
السواعد السمراء تقترب من إحكام قبضتها 
على حزام بغداد

أزيز الرصاص يعلو على »صوت الفتنة«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
بني األعشاب الخرضاء يف بساتني قضاء الطارمية، 
الواقع إىل الش�مال من العاصمة بغداد، ثّمة »آفة« 
عشعش�ت هن�اك من�ذ أع�وام طويل�ة، وحظي�ت 
»برعاي�ة حماية محلية«، قدمها س�ّكان مؤمنون 
بالفك�ر التكف�ري، حت�ى باتت اليوم ته�دد بغداد 
وث�اث محافظ�ات عراقي�ة ُمطلّ�ة ع�ى القضاء، 
بإره�اب ممنه�ج ق�د يعي�د س�يناريو التفجرات 
والهجم�ات الدامي�ة، إذا م�ا تم اس�تئصال »الورم 

الخبيث« من جسد الطارمية.
وع�ى مدى األعوام املاضية ظلّت محافظات صاح 
الدين ودياىل واألنبار املتاخمة للطارمية، فضاً عن 
بغ�داد التي يق�ع القضاء يف خارصتها الش�مالية، 
تعاني من وضع أمني غر مستتب جراء التنظيمات 
اإلرهابي�ة، التي تنش�ط يف املناطق الرخ�وة أمنياً، 

ولعل الطارمية إحدى أبرز تلك املناطق.
ويع�د الطارمية أح�د األقضية الس�تة التي تحيط 
بالعاصمة، وتس�مى بحزام بغداد، وتكمن أهميته 
يف ربطه أربع محافظات عراقية هي بغداد وصاح 
الدي�ن ودي�اىل واألنب�ار، ويتألّف ه�ذا القضاء من 

ث�اث نواحي هي مركز القضاء وناحية املش�اهدة 
وناحية العبايجي وتبلغ مس�احته حوايل 192411 

دونماً.
وم�ع تصاع�د وت�رة اإلره�اب مج�دداً يف بغ�داد 
ومحافظ�ات عراقية أخ�رى، برزت حاج�ة ملّحة 
لش�ن عملية عس�كرية واس�عة، تس�تهدف فلول 

تنظيم داعش« يف الطارمية.
وأصدرت خلية اإلعام األمني الس�بت املايض، بياناً 
جاء فيه: »بناًء عى معلومات اس�تخبارية دقيقة، 
تفي�د بوجود مجموعة إرهابية يف بس�اتني الطابي 
بقضاء الطارمية، نفذت قوة مش�ركة من الفرقة 
السادس�ة بالجيش العراقي والحش�د العش�ائري 
عملي�ة مداهم�ة ع�ى املكان واش�تبكت م�ع هذه 

املجموعة اإلرهابية«.
وأضاف البيان: »وتمكنت الق�وات االمنية من قتل 
خمس�ة منهم، كما أس�فرت أيضاً عن استش�هاد 

اثنني من الحشد العشائري وإصابة جندي«.
ويف س�ياق متص�ل أعلن�ت قي�ادة عملي�ات بغداد 
للحش�د الش�عبي، الس�بت، ع�ن مقتل ما يس�مى 
وايل الطارمي�ة واملفتي الرشع�ي لتنظيم »داعش« 

اإلرهابي، يف كمني محكم شمال بغداد.
وذكرت مديرية إعام الحش�د الشعبي يف بيان ورد 
إىل »املراق�ب العراقي«، أن »قوة من فوج الطارمية 
التابع للحشد الشعبي اش�تبكت مع مجموعة من 
داعش، أسفر االش�تباك عن قتل ثاثة عنارص من 

التنظيم«.
وأك�د البيان، »استش�هاد ثاثة م�ن مقاتيل الفوج 

وإصابة اثنني آخرين«.
وأجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، 
زي�ارة لقض�اء الطارمي�ة، لإلرشاف ع�ى عمليات 
ماحقة عنارص داعش، بعد ساعات من مقتل وايل 

داعش يف القضاء.
وبالتزام�ن م�ع التق�دم العس�كري يف الطارمي�ة، 
وتضيي�ق الخناق ع�ى اإلرهابيني، ان�رى مدونون 
وإعاميون ومؤسسات معروفة التمويل والتوجه، 
لتحوي�ل املعرك�ة الجارية هناك من عس�كرية، إىل 
طائفي�ة، ع�ر توجيه اتهامات للحش�د الش�عبي 
بمحاولة االس�تحواذ عى القض�اء وتنفيذ عمليات 
تصفية، وهو أمر أرجعه مراقبون إىل وجود مس�اٍع 
للتنفي�س ع�ن اإلرهابي�ني املحارصي�ن، ومنحهم 

فرصة لتنظيم صفوفهم، عى اعتبار أن الحش�د لم 
يدخل معركة إال وحسمها بشكل رسيع.

وفق ذلك يقول عضو لجن�ة األمن والدفاع النيابية 
كري�م علي�وي ل�«املراق�ب العراقي«، إن »الحش�د 
الش�عبي مؤسس�ة عس�كرية تأتمر بإم�رة القائد 
العام للقوات املس�لحة«، الفتاً إىل أن »وجود الحشد 
يف أي مرسح عمليات هو داعم ومساند بشكل كبر 

ومعزز لقدرات الصنوف األمنية األخرى«.
ويضيف عليوي أن »دخول الحش�د الشعبي برفقة 
القطعات العس�كرية األخ�رى، وتنفيذ مهام أمنية 
ضد الخايا اإلرهابية النائمة يف مناطق حزام بغداد 
اله�دف منه القض�اء عى تلك الخاي�ا، من أجل أن 
ينعم س�كان تلك املناطق باألمن بعيداً عن س�طوة 

اإلرهاب«.
جدير بالذكر أن رئيس هيأة الحش�د الشعبي فالح 
الفياض، قال يف بيان أصدره السبت: »نطمنئ أهلنا 
مجددا يف كل ربوع الوطن بأن الحشد سيبقى درعا 
واقيا لكم ومحافظا عى حماية مدنكم ولن يسمح 
للعابثني أن يعكروا صفو األمن واالستقرار يف املدن 

التي تحقق بأنهار من دماء املقاتلني والقادة«.

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت هيأة املساءلة والعدالة امس 
االحد، ان تعديل قانون حظر حزب 
البع�ث هو م�ن اختصاص مجلس 

النواب.
وقال رئيس الهياة باسم البدري يف 
ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« انه »س�يتم اس�تضافة 
اللجنة غدا يف مجلس النواب لغرض 
املناقش�ة وايج�اد الس�بل الكفيلة 

لتفعيل قانون حظر حزب البعث.«
واض�اف ان  »خيار تعديل القانون 
اختص�اص  م�ن  وه�و  مط�روح 

مجلس النواب«.
وتاب�ع » نعتق�د انه م�ن الرضورة 
العم�ل بقانون حظ�ر حزب البعث 
الن�ه  ص�ارم  بش�كل  وتطبيق�ه 
يتضم�ن م�واد جزائي�ة وعقابي�ة 
لكل ش�خص يروج للبعث او يمجد 

برموزه«.

المراقب العراقي/بغداد...
كش�فت وزارة التخطيط، امس األحد، عن 
تفاصيل نظ�ام الرقم الوظيفي، فيما بينت 

انه سيعمل عى منع االزدواج الوظيفي .
وقال وكيل ال�وزارة ماهر حماد يف ترصيح 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه  صحف�ي 

»الوزارة متمثلة بالجهاز املركزي لاحصاء 
تعم�ل ع�ى تفعيل نظ�ام الرق�م الوظيفي 
وال�ذي يتضم�ن أن يك�ون ل�كل ش�خص 
يتق�اىض مرتب�ات مالية من الدولة س�واء 
كان متقاع�دا أو موظف�ا وحت�ى أصحاب 
العق�ود واالجور اليومية وش�بكة الحماية 

يراب�ط م�ع  رق�م وظيف�ي  االجتماعي�ة 
تفاصيله�ا  املوج�ود  الروات�ب  مخرج�ات 
ل�دى وزارة املالية«. وأض�اف، أنه »بعد ذلك 
تتقاطع املعلومات ويصبح كل من يتقاىض 
مرتب�ات من الدولة معرفا ببطاقة وظيفية 
تتضمن رقمه وتسلسله ودرجته الوظيفية 

وراتبه وجمي�ع التفاصيل األخرى«، مؤكدا 
أن »ه�ذا النظ�ام س�يمنع تك�رار توزي�ع 
الروات�ب ويضمن عدم تس�لم املوظف اكثر 

من راتب من الدولة«.
بالعم�ل  »ال�وزارة ب�ارشت  أن  اىل  وأش�ار 
به�ذا النظام وفاتحت ال�وزارات عن طريق 

الجه�از املرك�زي لإلحص�اء الذي س�يتوىل 
املهم�ة بص�ورة رئيس�ة«، مبين�ا أن�ه »تم 
تس�ليم الوزارات نحو اكثر من مليوني رقم 
لكي يكملون االجراءات التعريفية االخرى، 
بعدها س�يتم تدقيقه�ا وتطابقها يف وزارة 

املالية مع كل الشبكات«.

المساءلة والعدالة : صالحية تعديل قانون حظر 
البعث من اختصاص البرلمان

الرقم الوظيفي ..آلية جديدة في التخطيط لمنع ازدواج الراتب 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
رغ�م الجهود التي تبذله�ا دائرة عق�ارات الدولة بحرص 
أم�اك الع�راق يف الداخ�ل والخ�ارج م�ن أج�ل الحد من 
اس�تياء جهات السياس�ية عليها،  إال أن هن�اك تعتيماً 
ع�ى أم�اك العراق يف الخ�ارج الهداف أهمها االس�تياء 
عى عوائدها املالي�ة دون معرفة هيأة النزاهة والجهات 
القضائي�ة بتلك العقارات وأصول ال�رشكات التي يمتلك 

العراق فيها أسهماً كونه مشاركاً فيها.
فباالمس اكُتش�فت مزارع لل�رز والش�اي واملطاط وقد 
أخفتها مافيات الفس�اد يف وزارة التج�ارة، واليوم يعود 

الحدي�ث عن  حص�ص وأرب�اح الع�راق يف ثاثني رشكة 
عربية ش�ارك يف تأسيس�ها واليعلم بها إال البعض الذين 
فضلوا الس�كوت م�ن أجل االس�تحواذ عى تل�ك االرباح 

وأصول الرشكات.
ومن أجل معرفة مصرها، طالب بعض النواب, بوجوب 
التح�ري ع�ن أم�وال الع�راق وأرباحه بأكثر م�ن ثاثني 
رشكة عربية رابحة شارك العراق يف تمويلها وتأسيسها 

يف السنوات املاضية.
وأك�دوا عى » أهمي�ة اهتمام األمان�ة العامة وحرصها، 
وتوجهه�ا نح�و التحري عنه�ا وضمان حق�وق العراق 

فيه�ا, فهن�اك  عناوين أه�م وأقوى ال�رشكات العربية، 
ومق�دار حصص العراق فيها, وأش�اروا اىل تعاظم أرباح 
تلك ال�رشكات املنتجة والناجحة, فبق�اء هذا امللف دون 
تحقيق يثر الكثر من عامات االستفهام, وهذه االماك 
تمث�ل ث�روات هائل�ة ، إذا ت�م االس�تدالل عليه�ا يمكن 
اس�تغالها يف إطار دعم االقتصاد الوطن�ي أو عى االقل 

مواجهة جزء من االزمة املالية الراهنة ».
وملعرفة خفايا هذه الثروات ومن يستغلها حاليا , أوضح 
الخب�ر االقتص�ادي جاس�م الطائ�ي , أن هن�اك جهات 
سياسية وبالتعاون مع بعض السفارات تتاعب بثروات 

وأم�اك الع�راق يف الخ�ارج , فالعارف�ون به�ذه امللفات 
قلة من املوظف�ني الكبار س�واء يف الخارجية أو التجارة 
, وأخف�وا ه�ذه املعلوم�ات ع�ن االجه�زة الرقابية حتى 

يستأثروا بعوائدها املالية بعيدا عن الحكومة العراقية .
وتاب�ع الطائ�ي يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب العراقي(أنه » 
يوما بعد آخر تنكش�ف ملفات تلك العق�ارات يف الخارج 
, فهن�اك أرباح مالية ضخمة ل�رشكات رابحة عربية تم 
إخفاء أصولها من قبل جهات سياسية ومافيات الفساد 

يف سفارات الخارج بشكل متعمد...
تفاصيل اوسع صفحة 3

عوائد شركات العراق في الخارج تقع 
نهبًا لألحزاب والمتنفذين  

صراع البيت السني ُينبئ بانقسامه إلى 
»مشتملين« سعودي – قطري !

