
كل محرتٍف أو ه�اٍو يف الفنون وأنواعها، أن يلّم بكل 
جوانب ما ينوي التعمق فيه ويستوعبه، ليتمكن من 
التذوق الذي يشتد حسه، من خالل كل هذه النماذج 

العاملية، وأرسار تقبل مجتمعاتها لها.
الت�ذوق الجمايل الذي يقارن بني املضمون والش�كل 
واملس�توى، يصنف ويؤّصل، بمعن�ى الرصد األفقي 
ل�كل تفنن حيس، نوعه ومس�تواه ثم ربطه بجذوره 
الرتاثي�ة التي أنبتته، س�واء أكانت مب�ارشة، أم عن 
طريق التهجني من عّدة أصول، باعتبار أن الفلسفة 
مقدمة رضوري�ة لتعميق اإلحس�اس الفني، وربط 

نظرة الفنان املتذوق بأرضي�ة مجتمعه النابع منه، 
ليتواف�ر عنرص الصدق املتبادل ب�ني املبدع وملهمه، 
أو ب�ني املتفن�ن ومحيطه املوحي، فل�و تذوقنا عمالً 
معمارياً مثل بناء بابل، وحللنا فلس�فته كعمل فني 
مع�رّب بلغت�ه الخاصة عنه�ا، لوجدناه�ا متمثلة يف 
االس�تمرار والخلود، وهي بدورها نابعة من طبيعة 
األرض الرابضة تحته، فيكسبها هذا العنرص القوي 
عنرص الثبات واالس�تقرار بعملية التجديد، ومن ثم 
انطبع اإلحس�اس الفني بهذه الفلس�فة، فاستقرت 

قاعدة ضخمة لبناء آخذ يف التسامي نحو السماء.
إن دور الناقد الجمايل يتحدد يف أن يضع نصب عينيه 
النظ�ر إىل عنارص اإلبداع بعقله الواعي، ويتحس�س 
العمل الفني بكل مداركه، وأن ال يقترص اإلحس�اس 
بالجم�ال عىل مقي�اس الفك�ر ووس�يلة العقل، بل 
ال ب�د ان نعط�ي للفنان ح�ق االنطالق بأحاسيس�ه 

وانفعاالته كلها.
ما الجمال إذن؟ منذ أن أطلق إفالطون هذ الس�ؤال، 
تب�دو فكرة الجمال عىل ما س�ماه بالجم�ال الخالد 
أو املطلق، تالحقت األس�ئلة وتواصلت عن املس�ائل 
الجذري�ة يف عل�م الجم�ال، أهمه�ا ماهي�ة الجمايل 
وطبيعت�ه، ويع�د عل�م الجم�ال الكانتي نس�بة إىل 
-1724  ( كان�ط  عمانوئي�ل  األملان�ي  الفيلس�وف 

1804( أح�د املنعطف�ات الك�ربى يف التط�ور العام 
للفكر الجم�ايل، واعترب هيغل إن كانط أعطى نقطة 
االنطالق من أجل فهم حقيقي ملا هو جميل يف الفن، 
لقد فّس كانط اللذة التي يوفرها الجميل، بالتطابق 
واالنس�جام ما ب�ني الخيال والعقل النظ�ري، واللذة 
التي يوفرها الس�امي بع�دم التطابق، أي بالتناقض 

بني الخيال والعقل العميل.
الحي�اة تحم�ل يف جوهره�ا ش�كلها الجم�ايل، كما 
علم�اء  أح�د   )1848-1811( بيلنس�كي  ي�رى 
الجم�ال ال�روس، ومن أبرز منظ�ري األدب الرويس، 
وكالمه عن الفن أس�مى من الطبيعة ال يش�هد عىل 
ميتافيزيقي�ة املقارنة، بل يؤكد فقط منش�أ الوعي 
ع�ىل الالوع�ي، الفن برأي�ه أكثر ش�بها بالواقع مما 
ه�و يف الواق�ع نفس�ه، وي�درك الفيلس�وف األملاني 
هريدر)1744-1803( أن للجمال أساس�ًا موضوعياً 
طبيعي�اً يتفاعل معه االنس�ان، فالجمال إنس�اني، 
واإلنس�ان هو مب�دع الجمال، وهو فن�ان أبدا، وفيه 
مقي�اس الجمال.وتجاوزت عملية الت�ذوق الجمايل 
االس�تجابة الفس�يولوجية إىل االس�تجابة النفسية 
ل�دى املتلقي، ليس فق�ط من حيث مزاج�ه، بل من 
حي�ث حالت�ه االنفعالية لحظة مش�اهدته ملوضوع 

الجمال.

ذات بوح..

نطق القلم

تكلم الصمت...

حروف متمردة 

تحبو فوق سطور األوراق..

تتشكل عبارات الشوق...

ككرة الثلج تلسع

أنامل طفل يتيم...

تحرتق أصابع الليل

لتيضء وحشتي....

أقطف من خدود القدر وردة ...

أعطر بها ثغر زمني..

تنبثق من ص�در الفجر تنهيدة 

اٱله ..

أحتيس وجعي

رشيان�ي  الحن�ني  يدغ�دغ 

املمزق...

م�ع  اٱلىس  جرع�ات  أرتش�ف 

مرارة الدمع...

أطارد أفكاري يف ذاكرتي...

ت�ذوب الح�روف ف�وق ج�س 

الشفاه..

أتراجع عن البوح..

وأعطر فمي بمسواك الصمت...

بليت بعشق روحي..

والجسد ينتفض 

فوق فراش املوت..

وملحت رهطا..

يحملون نعيش..

والنسوة يلطمن الخدود...

وفيهن حسناء

عيونها كاملها تنتحب..

تعاتب نفسها

ودت لو بادرت بالبوح...

وأنهض مهروال 

نحو نفيس..

أتفقد جسدي..

كان حلما مفزعا

كابوسا من رساب

وغيوما ملبدة بالسحب...

املراقب العراقي/ متابعة...
عن منش�ورات جامعة املبدعني املغاربة صدرت املجموعة القصصية 
»رحم�ة« للقاص املغربي حس�ن ش�وتام يف 95 صفحة م�ن القطع 

املتوسط، تزّين غالفها لوحة بديعة للفنانة حفيظة مسلك.
تضّم املجموعة 17 قصة ُنرشت منذ 2014 بالتتابع يف صحف ومجالت 
عربي�ة قبل أن ُتجّم�ع يف أضمومة قصصية ال تتهّي�ب التقاط صدى 
اإلنسان الكامن يف شخوصها املغمورين، وال تخىش الدوران يف كوكبة 
من األس�ئلة الحارق�ة واالعرتافات الرصيحة الكاش�فة لجانب معني 
يف الطبيع�ة البرشية.عن جنس�انية ذوي اإلعاقة، ع�ن اآلباء الغافلني 
والطفولة التي تش�عر يف كنفه�ا بالتهديد وعدم األم�ان، عن الجمال 
والقبح،عن الحب والحاجات األساسية غري املسّددة… وعن مواضيع 
أخ�رى ُتغلّ�ف بالصم�ت، ب�ل يصع�ب الخوض فيه�ا بانفت�اح ذهن 

ووع�ي جدي�د؛ تحك�ي قصص 
»رحم�ة« وتقتفي أث�ر أبطالها 
يف إيقاع وأس�لوب فني مختلف 
الش�خوص  طبيعة  باخت�الف 
ال  وتناقضاته�ا  ودوافعه�ا 
يوحّده�ا غري الرغب�ة اللجوج 
يف أن تم�ارس حياته�ا، كم�ا 
ه�ي بدون موارب�ة أو تحفظ 
ولو عىل رك�ح جنس أدبي ال 
يس�مح بكثري تفاصيل.وتعّد 
الثال�ث  اإلص�دار  »رحم�ة« 
للق�اص حس�ن ش�وتام يف 
أدب القص�ة بع�د »الس�بت 
الحزي�ن« )الرب�اط 2001( 
و»لهي�ب الثل�ج« )القاهرة 

.)2018

 »أدخل بيتي مثل لص« تساوق اللغة والفكرة في رؤية واحدة   
املراقب العراقي/ متابعة....

 الشاعر عيل إبراهيم اليارسي، استطاع 
يف مجموعت�ه الفائزة بجائ�زة الرافدين 
للكت�اب األول 2019 »أدخ�ل بيت�ي مثل 

لص« أن يكون شاعرا من النوع 
الذي تتس�ق عنده اللغة والفكرة يف رؤية 
واح�دة، وذل�ك من خ�الل اعتم�اده عىل 
حموالت املفردة يف سياقاتها االجتماعية 
والثقافية الشائعة، ومن ثم استدراجها 
اىل منطقة وس�طى تجتم�ع فيها بالغة 
اإلشارة املحمولة عىل تلك املفردة، ال عىل 

اإلزاحة اللغوية بشكل تام.
يش�تغل الش�اعر هنا منقًبا يف املفاهيم 
املش�اعة يف املجتم�ع، يخرتقه�ا ويف�ك 
س�ياقاتها امللتبس�ة، ث�م يفضحها عىل 
امل�أ عرب تدوين�ه لذلك الفه�م، فيتحول 
االلتب�اس املقص�ود م�ن مش�هد  ذل�ك 
أبع�اد  الن�ص يف  الحي�اة، إىل مش�هدية 
جمالي�ة ملموس�ة ع�رب ذل�ك الع�رض، 

الذي تقدم�ه املفردات وه�ي تطرح تلك 
األوجه امللتبسة، كما حصل مع اشتغاله 
يف مفه�وم الخري الذي أصب�ح ينبئ عن 
خطر ش�ديد، وه�ذا الخط�ر مرتبط بما 
آلت إلي�ه القيم االنس�انية التي امتصت 
تعاليم الدي�ن ومن ثم حرَفتها، فتحولت 

إىل مفاهيم منخورة تشري إىل الرش مهما 
كانت يف ظاهرها تتجه إىل النقيض.

عىل الرغم من أنه ش�اعٌر ُجميل بامتياز، 
إال أن�ه يتصدى من خالل تلك الُجمل عرب 
تشخيصات مسبقة للكثري من الظواهر 
الثقافية والعقائدي�ة يف املجتمع بغرض 

فضحها دائما ومعالجتها أحيانا.
تفشل أو تخجل نصوص عديدة لشعراء 
مختلف�ني يف ه�ذه املنطقة، بس�بب أنها 
تتك�ئ عىل االختزال والتكثيف املبالغ به، 
األم�ر ال�ذي يحرضها ع�ىل الرتميز غري 
امل�دروس، اس�تدعاًء ملرموزات ش�ائعة، 
أو مرموزات مختلقة، وعادة ما تس�قط 
ه�ذه النوعي�ة م�ن النص�وص يف ف�خ 
التجري�د، ويف الحقيق�ة ه�ذه النصوص 
بس�بب أنه�ا تندغ�م داخ�ل تركيبة من 
الرم�وز ع�رب اإليح�اء تحي�ل بعضها إىل 
بعض داخل بني�ة النص، هو ما يجعلها 
تفتق�ر للس�ياق الواضح ال�ذي يجتذب 
الجوان�ب، الت�ي تتس�اوق وتتعال�ق مع 
جوانب الرموز األخرى فتحقق يف النهاية 
مقصدا، ق�د يكون هو نفس�ه ما يريده 
الش�اعر وق�د يك�ون قريبا من�ه، ولكن 
الذي يحدث أنها ُتدخل املتلقي يف قراءات 

النهائية.

أيكوُن العمُر رساًبا

يسابُق كّل اللّحظاِت

لتشيَب الكلماُت

يف ذاكرِة األمِس

وتصري يباًبا يف محربِة البوِح ؟

أم يكوُن العقُل تداعى يف زحمِة العمِر

ونامْت يف طّياتِه الّرؤى؟

أم أّن الوقَت كسلِّم جدّي

تتكّسُ درجاتُه

عاًما بعَد عاٍم ؟

أم أّنه داهمني ألعوَد فجأًة 

وأميش نحَو روِح الفجِر

كسنابَل ترمي مفاِتنها

عىل جسِد الرّشوِق

مازالْت هناَك وصايا 

لم أسجلها يف سجيل 

وبعٌض من قصائدي 

لم أدّون روَحها يف صفحاتي

وهناَك ألُف كتاٍب 

يرتدي عباءَة السؤاِل

يف مساراِت وحدتي 

مْن يوقُف نزيَف األفكاِر 

داخَل ذاكرتي..؟ 

ومْن يزيُل ألواَن الّدهشِة 

عىل فيِض نبضاني..؟ 

ومْن ..ومْن ..؟

تاه الّسؤاُل وغاب يف ضباِب العمِر.

شهقة حرف 

روايات فؤاد التكرلي تؤّرخ للمجتمع العراقي 
وتبرز وتشّخص الحاالت المرضية فيه 

رائد القص الكالسيكي الحديث في العراق

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
الجمي�ع يتف�ق ع�ىل ان�ه ه�و رائ�د الق�ص 
الكالس�يكي الحديث يف الع�راق بال منازع انه 
الق�ايض والروائي العراقي فؤاد التكريل  حيث 
يع�د واح�دا من أب�رز مؤس�يس ف�ن القصة 
والرواية الكالس�يكية الحديثة يف العراق، وقد 
تمّيز نتاجه األدبي باحتوائه عىل ملسات فنية 
وأس�اليب فريدة، فض�ال عن القي�م الفكرية 

واالجتماعية.
وبع�د مس�رية حافلة ترك خالله�ا إرثا مميزا 
م�ن اإلبداع الثق�ايف، تويف الراح�ل يف األردن يف 
صبيحة 11 ش�باط 2008، عن عمر ناهز 81 

عاما، بعد رصاع طويل مع املرض.
ولد األديب العراقي ف�ؤاد عبد الرحمن محمد 
س�عيد التك�ريل يف بغ�داد ع�ام 1927، وأكمل 
دراس�ته فيها حتى تخرج م�ن كلية الحقوق 

عام 1949.
وق�ال الق�اص والكات�ب ميث�م الخزرجي يف 
ترصيح ل�)املراقب العراقي(: أن التكريل عمل 
محاميا ثم قاضيا، حيث تم تعيينه يف محكمة 
ب�داءة بغداد ع�ام 1964وبعده�ا حصل عىل 
إجازة إلكمال دراس�ته يف فرنسا، وبقي هناك 
عامني قب�ل أن يعود ليعمل خب�ريا قانونيا يف 
وزارة الع�دل العراقية. ويف ع�ام 1987 أحيل 
إىل التقاعد، وعاش يف تونس عدة س�نوات بعد 

تقاعده، حيث عمل يف سفارة العراق فيها.
قصص�ه  أوىل  ن�رش  التك�ريل  أن  واض�اف: 
القص�رية عام 1951 يف مجلة األديب اللبنانية 
بعن�وان »همس مبهم«، ث�م واصل الكتابة يف 

أغلب األجناس األدبي�ة، مثل القصة والرواية 
واملسح، واملقاالت األدبية.