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
تراش�ق بالتغريدات وإعان عن انسحابات 
الس�ني،  الس�يايس  البي�ت  يطغي�ان ع�ى 
يقابلهم�ا حديث عن إع�ان تكتات جديدة 
تدخ�ل الخدم�ة قريب�ا اس�تعدادا لخ�وض 
االنتخاب�ات الرملاني�ة املقبل�ة، حيث يدور 
املش�هد ح�ول ط�رح زعام�ات جدي�دة اىل 

الشارع خال املرحلة القادمة.
وع�زا ن�واب س�نة أن تل�ك املتغ�رات يقف 
خلفه�ا »تف�رد الحلب�ويس« بالق�رار داخل 
تكتل�ه ال�ذي يضم ع�ددا لي�س بالكثر من 

النواب.
وأش�ار الن�واب اىل أن الهدف م�ن التكتات 
الجدي�دة ه�و الحف�اظ عى االص�وات من 
جهة، ولاطاحة بالحلبويس من جهة أخرى 
ووضع�ه داخ�ل مرك�ب »برتق�ايل« لوحده 

حسب قول النواب السنة.

وكان النائ�ب محم�د الكربويل، ق�د أعلن يف 
تغري�دة له عى موق�ع التواصل االجتماعي 
»توير« أول أمس الس�بت عن انشقاقه من 
حزب تق�دم ال�ذي يتزعمه رئي�س مجلس 
النواب محمد الحلبويس، عازيا ذلك اىل تفرد 

الحلبويس يف إدارة الحزب بحسب قوله.
حي�ث تأتي تغريدة الكرب�ويل، بالتزامن مع 
وجود حديث من داخل البيت الس�ني يفيد 

بوج�ود نواي�ا للق�وى السياس�ية الس�نية 
بتش�كيل كتلة سياس�ية مناهض�ة لتوجه 
رئي�س مجل�س الن�واب محم�د الحلبويس 
بدع�م تركي قطري، مش�رة يف الوقت ذاته 
اىل أن الهدف من التكتل الجديد هو لس�حب 

البساط من الحلبويس.
وأشارت االوس�اط السياس�ية اىل أن هناك 
اجتماع�ات تج�ري يف العاصم�ة االردني�ة 
عمان م�ن أجل جمع أكر ق�در ممكن من 

القي�ادات الس�نية والعش�ائرية لضمهم يف 
الكتلة الجديدة.

ذات�ه ذك�ر مص�در س�يايس،  الوق�ت  ويف 
أن الق�وى السياس�ية الس�نية يف الع�راق 
ستنقس�م اىل قس�مني أحدهم�ا س�تكون 
بتوج�ه س�عودي برئاس�ة رئي�س مجلس 

الن�واب محمد الحلبويس من أج�ل التنافس عى 
االم�وال الخليجي�ة الركي�ة فضا ع�ن منصب 
رئاس�ة الرمل�ان. وأش�ار املص�در اىل ان الكتل�ة 
القطري�ة الركي�ة س�تكون برئاس�ة خمي�س 
الخنج�ر وبع�ض املنش�قني م�ن اتح�اد القوى 

العراقية...

تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/بغداد...
اك�دت لجنة االمن والدف�اع النيابية ، ام�س االحد،  ان 
االس�تقرار يف الع�راق اليمكن ان يس�تتب دون مس�ك 

الحدود املشركة مع سوريا.
 وق�ال عض�و اللجن�ة النائب عب�د الخالق الع�زاوي يف 
ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« انه “ال 
استقرار وال امان يف العراق دون مسك حقيقي للحدود 
مع س�وريا خاصة مع وج�ود اكثر من 30 الف داعيش 
م�ع عوائلهم ع�ى مقربه منه�ا”، مؤك�دا أن “حماية 
الح�دود تعت�ر ملفا س�راتيجيا لام�ن العراقي واهم 
التحديات التي يجب توفر كل االدوات لتحقيق النجاح 

بها”.
واض�اف ان »مل�ف الح�دود مع س�وريا ت�م ادراجه يف 
موازن�ة 2021 م�ن خال تأم�ني اموال كافي�ة لرشاء 
كام�رات مراقب�ة حديث�ة ومتط�ورة وتعزي�ز الق�وة 
القتالي�ة واعتماد سلس�لة اجراءات حاس�مة يف قطع 
داب�ر اي عملي�ات تس�لل باالضاف�ة اىل النظ�ر لوجود 

طائرات مسرة بامكانيات تقنية عالية رضورة«.
ولف�ت اىل ان »عملي�ات تس�لل داع�ش م�ن الح�دود 
الس�ورية لم تتوقف ولكنها تقلصت بش�كل كبر لكن 

األمن النيابية : 
االستقرار ال يستتب دون 

مسك الحدود مع سوريا
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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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ظريف ينتقد 
»النفاق« 
األوروبي 

إزاء الملف 
النووي

أعداء العراق 
يتوحدون 

ويتحالفون 
ويعلنون الحرب 

على العراقيين

عامر طالب 
يحدد اسباب 

الخسارة
 امام
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المراقب العراقي/بغداد...
اك�دت وزارة الصح�ة، ام�س االحد، ان الحظ�ر الحايل 
يش�هد التزاماً اكر من الس�ابق، فيما بين�ت ان تقييم 

الوضع سيكون بعد انتهاء اسبوعي الحظر. 
وق�ال الناطق باس�م الوزراء س�يف الب�در، يف ترصيح 
صحف�ي تابعته »املراقب العراق�ي« إن »خراء الصحة 
العامة وجدوا أن اجراءات الحظر الحالية هي املناسبة 
للمعطيات الوبائية املوجودة«، مبينا أن »فلسفة حظر 
التجوال تركز عى تقلي�ل التجمعات وتقليل احتمالية 

انتقال العدوى«.
وأض�اف الب�در، أن »الس�ماح باربعة ايام يف االس�بوع 
للمواطن�ني تأت�ي للمارس�ة اعماله�م، يف وق�ت تقول 
وجهة النظر العملية أن االنجع هو فرض حظر تجوال 

كامل«.
وتابع املتحدث باسم وزارة الصحة، أن »حظر التجوال 
الحايل يش�هد التزاما اكر من الحظر السابق، وسيعاد 
خال اسبوعني تقييم املوقف الوبائي، ويف حال شهدت 
الباد انخفاضا بعدد االصابات سنخفف من االجراءات 

املفروضة الحالية«.

الصحة: حظر التجوال 
الحالي يشهد التزاما أكبر 

من السابق 

نائب: الحوارات مستمرة بين 
القوى السياسية حول التحالفات

المراقب العراقي/بغداد...
أكد النائب كاطع الركابي، امس األحد، ان الحوارات بني القوى السياسية 

بخصوص تشكيل التحالفات االنتخابية، مستمرة دون توقف.
وق�ال الركاب�ي، يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« ان  
»ح�وارات القوى السياس�ية بخصوص تش�كيل التحالف�ات االنتخابية 
مازالت مستمرة حتى الساعة، خصوصاً ان هناك سبعة ايام إلغاق مدة 

تسجيل هذه التحالفات من قبل مفوضية االنتخابات«.
واض�اف ان »هذه األيام الس�بعة س�تكون حاس�مة لبع�ض التحالفات 

السياسية«.
ولفت اىل ان »قانون الدوائر املتعددة، دفع بالكثر من القوى السياس�ية 
إىل خوض االنتخابات بش�كل منفرد«، منوهاً اىل ان االنتخابات س�تكون 
قليل�ة او صغ�رة، لك�ن التحالف�ات الكبرة، وس�تكون ما بع�د نتائج 
االنتخاب�ات، وهناك ح�وارات وتفاهم�ات بهذا الصدد ايض�ا بني بعض 

القوى السياسية«.

يبقى مصدر تهديد لامن العراقي«.
يش�ار اىل ان نواب كانوا قد حذروا من 
معس�كر »الهول« الذي يقطنه مئات 
الدواع�ش م�ع عوائله�م بالقرب من 
الحدود املشركة بني العراق وسوريا.
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سيناريوهات المرحلة المقبلة تنطلق بنعومة

التشظـي يضــرب البيـت السني مجــددا و »المركب 
البـرتقالي« البداية لطي صفحة الحلبوسي 

املراقب العراقي/ أحمد محمد
تراش�ق بالتغريدات وإعالن عن 
انس�حابات يطغيان عىل البيت 
يقابلهم�ا  الس�ني،  الس�يايس 
حديث عن إعالن تكتالت جديدة 
تدخ�ل الخدمة قريبا اس�تعدادا 
الربملانية  االنتخاب�ات  لخ�وض 
املش�هد  ي�دور  املقبل�ة، حي�ث 
ح�ول طرح زعام�ات جدي��دة 
املرحل�ة  خ�الل  الش�ارع  اىل 

الق���ادمة.
وعزا نواب سنة أن تلك املتغريات 
يقف خلفه�ا »تفرد الحلبويس« 
بالقرار داخ�ل تكتله الذي يضم 

عددا ليس بالكثري من النواب.
وأش�ار النواب اىل أن الهدف من 
التكتالت الجدي�دة هو الحفاظ 
جه�ة،  م�ن  االص�وات  ع�ىل 
ولالطاحة بالحلبويس من جهة 
أخ�رى ووضع�ه داخ�ل مركب 
»برتق�ايل« لوحده حس�ب قول 

النواب السنة.
وكان النائ�ب محم�د الكربويل، 
قد أعلن يف تغريدة له عىل موقع 
»تويرت«  االجتماع�ي  التواص�ل 
أول أمس الس�بت عن انشقاقه 
من ح�زب تقدم ال�ذي يتزعمه 
رئي�س مجل�س الن�واب محمد 

الحلب�ويس، عازيا ذل�ك اىل تفرد 
الح�زب  إدارة  يف  الحلب�ويس 

بحسب قوله.
حي�ث تأت�ي تغري�دة الكربويل، 
بالتزام�ن م�ع وج�ود حدي�ث 
م�ن داخ�ل البيت الس�ني يفيد 
بوجود نوايا للقوى السياس�ية 
السنية بتش�كيل كتلة سياسية 
مناهض�ة لتوجه رئيس مجلس 
الحلبويس بدعم  النواب محم�د 
تركي قطري، مش�رية يف الوقت 
ذات�ه اىل أن اله�دف م�ن التكتل 
الجديد هو لس�حب البساط من 

الحلبويس.
السياسية  االوس�اط  وأش�ارت 
اىل أن هن�اك اجتماع�ات تجري 
عم�ان  االردني�ة  العاصم�ة  يف 
من أجل جم�ع أكرب قدر ممكن 
م���ن القي�ادات الس�ني����ة 
والعش�ائرية لضمه�م يف الكتلة 

الجديدة.
ويف الوق�ت ذات�ه ذك�ر مص�در 
س�يايس، أن القوى السياس�ية 
ستنقس�م  الع�راق  يف  الس�نية 
اىل قس�مني أحدهم�ا س�تكون 
بتوجه س�عودي برئاسة رئيس 
مجلس النواب محمد الحلبويس 
من أج�ل التنافس ع�ىل االموال 

ال���رتكي����ة  الخليجي����ة 
فض�ال ع�ن منص��ب رئاس�ة 

الربملان.
الكتل�ة  ان  اىل  املص�در  وأش�ار 
القطري�ة الرتكي���ة س�تكون 
برئاس�ة خمي����س الخنج�ر 
وبع�ض املنش�قني م�ن اتح�اد 
للمش�اركة  العراقي�ة  الق�وى 
يف االنتخاب�ات املقبلة وس�حب 
س�يط���رة  م����ن  البس�اط 
الحلب�ويس عىل الربمل�ان واتحاد 

القوى.
وب�دوره رد النائ�ب املقرب من 
الحلبويس عىل تغريدة الكربويل، 
الت�ي وصف فيه�ا تكتل�ه بأنه 
إن  قائ�ال  الربتق�ايل«  »املرك�ب 
مرك�ب  الربتق�ايل”  »املرك�ب 
نج�اة ال ه�واة، وثقتن�ا عالي�ة 
ال�ذي يجي���د  بقائ�د املرك�ب 
مهارة القيادة وفنونها ونحرتم 
قرارته التي تحافظ عىل سالمة 

الركاب«.
وب�دوره، رأى املحلل الس�يايس 
يونس الكعبي، أنه »كلما اقرتب 
موع�د االنتخاب�ات تظهر هناك 
حالة من االنشقاقات بني الكتل 
السياس�ية سواء الس�نية منها 
أو الشيعية، وهذا األمر طبيعي 

هدفه الحصول ع�ىل املقاعد أو 
تح�اول الكت�ل املنش�قة حصد 

االصوات«.
وق�ال الكعب�ي، يف ترصي�ح ل� 
»املراق�ب العراق�ي« إن »حال�ة 
التش�ظي التي تعص�ف بالبيت 
الس�ني هدفها إبراز ش�خصية 
جدي�دة بديل�ة ع�ن الحلب�ويس 
كي تك�ون األبرز خ�الل الفرتة 
املقبل�ة«، مش�ريا اىل أن »مل�ف 
الدوائ�ر املتعددة وآلية الحصول 
ع�ىل املغان�م جعل�ت الكت�ل يف 
تش�ظي  اىل  أدى  طوي�ل  ش�ق 

صفوفها«.
وأض�اف م�ن املرج�ح أن تعود 
ماه�ي  اىل  التحالف�ات  تل�ك 
تأت�ي  الت�ي  الف�رتة  يف  علي�ه 
بع�د االنتخاب�ات، لك�ن ه�ذا ال 
ينف�ي وج�ود خالف�ات عميقة 
داخ�ل البيت الس�ني ق�د تحول 
التحالف�ات  تل�ك  ع�ودة  دون 
اىل  السياس�ية  الصفق�ات  أو 

وضعها«.
وأش�ار اىل أن »عب�ارة املرك�ب 
الربتقايل املقصود بها هو التكتل 
املعزول خالل الفرتة االنتخابية، 
وه�ذا ما أفصحت عن�ه تغريدة 

الكربويل«.

تغريدة

المحلل السياسي نجاح محمد علي

  »قريباً وليس ببعيد«
وعند اكتمال التطهير ستشاهدون 
بعد اإلعالن الرسمي من قبل ناطق 
الجيش مش���اهد بطولي���ة للمعركة 
في  #مأرب س���يتعجب أهل االرض 
قاطب���ة لكمي���ة البطول���ة والق���وة 
والنخ���وة والكرامة والرحمة واإليمان 
المتجس���د ف���ي قل���وب مجاه���دي 
يس���ر  المؤمنين..ش���يء   #اليم���ن 
الصديق ويغيض الع���دو لك الحمد 

يا اهلل«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اكد النائب عن تحالف الفتح محمد الشبكي، 
امس االح�د، وجود الكثري م�ن املخاوف لدى 
االه�ايل من قي�ام االت�راك باقتحام س�نجار 
بذريع�ة القضاء ع�ىل عنارص ح�زب العمال 

الكردستاني.
وق�ال الش�بكي، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »تركي�ا تت�ذرع بمحاربة حزب 
العم�ل وبالت�ايل فأنها تريد اقتحام س�نجار، 
الن العملي�ات التي اعلنت عنها انقرة )مخلب 
النرس( لم تأت بنتائج مرضية لالتراك وفشلت 

يف معظم عملياته���ا باستثناء قصف بعض 
معاق����ل حزب العم��ال الكردستاني«.

واض�اف ان »االت�راك ومن خ�الل املعلومات 
املتوف�رة وم�ا اعلنها رئي�س تحال�ف الفتح 
هادي العامري، فأن هناك نية لرتكيا القتحام 
س�نجار عرب عملية بري�ة بحجة القضاء عىل 

حزب العمال«.
وب�ني، ان »الحكوم�ة واه�ايل س�نجار وكل 
الق�وى الوطني�ة لديها الحق بال�رد عىل هذه 
االعت�داءات خاص�ة ان هناك تخ�وف من نية 

االتراك القتحام املنطقة املذكورة«.

مخاوف لدى الشبك من اقتحام 
سنجار من قبل القوات الرتكية

الشرطة االتحادية تعرث عىل مقذوفات 
وعبوات ناسفة يف سامراء

املراقب العراقي/ سامراء...
أعلنت قي����ادة ق�وات الرشطة االتحادية، 
ك�دس  ع�ىل  العث�����ور  االح�د،  ام�س 
ال��ناس�فة خالل  للمقذوفات والعب���وات 
عملي�ة امني�����ة ضم�ن قاط�ع عمليات 

سامراء.
وقال�ت القي�ادة، يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب 
العراق�ي« نس�خ������ة منه »نف�ذت قوة 
مش�رتكة م�ن الل�واء الثال�ث ع�رش الفرقة 
ومف�ارز  اتح�����ادي�ة  رشط�ة  الرابع�ة 
الطائ�رات املس�رية بالتنس�يق م�ع الجه�د 

الهن�ديس لعمليات س�امراء واج�ب تفتيش 
وتطه�ري مناط����ق »مكيش�يفة »ش�مال 
سامراء، اسفرت نتائج التفتيش عن العثور 
ع�ىل ) 6 ص�������اروخ نمس�اوي و 29 
قن�ربة ه�����اون 60مل������م و 4 قنربة 
ه�اون 120 مل���م و 19 ص���اعق تفجري 
باإلضاف�ة اىل 6 عب������وات ناس�فة نوع 

بالزما («.
واض����افت »تم رفع جميع املواد واتالفها 
م�ن قب�ل مف�ارز الجه�د الهن�ديس التاب�ع 

للفرقة«.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

بسبب حظر التجوال.. الحشد الشعبي يشكل مفارز 
الرسال المساعدات الى المناطق المحررة

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن القيادي يف الحشد الشعبي 
محم�د التميمي، ام�س االحد، 
عن تش�كيل املفارز االنس�انية 
لدع�م املناط�ق املح�ررة خالل 

فرتة حظر التجوال.
ترصي�ح  يف  التميم�ي،  وق�ال 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»الحشد الش�عبي شكل مفارز 
جوال�ة اطل�ق عليه�ا املف�ارز 
االنس�انية تعم�ل ع�ىل ايصال 
املس�اعدات اىل االرس الفق�رية 
املحررة  املناطق  واملحتاج�ة يف 
نق�ل  تأم�ني  اىل  باالضاف�ة 
املنظمات والروابط االنس�انية 
التطوعي�ة التي تعم�ل يف اطار 
الدع�م ل�الرس املتعفف�ة خالل 

فرتة حظر التجوال«.
واضاف التميم�ي، أن »املفارز 
ب�اب  م�ن  تان�ي  االنس�انية 
املناط�ق  يف  االه�ايل  خدم�ة 
املحررة باعتباره واجب وياتي 
مؤك�دا  األولوي�ات«،  ضم�ن 
أن »املف�ارز تنت�رش حالي�ا يف 
6 مناط�ق مح�ررة واملس�اعي 
ش�مول  اج�ل  م�ن  مس�تمرة 

والقصب�ات وف�ق  الق�رى  كل 
اليات بالتنس�يق مع املنظمات 

والناشطني«.
وأوض�ح أن »الحش�د لم يقف 

اطار دعم�ه يف توفري الغذاء بل 
التنسيق لنقل الحاالت الصحية 
الحرجة«، مشريا إىل أن “هناك 
للتع�اون مع  هواتف س�اخنة 

الناشطي�����ن لدعم الحاالت 
الصعب�ة  االنس�ا����نية 
وتوف�ري كل االحي�����تاجات 

الرضورية«.

بالــوثيقـة

تحقيقية  لجن����ة  تش����كل  الدفاع 
بوجود حاالت فساد مالي وتعاطي 

للرشى واالبتزاز.

التطعيم بلقاح السين والسوف..! 
األصل يف عالقة الدولة مع الش�عب، أنها أجهزة إدارية وتنفيذية وقضائية، تنفذ 
مف�ردات العق�د القائ�م بينها وبني الش�عب، وأنها تتقاىض عىل ه�ذه الواجبات 
أج�ورا، نظري الجه�د والوقت الذي تنفق�ه لتنفيذ هذه املهمة، وتع�د الدولة بكل 
أجهزتها وفقا لهذا الفهم؛ تابعا للش�عب وضامن�ة لحقوقه، وملبية الهتماماته 
وانش�غاالته، التي حددتها مف�ردات العقد الذي هو الدس�تور.دعونا نقرأ بعض 
مواد الدس�تور العراق�ي النافذ، ليكون حج�ة لنا فيما نتناوله يف ه�ذه املقاربة. 
يف موضوع الحريات األساس�ية، فإن الدس�تور كان واضح�ا، وجاءت الحريات 
األساس�ية مطلقة، ولم تقيد بقانون الحق للدس�تور..الفصل الثاني )الحريات( 
/ املادة 37 أوالً:-  أ- حرية اإلنسان وكرامته مصونٌة،  ب- ال يجوز توقيف أحد أو 
التحقي�ق معه إال بموجب قراٍر قضائ�ي.  ج- يحرم جميع أنواع التعذيب النفيس 

والجسدي واملعاملة غري اإلنسانية..الخ(.
ثانياً:- تكفل الدولة حماية الفرد من اإلكراه الفكري والسيايس والديني.