وتحظى أغل�ب أعمال الراح�ل الكثرية برواج 
الواق�ع  م�ن  قرب�ه  بس�بب  جي�د،  وص�دى 
ومالمس�ته هموم الناس، ودرايته العميقة يف 
تحليل بواطن املجتمع، وكذلك حيازته املهمة 
مل�آيس الواقع املع�اش مما يعطي�ه مقبولية 

لدى املجتمع، بحسب الخزرجي.
ولف�ت إىل أن نت�اج التكريل هو مرآة عاكس�ة 
لواقع اإلنس�ان وهمومه، فقد أس�س وتبنى 
هذا النهج يف قصصه األدبية، وبالتايل عرّب عن 
كّم املحن التي واجهها اإلنسان العراقي، مثل 
محن�ة الحص�ار االقتصادي يف التس�عينيات 

ودّونها يف رواية.
واشار اىل  أن عمله يف سلك املحاماة والقضاء 
جعله عىل تم�اس واضح م�ع جميع رشائح 
ي�رى  كم�ا  أس�مائهم،  بمختل�ف  املجتم�ع 
الخزرج�ي. وتبن�ى التك�ريل ه�ّم الواقعي�ة، 
وهذا نس�ق مخبوء تبعا لعمل�ه إذ ال رضورة 
للمجامل�ة أو املماحكة يف س�ياق العمل، مما 
أّث�ر تأث�ريا واضحا ع�ىل نتاج�ه األدب�ي، لذا 
تالحظ ذلك الرجل امللتزم الواقعي، البعيد عن 

الخيال والفانتازيا.
م�ن جهته قال أس�تاذ األدب وال�سد العربي 
الدكت�ور باس�م صال�ح حمي�د يف  الحدي�ث 
ترصيح ل�)املراقب العراقي(: ان التكريل تأثر 

بصديقه وأس�تاذه ذنون أيوب الذي أس�هم يف 
تطوير الرواية العراقية.

القص�ة  كتاب�ة  ب�دأ  الراح�ل  أن  اض�اف:  و 
القصرية يف خمس�ينيات القرن العرشين، ثم 
كتب روايته األوىل »الوجه اآلخر« التي شهدت 
نضج�ا فني�ا الفتا ومعرف�ة عميق�ة بأرسار 

الكتابة الروائية.
وبني: ان التكريل حاول تجاوز السد التقليدي 
والثيمات الكالسيكية، التي شاعت يف املرحلة 
الواقعية من الرواي�ة العراقية، ونجح يف نقل 
الرواي�ة العراقي�ة نقل�ة نوعي�ة، كم�ا يقول 

حميد.
ويعزو حمي�د ذلك إىل موهبة الراحل واطالعه 
ع�ىل األدب العاملي، وال س�يما الفرنيس، ومن 
خ�الل رؤيته الفلس�فية والفكري�ة وتجاوزه 
ملفاهيم األدب الرتبوي أو الرسالة االجتماعية 
لأدب، وخوضه يف القضايا النفسية والفكرية 
للش�خصية املأزومة التي ليست مع املجتمع 
أو حت�ى ض�ده، الفتا إىل أن كل ه�ذه القضايا 

غريت من وجه السد العراقي الحديث.
اماالروائ�ي والق�اص فالح العيس�اوي فقال 
يف ترصي�ح ل�)املراقب العراق�ي(: ان روايات 
فؤاد التكريل تتميز يف أسلوبها الفني الجميل، 
ولغته�ا الجاذب�ة، و«الثيم�ة« الت�ي تش�كل 
املح�ور األه�م لج�ذب املتلقي واإلمس�اك به، 

والتجديد والحداثة يف السد، بحسب.
واوضح أن الطابع املش�رتك بني روايات فؤاد 
التك�ريل ه�و »اإلنس�ان« وهموم�ه ونوازعه 
النفس�ية، وفقره املادي واملعنوي، ومشاكله 

أوض�اع  بس�بب  ومش�اكله  املجتم�ع،  م�ع 
املجتم�ع، والحرم�ان العاطف�ي، وحرمان�ه 
من أدنى حقوقه املرشوعة بس�بب سياسات 
الحكام.واضاف: أن التكريل يف روايته »الرجع 
البعي�د«، خرج م�ن هيمنة ال�راوي العليم إىل 

الراوي من خالل ضمري املتكلم.
وعد العيس�اوي جميع روايات التكريل مهمة 
وبارزة، حيث إنها ت�ؤرخ للمجتمع العراقي، 
وم�ا عان�اه الف�رد واملجتم�ع، فالروائي هو 
مصل�ح اجتماع�ي يتن�اول قضاي�ا املجتمع 

بحرفي�ة أدبي�ة ويق�وم بتش�خيص الحاالت 
املرضي�ة وإبرازه�ا أمام املتلق�ي حتى تكون 
عربة ودرسا إنس�انيا، وتشخيص املرض هو 

بداية مهمة تسبق مرحلة العالج.
ولف�ت اىل أن الطاب�ع املش�رتك ب�ني رواي�ات 
ف�ؤاد التكريل هو اإلنس�ان وهمومه ونوازعه 
النفس�ية ومن أب�رز نتاجات التك�ريل األدبية 
يذكر«بصقة يف وجه الحياة«، التي كتبها سنة 
1948، وتأخر طبعها حتى عام 1980 بسبب 
موضوعه�ا الج�ريء. ويعدد رواي�ات أخرى، 
البعي�د« )1980(، و«خات�م  مث�ل: »الرج�ع 
واألوج�اع«  و«امل�سات   ،)1995( الرم�ل« 

)1998(، و«الالسؤال والالجواب« )2007(.
واش�ار اىل إن التكريل اسم عربي وعراقي كبري 
يف عال�م القص�ة والرواي�ة، وقد ع�ّده النقاد 
م�ن رواد األدب العراق�ي الحدي�ث يف الرواية 
والقصة، حيث كان مدرسة متجددة يف كتابة 
الرواية الواقعية الحديثة التي س�لطت الضوء 

عىل الحياة االجتماعية العراقية.
واب�دى العيس�اوي إعجابه بقص�ص التكريل 
الت�ي ت�ربز وتش�ّخص الح�االت املرضي�ة يف 
املجتم�ع، والتي أدان به�ا الواقع املريض من 
خالل أغلب شخوص قصصه التي تعاني من 
اضطرابات نفسية بس�بب مشاكل املجتمع، 
من فقر مادي ومعريف وغريهما وقبل رحيله.

وخت�م : ان التك�ريل أع�رب ع�ن أمل�ه كونه ال 
يس�تطيع التعبري عن فصول مأس�اة العراق، 
فالوض�ع هن�اك مهول ويس�تعيص ع�ىل أّي 

روائي وصفه مهما كانت عبقريته.

فؤاد التكرلي

 نورالدين الخديري
إلينا ع�رب أيقونة الجس�د، وعرب كل 
املكم�الت الفني�ة والجمالي�ة، التي 
ينطب�ع به�ا ف�ن امل�سح يف بع�ده 
املعارص، إال أن مؤثر الواقع يف الحياة 
له بأس�ه املبارش، أو الالمبارش عىل 
الفكر والفن ومنه املسح، فال يمكن 
القول إن هذا األخري يشتغل أو يحيا 
بمعزل عن رشوط قيامه الوجدانية 
الراش�حة  والفكرية،  واالجتماعي�ة 
بقي�م الديمقراطي�ة، التي تجس له 
سبل االنطالق إىل اآلفاق التي تحقق 

له الفاعلية واالستمرارية والخلود.
ففي صل�ة املسح بالواق�ع يمكننا 
اس�تحضار الراهن الوبائي الكوني، 
ال�ذي يعيش�ه العالم من�ذ مارس/
آذار امل�ايض، وما أعقب�ه من هزات 
خاص�ة  األصع�دة،  كل  زعزع�ت 
الصعيدين االقتصادي واالجتماعي، 
هذه الهزات التي كشفت العديد من 
االخت�الالت واألعطاب الت�ي تعرفها 

واالجتماعي�ة  االقتصادي�ة  البن�ى 
والسياس�ية للمجتمع�ات املترضرة 
م�ن الوباء التاج�ي كوفيد 19، وألن 
ه�ذا الواقع ال�ذي تف�ىش رسيعا يف 
أوص�ال املجتمع�ات وأودى بحي�اة 
ع�دد كبري من املواطن�ني، كان ال بد 

له من إس�عافات طبية أوال، وتدابري 
وترتيبات احرتازية واستباقية ثانيا، 
تس�تدعي اس�تنفار كافة الطاقات 
والق�وى الحي�ة يف ه�ذه املجتمعات 
ل�درء تف�يش الع�دوى ب�ني الناس، 
ويف ه�ذه املعرك�ة تجن�د األطباء يف 
الصفوف األوىل، غري آبهني بمخاطر 
الوب�اء، أو أنه�م بوعي كب�ري منهم 
يف  والنض�ال  تحدي�ه  ع�ىل  عمل�وا 
مواجهته، والحد من انتش�اره، كما 
أن باق�ي الجبه�ات األخ�رى كانت 
مس�نودة لطاقات وكفاءات أخرى، 
ال تق�ل أهمي�ة، كل م�ن موقع�ه، 

والس�لطات  واألم�ن،  كالتعلي�م، 
املحلي�ة، والفك�ر والثقاف�ة والفن، 
وق�وى املجتمع�ات املدني�ة، دونم�ا 
السياسية،  األحزاب والقوى  نسيان 
التي رغم تعارض أيديولوجياتها، إال 
أنه�ا توحدت ضد الع�دو البيولوجي 

الواحد.
لكن ه�ذه العالقة غ�ري املتكافئة أو 
غ�ري املتجانس�ة بني امل�سح كفن، 
والحج�ر كتدب�ري صحي اح�رتازي، 
جعلتن�ا ن�رى الحي�اة منكفئة عىل 
ذاته�ا، حي�اة تفتق�د إىل حيويته�ا 
املعه�ودة، ويشء طبيع�ي أن تتبدى 
ال�ذي  االس�تثنائي  املنظ�ور  به�ذا 
تعطل�ت مع�ه الحرك�ة يف مختل�ف 
املناحي، وألن اإلنس�ان ه�و الفاعل 
واملح�رك لدورة ه�ذه الحي�اة، فهو 
يعيش يف أس�وأ حاالته ه�و اآلخر يف 
ظل الحجر، ال�ذي رشع يف مصادرة 
ولك�ن  الق�ول،  يف  لي�س  حريت�ه 
ويف  الح�ي،  والتفاع�ل  الحرك�ة  يف 
التجمع�ات البرشي�ة، الت�ي تضفي 
عىل ه�ذه الحركة بعدها االجتماعي 
العام، ولعلن�ا يف هذا نمثل باملسح، 
ال�ذي أصب�ح يف ظ�ل الحج�ر فع�ال 
معط�ال، أو أن�ه م�سح م�ع وقف 
التنفي�ذ، أو لنقل إن�ه مسح تحايل 
وأب�دع زمن�ه  الحج�ر،  ع�ىل زم�ن 

الخاص يف زمن استثنائي خاص.

دينــاميــة المســرح في ظـــل الجـائحــة
ولي��م  اإلنكل��زي  المرسح��ي  الش��اعر  قول��ة  يف 
شكسبري، دعوة رصيحة إىل اعتبار الحياة مرسحا 
كب��ريا، في��ه يمث��ل الن��اس رج��اال ونس��اء أدوارا 
يه  ليس��ت  نفس��ها  الحي��اة  أن  ورغ��م  متع��ددة، 

المرسح منقوال

وليد عبد الحميد العياري

اميرة ابراهيم
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اذ يت�داول معظ�م الن�اس القص�ص بينهم بش�أن 
تعرضهم للحس�د ويتفاعلون كث�راً معها، وبالتايل 
وصل�وا اىل مرحلة محاول�ة تجنب بعضه�م اآلخر، 
والعالقات االنس�انية بينهم اخذت ش�كالً مختلفاً، 
عم�ا كان�ت علي�ه يف الس�ابق.ويكاد ال يوج�د فرق 
باملوضوع بني املجتمع املتعلم واملثقف والذي لم ينل 
نصيبا من التعليم، حتى صار)البعض( الذي يفتخر 
بانه يحمل اعىل ش�هادة من اك�ر جامعة يف العالم، 
يعلق يف بيته تقليعات وتعويذات الحماية من العني، 
خش�ية الحس�د وزوال النعم التي يتمتع بها.   ترى 
وداد عب�د الله أن »الحس�د موجود يف كل زمن ولكن 
طريقة التعامل معه اضحت مقلقة فعال، اذ يفرتض 
بعد كل ه�ذا التحرض والتقدم العلمي والتكنولوجي 
واالطالع ع�ىل الحياة يف العالم ع�ن كثب، من خالل 
وسائل االتصال الحديثة والسفر الذي اتيح للجميع، 
أن يكون الن�اس اكثر عقالني�ة يف ترصفاتهم تجاه 
هذا املوض�وع«، مضيف�ة  »هناك مبالغ�ة واضحة 
بالخ�وف من الحس�د، وباملقابل فانا اس�تغرب من 
ان هناك نفوس�ا خبيثة، ضعيفة، مريضة نفس�يا، 
ت�رف الكثر م�ن وقتها يف س�بيل 
وتتب�ع  الن�اس  مراقب�ة 
بحق�د  اخباره�م، 
مصحوب�ة  وكراهي�ة 
بغرة وعدم حب الخر 