م�ورد احتجاجنا باملادة أعاله بفقرتيها، هو اإلجراءات التعس�فية التي اتخذتها 
الحكوم�ة مؤخرا، وهي أحد عن�ارص الدولة، بحق الش�عب العراقي كله، عندما 
تج�اوزت ع�ىل حريت�ه وكرامته، فأم�رت بحب�س العراقيني جميع�ا يف بيوتهم، 

متذرعة بجائحة كورونا، وهي ذريعة مقبولة شكال، مرفوضة مضمونا.
الحكوم�ة تعاملت مع مش�كلة صحي�ة بمنظور أمني، وليته�ا اكتفت باملنظور 
األمني، حينذاك كنا سنعذرها ونسعى معها، إليجاد تربيرات لهذا اإلجراء البدائي 
التعس�في، لكنه�ا عم�دت وبال س�ند قانوني، إىل ف�رض غرام�ات باهضة، عىل 
س�ائقي الس�يارات الذين يخرقون إجراء منع التجوال، كما فرضت غرامات عىل 
األفراد الذين ال يرتدون الكمامات.لقد سلبت الحكومة من شعب بأكمله، حريته 
بإجراءاته�ا البدائي�ة، وه�ددت كرامته باس�تخدامها القوات املس�لحة، لفرض 

رؤيتها بعالج مشكلة؛ هي طرف أسايس يف حدوثها، 
فالش�عب العراق�ي لم يبتك�ر الكورون�ا أو يصنعه، 
ب�ل إن الدول�ة يف الحقيق�ة؛ تعاط�ت م�ع الوباء يف 
أول بداياته بعدم اك�رتاث والمباالة، وواجهته بدون 
خطط محكم�ة، والدليل أن بلدانا كثرية رشعت منذ 
أكثر من ش�هر؛ بحمالت التطعيم ض�د الوباء، فيما 
مْت وزارة الصحة شعبنا بلقاح السني والسوف!   َطعَّ
إن الدول�ة يج�ب أن تحمي »الفرد« م�ن اإلكراه عىل 
فعل أي يشء، فما بالك إذا أكرهت »ش�عبا« بأكمله، 

ع�ىل أن يوقف حيات�ه، دون أن تقدم له ما يخفف من 
عنائ�ه، ب�ل ارتكبت جرما زاد من حالة اإلكراه تفاقم�ا، عندما فرضت الغرامات 
التعس�فية، بال س�ند قانوني عىل اإلطالق، إذ ال رضيبة أو غرامة إال بقانون، ولم 
نس�مع يوما برضيبة أو غرام�ة الكمامة 25000دين�ار! وغرامة 100000دينار 
للس�يارة املخالف�ة لحظر التجوال! يج�ب عىل الحكومة أن تفك�ر بطريقة لينة، 
حتى يمكنها أن تص�ل إىل نتائج مرضية بمواجهة الجائحة، ويتعني عليها وعىل 
أجهزته�ا األمنية، الت�ي اُوكل إليها تطبيق إجراءات حظ�ر التجوال، التفريق بني 

تطبيق التعليمات والتعسف يف هذا التطبيق.
يتع�ني ع�ىل مجلس الن�واب، ومنظم�ات املجتم�ع املدن�ي، والفعالي�ات الدينية 
والسياسية واملجتمعية، أن ترفع صوتها بوجه التعسف باستخدام الصالحيات، 
وع�ىل الحكومة الن�زول عن بغاله�ا، وإلغاء قراراته�ا باس�تيفاء الغرامات عن 
ع�دم ارتداء الكمامة، ألن عدد الكمامات املطلوب كبري جدا، وإذا اس�تخدم الفرد 
كمامتني باليوم فقط، فالحاجة تقارب حوايل 80 مليون كمامة يوميا، وسنحتاج 
إىل ملياري كمامة يف ش�هر واحد فقط، وهذا ما ال تس�تطيع جدة هذه الحكومة 
)أمري�كا( وال عمته�ا )بريطاني�ا( توفريه.ع�ىل الحكوم�ة أن تص�در تعليم�ات 
واضحة جدا، إىل أجهزتها األمنية يف الشارع، أن تتحىل بالكياسة واللياقة والصرب 
بالتعام�ل م�ع املواطنني، فهم أوال وآخرا مواطنون مثلها، والرشطي يف الش�ارع 
واح�د منا، وارت�داؤه املالبس العس�كرية، ال يعطيه حق إهان�ة املواطن أو منعه 
من التحرك إىل مكان قريب.املادة )44(:أوالً من الدس�تور: للعراقي حرية التنقل 
والسفر والس�كن داخل  العراق وخارجه. كالم قبل السالم: املواطن ليس عدوا..
وحتى يف الدعوة إىل الله تعاىل، فإنه جل ثناؤه وتقدس�ت آالؤه قال )ادُْع إىَِلٰ َس�ِبيِل 
َربَِّك ِبالِْحْكَمِة َوالَْموِْعَظِة الَْحَس�َنِة  َوَجاِدلُْهم ِبالَِّتي ِهَي أَْحَس�ُن  إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم 

ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيلِِه  َوُهَو أَْعلَُم ِبالُْمْهَتِديَن )125( النحل..

ألواح طينية...

قاسم العجرش 

التربية البرلمانية تستعد لطرح مشروع 
قانون المدارس األهلية للقراءة األولى

برلماني من واسط: زيارة الوفد الحكومي 
للمحافظة اجراء صوري لم يقدم شيئا

املراقب العراقي/ بغداد...
تس�تعدُّ لجنة الرتبية النيابيَّة إىل طرح قانون املدارس 
األهليَّة للق�راءة األوىل بعد انته�اء العطلة الترشيعيَّة، 
مبين�ًة أنَّ القان�ون يش�رتط تس�جيل م�الك املدارس 
األهليَّة عىل قانون العمل لضمان حقوقهم املستقبليَّة.

وقال مقرِّر اللجنة طعم�ة اللهيبي، يف ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراقي« إنَّ�ه »إىل اآلن ال يوجد قانون ينظم 
عم�ل امل�دارس األهليَّ�ة وال آلية تس�جيلها وتنظيمها 
وف�ق األط�ر العلميَّة، لذل�ك فإنَّ اللجنة س�تبارش بعد 
انتهاء العطلة الترشيعيَّة عرض القانون للقراءة األوىل 

م عمل  والثانية تمهيداً إلنهائه ليكوَن هناك قانوٌن ينظِّ
هذه املدارس«.

وب�ني، أن »م�رشوع القان�ون يش�رتط ع�ىل املدارس 
األهليَّ�ة تس�جيل مالكها التدرييس ع�ىل قانون العمل 
للحفاظ ع�ىل حقوقهم«.وأضاف أنَّ »القانون يحتوي 
أيض�اً الكثري من األم�ور منها الحصول ع�ىل املوافقة 
املطلوبة لفتح مدرس�ة أهليَّة، فض�اًل عن املبالغ التي 
تؤخذ من الطالب«، مشرياً إىل أنَّ »القانون أكد رضورة 
أْن تك�ون هن�اك نس�بة نج�اح الس�تمرار عم�ل هذه 

املدارس أو إيقافها«.

المالية النيابية: هناك توافق على تمرير 
الموازنة نهاية االسبوع الجاري

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة 
ش�ريوان مريزا، امس االح�د، ان هناك 
اج�واء ايجابي�ة تس�ود مل�ف تمري�ر 
قان�ون املوازنة االتحادي�ة، فيما رجح 
االس�بوع  نهاي�ة  عليه�ا  التصوي�ت 
ترصي�ح  يف  م�ريزا،  الجاري.وق�ال 
تابعت�ه »املراقب العراق�ي« إنه »وبعد 
زي�ارة وف�د االقليم لبغداد ع�دة مرات 
واالجتم�اع م�ع اط�راف متع�ددة من 

الربمل�ان  ورئي�س  الربملاني�ة  اللج�ان 
ورئييس مجلس ال�وزارء والجمهورية 
وتقدي�م البيان�ات املطلوب�ة م�ن قبل 
اللجن�ة املالية حول اي�رادات ونفقات 
االقليم وعقود النفط، ادى ذلك اىل خلق 
اج�واء ايجابية«.واض�اف أن »كل تلك 
األسباب س�اهمت  يف الوصول اىل حل 
ايجابي مللف النفط وملف حصة اقليم 
كردس�تان«.  وم�ى م�ريزا بالق�ول 
»نح�ن ننتظر الكتل الش�يعية  لتقديم 

اخر طرح لهم حتى تتم املناقشة«. 
واك�د عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابية: 
»استعداتهم لقبول اي طرح او مقرتح 
ان يك�ون دس�توري وقاب�ل  ب�رشط 
للتطبيق ويصب يف مصلحة الشعب«. 

واختتم مريزا: »م�ن املمكن التصويت 
ع�ىل الوازن�ة خ�الل اليوم�ني املقبلني 
بع�د اكم�ال التعدي�الت لك�ن بتوقعي 
سيتم التصويت عليها نهاية االسبوع 

الجاري«.



اسعار الذهب
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االثنين 22 شباط  2021 العدد 2530 السنة الحادية عشرة

اك�د عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابية ، ش�ريوان مريزا اس�تمرار 
الح�وارات ب�ن حكومة اقليم كردس�تان واالطراف السياس�ية 
لالنته�اء من اعداد مواد مرشوع قانون املوازنة االتحادية للعام 
2021.وقال م�ريزا يف بيان إن : الزيارة االخ�رية للوفد املفاوض 
لحكوم�ة اقليم كردس�تان كانت ايجابية وحص�ل تقارب كبري 
لحس�م حصة اقليم كردس�تان من املوازنة.وأض�اف أن : هناك 
مقرتح�ات متبادل�ة بن االطراف السياس�ية والوف�د املفاوض 
لحكوم�ة اقلي�م كردس�تان، ونح�ن ننتظ�ر التوص�ل اىل اتفاق 
مش�رتك يحس�م حصة اقليم كردس�تان من املوازنة االتحادية 
للعاالم 2021”.وأشار مريزا إىل أن : االجواء ايجابية واتصور بان 
االيام القليلة املقبلة ستش�هد االنتهاء م�ن اعداد مواد مرشوع 

قانون املوازنة االتحادية للعام 2021.

المالية النيابية : زيارة وفد االقليم كانت ايجابية 
وحصل تقارب كبير لحسم حصته بالموازنة

ب�ن عض�و لجن�ة الخدم�ات النيابي�ة عب�اس العط�ايف ، ان 
املحاصص�ة وتوف�ري املناص�ب للكت�ل السياس�ية وراء ابقاء 
املش�اكل يف ملف النف�ط والطاق�ة، الفتا اىل ان دم�ج وزارتي 
النف�ط والكهرب�اء وحتى امل�وارد املائية بات يش�كل رضورة 
قصوى لحل مش�كلة الطاقة يف العراق.وقال العطايف يف حديث 
صحف�ي، ان “الخطة غري موجودة اىل يومنا هذا بش�أن دمج 
وزارت�ي النف�ط والكهرباء م�ن اجل حل االش�كاليات يف ملف 
الطاقة وتزويد املحط�ات بالوقود”.واضاف ان “من املفرتض 
دم�ج وزارتي النف�ط والكهرباء وكذل�ك وزارة امل�وارد املائية 
لتس�مى وزارة الطاق�ة، اذ يفرتض ان يك�ون هناك بحث من 
قبل مجل�س الوزراء ملصلح�ة املواطن ولي�س توفري مناصب 

للكتل السياسية”.

الخدمات النيابية تطالب بدمج 
وزارتي النفط والكهرباء

العراق الخامس عالميا والثاني عربيا بأكبر االحتياطيات النفطية لعام 2021
املرك�ز  الع����راق  احت�ل 
والثان�ي  عاملي�اً  الخام�س 
عربياً من حيث أكثر الدول 
امت�الكاً الحتياط�ي النفط 
لعام 2021 حسب مٔوسسة 

تصنيف GFP العاملية.
يف  املؤس���س�ة  وذك�رت 
تقري�ر له�ا لع�ام 2021 ؛ 
أن »احتياط�ي الع�راق من 
 148 بل�غ  الخ�ام  النف�ط 
ملي�اراً 800 أل�ف برمي�ل، 

املرتبة  وه�و بذل�ك يحت�ل 
الخامس�ة عاملي�ا بع�د كل 
م�ن فنزوي�ال الت�ي احتلت 
املرتب�ة االٔوىل وبمقدار 302 
ملي�ار 300 ملي�ون برميل 
من اص�ل 92 دول�ة تمتلك 
تلتها  احتياطي�ات نفطية، 
ثاني�ا وبمقدار  الس�عودية 
ملي�ون   200 ملي�اراً   266
برميل، ومن ث�م تأتي كندا 
باملرتب�ة الثالث�ة وبمق�دار 

ملي�ون   500 ملي�اراً   170
باملرتب�ة  تليه�ا  برمي�ل، 
الرابعة ايران وبمقدار 157 
ملياراً 200 مليون برميل«.

وأضافت، أن »العراق احتل 
املرتب�ة الثاني�ة عربي�اً بعد 
احتياطي  كأكرب  السعودية 
للنفط، لتأتي الكويت ثالثاً 
عربياً وبمق�دار 101 مليار 
و500 ملي�ون برميل، ومن 
ث�م تأتي االم�ارات العربية 

املتح�دة رابع�ا بواق�ع 97 
ملي�ون  و800  ملي�اراً 

برميل«.
»إثيوبيا  أن  إىل  وأش���ارت 
كان�ت أق�ل ال�دول امتالكا 
النفطية  لالحتياطي����ات 
حي�ث بلغ�ت احتياطياتها 
428 أل�ف برميل تس�بقها 
املغ�رب 684 أل�ف برمي�ل، 
بملي�ون  االردن  تس�بقها 

برميل«.

االقت�صادي

أك�دت وزارة االتص�االت ، أن املب�ارشة بم�رشوع 
الكابل الضوئي مرهونة باملوافقات األمنية.

ت  وقال املتحدث باسم الوزارة رعد املشهداني: تمَّ
إحال�ة م�رشوع الكاب�ل الضوئي ضم�ن القرض 
اليابان�ي والذي يتس�ع ل� 150 أل�ف خط يف بغداد 
وهو يف طور اس�تحصال املوافقات األمنية لغرض 

املبارشة بالعمل .
وأض�اف أن : هناك مرشوع�اً آخر هو مرشوع ال� 
16 محافظ�ة ،وهو يف طور الدراس�ة والتحليالت 
النهائي�ة وس�تتم إحالت�ه اىل ال�رشكات املختصة 

،الذي س�يوفر ثالثة مالين خط يف العراق ويشمل 
إقلي�م  محافظ�ات  ع�دا  عراقي�ة  محافظ�ة   16

كردستان .
واوضح املش�هداني ان : املرشوع الوطني / الواي 
ف�اي/ الذي ت�م اإلعالن عن�ه قبل أيام ب�دأ العمل 
ب�ه يف بغ�داد منطقة زيونة وقد القى استحس�ان 
املواطنن يف بغداد ،وسوف يتسع نهاية هذا العام 

اىل باقي املحافظات .
واش�ار اىل ان:جميع هذه املش�اريع املهمة سوف 

تحسن من واقع األنرتنت الحايل يف العراق.

االتصاالت : المباشرة بمشروع الكابل 
الضوئي مرهونة بالموافقات األمنية

ارتفع�ت أس�عار الذه�ب متعافية من 
أدن�ى مس�توياتها يف أكث�ر من س�بعة 
أش�هر الذي بلغته يف وقت سابق، وذلك 
بفعل هبوط الدوالر، لكن ارتفاع عوائد 
الس�ندات األمريكي�ة أبق�ى املعدن عىل 
مس�ار تسجيل أس�وأ أداء أسبوعي منذ 

أوائل يناير.
إىل  باملئ�ة   0.2 الذه�ب  وصع�د 
)األونص�ة(  لألوقي�ة  1,783.35دوالر 

، بع�د أن المس أدن�ى مس�توياته منذ 
الثاني من يولي�و إىل 1759.29 دوالر يف 

وقت سابق من الجلسة.
واملعدن الذي يعترب مالذا آمنا منخفض 
ح�وايل 2.5 باملئ�ة منذ بداية األس�بوع، 
من�ذ  أس�بوعية  أك�رب خس�ارة  وه�ي 

األسبوع املنتهي يف 8 يناير.
وزادت العق�ود األمريكية اآلجلة للذهب 

0.1 باملئة إىل 1777 دوالرا.

الذهب يستعيد عافيته من قاع
 7 أشهر بعد هبوط الدوالر

أرقام واقتصاد

مليارات دوالر قيمة 
صادرات العراق النفطية 

للشهر الماضي بمعدل 
سعر 53،58 للبرميل
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مليون دينار قيمة القرض 
الذي اطلقه البنك المركزي 
للموظفين ويمكن استالمه 

خالل يوم واحد
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المالية البرلمانية :البرلمان سيجري اصالحات 
اقتصادية لضمان عدم وقوع االفالس

انطالق معرض 
»جلفود 2021« في دبي
انطلق�ت  يف مرك�ز دب�ي التج�اري العامل�ي 
فعالي�ات » مع�رض جلف�ود 2021 » منص�ة 
التوري�د العاملية الرائ�دة وأول فعالية مبارشة 
تقام يف قطاع األغذي�ة واملرشوبات منذ قرابة 
العام للكشف عن مجموعة وافرة من الفرص 
التجاري�ة القّيمة بمش�اركة 2,500 من أبرز 

العالمات املختصة يف قطاع األغذية.
الض�وء ع�ىل  إىل تس�ليط  املع�رض  ويه�دف 
واغتن�ام  الس�وق  يف  الجدي�دة  االبت�كارات 
أنم�اط س�لوكيات  يف  املتس�ارعة  التح�والت 
املس�تهلكن وإحياء روابط التواصل بن آالف 
الجه�ات الرئيس�ية يف منظوم�ة القطاع عىل 
م�دار خمس�ة أي�ام حافلة بصفق�ات الرشاء 
الضخمة والحوارات الرائ�دة والخربات الغنية 

وعروض الطهي املبارشة.
ويش�ارك يف املع�رض 110 من أبرز األس�ماء 
يف قط�اع األغذي�ة واملرشوب�ات واألعمال مثل 
ل�دى عمالق�ة قط�اع  التنفيذي�ن  الرؤس�اء 
سلس�لة التوري�د والرؤس�اء التنفيذي�ن لدى 
أش�هر العالم�ات التجارية اإلقليمي�ة ونخبة 
الطهاة الحاصلن عىل نجوم ميش�الن وأفضل 
خرباء فنون الطهي يف دولة اإلمارات ملشاركة 
تحليالته�م املعمق�ة وآرائه�م ح�ول املعال�م 

الجديدة للقطاع حول العالم.
وع�ىل هام�ش املع�رض، ستس�تضيف قم�ة 
جلف�ود لالبتكار وسلس�لة متحدث�ي مجتمع 
التسويق أملع العقول وصناع النجاح يف مجال 
األغذي�ة واملرشوب�ات ملعالج�ة قضاي�ا ملّحة 
مثل األمن الغذائي وسلس�لة التوريد والطعام 
املس�تدام والرتكيز عىل تفضيالت املستهلكن 

املتطورة.

أرباح العراق في ثالثين شركة عربية »ُتخفى« 
ودعـوات برلمـانية لمعـرفة مصيرهـا

اتهامات ألحزاب بالتعتيم عليها

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي 
رغم الجهود الت�ي تبذلها دائرة عقارات الدولة 
بح�ر أمالك الع�راق يف الداخ�ل والخارج من 
أجل الحد من استيالء جهات السياسية عليها،  
إال أن هناك تعتيماً عىل أمالك العراق يف الخارج 
الهداف أهمها االس�تيالء ع�ىل عوائدها املالية 
دون معرفة هي�أة النزاهة والجهات القضائية 
بتلك العق�ارات وأصول ال�رشكات التي يمتلك 

العراق فيها أسهماً كونه مشاركاً فيها.
والش�اي  لل�رز  م�زارع  اكُتش�فت  فباالم�س 
واملطاط وقد أخفتها مافيات الفس�اد يف وزارة 
التج�ارة، واليوم يع�ود الحدي�ث عن  حصص 
وأرباح العراق يف ثالثن رشكة عربية ش�ارك يف 
تأسيس�ها واليعلم بها إال البعض الذين فضلوا 
الس�كوت من أجل االس�تحواذ عىل تلك االرباح 

وأصول الرشكات.
وم�ن أج�ل معرف�ة مصريه�ا، طال�ب بع�ض 
الن�واب, بوج�وب التحري ع�ن أم�وال العراق 
وأرباح�ه بأكث�ر م�ن ثالث�ن رشك�ة عربي�ة 
رابحة ش�ارك العراق يف تمويلها وتأسيسها يف 

السنوات املاضية.
وأك�دوا ع�ىل » أهمي�ة اهتمام األمان�ة العامة 
عنه�ا  التح�ري  نح�و  وتوجهه�ا  وحرصه�ا، 
وضم�ان حقوق العراق فيه�ا, فهناك  عناوين 
أهم وأقوى الرشكات العربية، ومقدار حصص 
الع�راق فيه�ا, وأش�اروا اىل تعاظم أرب�اح تلك 
ه�ذا  فبق�اء  والناجح�ة,  املنتج�ة  ال�رشكات 
املل�ف دون تحقي�ق يث�ري الكثري م�ن عالمات 

االس�تفهام, وهذه االمالك تمث�ل ثروات هائلة 
، إذا ت�م االس�تدالل عليه�ا يمك�ن اس�تغاللها 
يف إط�ار دعم االقتص�اد الوطن�ي أو عىل االقل 