للغر«.
وصال  وتحك�ي   
ع�ن  جاس�م 
تكررت  تجربة 
م�رة،  م�ن  ألكث�ر 
كلما نرشت )بوست( 
او صوراً م�ع زوجها،  
اذ تقول »تنقلب حياتي 
رأس�ا ع�ىل عق�ب يف الي�وم 
التايل، فاضطر لحذف الص�ور، ورغم تحذير زوجي 

الدائ�م يل، لكنن�ي بطبيعت�ي 
احب الترصف بتلقائية فاعلن 

عن فرحي كما حزني، العتقادي 
ب�ان جمي�ع الن�اس مث�ي تتمن�ى 

الخ�ر يل وتب�ارك س�عادتي«، و تؤك�د 
»هذا ما اش�عر ب�ه عندما ارى منش�ورات 

االصدق�اء بالفيس، ف�ال انظر لها بعني الحس�د 
والغ�رة، عىل العكس تمام�ا تبهجني جدا اخبارهم 
السعيدة واتفاعل معها بصدق وود كبر«. اما احمد 
خل�دون فيص�ف موقفا محرج�ا وضع ب�ه عندما 
زار اح�د اصدقائ�ه خالل موس�م الصي�ف املايض، 
وم�ع معاناة ارتفاع درجات الح�رارة واثناء دخوله 
للبيت، ق�ام صاحبه بتش�غيل جهاز التري�د فورا، 
حينها عر خل�دون عن امتنانه لله�واء البارد الذي 
ش�عر به مقبال عليه من )الس�بلت(، لكن املصادفة 
وضعته بموق�ف مخجل جدا، اذ اصيب )الس�بلت(  
بعطل ما ح�ال االنتهاء من كالم�ه، فتفاجأ وكانت 
ردة فعل�ه رسيعة رغ�م معالم االرتب�اك التي غطت 
مالم�ح وجه�ه، اذ اعت�ذر وحاول تغي�ر املوضوع، 
س�عيا لتبديله اىل مزاح، فيقول: »رغم انني ال امتلك 
اي مش�اعر او نية س�يئة تجاه اي انس�ان، الن الله 
انعم ع�ي بكل م�ا اتمنى، وال ابخل ع�ىل نفيس وال 
ع�ىل ارستي، فكل ما نحتاجه متوفر وس�هل املنال، 
ولكن ال افهم ماهي تلك القوة الخفية التي تدفعني 
للحسد من دون قصد، وقد تكررت معي هذه الحالة 
مل�رات عديدة وانتب�ه عليها الكثر م�ن الناس حويل 

وتسببت يف خلق بعض املشكالت يل«.
ال يؤم�ن اس�ماعيل محمد بتل�ك )الخزعبالت( كما 
يسميها هو، ويعتقد انها لو حصلت يمكن تفاديها 
ودفعه�ا ب�األذكار والتس�بيح وقراءة بع�ض آيات 
الق�رآن الكريم، موضحاً: »لي�س من املعقول ان كل 
من يمر بظرف صعب معناه انه محسود، الن معظم 
الب�رش من دون اس�تثناء تأت�ي عليهم اي�ام )مرّة( 
يتعرضون فيها للخذالن واملرض والفشل واالخفاق 

والرتاجع 
ب�كل مجاالت 

 ، ته�م ويتس�اءل ملا املشاهر الذين حيا
يعلن�ون ع�ن كل خطواتهم ومش�اريعهم الناجحة 
س�واء يف الحياة الخاصة او العمل، ويظهرون دوما 
بأفضل حال امام الجمهور، ال يحصل لهم يشء من 
ه�ذا القبيل؟، النه�م ال يركزون عىل ه�ذا املوضوع 
وال يمنحون�ه اهتمام�ا كب�را ومس�احة واس�عة 
م�ن تفكرهم«. وينتقد اس�ماعيل بعض النس�اء، 
ألن�ه يرى انه�ن يف الغالب وراء تضخي�م تلك االمور 

واشعال نرانها يف البيوت.
 يف حني تق�ول رؤى وليد »كلما نوي�ت الخروج من 
البي�ت اتراج�ع احيان�ا، خوفا من نظ�رات الجران 
الحاسدة، لذا أحاول متابعة الطريق من خلف الباب 
الخارجي قبل التهيؤ للمغادرة، معللة ذلك بأن هناك 
اش�خاصا من بعض املنازل املجاورة لهم معروفني 
بتل�ك الصف�ة املذموم�ة«، وألن رؤى اصيبت لفرتة 
من الزمن بأمراض شتى وتعرضت لحوادث مدمرة 
ومؤملة نفسيا، ولم تتمكن من استعادة عافيتها اال 
بصعوبة، قررت قبل االقدام عىل عمل اي يشء عدم 
اخبار االخرين به، س�واء من االقارب او الجران او 
الزم�الء بالدوام، فق�د ادركت مؤخ�را قيمة مقولة 
النبي محمد عليه افضل الصالة و السالم »استعينوا 
ع�ىل قضاء حوائجكم بالكتم�ان، فان كل ذي نعمة 

محسود« واخذت تلتزم بهذا املبدأ. 
يؤك�د الباح�ث النف�يس واالجتماعي الدكت�ور عبد 
الكريم خليفة أن هنالك فرقاً بني الحس�د واالصابة 
بالعني، لكن املش�كلة أن معظ�م الناس يف مجتمعنا 

يخلطون بينهما، فالحس�د ه�و تمني زوال 
النعمة من الغر وبالت�ايل يعد ظاهرة دينية، 
وه�و موج�ود فعال الن�ه ذك�ر اص�اًل بالقرآن 

الكريم، ولربما له تأثرات كبرة يف الفرد.
ام�ا االصابة بالعني فهي ظاهرة باراس�ايكولوجية 
تفر بانها خروج اش�عاع من العني يؤثر يف املرئي، 
وله�ا تأثر كبر اكثر من الحس�د يف اغلب الحاالت، 
وتاريخيا الرس�ول عليه افضل الصالة والسالم فرق 
بني الحس�د واالصابة بالع�ني يف بعض من املواقف، 
حينم�ا اصيب االمام الحس�ني عليه الس�الم بالعني 
كان�ت دعوته )اع�وذ بالله من كلم�ات الله التامة( 
اما عندما اصيب االمام الحس�ن عليه السالم فقال 

)اغسلوا العائن(. 
الويش�ر خليفة اىل انه »يمكن أن نمنع الحسد عن 
طري�ق الدعاء واالذكار الديني�ة، اذ انها مهمة جداً، 
اما االصابة بالعني فال نستطيع التخلص منها ألنها 
ش�عاع وظاهرة وقوة كهرومغناطيس�ية داخلية ال 
تمنع ابدا مهما حاولنا«، موضحاً »ان للحسد تأثراً 
نفس�ياً واجتماعياً يف االنس�ان الذي يفكر به دائما، 
و ربما يؤدي به ذلك اىل الس�قوط واالنهيار، وهناك 
نظري�ة بالصح�ة النفس�ية تق�ول )نب�وءة تحقق 
ذاته�ا(، لكن يف الدول االجنبية نجد ان هناك نس�بة 
قليل�ة من الحس�د الن الن�اس هن�اك ال تؤمن بهذه 
الظواه�ر وتلك الح�االت، بينما لدينا ص�ارت املرأة 
تح�رص عىل ن�رش البخ�ور بالبيت كطق�س يومي 
رضوري، فالش�خص الذي يخاف من الحسد يشعر 
بقلق مس�تمر وال يستطيع االستقرار والتعامل مع 
االخري�ن بصورة طبيعي�ة«، وانتق�د خليفة بعض 
الظواهر املفرط�ة بهذا الخصوص مثل رشاء ثالجة 
او تلفزيون او اي حاجة اخرى، وتفضيل وقت الليل 
لذل�ك وادخال�ه للبيت م�ن طريق مختل�ف، واعتر 
هذا الترصف اس�اءة كب�رة للعالق�ات االجتماعية 

واالنسانية بني االرس والجران.
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

إّياك ومصادقة األحمق فإّنه يريد أن ينفعك فيضّرك.
ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثالث: في نكبته وغيبته ووفاته.
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للكثري من املقاهي رواد محددون، مثلما 
وال  ومختلفة،  متنوعة  حكايات  فيها 
عىل  وجودها  ترتيب  يف  املقاهي  ترتكن 
تقديم الشاي والقهوة او اللعب بالدومينو 
رشب  حتى  او  سابقاً  كان  كما  والنرد، 
من  واحدة  تعد  اصالً  هي  بل  االركيلة، 
منها،  خرجت  التي  واالماكن  املدارس 
وثقافية،  سياسية  شخصيات  وصنعت 
للحزب  وآخر  لألدباء  مقهى  هناك  ولذا 
والحدادين،  للنجارين  وآخر  الفالني 
وحتى اصحاب العمل البنائني، اذ يلتقون 
اخبار  لتبادل  مقهى  يف  يوم  كل  عرص 
العمل، كل هذه املقاهي قد تبدو طبيعية 
من  تخلو  ال  جداً،  صاخبة  تكون  وقد 
الكالمية  املعارك  وربما  والنقاش  الجدل 
االسلحة،  او  بااليدي  الرضب  وحتى 
فهو  والطرشان،  الخرسان  مقهى  اال 
وهمهمات  حركات  يشهد  الذي  املكان 
وصدق انتماء وعالقات حميمة، تنظر اىل 
لكنك  تفهم  تفاصيل حركاتهم، وربما ال 

حني تنظر اىل التعابري تدرك حجم الجمال 
الحياة  يف معيشتهم ومواجهتهم وحب 

سواء  يالقونها  التي  اليومية  الصعاب 
باإلهمال او الرتحيب.

تعد  والطرشان  الخرسان  مقاهي  ربما 
بقدم  وربما  القديمة،  املقاهي  من  ايضاً 
انشائها ايضا وتنوعه، الن لغتهم خاصة 
واملعرفة  للتذاكر  بينهم  اللقاء  تستدعي 
العالقات  وادامة  الوقت  وتمضية  والعلم 
صاحب  الباحث  ويقول  االجتماعية، 
خاصة  لغة  للخرسان  »ان  الرشيفي 
فهم  بالعيون،  وتسمع  باأليدي  تحكى 
يتحدثون ويتسامرون وينكتون ويمثلون 
وهو  البرش،  كبقية  ويرقصون  ويغنون 
االمر الذي يساعدهم يف الحد من الضغوط 
بسبب  تصيبهم  التي  والنفسية  الداخلية 
لذا  والسمع،  النطق  يعانونه من عدم  ما 
يف  تساعدهم  أمور  إىل  يلجؤون  تراهم 
وخوف  قلق  من  فيه  هم  مما  التخلص 
العالج  طرق  احدى  واملقهى  واكتئاب، 

حياتهم  ينظم  ألنه  لهم،  بالنسبة  ايضا 
ويجعلها طبيعية يف أوقات قضاء فراغهم 

من دون معاناة والم وحرسة«.
تقول  املصادر  أن  اىل  الرشيفي  يشري   
يف  الرشيحة  لهذه  مقهى  اول  »ان 
محافظة كربالء املقدسة افتتح يف نهاية 
القرن  ستينيات  أوائل  أو  الخمسينيات 
يف  يقع  مقهى  أول  وكان  العرشين، 
الفسحة(  )منطقة  الخان  باب  منطقة 
خان  علوة  خروج  باب  فتحة  مقابل 
الباسكلچي  ملحل  مجاور  وهو  املخرض، 
الجهة  من  وكانت  الفشالن،  عباس 
مقابل  الطيار  بيت  اىل  تعود  دار  الثانية 
محل عبد الحسني الحالق ومعمل )عباس 

چخميخ( لصناعة االحذية«.
بالفسحة،  سميت  املنطقة  »ان  ويوضح 
األول  الفرع  فروع،  أربعة  بني  تقع  ألنها 
الباب  وفيه  الدخانية  شارع  إىل  يؤدي 
املخرض،  علوة  خان  إىل  للدخول  األول 
العباس  شارع  إىل  يؤدي  الثاني  والفرع 

من  للخروج  الثاني  الباب  وفيه  )ع(، 
خان علوة املخرض الذي انتقل اليه مقهى 
بسبعينيات  الثانية  املرة  يف  الخرسان 
من  أوسع  مكان  فهو  املايض،  القرن 
محل  بني  نفسه،  وبالشارع  األول  املكان 
محمود عباس ومحل عباس االعمى بائع 
باب  فتحة  وبجوار  الورقية  الطيارات 
من  هو  واملقهى  املخرض،  علوة  خروج 
ضمن خان املخرض، والفرع الثالث يؤدي 
الرابع  الفرع  اما  الخان،  باب  سوق  إىل 

فهو اآلخر يؤدي اىل شارع العباس«.
املقهى  »صاحب  أن  الرشيفي  ويبني   
يف  يسكن  وكان  حساني،  أبو  اسمه 
املنطقة نفسها وداره بجوار محل عباس 

عبادة لعمل املفاتيح«.
 ولفت الباحث اىل أن »املصادر تقول ايضا 
ان مقهى آخر للخرسان يقع بالقرب من 
فلكة حي العامل يف كربالء، وهناك مقاٍه 

أخرى ايضا«.
تحصل  التي  الطرائف  من  بعضاً  ويورد 

»ان  يذكر  كما  ومنها  املقاهي،  هذه  يف 
مجموعة من الخرسان والطرشان، بينهم 
وكان  بستانياً  يعمل  العمر  ستيني  رجل 
الغلطاوية  منطقة  قرب  يقع  بستانه 
الرجل  هذا  فكان  الحسينية،  طريق  عىل 
يجلب حاصله من الحمضيات إىل الخان، 
دوره  ينتظر  املقهى  هذا  يف  يجلس  ثم 
أصحاب  وله  املباع  حاصله  مبلغ  لتسلم 
ويبادلهم  يجالسهم  كان  الخرسان  من 
يفهمونها،  التي  )اإلشارات(  االحاديث 
منهم  حرة،  مهن  أصحاب  أيضاً  وهم 

الكهربائي والنجار والصباغ والحداد«.
كانت  التي  الطريفة  املفارقات  ومن 
الفالح  يأتي  عندما  املقهى،  يف  تحصل 
خان  إىل  حاصله  جالباً  املستطرق 
يف  يجلس  فكان  بيعه،  لغرض  املخرض 
دوره  انتظار  او  لالسرتاحة  املقهى  هذا 
يسلم  عندما  فيفاجأ  بضاعته،  لتسليم 
الرد،  يلقى  وال  املقهى  يف  الجالسني  عىل 
)انتم  عاٍل  بصوت  بهم  يصيح  عندها 
ما  يظهر  السالم  ماتردون  اشبيكم 
تعرفون االصول(، ألنه يعتربها حالة من 
يتدخل  وقتها  له،  واالهانة  االستهجان 
امرهم  بحقيقة  ويخربه  املقهى  صاحب 

بانهم )خرسان وطرشان(. 
انه  املصادر  تؤكد   « الرشيفي  وذكر   
املحطات  إحدى  ارادت  املرات  احدى  يف 
التلفزيونية اجراء لقاء مع هذه الرشيحة 
يف احد املقاهي، وكان من بينهم من ارادوا 
النكتة  اطالق  ومنها  قابلياتهم،  طرح 
التي يفهمها الجميع، وكانوا يضحكون 
بشكل متفاعل، وقد طلب منهم االعالمي 
الغناء،  احد يستطيع  بينهم  ان كان من 
وكان  غنى  أصدقاؤه  عليه  ألح  أن  وبعد 
اال  يفهمه  احد  ال  لكن  متميزا،  صوته 
الرشيحة ذاتها، ويبني ان هذه الرشيحة 
ربما ال تجد الدعم الكايف لكنهم يسريون 
حياتهم بطريقتهم الخاصة، ولهم  فريق 
املحيبس  للعبة  فريق  وكذلك  قدم،  لكرة 
بأيام رمضان، وكان يرأسهم شخص من 

الخرسان اسمه عبد«.