مواجهة جزء من االزمة املالية الراهنة ».
وملعرف�ة خفايا ه�ذه الثروات ومن يس�تغلها 
حالي�ا , أوض�ح الخب�ري االقتص�ادي جاس�م 
الطائي , أن هناك جهات سياس�ية وبالتعاون 
مع بعض الس�فارات تتالعب بث�روات وأمالك 
الع�راق يف الخ�ارج , فالعارفون به�ذه امللفات 

قلة من املوظفن الكبار س�واء يف الخارجية أو 
التج�ارة , وأخفوا ه�ذه املعلومات عن االجهزة 
الرقابية حتى يس�تأثروا بعوائدها املالية بعيدا 

عن الحكومة العراقية .
وتابع الطائي يف اتصال مع ) املراقب العراقي(
أن�ه » يوم�ا بع�د آخ�ر تنكش�ف ملف�ات تلك 
العق�ارات يف الخ�ارج , فهن�اك أرب�اح مالي�ة 
ضخم�ة ل�رشكات رابح�ة عربي�ة ت�م إخفاء 
أصوله�ا م�ن قبل جه�ات سياس�ية ومافيات 

الفس�اد يف س�فارات الخ�ارج بش�كل متعم�د 
,حتى يت�م االس�تحواذ عىل تلك االم�وال طيلة 
االعوام املاضية , وجهود اللجان املختصة بهذا 
الش�أن أثبتت فش�لها ولم نجد جدية يف عملها 
وهناك ش�كوك بأن تكون هناك اتفاقية ما بن 

أطراف الفساد لتقاسم تلك االرباح.
ويف هذا الش�أن أك�دت لجنة النزاھ�ة النیابیة، 
أن الع�راق يمتل�ك عددا من العق�ارات واملزارع 
يف بع�ض ال�دول، مبین�ة أن ھن�اك فیت�و، عىل 

ھ�ذه العق�ارات ملن�ع التحقی�ق بھا.وأضافت 
أن ھ�ذه امل�دن فیھ�ا فن�ادق ومس�توصفات 
ومدن س�یاحیة، الفتة إىل أن امل�زارع املوجودة 
يف فیتن�ام مؤج�رة للع�راق لغاية ع�ام 2049.

وح�ول ذلك يؤكد املختص بالش�أن االقتصادي 
حس�ن عالوي, أن جهات متنفذة تعلم بخفايا 
أم�الك العراق يف الخارج وضعت فيتو ضد فتح 
التحقيق بتلك العقارات , رغم أنها تشكل ثروة 
كبرية يمكن اس�تغالل عوائده�ا املالية يف الحد 

من االزمات املالية التي ترضب البالد .
وب�ن ع�الوي , أن دائ�رة عق�ارات الدولة غري 
ق�ادرة عىل الخ�وض بهذا املل�ف , كما أن هيأة 
النزاه�ة ه�ي االخ�رى فش�لت يف معرف�ة من 
يس�تغل تلك االمالك بس�بب االرادة السياس�ية 
الت�ي تمنع الخوض بهذا املوض�وع , فباالمس 
اكتش�فنا مزارع عراقي�ة يف فيتنام ورسيالنكا 
والربازي�ل واليوم هناك أكث�ر من ثالثن رشكة 
ش�ارك الع�راق بتأسيس�ها وه�ي م�ن األنوع 
الرابح�ة , لكن اليعلم أحد من يس�تويل عىل تلك 

االرباح .
للتنمي�ة  العراق�ي  الصن�دوق  أعل�َن  ذل�ك  اىل 
الخارجي�ة، وج�ود 30 مرشوع�ا اس�تثماريا 

مشرتكا مع عدد من الدول العربية.
وذك�ر بي�ان للصن�دوق، أن “لدى الع�راق 30 
ال�دول  مرشوع�ا اس�تثماريا م�ع ع�دد م�ن 
العربي�ة ويف جمي�ع القطاعات منه�ا القطاع 
الزراعي والحيوان�ي  والتعدين والنقل واملالحة 

والخدمات النفطية واالتصاالت«.

السعوديون وروسيا يختلفون »مرة أخرى« بشأن استراتيجية النفط قبل اجتماع أوبك +
تتجه اململكة العربية السعودية وروسيا 
مرة أخرى إىل اجتماع أوبك + عىل جانبي 
نقاش حاس�م حول س�وق النفط.تحث 
الري�اض علًن�ا زمالئه�ا األعض�اء ع�ىل 
توخي »الحذر الش�ديد«، ع�ىل الرغم من 
ارتفاع األس�عار إىل أعىل مس�توى لها يف 
ع�ام واحد.ووفقا لوكال�ة بلومربغ فإن 
مندوب�ن قال�وا إن اململك�ة أش�ارت يف 
جلسات خاصة إىل أنها تفضل أن تحافظ 
املجموع�ة عىل اس�تقرار اإلنتاج بش�كل 
عام.من ناحية أخرى ، تش�ري موس�كو 
إىل أنها ال ت�زال تريد امليض قدًما يف زيادة 

العرض.
بعد عرشة أشهر من خفض إنتاج النفط 
الخام عندما س�حق فريوس كوفيد -19 
الطل�ب العامل�ي، ال تزال منظم�ة البلدان 
املص�درة للب�رتول وحلفاؤه�ا يحجزون 
7 مالي�ن برمي�ل يومًيا من الس�وق، أي 
ح�وايل 7٪ م�ن اإلم�دادات العاملية.وكان 
أكث�ر الدول املت�رضرة اقتصاديا من هذا 
االنخفاض ه�و الع�راق ونيجرييا لكنها 

أسفرت عن نتائج، حيث أعادت األسعار 
إىل م�ا يزيد ع�ن 65 دوالًرا للربميل ودعم 
عائدات املنتجن املترضرة.عندما تجتمع 
أوب�ك + يف 4 اذار، س�تناقش ما إذا كانت 
ستقدم املزيد من النفط الخام إىل السوق 
يف نيس�ان وبالتايل سيكون هناك قراران 
حاسمان.أوالً؛ يجب عىل املجموعة ككل 

أن تختار ما إذا كانت ستستعيد ما يصل 
إىل 500000 برميل يومًيا، وهي الخطوة 
التالي�ة يف إحي�اء تدريج�ي لإلنت�اج ت�م 
االتفاق عليه يف كانون األول، لكنه توقف 
مؤقًت�ا يف اجتم�اع كان�ون الثاني.ثانًيا؛ 
يج�ب ع�ىل اململك�ة العربية الس�عودية 
تحديد مصري مليون برميل إضافية يومًيا 

من التخفيضات الطوعية اإلضافية التي 
تجريها هذا الشهر، واملقبل للمساعدة يف 
التخلص من الفائض بشكل أرسع.وقال 
املندوب�ون إن اململكة أعلنت يف البداية أن 
هذا التخفيض سينعكس يف نيسان، لكن 
تفكريه�م األخري مائع ول�م يتم االنتهاء 
م�ن الخطوة التالي�ة. إن عرض الحفاظ 
عىل ج�زء من ه�ذا التخفي�ض الطوعي 
الري�اض ورق�ة  يمن�ح  ق�د  نيس�ان  يف 
مس�اومة مفيدة إذا كانت تس�عى للحد 
من زيادة اإلنت�اج اإلجمالية للمجموعة.

بعد االختالف ح�ول وترية زيادة العرض 
يف االجتماعن الوزارين األخريين ، تشري 
التعليقات العامة من الرياض وموسكو 
إىل أن نقاًش�ا آخ�ر يل�وح يف األفق.وقال 
نائ�ب رئيس ال�وزراء الرويس ألكس�ندر 
نوفاك يف 3 فرباير/ ش�باط أن »الس�وق 
مت�وازن«. يف ح�ن أن�ه لم ي�رح علًنا 
بتفضيل السياس�ة ملناقش�ات 4 مارس 
 + أوب�ك  اجتماع�ي  يف  نوف�اك  ، ج�ادل 

األخريين لزيادة اإلنتاج.

أعلن�ت جمعية مص�دري امل�واد الكيميائي�ة واملنتجات يف 
اس�طنبول ، ان خمس دول عاملية بينها العراق استحوذت 
ع�ىل 60٪ من ص�ادرات عط�ر الكولونيا الرتكي�ة يف العام 

.2020
وقال�ت الجمعي�ة يف تقري�ر له�ا ان “تركي�ا ص�درت 6.9 
مالين طن من عط�ر” الكولونيا” يف الع�ام املايض، والتي 

يس�تخدمها العديد كعطر ومطهر لليد لدرء خطر فريوس 
كورونا مقارنة بعام 2019 التي بلغت الصادرات فيها 2.4 
مليون ط�ن، مبينة أن “قيمة هذه الص�ادرات بلغت 28.3 

مليون دوالر”.
واضافت ان “خمس دول استحوذت عىل 60٪ من صادرات 
عط�ر الكولوني�ا الرتكية ش�ملت أملانيا وهولن�دا والعراق 

واململكة املتحدة والواليات املتحدة االمريكية”.
كم�ا وأش�ارت الجمعي�ة اىل “ارتف�اع ص�ادرات الكولونيا 
الرتكية إىل أملانيا بنس�بة 492٪ لتصل إىل 7.8 مالين دوالر 
يف الع�ام 2020 ، بينم�ا قفزت بنس�بة 491٪ إىل هولندا، و 
291٪ إىل الع�راق، و 246٪ إىل اململك�ة املتحدة، و 146٪ إىل 

الواليات املتحدة.

بغداد ضمن خمس عواصم تستحوذ على أكثر من نصف صادرات »الكولونيا« التركية

ع�ن   ، التج�ارة  وزارة  أعلن�ت 
مفردات  لتجهي�ز  اس�تعدادها 
التمويني�ة ب�)س�لة واح�دة(، 
داعي�ة وكالء الطح�ن يف بغداد 
واملحافظات اىل مراجعة مراكز 
القط�ع لتس�لم قوائ�م تجهيز 

الحصة الثانية.
وق�ال مدي�ر الرشك�ة العام�ة 
لتصني�ع الحب�وب خطاب عيل 
القي�ي يف بي�ان ، إن “الرشكة 
فروعه�ا  جمي�ع  وجه�ت 
باملحافظات اىل املبارشة بقطع 
قوائ�م تجهي�ز ال�وكالء بمادة 
الطحن غ�دا االثنن، ومفاتحة 
رشك�ة تجارة الحب�وب الطالق 
خلط�ات  م�ن  االوىل  الدفع�ة 
الحبوب املعتمدة النتاج الحصة 
الثانية م�ن الطحن املخصص 

لصالح البطاقة التموينية”.
وش�دد القي�ي ع�ىل “االلتزام 
الصحي�ة  بال�رشوط  الت�ام 
ومقررات اللجنة العليا للصحة 
بارت�داء  الوطني�ة  والس�المة 
االجتماعي  والتباعد  الكمامات 
وتقدي�م التس�هيالت م�ن قبل 
ع�ن  فض�ال  القط�ع،  مراك�ز 
التنس�يق يف عملي�ة مراجع�ة 
ال�وكالء بم�ا يحقق انس�يابية 
تسلم قوائم القطع والتجهيز”.
واكد “اس�تقرار تجهي�ز مادة 
ع�رب  للمواطن�ن  الطح�ن 
دفع�ات متواصلة نتيجة وجود 
الكميات املس�وقة من الحنطة 
املحلية التي وصلت اىل خمس�ة 
مالي�ن و300 الف ط�ن خالل 

املوسم السابق”.