ظاهرة متجذرة في مجتمعنا .. استئصالها واجب ديني ووطني 

 اثن�اء ازم�ة جائح�ة كورون�ا، التزم�ت الكثر م�ن الجه�ات الحكومية والش�عبية 
بارش�ادات وزارة الصحة ب�رضورة التباع�د االجتماعي والتقيد باج�راءات الوقاية 
الصحي�ة للحد م�ن تفيش الوباء القات�ل، ومنها منع اقامة مجال�س العزاء احرتاماً 
لتوصيات املرجعية الدينية، اال ان البعض كر تلك القواعد الصحية بنصب الرادق 
الكب�رة بص�ورة الفتة وكأنها تحد واس�تهانة بارواح املعزين او ع�ودة غر موفقة 

لهيبة الرادق املزعومة.
وقال الحقوقي عادل الالمي ان »سبب االرصار عىل نصب الرادق هو غياب مفهوم 
الدولة العرصية الديمقراطية الحرّة، وس�يطرة االقطاعيات الحزبية التي تس�تخدم 
األس�اليب الش�عبوية الت�ي تتبن�ى املمارس�ات الرجعي�ة البعيدة ع�ن روح العرص 
املبنّي�ة عىل الجهل والتجهيل، لذلك نحن نعي�ش يف حالة الالوعي املجتمعي املتحرض 

واملعارص.« 
واوضح الباحث صباح محس�ن كاظم »يف ظروف اليوم وس�ط جائحة كورونا، تعد 
ال�رادق خروجاً ع�ن التعليمات الصحية، ورأي املرجعي�ة وخلية االزمة الرافضتني 
ألي تجمع�ات تس�بب انتش�ار الوباء، فك�م حالة مرضية س�ببت الوفي�ات، وهدر 
الطاقات بس�بب تلك املخالفات«، وناش�د كاظم »برضورة الغاء الرادق واالكتفاء 
بالتعزية بوس�ائل التواصل االجتماعي، واالتصال الشخيص، أو بنطاق محدود داخل 
أرسة الراح�ل وباش�رتاط ارتداء الكمامات، واس�تخدام املعقم�ات باملصافحة، وإال 
فالخطر مازال قائماً، اذ نرى بدول مجاورة كايران، ولبنان، وتركيا نشاط الفروس 
مج�دداً حتى أن لبنان أغلقت الدوام ملا يقارب الش�هر بع�د اإلصابات التي وصلت إىل 
٦ آالف حال�ة يومياً، فإن رغبن�ا باملحافظة عىل صحة املجتمع يجب أن نؤجل نصب 

الرادق لحني زوال أزمة كورونا املدمرة«. 
من جانبه اكد الش�يخ يونس العراف، »إن إقامة رسادق العزاء يف الوقت الحايل فيها 
مخاطرة كبرة ليس بس�بب وباء كورونا اللعني، وهذا س�بب مهم بل لكون اإلرهاب 
م�ازال يرتص�د التجمعات، كما حدث يف مج�زرة الباب الرشق�ي، وال غرابة أن يقوم 
مجددا باستهداف هذه الرادق، فكلنا نتذكر حوادث تفجر رسادق العزاء يف بغداد، 
اذ انته�ز فيها اإلرهابيون فرصة تجمع املعزي�ن يف رسادق العزاء وقاموا بما يتقنوه 
من تفجر وقتل األبرياء«، واشار اىل أن »طبيعة العراقيني هي االلتزام بتقديم العزاء 
مهم�ا كان الوضع األمن�ي، لكن علينا التعل�م من تجاربنا، الس�يما مع فرتة فرض 
الحظ�ر الصحي التي ش�هدت اختفاء ظاهرة إقامة العزاء يف الش�وارع، كون الناس 
التزم�وا بتعليم�ات املرجعية والجهات الصحية عندما ش�عروا بان التجمعات تهديد 

ألرواح هؤالء الناس، وبما يجعل املصيبة مصيبتني يف آن واحد«. 
واوضح املدرس اياد مهدي عباس أن »الجائحة فرضت عىل العالم اجراءات وقرارات 
صحي�ة صارمة اتخذتها الدول واملنظمات للحفاظ عىل حياة املواطنني ويف مقدمتها 
منع التجمعات البرشية املختلفة، ومنها اقامة رسادق العزاء او االحتفاالت الخاصة 
والعامة، اال ان هذه القرارات اصطدمت باعراف وتقاليد راسخة لدى بعض املجتمعات 
والتي كان من الصعب منعها او تغيرها، فكان الرهان عىل الوعي املجتمعي وثقافة 
املجتم�ع، ففي العراق مثال يتمس�ك املجتمع بالتقاليد املخالف�ة لتوجيهات منظمة 
الصح�ة العاملية بالرغم م�ن تأكيدات خلية االزمة وبالرغم من مس�اندة املرجعيات 
الديني�ة لتلك التوجيه�ات، فيتابع الجميع  نصب الرادق وتوافد الحش�ود البرشية 
بعي�دا عن االلتزام برشوط الس�المة، باالضافة اىل ممارس�ة الحارضين للمصافحة 
والتقبي�ل«، واضاف عب�اس ان »التجمع�ات البرشية ال تنحرص ع�ىل رسادق العزاء 
بل تش�مل التجمعات البرشية املختلفة كاملناس�بات الديني�ة واالجتماعية والزحام 
يف امل�والت ومراكز التس�وق االخرى وعي�ادات االطباء واماكن اخ�رى كثرة تعكس 
االس�تهانة بوباء خطر وفتاك يهدد حياة الناس، ولالعالم دور فاعل يف ذلك، وكذلك 
املنابر العلمية والدينية، اضافة اىل الدور املهم للمثقف يف املجتمع ومسؤولية الجميع 

يف حماية الناس من الجهل«.

سالالت جديدة
وب�ني الكاتب صالح لفتة أن »إقام�ة رسادق األفراح واألحزان عادت وبقوة يف الكثر 
م�ن املناطق، رغم أن الدولة متمثلة باللجنة العليا للصحة والس�المة الوطنية توجه 
املواطن�ني بمن�ع التجمع�ات ملختلف األغ�راض، وحذرت م�رارا وتكرارا م�ن إهمال 
التعليم�ات الصحي�ة أو التس�يب بتطبيقها، كذل�ك املرجعيات الديني�ة تدعو للتقيد 
باإلجراءات الحكومية التي تحد من انتش�ار وباء كورونا واالهتمام  بمعدات الوقاية 
الصحية، لكن لألس�ف الكثر من الناس ال يلتفتون لهذا األمر ويتناس�ون ان املرض 
ل�م ينت�ه ويفتك ب�األرواح، وهناك س�الالت جديدة تظه�ر بالعالم لن يك�ون العراق 
بمن�أى عنها أو بعيداً عن تأثراتها، ففي بداية انتش�ار امل�رض وفرض الحظر قلت 
هذه الظاهرة وانتهت بش�كل تام تقريباً بس�بب الرعب الذي اجتاح الناس، والتوجه 
لتطبي�ق املن�ع بالقوة م�ن قبل الدول�ة ونحتاج يف الوق�ت الحارض لحم�الت توعية 
بال�رضر الذي تجلبه تلك التجمعات، فالدولة لن تس�تطيع النج�اح بتطويق املرض 
من دون مس�اندة املواطنني ومحاسبة من يقيم تلك الرادق والتجمعات الستهتاره 
بتعري�ض األرواح اىل الخط�ر، ومن دون عقوبات رادعة ال يمكن الس�يطرة عىل هذه 

الحالة املخالفة للدين والقانون.

 متاجرة
الشيخ نارص الحطاب قال: » االستهانة بالوضع ليست من صالح املجتمع، فالوضع 
الصحي خطر والجيل الجديد من الفروس�ات أش�د خطورة من الس�ابق، والتباعد 
مطل�وب واالكتف�اء بالتعزية م�ن خالل الهات�ف وااللتزام بتعليم�ات وزارة الصحة 
وكذلك التشديد عىل املقاهي واملطاعم ومحال األغذية وافران الصمون ومحال صنع 

الحلويات واملعجنات، والتشديد عىل الجامعات واملعاهد واملدارس«.
يف حني وصف الش�يخ حس�ن عودة املاجدي عودة نصب الرادق مجددا ب� »املريبة 

وانها متاجرة بدم االبرياء«.

االصرار على اقامة 
الفواتح .. شروع بالقتل .. 

و اساءة لمشاعر المجتمع

المقاهي العراقية .. انواع كثيرة و رواد مختلفون 

 م��ن املالح��ظ اأن القلق ال��ذي يعي�شه الفرد 

باملجتمع��ات ال�رشقية ط��ال جميع مفا�شل 

حياته، ج��راء االميان العمي��ق باحل�شد والعني 

واخلوف ال�شديد من اال�شابة بهما، ما جعله 

يتقي��د ببع���ض احاديث��ه و�شلوكياته امام 

االخرين، وين�رشف ع��ن التعامل العفوي 

التلقائي يف اغلب االحيان، 



البرصة  عمال  نقابات  اتحاد  دعا 
تفعيل  إىل  االتحادية واملحلية  الحكومة 
النفطية  بالرشكات  امللزمة  القوانني 
وضمان  املحليني  العاملني  تشغيل  يف 
للعمل  وإعادتهم  التعاقدية  حقوقهم 
الرشكات  قبل  من  ترسيحهم  بعد 
العمل  رضورة  عىل  والتأكيد  النفطية 

بقانون العمل 37 لسنة 2015.
إن  العبادي  أثري  االتحاد  رئيس  وقال 
ضمن  النفطية  الرشكات  يف  العاملني 
قرارات  إىل  والرميلة  الزبري  حقول 
وصفها بـ التعسفية من قبل الرشكات 
خدماتهم  بإنهاء  والقيام  العاملة 
عىل  مشددا  العمل،  من  وترسيحهم 
االتحادية  الحكومتني  تدخل  رضورة 

وإلزام  البرصة  نفط  ورشكة  واملحلية 
وبنود  العمل  قوانني  باحرتام  الرشكات 
العمالة  توظيف  يف  التعاقدية  العقود 

املحلية.
تصعيدية  وقفات  هناك  أن  عىل  مؤكدا 
تم  الذين  للعاملني  مساندة  ستحصل 
إعادتهم  الرشكات  ورفض  ترسيحهم 
التي  الظروف  كل  انتهاء  بعد  للعمل 
وإجراءات  املالية  األزمة  جراء  حصلت 
جائحة كورونا، مبينا أن هناك أكثر من 
تم  البرصية  املحلية  العمالة  من   180
إعادتهم  الرشكات  ورفضت  ترسيحهم 
امللزمة  والقرارات  الوعود  من  بالرغم 
عىل  الرشكات،  تلك  بها  تلتزم  لم  التي 

حد قوله.

مطالبات لعمال الشركات النفطية 
بالعودة إلى وظائفهم التي فقدوها 
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تظاهر العديد من العاملني يف الرشكات النفطية األجنبية ضمن املشغل 
الرئييس لحقل الرميلة مطالبني بإعادتهم للعمل بعد ترسيحهم بسبب 
العام  حصلت  التي  االقتصادية  والتداعيات  كورونا  جائحة  تداعيات 
املايض، مطالبني الحكومة املركزية واملحلية بالتدخل واإليفاء بالوعود 
منوهني  ذلك  تنفيذ  الرشكات  رفض  مع  للعمل  بعودتهم  أعلنتها  التي 
تحقيق  حتى  االعتصام  يقومون  وقد  بالتظاهر  سيستمرون  أنهم  إىل 
إن رشكة  الشيخ   التظاهر عيل  احد منسقي  بالكامل.وقال  مطالبهم 
»أويل سريف« ترفض إعادتهم ومصادرة حقوقهم التعاقدية معها رغم 
كونها سارية املفعول، مبينا أن مايقارب الـ 200 من العمال العراقيني 
أو  معهم  يتفاوض  من  وبانتظار  املوقع  أمام  اليوم  يتظاهر  املحليني 
سماع مطالبهم.وتكفل املربد حق الرد لكل الرشكات والجهات واألفراد 
التي ترد أسمائهم أو تتم اإلشارة لها يف كل األخبار والربامج واملحتوى 

الذي تطرحه املؤسسة.

النزاهة  هيئة  يف  التحقيقات  دائرة  تمكَّنت 
مديريَّة  يف  الجباية  لجنة  عضو  ضبط  من 
القبض  إلقاء  تمَّ  فيما  النارصيَّة،  بلديَّة 
عىل  إلقدامهم  اللجنة،  أعضاء  بقيَّة  عىل 
الجباية. مبلغ  إنقاص  مقابل  رشوة  أخذ 
وقالت الهيئة يف بيان إن الدائرة، ويف معرض 
التي  الضبط  عمليَّة  تفاصيل  عن  حديثها 
ت بموجب ُمذكَّرٍة قضائيٍَّة، أفادت بتمكُّن  تمَّ
قار  ذي  يف  الهيئة  تحقيق  مكتب  من  فريٍق 
من ضبط أحد أعضاء لجنة الجباية بمديريَّة 

ة؛ إلقدامه عىل تسلُّم رشوٍة  بلديَّة النارصيَـّ
ة  امُلستحقَّ الجباية  مبلغ  إنقاص  ُمقابل 
كرسوٍم للخدمات البلديَّة عىل امُلشتكي عن 
عقاٍر.وتابعت  ملكيَّة  نقل  معاملة  ترويج 
ملكتب  األوليَّة  التحقيقات  أنَّ  ُموضحًة 
نت  تضمَّ التي  امُلحافظة،  يف  الهيئة  تحقيق 
بيَّنت  أقواله،  تدوين  بعد  امُلتَّهم  اعرتافات 
ُومشاركتهم  اللجنة  أعضاء  بقيَّة  تواطؤ 
امُلتَّهم يف تقاسم مبلغ الرشوة، ُمؤكِّدًة إلقاء 
القبض عليهم بعد إستحصال ُمذكَّرة قبٍض 

قضائيٍَّة بحّقهم.وتمَّ تنظيم محرض ضبٍط 
امُلتَّهمني  رفقة  وعرضه  بالعمليَّة،  أصويلٍّ 
الذي  ؛  امُلختصِّ التحقيق  قايض  السيّد  عىل 
بالرشوة وفق  املضبوط  امُلتَّهم  قرَّر توقيف 
القرار )1٦0 لسنة 1٩83( .وكانت  أحكام 
األول  كانون  أواخر  أعلنت  قد  الهيئة 
مسؤول  ضبط  من  تمكُّنها  عن  املنرصم 
باختالس  متلبساً  النارصيَّة  ببلديَّة  رواتب 
كميَّة  بيَّنت  فيما  اليومينّي،  األجراء  رواتب 

املبالغ املضبوطة بالعمليَّة.

نناشدكم باسم االبوة واالنسانية )أنصافنا( 
بعد الكثري من املناش�دات واملطالبات لكثري 
م�ن الجه�ات والتي ل�م تحرك س�اكنة ولم 
تكلف نفس�ها حتى بالرد علين�ا، فلم نرتك 
باب�اً اال طرقن�اه حت�ى نحصل عىل ابس�ط 
حقوقن�ا يف بلدنا ولكن بال فائدة، وكلنا أمل 

بأن يكون الحل عىل ايديكم..
مع االحرتام و التقدير ...

                * مصطفى الكعبي

الكسب غير المشروع مبني على سلب حق الفقراء المشروع
القضائي،  التطوير  معهد  نظم 
يف  القضاء  )دور  عنوان  حملت  ورشة 
فيما  واإلداري(،  املايل  الفساد  مواجهة 
بتفعيل  األعىل  القضاء  مجلس  وجه 
املرشوع.وذكر  غري  الكسب  قضايا 
تم  اثنني  »محورين  إن  للقضاء  بيان 
األول  الورشة،  هذه  يف  توضيحهما 
الترشيعي  اإلطار  بموضوع  يتعلق 
عن  فكان  الثاني  أما  الفساد،  ملكافحة 
األعىل  القضاء  مجلس  إسرتاتيجية 
»قايض  أن  الفساد«.وأضاف  بمكافحة 
الثانية  الكرخ  تحقيق  محكمة  أول 
مجلس  دور  عن  تحدث  جعفر  ضياء 

وقت  يف  عمل  أن  بعد  األعىل  القضاء 
أو خطة  إسرتاتيجية  سابق عىل وضع 
يف  وضعها  والتي  الفساد  ملكافحة 
وقوع  منع  وهي  هامة  محاور  أربعة 
القانون  وإنفاذ  منه  والوقاية  الفساد 
املستوى  ورفع  القضائية  واملالحقة 
فضال  القضائية  واملشاركة  التثقيفي 
أن  إىل  تطرق  الدويل«.كما  التعاون  عن 
بتفعيل  وجه  األعىل  القضاء  »مجلس 
والتي  املرشوع  غري  الكسب  قضايا 
من  بعدد  بالتحقيق  فيها  العمل  بدأ 
املحاكم«. أمام  عرضت  التي  القضايا 

اإلعالمي  املركز  عىل  املرشف  وأوضح 

من خالل الورشة أن »مجلس القضاء 
األعىل ومن خالل محاكم التحقيق جاء 
الفساد  جرائم  ومواجهة  مكافحة  يف 

اإلداري واملايل التي تتطلب وجود 
وتظافر  قوية  إرادة 

مؤسسات  جهود 
يف  كافة  الدولة 

من  الحد  سبيل 
ها  ر نتشا ا
ء  لقضا ا و
عليها معالجة 
ها  ر ثا آ

السلبية«.

ارتفاع سعر الدوالر مع حظر تجوال   ... مفردات الحصة التموينية صفر... ارتفاع 
البطيء  الحقيقي  املوت  هذا   : بالصيدليات  األسعار  ارتفاع   .. األسواق  يف  األسعار 

للمواطن الفقري..
 حسبنا الله ونعم الوكيل.

                                                                                   *  جواد الجعفري

طالب سائقو مركبات يف محافظة املثنى الجهات 
حال  بسوء  املتمثلة  ملعاناتهم  حد  بوضع  املعنية 
الجنوبية  املحافظات  يربط  الذي  السماوة«  »نفق 
بمدينة السماوة، وإيجاد حل نهائي لتلك املشكلة 

الخدمية املستمرة منذ سنوات.

مثاال  يعترب  السماوة  نفق  إن  منهم   عدد  وقال 
املزمن،  الحكومي  واإلهمال  الخدمات  لسوء 
املطبات  كثرة  بسبب  مركباتهم  تأثر  إىل  مشريين 
والحفر ونضوح املياه الجوفية وعدم إصالح النفق  

بشكل صحيح.

النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  حذر 
بتخصيصات  املساس  من  الكعبي  حسن 
التقليل  أو  االجتماعية  الرعاية  شبكة 
واألزمة  كورونا  جائحة  تفيش  ظل  يف  منها 
إىل  إضافة  العراق،  بها  يمر  التي  االقتصادية 
ساهم  الذي  الدوالر  رصف  سعر  زيادة  قرار 
بشكل  الرواتب  مقدار  بتقليل  كبري  بشكل 
عام و جعل قيمة الدينار ضعيفة جدا وأنهك 
كاهل الرشائح الفقرية والوسطى، مستغربا 
من حذف املادة املتفق عليها بمسودة املوازنة 
بزيادة  والخاصة  العمل  وزير  بحضور 

تخصيصات الرعاية االجتماعية.
املالية  اللجنة  عىل  انه  بيان  يف  الكعبي  وقال 
السياسية  بالضغوطات  التأثر  عدم  النيابية 
بحجة  تمارس  التي  واملزاجيات  واألهواء 
بعض  تخصيصات  وزيادة  وتشجيع  تنمية 
برواتب  املشمولني  حساب  عىل  القطاعات 

امُلتّخذ  اإلجراء  معتربا  االجتماعية،  الرعاية 
الفقرية  بالرشائح  بليغا  رضرا  يلحق 

والوسطى من أبناء املجتمع.

نشكر اعضاء مجلس النواب املحرتمني ممثيل الشعب عىل وقوفهم 
مع االف من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية من حملة الشهادات 
تسويف  بعدم  نطالب  والتسويف  للظلم  تعرضهم  بعد  النصافهم 
ايجاد  مع  تنفيذها  موضوع  ومتابعة  السابقة  كالسنني  املادة 
املالك  من  بالتحويل  الراغبني  لتحويل  املناسبة  االلزامية  الصيغة 
العسكري اىل املالك املدنيداخل الوزارة او نقلهم اىل الوزارات املدنية 
االخرى  سنقف معكم مثلما وقفتم معنا كنتم خري ممثيل لرشيحة 

مهمه من ابناء الوطن  ..
- رابطة املراتب الخريجني / وزارتي الدفاع والداخلية 

                                  * حامد مهلهل 

 نطالب بعدم تسويف مطالبنا المشروعة

الموت البطيء

الرشوة .. هل اصبحت حالة مشروعة  ؟؟

دعوات لتفعيل القوانين
 الملزمة للشركات النفطية بتشغيل العمالة المحلية

الصحة  وزارة  مبنى  أمام  من  املتظاهرين  انسحب 
إياهم  الصحة واعدا  لقاء ممثلني عنهم بوزير  بعد 

بتحقيق مطالبهم.
محافظة  من  التظاهرة  يف  املشاركني  أحد  وقال 
بإصدار  وجه  الصحة  وزير  أن  سعد  سجاد  واسط 
الخطورة  بمخصصات  اإلداريني  بشمول  كتاب 
الجهات  إىل  إرساله  وسيتم  عنهم  التسكني  ورفع 

املختصة.
يذكر أن املئات من الكوادر اإلدارية العاملني يف وزارة 
الصحة  وزارة  مبنى  أمام  تظاهرة  نظموا  الصحة 
شارك فيها عدد من املحافظات للمطالبة بشمولهم 
عنهم  التسكني  ورفع  الخطورة  بمخصصات 
ملوحني باإلرضاب العام يف حال عدم االستجابة إىل 

مطالبهم.

مناشدة إىل السيد رئيس الوزراء
نحن خريجو املعاهد التقنية يف ذي قار مظلومني 
من 2003 لحد االن ومىض علينا سنوات التخرج 
انصافنا ألننا  امل يف  ونحن نتظر منكم بصيص 
رشيحه مظلومة فقد ظلمنا منذ سنوات ولبعض 
اذان  منا أصبحت اعمارهم األربعني ولكن بدون 
واعتصامات  مظاهرات  خرجنا  ونحن  صاغيه 
باسم  نناشدكم  االختصاصات  كافات  ونحن 
بدون  رصخة خريج مظلوم مىض عليه سنوات 
من  ارجو  حقوقنا  من  حق  أبسط  نطالبكم  أمل 

سيادتكم ان تنصفونا نحن أبنائكم.

                                       *  شهد صالح

نطالبكم بأبسط حق 
من حقوقنا

إنسحاب كوادر الصحة من أمام وزارتهم بعد وعود بتحقيق مطالبهم

مطالبات بحلول لتردي واقع حال »نفق السماوة«

منتسبون في الجيش يطالبون بشمولهم بتوزيع قطع األراضي

السالم عليكم و رحمة الله 
نحن    .. الوزراء  رئيس  يا  بيوتنا  )انهجمت(  لقد 
قامت  خاص(  قطاع   ( املؤكسد  االسفلت  اصحاب 
وزاره النفط برفع  سعر املادة االولية للمرة الثانية 
القطاع  هذا  ايقاف  اىل  ادى  مما  سنتني  خالل 
 .. ساكا  تحرك  ولم  االعالم  وسائل  عرب  وناشدناك 
هل ترىض بقطع ارزاق الناس .. حسبنا الله ونعم 

الوكيل عىل كل ظالم.

                           * زيد التميمي

..)اب  من  طلب  املوقر  الوزراء  رئيس  دولة 
لستة اوالد( ويسكن يف دار لاليجار رفقا بنا 
يف ظالل اكتساح جائحة كورونا يف ساللتها 
القروض  اقساط  بتأجيل  اطالب  الجديدة 
لنا  ليتسنى   2021 العام  لهذا  والسلف 
مجابهة هذا الوباء الننا بحاجة ماسة لرشاء 
ادوية ومستلزمات طبية تقينا من انتشاره 
الن  خاص  وليس  عام  اثر  له  الطلب  وهذا 
فداحة  يف  منهكني  املوظفني  رشيحة  اغلب 

اقساط القروض والسلف .
لذا ارجو من سيادتكم املوقرة تأجيلها لهذا 

العام .
مع االحرتام.

                                              * محمد اليارسي

 نداء من مظلوم

تحذير ) شديد اللهجة( 
من المساس بمخصصات الرعاية االجتماعية

مناشدة عاجلة 

مواعيد عرقوب

وجهت الحكومة املحلية يف محافظة ذي قار 
الجهات املعنية بمتابعة االلتزام بمنع الصيد 
وبيع األسماك خالل فرتة التكاثر والتي تبدأ 

من اليوم ولغاية منتصف نيسان املقبل.
الكناني  حازم  املحافظ  لنائب  بيان  وقال 
انه  منه  نسخة   ) الناس  و  املراقب   ( تلقت 
يف  فرعية  ولجان  عليا  لجنة  تشكيل  تم 
هذه  تنفيذ  ملتابعة  اإلدارية  الوحدات  جميع 
اإلجراءات وتشديد الرقابة وإحالة املخالفني 

إىل الجهات القضائية املختصة.

الصيد خالل موسم 
التكاثر تهديد بالقضاء 

على الثروة السمكية

طالب منتسبون يف الجيش العراقي 
من أهايل املثنى، بشمولهم بتوزيع 
قطع األرايض أسوة بباقي الرشائح 

األخرى.
وقال عدد منهم إن التضحيات التي 
قدموها والخطورة التي يتعرضون 
املختصة  الجهات  عىل  تحتم  لها 

شمولهم بتوزيع قطع األرايض.
أبناء  من  اآلالف  أن  إىل  مشريين 
املحافظة انضموا لصفوف الجيش 
من  السابق  النظام  سقوط  بعد 
قطعة  عىل  منهم  أي  حصول  دون 

أرض.