ترش مؤخرا ع�ىل مواق�ع التواصل 
االجتماعي ص�ورة يدعي نارشوها 
أنها تظهر ورقة نقدية من فئة 10 
آالف لرية س�ورية، أصدره�ا البنك 
املركزي الس�وري حديثا.ظهر عىل 
مواق�ع التواصل ص�ورة عملة غري 
واضح�ة املعال�م كت�ب عليه�ا 10 
ل�رية س�ورية.وانترشت هذه  آالف 
الصورة بعد قرابة ش�هر عىل طرح 
ورق�ة  املرك�زي  س�وريا  م�رف 
نقدية جدي�دة من فئة 5 آالف لرية، 
هي األكرب حتى اآلن، وس�ط أس�وأ 

أزمة اقتصادية ومعيشية تواجهها 
الب�الد من�ذ ب�دء الحرب قب�ل نحو 
10 س�نوات.وفقا لصفحة مرف 
ع�ىل  الرس�مية  املرك�زي  س�وريا 
“فيسبوك”، التي عادة ما تنقل هذا 
الن�وع من األخبار، فإنه ال أثر لهذه 
الص�ورة نهائي�ا، علم�ا أن صفحة 
البن�ك نرشت صورة ال� 5 آالف لرية 
الش�هر امل�ايض، ما يؤك�د أن الخرب 
غري صحيح.وكان مرف س�وريا 
املرك�زي قد أص�در يف يناير املايض، 

أوراق نقدية من فئة )5000(.

التجارة تجهز مفردات التموينية
 بـ »سلة واحدة«

مصرف سوريا المركزي ينفي اصدار 
ورقة نقدية بفئة 10 آالف ليرة
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المراقب العراقي/ متابعة...
أصيب أربعة ش�بان فلس�طينيني بجروح األحد، خالل مالحقة 
ق�وات االحتالل الصهيوني له�م يف رام الله، فيما ش�نت قوات 
الع�دو حملة مداهم�ات واعتقاالت بالضف�ة الغربية والقدس 

املحتلتني.
ونقل املركز الفلس�طيني لإلعالم عن مصادر محلية قولها: إن 
4 ش�بان أصيبوا بج�روح إثر مالحقة جيب لق�وات العدو لهم 

واصطدامه بمركبتهم عىل مدخل يربود قضاء رام الله.
وذكرت املصادر أن املركبة التي كان يس�تقلها الش�بان انقلبت 
باصط�دام آلية االحت�الل بها، ونقل الش�بان للمش�فى لتلقي 

الخدمات الطبية.
ويف جن�ني، اعتقلت قوات العدو أس�را مح�ررا، وداهمت منزل 
ش�قيقه حس�ام، وعبثت بمحتوي�ات منزليهم�ا يف بلدة رمانة 

غرب جنني.

ويف الخلي�ل، اعتقل�ت ق�وات االحت�الل ش�ابا، عق�ب اقتح�ام 
وتفتيش منزل عائلته يف بلدة الشيوخ شمايل املدينة.

م�ن جانبه ذكر مكتب إع�الم األرسى أن ق�وات العدو اعتقلت 
شابني من القدس املحتلة.

وتواص�ل قوات الع�دو عمليات دهم وتفتي�ش يومية بمناطق 
متفرق�ة بالضفة الغربي�ة والقدس املحتل�ة، العتقال وإرهاب 

املواطنني وتخريب محتويات منازلهم.

المراقب العراقي/ متابعة...
م�ن الطبيعي أن تحاول زيادة التهديدات من 
جانب واش�نطن ض�د طه�ران، الجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية أيًضا اىل تعزيز تحالفاتها 
اإلقليمي�ة، كم�ا ُينظر إىل املناورة املش�ركة 
األخرة مع روسيا عىل أنها تعزيز لتحالفات 

إيران اإلقليمية والدولية.
ويش�هد املحي�ط الهن�دي حالًي�ا من�اورات 
بحرية كبرة ومش�ركة بني إيران وروس�يا، 
ب�دأت يف مي�اه ش�مال املحيط، ي�وم الثالثاء 
م�ن  خاص�ة  وح�دات  بمش�اركة  امل�ايض، 
البحري�ة اإليراني�ة والحرس الثوري وس�فن 

روسية.
العس�كرية  املن�اورة  ه�ذه  م�ن  والغ�رض 
املش�ركة، التي أطلق عليها اسم »املناورات 
البحري�ة املش�ركة ب�ني إي�ران وروس�يا« ، 
ه�و توفر األم�ن التجاري وحماي�ة املمرات 

البحرية يف شمال املحيط الهندي.
وأعل�ن األدم�رال غالم رضا طحان�ي ، نائب 
رئي�س العملي�ات البحرية واملتحدث باس�م 
البحري�ة  املن�اورات  تفاصي�ل   ، املن�اورات 

املش�ركة ، يوم الثالثاء ، موضحا أن العملية 
املخط�ط له�ا س�تنفذها ق�وات البلدي�ن يف 
مس�احة 17 أل�ف كيلوم�ر مربع يف ش�مال 

املحيط الهندي.
املن�اورات  ب�دأت   ، البح�ري  القائ�د  ووف�ق 
البحرية اإليرانية الروس�ية املشركة بوصول 
وح�دات بحري�ة روس�ية إىل املي�اه اإلقليمية 

اإليرانية وانتشارها يف مناطق محددة.
وق�ال املتح�دث باس�م املن�اورات البحري�ة 
املشركة بني إيران وروسيا عن أهمية إجراء 
هذه املناورات العس�كرية املش�ركة يف مياه 
ش�مال املحيط الهن�دي قائال: »يقع ش�مال 
املحيط الهندي بني ثالثة مضايق اسراتيجية 
م�ن أصل خمس�ة مضاي�ق اس�راتيجية يف 
العال�م ويف الحقيق�ة ه�ي تحي�ط بالطاق�ة 
العاملي�ة ، ونظ�را اىل مرور الس�فن التجارية 
والناقالت يف هذه املنطقة الحساس�ة ، هنالك 

رضورة إىل تأمني التجارة البحرية«.
وأشار إىل األوضاع الصحية الناجمة عن وباء 
كوفي�د 19 ، وأك�د أنه عىل الرغ�م من القيود 
القائم�ة ، فإن األمن ليس ضم�ن القيود وال 

يمكن وقف التدريبات العسكرية األمنية.
ف�إن  اإليران�ي،  العس�كري  القائ�د  ووف�ق 
»تب�ادل املعلومات والتدري�ب عىل املهارات يف 
مج�ال اإلنقاذ البح�ري ، وتمارين االتصاالت 
القي�ادة  وتماري�ن   ، املختلف�ة  والعملي�ات 
والس�يطرة ، وتحري�ر الس�فن التجارية من 
القراصنة وعمليات إطالق النار ضد األهداف 
الجوية ليالً ونهاراً، هي من الربامج املخطط 
لها يف التدريبات البحرية املش�ركة بني إيران 
وروس�يا ، والتي تنفذها س�فن وبحارة دول 

مختلفة خالل عمليات مختلفة.
وق�ال األدم�رال حبي�ب الله س�ياري ، نائب 
»الح�روب  اإليران�ي:  العس�كري  املنس�ق 
نك�ون  أن  ويج�ب  مختلف�ة  املس�تقبلية 

مستعدين ولدينا خطة لحروب املستقبل«.
البحري�ة  تج�ري  »عندم�ا  س�ياري:  وق�ال 
القوي�ة من�اورات م�ع أس�طول  الروس�ية 
الجي�ش والحرس الثوري، ف�إن هذه املناورة 
تحم�ل رس�الة واضح�ة مفاده�ا أن بحرية 
جمهورية إيران اإلس�المية من حيث املعدات 
والتكتي�كات  والتقني�ة  البرشي�ة  والق�وى 

واإلرش�اد والقي�ادة والس�يطرة واالتصاالت 
واقتن�اء معدات جدي�دة، عىل نط�اق القوى 

العاملية«.
وردا ع�ىل التدريب�ات املش�ركة ب�ني إي�ران 
وروسيا ، قال املتحدث باسم البنتاغون جون 
كرب�ي إن املناورات لم تكن غر متوقعة ولم 
تش�هد أي عقبات أمام املنشآت األمريكية أو 
حرية الحركة ولم تكن عقبة امام اس�تمرار 

الدعم للتحالف ورشكائه حول العالم.
كم�ا ق�ال س�فر روس�يا يف إي�ران ، الف�ان 
جاغاري�ان ، إن روس�يا االتحادي�ة وإي�ران 
والصني يستعدون ملناورة بحرية مشركة يف 
شمال املحيط الهندي. وتم إجراء أول مناورة 
بحري�ة ثالثي�ة بني إي�ران وروس�يا والصني 
تحت مسمى »حزام األمن البحري« منذ أكثر 

من عام يف أواخر كانون األول 2019.
وتع�د ه�ذه ثان�ي من�اورة بحرية مش�ركة 
ب�ني إي�ران وروس�يا. ويف كان�ون الثاني من 
الع�ام امل�ايض ، ج�رت من�اورة مماثل�ة يف 
بحر عمان مل�دة أربعة أي�ام بحضور القوات 
البحرية الصينية والروسية واإليرانية. ونمت 

العالقات السياس�ية اإليرانية الروس�ية عىل 
مدى الس�نوات الخم�س املاضي�ة ، وازدادت 

االتصاالت بني كبار املسؤولني يف البلدين.
ويف الع�ام امل�ايض ، بالتزام�ن م�ع املن�اورة 
العسكرية الثالثية إليران مع روسيا والصني 
، وصف�ت جلوبال تايمز الت�ي تطرح وجهة 
نظر ومواق�ف الحكوم�ة الصينية ، رصاحة 
املناورات املشركة بني إيران وروسيا والصني 
يف املي�اه اإلقليمي�ة بأنها »تحذي�ر« للواليات 
املتحدة. وكتبت أن املناورات تس�اهم يف قدرة 
الصني عىل الحفاظ عىل االستقرار يف الخليج 
و »يظه�ر أن الص�ني وروس�يا ، باعتبارهما 
أكرب قوتني يف العالم ، بعد انس�حاب الواليات 
املتح�دة م�ن االتف�اق الن�ووي مع إي�ران يف 

2018 يدعمون ايران واالتفاق النووي.
وم�ن ناحية أخرى ، م�ن الطبيعي أن تحاول 
زي�ادة التهديدات م�ن جانب واش�نطن ضد 
طه�ران ، الجمهوري�ة اإلس�المية أيًض�ا اىل 
تعزي�ز تحالفاته�ا اإلقليمية، كم�ا ُينظر إىل 
املناورة املشركة األخرة مع روسيا عىل أنها 

تعزيز لتحالفات طهران اإلقليمية والدولية.