ايام  ثالثة  ملدة  الشامل  الحرض  قرار 
الناس  الشهر  نصف  يعني  االسبوع  يف 
االمر  وهذا  عملها  مزاولة  من  ممنوعة 
واالجور  املصالح  باصحاب  سيرض 
يعيش  العراقي  الشعب  ثلث   .. اليومية  
وجدتم  هل  الفقر  خط  مستوى  تحت 

هكذا  هذااملفروض  قراركم  عن  بدائل 
ال  شعبي..  استفتاء  يسبقها  قرارات 
غايتكم  كانت  فقرا.فاذا  الفقراء  تزيدوا 
التجمعات  فامنعوا  كورونا  من  الوقاية 
العامة فقط وحاسبوا عىل االلتزام بطرق 
الوقاية والسالمة واتركوا الناس وارزاقهم 

وباء  عن  خطرا  اليقل  االرزاق  فقطع   .
كورونا .. فتجربة الحظر اثبتت فشلها يف 
العام املايض ولم يقلل من انتشار املرض 

فهل نعيد نفس الفشل ؟!

           *  حيدر ابو العطور

رسالة الى اصحاب القرار في البلد : ال تزيدوا الفقراء فقرا
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الشكاوى تالحق »تيك توك«
تجربة تكشف امكانية إبقاء البشر أحياء على المريخ في جميع أنحاء أوروبا

أن  جدي�دة  تج�ارب  أظه�رت 
)املعروف�ة  الزرق�اء  البكتريي�ا 
أيضا باس�م الطحالب الخرضاء 
املزرقة( يمكن أن تنمو بنجاح يف 

ظروف الغالف الجوي للمريخ.
وهن�اك حاجة إىل ع�دد قليل من 
بالطب�ع،  اإلضافي�ة،  املكون�ات 
نح�و  مهم�ة  خط�وة  لكنه�ا 
القائم�ة  الحي�اة  أنظم�ة دع�م 
ع�ى البكتريي�ا الزرق�اء للموائل 
البرشي�ة، عندما نش�ق طريقنا 

أخريا إىل هناك.
الفلكي�ة  األحي�اء  عال�م  وق�ال 
س�يربيان فرس�ايو، من جامعة 
بريم�ن يف أملاني�ا: »نظه�ر هن�ا 
يمكنه�ا  الزرق�اء  البكتريي�ا  أن 
اس�تخدام الغ�ازات املتوف�رة يف 
الغالف الج�وي للمريخ، بضغط 
كمص�در  منخف�ض،  إجم�ايل 
للكرب�ون والنيرتوج�ن. ويف ظل 
هذه الظروف، حافظت البكترييا 
الزرق�اء عى قدرتها ع�ى النمو 
يف امل�اء الذي يحت�وي فقط عى 
غب�ار، وم�ا ي�زال م�ن املمك�ن 
امليكروبات  لتغذية  اس�تخدامها 
األخرى. وهذا يمكن أن يس�اعد 
يف جع�ل البعثات طويلة املدى إىل 

املريخ مستدامة«.
البكتريي�ا  األرض،  ع�ى  وهن�ا 
األكث�ر  دائم�ا  ليس�ت  الزرق�اء 
األخ�رى.  الحي�اة  م�ع  توافق�ا 
كل  يف  عليه�ا  العث�ور  ويمك�ن 
موطن تقريبا عى هذا الكوكب، 
ويف بعض األحيان تنتج س�موما 

قوي�ة يمكنه�ا قت�ل الكائن�ات 
الحية األخرى.

طف�رة  أن  العلم�اء  ويعتق�د 
البكتريي�ا الزرقاء قبل 2.4 مليار 
س�نة كان�ت مس�ؤولة إىل ح�د 
كبري ع�ن غالفنا الج�وي القابل 
انفج�رت  وعندم�ا  للتنف�س. 
املش�هد،  يف  الزرق�اء  البكتريي�ا 
قامت بضخ األكسجن يف الغالف 
الج�وي، ما أدى إىل تغيري كبري يف 

الكوكب بأكمله.
البكترييا  أن�واع  وتنت�ج جمي�ع 
الزرقاء األكسجن كمنتج ثانوي 
لعملي�ة التمثي�ل الضوئي، وهي 
مص�در ال يق�در بثم�ن، حت�ى 
اليوم.وكان العلم�اء يفكرون يف 
إمكاني�ة وكيفية تس�خري قدرة 
البكتريي�ا الزرق�اء ع�ى إنت�اج 
األكس�جن من أجل العيش عى 

املريخ )ويف الفضاء(.

عملي�ة قرصنة معلوماتي�ة طويلة 
املدى استهدفت رشكات ومؤسسات 
فرنس�ية عملية قرصنة معلوماتية 
رشكات  اس�تهدفت  امل�دى  طويل�ة 

ومؤسسات فرنسية
أعلن�ت الهيئة الفرنس�ية ألمن نظم 
املعلومات )أنيس( أّن عملية قرصنة 
اخرتقت ش�بكات إلكرتوني�ة تابعة 
فرنس�ية  ومؤسس�ات  ل�«هيئ�ات 

عديدة«.
أّن  الفرنس�ية،  الهيئ�ة  وأوضح�ت 
عملية القرصنة اخرتقت الش�بكات 
ب�ن العام�ن 2017 و2020، ع�رب 
الذي  الفرن�يس،  برنامج س�نرتيون 
يض�ّم ب�ن عمالئ�ه رشكات ك�ربى 

ووزارة العدل.
وقالت الهيئة الفرنسية إّن املتسللن 
اس�تغلوا ثغ�رة أمني�ة يف برمجيات 
مراقبة تبيعها مجموعة س�نرتيون 
الت�ي تس�تعن بخدماته�ا رشكات 
ك�ربى مثل رشك�ة كهرباء فرنس�ا 
تاليس وعمالقة  الدف�اع  ومجموعة 

النفط والغاز توتال.
له�ذا  املس�تخدمن  آالف  بيان�ات 

التطبيق عرضة لخطر القرصنة
القص�ة الكامل�ة لقرصن�ة أنظم�ة 
الرشكة املطورة للعبة »س�ايرببانك 

»2077
ووفق�اً ملوق�ع س�نرتيون ف�إّن من 
ب�ن عمالئها أيض�ًا وزارة الع���دل 
مث�ل  م�دن  وس�لطات  الفرنس�ية 

بوردو.
وكتبت الهيئ�ة الوطنية الفرنس�ية 
ألم�ن نظ�م املعلوم�ات يف تقرير إّن 
»ه�ذه الحمل�ة أّث�رت يف الغالب عى 
املعلوم�ات،  تكنولوجي�ا  م�زّودي 
خدم�ات  م�زّودي  وخصوص�اً 
إنه�ا  الوي�ب«. وقال�ت  اس�تضافة 
اكتشفت »باًبا خلفًيا« يف العديد من 
خ�وادم س�نرتيون أتاح للمتس�لّلن 

الوصول إىل شبكاتها.
أّن »ه�ذه الحمل�ة  وذك�ر التقري�ر 
تحمل العديد من أوجه التش�ابه مع 
حمالت س�ابقة ُنسبت إىل مجموعة 
تسلّل تحمل اسم ساندوورم«، وهي 
مجموع�ة م�ن قراصن�ة اإلنرتن�ت 
يعتقد أنهم عى صلة باالستخبارات 

العسكرية الروسية.

الكشف عن أكبر عملية 
قرصنة استهدفت شركات 

ومؤسسات فرنسية

اق�رتب حل�م الس�يارة الطائ�رة خطوة 
واح�دة من الواقع بع�د أن منحت إدارة 
الط�ريان الفيدرالي�ة FAA املوافقة عى 
مركب�ة أرضي�ة جوية هجين�ة يمكنها 

التحليق برسعة 100 ميل يف الساعة.
املس�ماة الطائ�رة  الس�يارة  وحصل�ت 
Terrafugia Transition ع�ى ش�هادة 
خاص�ة بصالحية الطائ�رات الرياضية 

الخفيفة م�ن الوكالة، مما 

يمنحها الضوء األخرض لإلقالع.
ويتوف�ر اآلن إص�دار خ�اص بالط�ريان 
فقط للطيارين ومدارس الطريان، وذلك 
بالرغم من مرور ع�ام آخر أو نحو ذلك 
قب�ل أن تصب�ح مكونات س�ي���ارتها 
ت�زال  ال  حي�ث  الش�وارع،  يف  قانوني�ة 
بحاج�ة إىل تلبي�ة معايري الس�المة عى 

الطرق.
ويمكن للس�ائقن االنتقال من الطريان 

أق�ل  يف  القي�ادة  إىل 
دقيق�ة،  م�ن 

واإلق�الع 

أو  الصغ�رية  املط�ارات  يف  والهب�وط 
الطريق الرسيع.

وتأم�ل رشك�ة Terrafugia يف الحصول 
ع�ى اإلنت�اج واملوافق�ات عى الس�يارة 
الطائرة الهجينة ذات املقعدين خالل عام 
2022، لكن املهتمن بتجربتها يحتاجون 
إىل رخصة قيادة وش�هادة طيار ريايض.
للص�ن  اململوك�ة   Terrafugia وكان�ت 
مفرطة يف التفاؤل بشأن تسليم الطائرة 
الصالحة للطرق، وهي طائرة صغرية 
ذات أجنحة قابلة للسحب يمكنها 
القي�ادة عى الط�رق والطريان 
الطلق.ووع�دت  اله�واء  يف 
يف  ببيعه�ا  الب��داي�ة  يف 
ع�ام 2015، وم�ن ثم 
ث�م  وم�ن   ،2018
لك�ن   ،2019 ع�ام 
لرشكة  العام  املدير 
)كيف����ن   ،Terrafugia
 Kevin كولب���ورن( 
أش���اد   ،Colburn
بجه����ود فريقه 
الوباء  عام  خالل 
لصع������ب  ا

للغاية.

Terrafugia حلم السيارة الطائرة يقترب من الواقع مع
قامت رشكة مايكروسوفت بتحديث 
لألجه�زة  املوح�د   Office تطبي�ق 
اإلص�دار  إىل   iOS لنظ�ام  املحمول�ة 
2.46 م�ع دع�م iPadOS لكي يعمل 
عرب أجهزة حواس�يب آيب�اد اللوحية 

من رشكة آبل.
وبع�د إصداره لجهاز آيفون يف ش�هر 
فرباي�ر 2020، حدث�ت الرشك�ة اآلن 
إص�دار آيباد ليك�ون تطبيًق�ا واحًدا 

وموحًدا.
ويعد Microsoft Office لجهاز آيباد 
اآلن تطبيًقا واح�ًدا يتضمن Word و 
 OneNote و   Excel و   PowerPoint

ضمن شكل وأسلوب موحدين.
ويجم�ع تطبي�ق Office الجديد بن 
يف   PowerPoint و   Excel و   Word
تطبيق واحد، ويمكن للمس�تخدمن 
أو   Excel أو   Word إنش�اء  اختي�ار 
املس�تندات األخرى من داخل شاشة 

البدء الواحدة.
مايكروس�وفت  وأطلق�ت 

الربنامج يف األصل لنظامي 
وأندروي�د   iOS التش�غيل 

وتعم�ل   ،2019 ع�ام  يف 
الرشكة منذ ذلك الحن عى تحسينه 

تدريجًي�ا، لكنه عم�ل دائًما يف وضع 
آيب�اد  اإلط�ارات ب�دالً م�ن تطبي�ق 

املحّسن بالكامل.
أن  الجدي�د  التحدي�ث  ه�ذا  ويعن�ي 
 iPadOS أصب�ح اآلن تطبي�ق Office
كاماًل، مع إمكانية الوصول إىل جميع 
املتغ�ريات اللوحي�ة العادية ملجموعة 

إنتاجية مايكروسوفت.
ويتم تجمي�ع التطبيق أيًضا يف بعض 
بش�كل  املصمم�ة  املفي�دة  األدوات 

أسايس ملهام األجهزة املحمولة.
ويتضمن ذلك القدرة عى إنش�اء 

ملف�ات PDF برسعة أو توقيع 
املس�تندات، وتحويل الصور 

وج�داول،  نص�وص  إىل 
اإلجراءات  م�ن  واملزيد 

الرسيعة.
عمالق�ة  وقام�ت 
ت  مجي�ا لرب ا
ع�روض  بتبس�يط 

Office لألجه�زة املحمول�ة ع�رب هذا 
التطبي�ق الف�ردي، لك�ن تطبيق�ات 
 PowerPoint و   Excel و   Word
 App يف  متاح�ة  ت�زال  ال  املس�تقلة 

Store ويتم تحديثها بانتظام.

iOS في آيباد Office مايكروسوفت تطرح تحديثا لتطبيق

م�ن املنتظ�ر أن يتوقف تطبيق ش�هري ع�ى متجر 
»غوغل ب�الي« )Google Play(، ع�ن العمل يف عدد 
من أجهزة أندروي�د قريبا، ومن بينها بعض أجهزة 

هواوي.
وح�ذر الخ�رباء من أن بع�ض األجه�زة من رشكة 
الهوات�ف الذكي�ة العمالق�ة، هواوي، ق�د ال تتمكن 

قريبا من تشغيل تطبيق »غوغل ديو« الشهري.
وذك�ر موق�ع »إكس�ربيس« الربيطان�ي أن هواتف 
ه�واوي األحدث قد تفقد قريب�ا الوصول إىل تطبيق 

محادثات الفيديو، وذلك ألن غوغل غرّيت، حس�بما 
ورد، متطلب�ات تطبيق »الرس�ائل« حت�ى ال يعمل 
 uncertified( »التطبيق عى »أجهزة غ�ري معتمدة
devic(، والذي سيبدأ تطبيقه بحلول 31 آذار املقبل.

وس�تندرج أجهزة هواوي األحدث ضمن هذه الفئة 
بع�د أن ت�م وضع صان�ع الهواتف الذكي�ة الرائد يف 
القائمة الس�وداء للتجارة األمريكية املعروفة باسم 

Entity List يف مايو 2019.
وستتأثر أجهزة مثل Pro P40 وPro 40 Mate بهذا 

التغيري.
وذكر موق�ع 9to5Google، أن آخر تحديث لتطبيق 
»غوغ�ل دي�و« اإلص�دار 123، ق�دم إش�عارا يحذر 
املس�تخدمن املتأثرين الذين سيفقدون الوصول إىل 

التطبيق.
وتقول الرس�الة: »س�يتم إيقاف ديو قريبا. ونظرا 
ألن�ك تس�تخدم جهازا غ�ري مدعوم، فس�يقوم ديو 
بإلغاء تس�جيل حسابك عى هذا الجهاز قريبا. نزِّل 

Clips وسجل املكاملات لتجنب فقدها«.

لمستخدمي هواوي.. غوغل تحظر تطبيقا شهيرا على أندرويد 

بدأت رشكة مايكروسوفت يف اختبار بث ألعابXbox cloud gaming يف متصفحات 
الويب، كما يمكن للمس�تخدمن اآلن تجربتها عرب أجهزة أندرويد، حيث سيساعد 
املش�غل املبارش عى تش�غيل األلعاب الحديثة والعثور عى ألعاب جديدة للعب من 

.Xbox Game Pass Ultimateخالل اشرتاك
وبحس�ب موقع engadget األمريكي، فيحتاج املختربين إىل وحدة تحكم لتش�غيل 
 Chromium ويقترص االختبار حالًيا عى املتصفح�ات القائمة عى ،Xbox ألع�اب
مثل Chrome أو مايكروسوفت Edge، لكن قد يستغرق األمر بعض الوقت قبل أن 

.iOS تعرف كيف تبدو التجربة عى جهاز
وم�ن غ�ري الواضح أيًضا الدقة التي تس�تخدمها مايكروس�وفت للعب، عى الرغم 
م�ن أنه من غري املحتمل أن تكون 4K عندما تق�وم الرشكة برتقية بنيتها التحتية 

السحابية إىل أجهزة Xbox Series X يف وقت الحق يف عام 2021.
ولعل هذا اختبار مغلق يف الوقت الحايل، عى الرغم من أن مايكروسوفت قد وعدت 
بإتاحة بث iOS و PC عى الويب يف الربيع، فيما يش�ري املدى الطويل إىل أن عمالق 
التكنولوجيا يس�ري عى الطريق الصحيح، ويكفي القول أن هذا س�يكون توس�ًعا 

مهًما. 

مايكروسوفت تبدأ اختبار ألعاب 
Xbox على الويب

تسريبات: جهاز آيفون القادم سيحتوي 
على شاشة دائمة العرض

ر التكنولوجيا لعالج  هل ُتسخَّ
األمراض أو للتحكم في العقل؟

ذكرت دراسة يف جامعة كوين ماري يف لندن، أن أفكارنا خاصة – 
أو ع�ى األقل كانت كذلك. إن االخرتاقات الجديدة يف علم األعصاب 
وال�ذكاء االصطناعي تعمل عى تغي�ري هذا االفرتاض، بينما تدعو 
يف الوقت نفسه إىل طرح أسئلة جديدة حول األخالق والخصوصية 

وآفاق التفاعل بن الدماغ / الكمبيوتر.
ويصف بحث ُنرش األس�بوع امل�ايض من جامع�ة “كوين ماري” 
يف لن�دن تطبيقاً لش�بكة عصبية عميق�ة يمكنها تحدي�د الحالة 
العاطفي�ة ألي ش�خص من خ�الل تحليل اإلش�ارات الالس�لكية 
املس�تخدمة. يف هذا البحث، شاهد املش�اركون يف الدراسة مقطع 
فيدي�و أثن�اء إرس�ال إش�ارات الرادي�و تجاهه�م وقياس�ها عند 
ارتدادها.كش�ف تحليل حركات الجس�م عن معلوم�ات “خفية” 
ح�ول معدل رضبات القلب والتنفس لدى الفرد. من هذه النتائج، 
يمك�ن للخوارزمية تحديد أحد أنواع املش�اعر األساس�ية األربعة: 
الغض�ب، الحزن، الفرح واملتع�ة. اقرتح الباحث�ون أن هذا العمل 
يمكن أن يساعد يف إدارة الصحة والعافية واستخدامه ألداء مهام 

مثل اكتشاف حاالت االكتئاب.

تتزايد الش�ائعات حول تش�كيلة آيفون لعام 2021 برسعة، وقد ش�ارك 
موقع »آبل إنس�ايدر« سلس�لة من ترسيبات آيفون التابعة للجيل التايل، 

بما يف ذلك عمل الشاشة بشكل دائم.
وبحس�ب ما ورد، فإن شاش�ة LTPO املوفرة للبطاري�ة والتي تبلغ 120 
هرتز، ستحاكي شاشة القفل الخاصة بك وتقدم مجموعة من املعلومات 
دون أي إدخ�ال، تماًما مثل ما تراه عى بعض هواتف أندرويد. س�تكون 
البطارية والساعة فقط مرئين باستمرار. وستظهر اإلخطارات الجديدة 

عى الشاشة للحظات قبل أن تختفي.
كم�ا تق�ول املعلومات املرسب�ة، أن الكامريات خضع�ت لعمليات ترقية، 
بما يف ذلك الكامريات فائقة االتس�اع املحّسنة )مع أداء أفضل يف اإلضاءة 
املنخفضة(، والتصوير الفلك�ي التلقائي ووضع فيديو عمودي. قد ترى 

أيًضا مغناطيس MagSafe قوي أيًضا يف األجهزة الجديدة.
وزع�م املحللون أن التصميم قد ال يتغري كث�رًيا هذا العام، بخالف الغالف 
الخلفي الغري المع عى طرازات برو. العديد من الشائعات السابقة تشري 
إىل أن آيفون سيستخدم درجة أصغر لجهاز Face ID والكامريا األمامية، 

إىل جانب قارئ بصمات األصابع عى الشاشة.

تعرضت منصة تيك توك الصينية ملش�اركة مقاطع الفيديو القصرية 
اململوكة لرشكة بايت دانس إىل العديد من الش�كاوى من مجموعات 
املس�تهلكن يف االتحاد األوروبي بزعم انتهاكها لقوانن املس�تهلك يف 
الكتل�ة وإخفاقها يف حماية األطفال من اإلعالنات املخفية واملحتوى 

غري الالئق.
وتزداد شعبية منصة تيك توك برسعة يف جميع أنحاء العالم، ال سيما 
بن املراهقن، وهي تواجه انتق����ادات متزايدة بش�أن سياس�ات 
الخصوصي�ة والس����المة الخ�����اص�ة به����ا بع�د ع�دد من 

الحوادث.
وأش�ارت مجموع�ة املس�تهلك����ن األوروبي�ة BEUC إىل العدي�د 
من املش�كالت ف����ي ش�كواه����ا، من بي���نها ش�������روط 

الخدمة.
وقالت: إن رشوط الخدمة غامضة وغري واضحة وتفضل املنصة عى 
حس�اب مستخدميها، كما أن رشوط حقوق النرش الخاصة بها غري 
عادلة ألنه�ا تمنح املنصة حًقا غري قابل لإللغاء الس�تخدام وتوزيع 
وإعادة إنتاج مقاطع الفيديو التي ينرشها املستخدمون دون مقابل.

وأوضحت املجموعة أن سياس�ة العنارص االفرتاضية للرشكة، حيث 
يمكن للمستخدمن رشاء العمالت الستخدامها يف الهدايا االفرتاضية 
ملش�اهري تيك ت�وك الذين يحب�ون أداؤهم، تحتوي ع�ى رشوط غري 

عادلة وممارسات مضللة.
وقالت مجموعة املس�تهلكن األوروبية: فش�لت تي�ك توك يف حماية 
األطف�ال واملراهقن من اإلعالنات املخفي�ة واملحتوى الذي قد يكون 

ضاًرا عرب منصتها.
وأضافت مجموعة املس�تهلكن األوروبية: إن ممارس�ات الرشكة يف 

معالجة البيانات الشخصية للمستخدمن مضللة.
وباإلضاف�ة إىل ش�كوى مجموع�ة املس�تهلكن األوروبي�ة، قام�ت 
منظم�ات املس�تهلكن يف 15 دول�ة بتنبي�ه س�لطاتها وحثته�ا عى 

الترصف.
وقال متحدث باس�م تيك توك: نحن دائًما منفتحون عى سماع كيف 
يمكنن�ا التحس������ن، وقد اتصلن�ا بمجم�����وعة املس�تهلكن 
األوروبي�ة حي�������ث نرح�����ب باجتم�اع لالس�تم����اع إىل 

مخاوفها.
وقال�ت الرشك�ة: إنه�ا ط�ورت ملخًص�ا داخ�ل التطبيق لسياس�ة 
الخصوصي�ة الخاصة بها لتس�هيل فه�م املراهقن ملوقفها بش�أن 

الخصوصية.
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) نور عىل نور (

يف حادثة مروعة، قتلت فتاة تبلغ من العمر 13 
قيادة سيارة  بعد  مأوى دهساً  بال  عاًما رجلني 

والدتها دون رخصة يف كاليفورنيا.
والدتها  أخذت سيارة  الفتاة  إن  الرشطة  وقالت 
دون علمها، وكانت تقودها وبجانبها صديقتها 
يف  إسكونديدو  مدينة  يف  الحادث  الصغرية.وقع 
منطقة مقاطعة نورث كاونتي بمقاطعة سان 

دييغو يوم الجمعة، وفق »دييل ميل«.
وقال بيان للرشطة إن ضابط إسكونديدو أوقف 
السيارة يف حوايل الساعة 11.19 مساًء بالقرب 

من شارع جامبل بسبب مخالفة مرورية.
أن  الوقت، هو  ذلك  الضابط يف  يعرفه  لم  ما 
السيارة كانت تقودها فتاة تبلغ من العمر 
اقرتب  فعندما  فيستا،  من  عاًما   13
الضابط من السيارة سريا عىل األقدام 
الفتاة  هربت  السائق،  مع  للتواصل 

ولكنها  »ميشن«  شارع  إىل  متجهة  بالسيارة، 
محاولتها  عند  السيارة  عىل  السيطرة  فقدت 
منطقة  يف  السيارة  فدخلت  اليسار،  إىل  الدوران 
بال  برجلني  واصطدمت  الرصيف  عىل  عشبية 

مأوى كانا نائمني عىل العشب.
إلقاء  من  وتمكنت  بالسيارة  الرشطة  لحقت 

القبض عىل الفتاة يف مكان الحادث املروع.
تويف  بينما  الحادث  مكان  يف  رجل  وفاة  وأعلن 

اآلخر يف وقت الحق يف املستشفى.
الطبي  الفحص  ومكتب  الرشطة  تزال  وال 
يحاوالن التعرف عىل الرجلني، لكن كالهما كانا 

بالغني ويعتقد أنهما بال مأوى.
رساحهن  وإطالق  الفتاتني  عىل  القبض  وتم 

الحًقا بحضور الوالدين.
ولم يتضح عىل الفور ما إذا كانت الفتاة املراهقة 

ستواجه اتهامات تتعلق بالوفاة.

اليابانية  السلطات  حذرت 
من رياح خطرية وعواصف 
اقرتاب  مع  شديدة  ثلجية 
عاصفة شتوية قوية نحو 
وشمال  الساحلية  املناطق 

البالد.
األرصاد  هيئة  وحذرت 
من  اليابانية  الجوية 
منذ  ثلجية  عاصفة  »أقوى 
سنوات« يف جزء من جزيرة 
هوكايدو شمايل البالد حتى 
األربعاء.وناشدت  اليوم 
الهيئة سكان املنطقة بعدم 
منازلهم.كما  من  الخروج 
تساقط  من  الهيئة  حذرت 
عالية  وأمواج  كثيفة  ثلوج 
واضطراب  قوية  ورياح 
شمال  يف  املرور  حركة  يف 
واملناطق  البالد  رشقي 

املطلة عىل بحر اليابان. 

 ضفاف تحتضن أكبر غابة نخيل في العالم 

news

طفلة تسرق سيارة والدتها وتقتل شخصين دهسًا

اليابان تستعد لعاصفة ثلجية شديدة

وصلت لؤلؤة ثمينة إىل مائدة سائق شاحنة 
بحرية  مأكوالت  وجبة  ضمن  تايالندي 
السائق  بمبلغ زهيد.ودفع  لعائلته  اشرتاها 
بحسب  عاماً(،   40( جانسوك  مونثيان 
عن  اإلخباري  »سبوتنيك«  موقع  نقل  ما 
باهتا  الربيطانية، 50  »دييل ميل«  صحيفة 
بحر  محار  وجبة  مقابل  دوالر(   1.67(
منزله.وفوجئ  بقرب  األسواق  إحدى  من 

النادرة  الربتقالية  »ميلو«  بلؤلؤة  جانسوك 
زوجته  قامت  بعدما  الوجبة،  داخل  جداً 
الطعام  تناول  وأثناء  وسلقها،  بطهيها 
فمه  يف  قاسية  قطعة  وجود  ابنهما  الحظ 

وكبرية.
وأصيبت األرسة بالدهشة عندما بصق االبن 
النفيسة  اللؤلؤة  لتظهر  القاسية،  القطعة 

بجمالها البديع وبوزن 8 غرامات.

ورصح األب بأن هذه اللؤلؤة ستغري حياته 
»اجتمعت  قائالً:  الباهظ،  ثمنها  بسبب 
عىل  نظرة  إللقاء  جميعاً  وجرياني  عائلتي 
من  نره  لم  يشء  أنه  عىل  واتفقوا  الحجر، 
من  التأكد  نريد  »بالطبع،  قبل«.وأضاف: 
أنها واحدة من الآللئ الباهظة الثمن، لكن 
لدي إحساس بأنه يمكننا كسب الكثري من 

املال مقابل هذه الؤلؤة«.

لؤلؤة باهضة الثمن تصل إلى مائدة سائق شاحنة

اكتشفت مجموعة من العلماء 
تعي�ش  غريب�ة«  »مخلوق�ات 
تحت جرف جليدي يبلغ سمكه 
الجنوبي،  بالقط�ب  900 م�رت 
الي�وم  ن�رش  مق�ال  بحس�ب 
االثن�ني يف دورية »فرونتريز إن 
ماري�ن س�اينس«.وعن طريق 
الحف�ر ع�رب الج�رف الجليدي 
اكتش�ف  »فيلتش�نر-رون«، 
الحيوانات  بالصدف�ة  العلم�اء 
الت�ي تش�به اإلس�فنج وربم�ا 
مجهول�ة  أخ�رى  مخلوق�ات 
ملتصقة بجلمود يف قاع البحر.

وقال جيمس سميث وهو عالم 

جيولوج�ي يف مرك�ز »بريتش 
أنتاركتيك سريفاي« الربيطاني 
انتش�ال  نتوقع  لألبحاث: »كنا 
رواسب من تحت الجليد ولكننا 
تفاجأنا عندما صدمنا الجلمود 
اللقط�ات  ورأين�ا م�ن خ�الل 
أن هن�اك حيوان�ات  املص�ورة 

تعيش عليه«.
بريت�ش  بي�ان  وبحس�ب 
أنتاركتي�ك س�ريفاي، هذه هي 
الدراس�ة األوىل الت�ي تعثر عىل 
حيوان�ات تعي�ش يف مث�ل تلك 
الظ�روف حيث أنه لم يتم رصد 
سوى أنواع أخرى قليلة للغاية 

ع�ىل بع�د 260 كيلوم�رتا م�ن 
املحيط املفتوح، تعيش وس�ط 
ظالم حال�ك ويف درجات حرارة 

تبلغ سالب 2ر2 درجة مئوية.
وه�و  جريفي�ث  ه�و  وق�ال 
عال�م جغرافي�ا حيوي�ة وأحد 
املش�اركني يف الدراس�ة: »ه�ذا 
االكتش�اف هو من تلك الصدف 
الس�عيدة التي تدفع األفكار يف 
لنا  اتجاهات مختلف�ة وتظهر 
أن الحي�اة البحري�ة يف القطب 
ال  بش�كل  ممي�زة  الجنوب�ي 
يصدق ومتكيفة بش�كل مذهل 

عىل العالم املجمد«.

قامت وزارة البيئة  األسرتالية بقتل تمساحني وترشيحهما، بحثا 
ع�ن رفات برشي�ة، بعدما فقد رجل كان ق�د ذهب يف رحلة صيد 
مس�اء الخميس.وُعثر عىل قارب الصي�اد الجمعة وهو مقلوب، 
وبه أرضار توحي بوقوع هجوم من تمس�اح، ثم عثر عىل رفات 
برشي�ة يف املنطقة، مما دفع الس�لطات إلطالق عملية لإلمس�اك 
بالتماس�يح وقتله�ا للعث�ور ع�ىل بقاي�ا الرجل.وقتل�ت الوزارة 
تمس�احاً طوله حوايل 3 أمتار، بالقرب من جزيرة هينشينربوك، 

ليل األحد، بهدف ترشيحه بحثا عن رفات برشية.
وعثرت الس�لطات ع�ىل رفات برشي�ة داخل تمس�اح آخر يصل 
طول�ه إىل 4 أمت�ار، ت�م اإلمس�اك به، الس�بت، يف غايون�دا كريك 
بالق�رب م�ن املكان ال�ذي فقد في�ه الرجل.وقال�ت الرشطة، إن 
االختب�ارات جارية ملعرفة ما إذا كان الحيوان الثاني يحتوي عىل 
رفات برشية أيضا، وفق »س�كاي ني�وز عربية«.ويعد هذا ثالث 
هجوم من تماسيح يف كوينزالند هذا الشهر، حيث نجا اثنان من 

السباحني، قبل اختفاء الصياد.

أذهلت القط�ة العنكبوت رواد وس�ائل التواصل 
االجتماع�ي برش�اقة أطرافها من خالل تس�لق 

الجدران برسعة وبسهولة.
املعروف عن القطط أنها تحب التسلق، لكن هذه 
القطة الصغرية نقلت ش�غفها إىل املستوى أعىل 
يف الصني.وأطلق مس�تخدمو اإلنرتنت الصينيون 
عىل املسلية كيكي )Qiqi(، وهي قطة بريطانية 
قص�رية الش�عر تبلغ م�ن العمر ثالث س�نوات، 
لق�ب »القط�ة العنكبوت« بعد أن ت�م تصويرها 
وهي تتسلق برشاقة الجدار مثل متسلق الجبال 

املحرتف.
ونقل�ت »الداي�يل مي�ل« ع�ن صاحب�ة الحيوان 
األليف، الس�يدة لو قوله�ا إن قطتها كانت دائًما 
متس�لقة متحمس�ة تس�تمتع بقضاء أيامها يف 

القفز صعوًدا وهبوًطا.

أُطلق، أخ�رياً، رساح األمريكي، نزيل 
األح�داث األط�ول م�دة يف الس�جن، 
ال�ذي كان محكوم�اً عليه بالس�جن 
املؤبد، بعد أن أم�ى 68 عاماً خلف 
القضب�ان، رافض�اً خالله�ا التق�دم 
بطل�ب إف�راج م�رشوط ألن�ه عنيد 
و»يح�ب أن يبق�ى ح�راً«. وكان قد 
حكم عىل السجني، جوزيف ليجون، 
البالغ 83 عاماً، بالسجن مدى الحياة 
بعم�ر 15 عاماً، وذل�ك يف عام 1953 
ملش�اركته يف سلس�لة م�ن عمليات 
الس�طو واالعتداء م�ع مجموعة من 

املراهقني يف فيالدلفيا.
ويف س�بعينات القرن امل�ايض، أطلق 
رساح املئ�ات م�ن املحك�وم عليه�م 
والي�ة  يف  الحي�اة  م�دى  بالس�جن 

بنس�لفانيا كج�زء من خط�ة عفو، 
لكن ليجون لم يتقدم بطلب لتخفيف 
عقوبته، يف تربيره للس�بب قال: »أنا 
مجرد ش�خص عنيد لقد ولدت بهذه 
الطريقة«.وت�م تخفي�ف الحكم عىل 
ليجون بالس�جن 35 عاماً مع منحه 
الفرصة لتقديم طلب إفراج مرشوط 
يف ع�ام 2017، لك�ن ليج�ون رفض 
مجدداً، قائالً إن�ه يرغب يف أن يكون 
حراً، ومع اإلفراج املرشوط، ال يمكنه 
مغ�ادرة املدين�ة ب�دون إذن، وه�ذا 

يشكل قيداً عىل حريته.
ع�ىل األث�ر، ق�دم محام�ي ليج�ون، 
براديل بريدج طلب إفراج عن موكله، 
فوافق مكتب املدعي العام يف نوفمرب 

عىل طلبه.

رجل مفقود
 داخل بطون التماسيح!

االربعاء  17  شباط 2021   العدد  2527  السنة الحادية عشرة

 يقع ش�ط نهر العرب يف جنوب رشق 
الع�راق، ويتش�كل النهر م�ن التقاء 
نهري دجلة والفرات يف قضاء القرنة 
التاب�ع ملحافظ�ة الب�رة، ويتدف�ق 
باتجاه الجنوب الرشقي ملسافة 193 
كيل�و مرت، ويم�ر بمين�اء البرة يف 
العراق وميناء عبدان يف إيران، ويصب 
يف الخليج الفاريس، ويُش�ّكل النصف 
األخري م�ن النهر الح�دود بني العراق 
بالرواف�د  النه�ر  ويلتق�ي  وإي�ران، 
ونه�ر كارون م�ن الجان�ب الرشقي 

اإليران�ي، ويزداد ع�رض النهر حوايل 
37 مرت يف الب�رة، وعىل طول النهر 
توجد بس�اتني النخيل، التي يتّم ريها 
طبيعياً عن طريق حركة املد والجزر. 
أهمية نهر ش�ط العرب إّن لنهر شط 
الع�رب أهمية اقتصادي�ة كبرية لكّل 
من العراق وإيران، حيث يُشّكل أجزاًء 
من الحدود الحساس�ة بني الدولتني، 
وهو مم�ر العراق الوحيد إىل الخليج ، 
حيث يعتمد العراق عىل النهر كطريق 
مالحي مه�م، ويوجد ع�دد كبري من 

املوان�ئ ع�ىل جانب�ي النه�ر العراقي 
واإليراني، وهذا يُس�ّهل نقل البضائع 
واألشخاص من هذه الدول إىل البحار 
املفتوح�ة، وفي�ه أكرب غاب�ة نخيل يف 
العال�م، وتس�تخدم أش�جار النخي�ل 
ألغ�راض تجاري�ة، حي�ث تس�تخدم 
كغ�ذاء أس�ايس يف منطق�ة ال�رشق 
األوس�ط، وتس�تخدم أوراق الش�جر 
لصنع الحصري، وامل�راوح ، والحبال، 
كم�ا تس�تخدم كوق�ود، ويس�تخدم 
الزيت املس�تخرج م�ن البذور لصنع 

التجمي�ل  مس�تحرضات 
والصابون.امُلن�اخ بش�كٍل عام 
يف منطق�ة ش�ط الع�رب يُع�ّد 

، وح�اراً، وجاف�اً،  اس�توائيٍّ ش�به 
وتوجد س�هول فيضانيّة شاس�عة 
الخلي�ج  الش�مايل م�ن  الط�رف  يف 
العربي تش�كلها أنهار دجلة وفرات 
وكارون، وتضم أيضاً ُمس�تنقعات، 
وغابات، وبحريات ضخمة، وبفضل 
ه�ذِه البيئ�ة الرطبة وامُلس�تنقعية 
أن�واع  م�ن  العدي�د  ُهن�اَك  يوج�د 

النبات�ات املائيّة، باإلضاف�ة إىل أنّها 
موطٌن للطيور املائيّة امُلهاجرة التي 
تتوّقف ع�ن هجرتها وتقيض فصل 
الش�تاء فيه للتغذية عىل الس�حايل، 
واألس�ماك، والضف�ادع، وفيِه أنواٌع 
أُخ�رى م�ن الحيوان�ات كجاموس 
املاء، والقوارض، والظباء، والغزالن، 

والعديد من الثديات األخرى.

»ناسا« بال رواد فضاء ومهددة بخسارة 150 مليار دوالر !
تخىش وكالة الفضاء الدولية »ناسا«، وذلك 
دوالر  مليار   150 من  أكثر  أنفقت  أن  بعد 
عىل محطة الفضاء الدولية، من أن النقص 
املحتمل ملركبات اإلطالق يهدد برتك املنصة 
األمر  أمريكي  فضاء  رائد  بدون  املدارية 

إجراءات  عىل  محتمالً  خطراً  يشكل  الذي 
السالمة والصيانة.

ووفقاً ملوقع »يو بي آي« اإلخباري، رصح 
عرب  »ناسا«  باسم  املتحدث  فينش  جوش 
تلك  مثل  أن  يف  اإللكرتوني  بالربيد  رسالة 

إذا  إال  البرشية املحتملة لن تحدث  الفجوة 
واجه الطاقم مشكلة أجربتهم عىل مغادرة 

املحطة الفضائية يف وقت مبكر.
فقد  »ناسا«،  وكالة  موقف  وبتفسري 
وجود  بأن  تعتقد  أنها  فينش  أوضح 
األقل  عىل  واحد  شخص 
يف  األمريكي  الطاقم  من 
الدولية  الفضاء  محطة 
طريقة  »أفضل  هو 
العمليات  عىل  للحفاظ 
آمنة »، مضيفاً إن الوكالة 
تقديم  تقرتح  الفضائية 
حل بديل للفجوة البرشية، 
رشاء  ناسا  تدرس  حيث 
إضايف عىل صاروخ  مقعد 
من  روسية  وكبسولة 
طراز »سويوز« من املقرر 
إطالقهما يف فصل الربيع.

أن  بالذكر  الجدير 
 6 أطلقت  ة  ناسا  وكالة 
املحطة  إىل  فضاء  رواد 
متن  عىل  الفضائية 
»سبيس  كبسولة 
دراغون«،  إكس 
يف  منهم  أربعة 

املدار حالياً.

ألق�ت الرشط�ة اليابانية القبض عىل كبري املحاس�بني الس�ابقني بأحد 
ف�روع الربي�د الياباني يف طوكيو، لالش�بتاه برسقته ألكث�ر من مليوني 
طاب�ع بري�د بقيمة تع�ادل نح�و 891 أل�ف دوالر.وذكرت وكال�ة أنباء 
»كي�ودو« أن املحقق�ني يعتق�دون أن الرج�ل متورط أيض�ا يف عمليات 
احتيال مالية أخرى.ويش�تبه يف أن املحاس�ب الس�ابق قد اختلس أمواال 
ومقتني�ات ثمين�ة تصل قيمتها إىل ما يع�ادل 2.6 مليون دوالر، وقد أقر 

خالل االستجواب بارتكابه للجريمة. وفقا لروسيا اليوم.
وأفيد بأن املحاس�ب قام برسقة الطوابع عند إرس�ال عدد كبري من 

الرس�ائل أو البطاق�ات الربيدية بناء ع�ىل تعليمات من الرشكات 
الكب�رية. وق�ام املحتال بإرس�ال الط�رود والرس�ائل من دون 

طواب�ع، وقام ببيع ه�ذه الطوابع مع خصوم�ات إىل متاجر 
متخصصة يف بيع تذاكر الط�ريان والقطارات والكوبونات، 

فيم�ا أنفق األموال التي كس�بها بطريق�ة غري مرشوعة 
يف املطاع�م، وكذلك عىل رشاء س�لع باهظة الثمن.ولم 

يتم الكش�ف عن االحتيال يف طواب�ع الربيد إال يف عام 
2018، بع�د أن تق�رر فصل ه�ذا املحاس�ب، فيما 

أحالت هيئة الربي�د اليابانية القضية إىل الرشطة 
يف العام املايض. 

يسرق أكثر من مليوني طابع بريدي !

»مخلوقات تشبه االسفنج«68 عامًا في السجن عنادًا !
 تحت جرف جليدي بالقطب الجنوبي !

شط العرب
يتشكل بالتقاء دجلة والفرات  

»القّطة العنكبوت« 
تتسلق الجدران برشاقة 