عربي دوليعربي دولي
خطة إيرانية لـ»حروب المستقبل«

واشنطن قلقة من رسالة تحذيرية مذيلة 
بتوقيع طهران وموسكو
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قوات االحتالل تعتقل وتصيب شبانًا فلسطينيين في الضفة والقدس

»تكافؤ الفرص« يغيب عن 
حمالت التطعيم بين الدول 

الغنية والفقيرة!

ما هي الدول األكثر تضررًا من كورونا ؟

الصومال تشن هجومًا حادًا 
على اإلمارات

ظريف ينتقد »النفاق« 
األوروبي إزاء الملف النووي

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف، االحد، أن كيان 
االحت�الل االرسائييل يقوم بتوس�يع مفاعل ديمون�ا وهو املركز 
الن�ووي الوحي�د يف املنطق�ة لصناع�ة القنابل النووي�ة لكن لم 

نشاهد اي قلق من الجانب االوروبي.
وق�ال ظريف خ�الل مقابلة ملتف�زة حول آخر تط�ورات امللف 
الن�ووي اإليراني: “ال يوجد أي قلق بالنس�بة لألنش�طة النووية 
لكيان االحتالل لكن يثار قلق بالنسبة للربنامج النووي اإليراني 
الس�لمي من قبل الدول األوروبية”، ع�ادا إياه “نفاقا بحد ذاته، 
يس�مح لكيان االحتالل الذي لم يوقع عىل معاهدة عدم انتش�ار 
األس�لحة النووية وينرش األس�لحة النووية يف حني ال يستطيع 

احد ان ينتقده”.
وتعليقاً عىل زيارة رئيس منظمة الطاقة الذرية العاملية اىل ايران 
ق�ال ظري�ف إن “منظمة الطاقة الذري�ة العاملية يجب ان تعمل 
عىل اس�اس العدالة ونح�ن نحرم الدور الذي تق�وم به الوكالة 
الدولي�ة لكن يف نف�س الوقت ال نريد ان تكون هناك مش�اكل يف 
طري�ق تطبيق اإلتف�اق، ويجب ان يقدم رئي�س املنظمة تقريرا 
ب�أن برنام�ج ايران النووي س�لمي ونحن ال نري�د ان نغر هذه 
الس�لمية لربنامجنا، بكل تاكيد ستكون هناك مراقبة ألنشطتنا 

لكن يجب تطبيق اإلتفاق النووي بشكل كامل”.
ولف�ت ظريف اىل أن هناك وجه�ني لهذا االتفاق حيث ايران تبني 
وتوضح بأنها ال تريد وال ترغب بالحصول عىل األسلحة النووية 
ويف الجانب اآلخر يج�ب ان تكون عالقات ايران االقتصادية مع 

العالم سهلة وعىل أوروبا ان تعمل عىل هذا األساس.

المراقب العراقي/ متابعة...
وجهت حكومة الصومال األحد، انتقادات ش�ديدة اللهجة إىل دولة 
اإلم�ارات، عىل خلفية موقف األخرة إزاء االضطرابات األمنية التي 

شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو مؤخرا.
وش�دد وزير اإلعالم الصوم�ايل، عثمان أبوبكر دب�ي، أثناء مؤتمر 
صحف�ي، ع�ىل أن البيان ال�ذي أصدرته اإلم�ارات تعليقا عىل هذه 
التط�ورات »يمس الحكوم�ة الفدرالية«، واتهم الدول�ة الخليجية 
ب�«التدخ�ل يف الش�ؤون الداخلي�ة للصوم�ال ع�رب بعض رؤس�اء 
الواليات االتحادية الذين س�افروا إىل اإلم�ارات، بعد التوقيع يف 17 
س�بتمرب عىل اتفاقية بش�أن تنظيم االنتخابات يف البالد، ورفضوا 

تنفيذ ما تم االتفاق عليه«.
وق�ال الوزير إن الخطوات التي اتخذته�ا اإلمارات »تنتهك القانون 
الدويل واألعراف الدبلوماس�ية والعالقات األخوية بني البلدين التي 

تقوم منذ فرة طويلة عىل االحرام املتبادل والتعاون«.
وتاب�ع أن »االنتخاب�ات تعد ش�أنا خاصا م�ن الش�ؤون الداخلية 
للصوم�ال، كما هو الحال بالنس�بة لكل بلد، وال يوجد بلد يس�مح 

ألحد بالتحدث عن انتخاباته«.
ويف مع�رض تعليق�ه عىل االش�تباكات الت�ي اندلعت يف مقديش�و 
الجمع�ة املايض بني ق�وات موالية للحكوم�ة الصومالية وفصائل 
معارض�ة له�ا، ذكر الوزي�ر أن الحكومة »طردت املليش�يات التي 
أعلن�ت عدم وج�ود حكومة يف البالد، وهي املس�ؤولة عن الدولة«، 
مش�را إىل أن الحكوم�ة تلق�ت يف ظ�ل ه�ذه األحداث رس�ائل من 

حكومات ومنظمات تتمتع بعالقات طيبة معها.

المراقب العراقي/ متابعة...
الوفي�ات جراء  ارتفع�ت حصيل�ة 
تف�ي وب�اء كورون�ا إىل مليون�ني 
و460 أل�ف وفاة حول العالم، فيما 
تج�اوز عدد املصاب�ني 111 مليونا 

منذ بدء تفي الوباء.
وتتص�در الوالي�ات املتح�دة قائمة 
ال�دول األكث�ر ترضرا ج�راء تفي 
الوب�اء، حيث حص�د فيها فروس 
كورون�ا أرواح نحو نص�ف مليون 
ش�خص، وس�جلت أكث�ر م�ن 28 

ملي�ون إصاب�ة من�ذ ب�دء تف�ي 
الوباء.

ويف الربازي�ل الت�ي تحت�ل املرتب�ة 
الثاني�ة يف العال�م م�ن حي�ث عدد 
الوفيات تم تسجيل حتى اآلن 246 
أل�ف حالة وف�اة وأكثر م�ن 10.1 
مليون إصابة، تليها املكسيك حيث 
حصد فيها ف�روس كورونا أرواح 
نح�و 180 أل�ف ش�خص، فيما تم 
تس�جيل أكثر م�ن 2 مليون إصابة 

حتى اآلن.

 156 م�ن  أكث�ر  الهن�د  وس�جلت 
أل�ف حال�ة وفاة ونح�و 11 مليون 
إصاب�ة من�ذ ب�دء تف�ي الوب�اء، 
تليه�ا بريطانيا الت�ي تحتل املرتبة 
الخامس�ة من حيث عدد الوفيات، 
حيث بلغت حصيل�ة الوفيات فيها 
نحو 121 ألفا، فيما تجاوز إجمايل 
اإلصاب�ات 4.1 مليون إصابة حتى 

اآلن.
ويف إيطاليا حص�د فروس كورونا 
أرواح نحو 95 ألف ش�خص، وبلغ 

إجمايل اإلصابات 2.8 مليون إصابة 
حتى اآلن، تليها فرنس�ا التي تحتل 
املرتبة السابعة، حيث ارتفعت فيها 
حصيل�ة الوفيات إىل نح�و 84 ألف 
حال�ة وف�اة، وس�جلت 3.6 مليون 

إصابة منذ بدء تفي الوباء.
وتحت�ل روس�يا املرتب�ة الثامنة يف 
قائم�ة ال�دول األكث�ر ت�رضرا من 
حي�ث ع�دد الوفيات، فقد س�جلت 
نحو 83 ألف حالة وفاة، وأكثر من 

4.1 مليون إصابة حتى اآلن.

المراقب العراقي/ متابعة...
بدأت أس�راليا ونيوزيلن�دا، األح�د، حملتيهما لتطعي�م مواطنيهما ضد 
فروس كورونا عىل غرار العديد من الدول الغنية يف العالم، يف حني تغيب 

هذه اللقاحات عن دول فقرة، بحسب »فرانس برس«.
وتلقت الثمانينية، جني ماليسياك، التي تعيش يف دار لرعاية املسنني، أول 
لقاح مضاد لفروس كورونا يف أس�راليا، حيث دش�نت أسراليا حملتها 
التطعيمية ضد فروس كورونا، عرب أعضاء يف الحكومة األس�رالية، عىل 
رأس�هم رئيس الوزراء، س�كوت موريس�ون، الذي تلقى جرعة من لقاح 

»فايزر- بيونتيك«.
وب�دأت نيوزيلن�دا أيض�ا حملة التطعي�م الت�ي ستش�مل أوال املواطنني 
املعرض�ني ملخاط�ر عالي�ة والعائدين من الخ�ارج، إىل جان�ب املوظفني 

العاملني عىل الحدود ويف الحجر الصحي.
وحت�ى صب�اح الس�بت، كان�ت 107 دول ومناط�ق يف العالم ق�د أعطت 
لس�كانها نحو أكثر من 21 مليون جرعة من اللقاحات املضادة لفروس 
كورونا، حس�ب حصيلة أعدتها وكالة »فرانس برس« استنادا إىل مصادر 

رسمية.
تج�در اإلش�ارة إىل أن 45% من عمليات التطعيم تم�ت يف بلدان مجموعة 
الدول الصناعية الس�بع الكربى الغنية )الواليات املتحدة وأملانيا وفرنس�ا 
وبريطاني�ا وإيطاليا واليابان وكندا(، التي تضم 10% من س�كان العالم، 
حيث تعهدت هذه الدول بتقاس�م الجرعات بش�كل أكثر إنصافا مع أكثر 
الدول فقرا، إذ يدعوها مرشوع قرار بريطاني وزع يف مجلس األمن الدويل، 

إىل تقديم لقاحات ضد هذا الفروس، إىل الدول ذات الدخل املنخفض.

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�ادت صحيف�ة نيوي�ورك تايم�ز يف تقري�ر لها  
االحد، بأن الرئيس االمريكي السابق دونالد ترامب 
س�يلمح اىل رغبت�ه يف محاول�ة الع�ودة للرش�ح 
يف االنتخاب�ات الرئاس�ية لع�ام 2024 عن الحزب 
الجمهوري مرة ثانية عىل الرغم من احداث العنف 
التي جرت يف مبنى مجلس الش�يوخ يف الس�ادس 
من كانون الثاني املايض والتي تسببت يف محاكمة 

العزل الثانية له.
وذك�ر التقري�ر أن ”الرئي�س االمريك�ي الس�ابق 
 28 يف  للمحافظ�ني  مؤتم�ر  يف  خطاب�ا  س�يلقي 
ش�باط املقبل وهو أول ظهور علن�ي له وخطاب 
مطول منذ مغادرته البي�ت األبيض للمرة األخرة 
الش�هر املايض”. واضاف نقال عن احد مس�اعدي 
ترامب قوله إن ”الرئيس السابق سيحرض مؤتمر 
املحافظني الذي ُيعق�د يف أورالندو بوالية فلوريدا، 

ه�ذا الع�ام، وأنه يخط�ط للحديث عن مس�تقبل 
الحزب الجمهوري باإلضافة إىل سياسات الهجرة 

الخاصة بالرئيس بايدن”.
وتابع التقرير أن ”الرئيس الس�ابق دونالد ترامب 
وال�ذي تم منعه نهائيا من التعليق يف توير يواجه 
تحقيق�ات يف اعمال�ه، وكذلك م�ا إذا كان يتحمل 
املس�ؤولية عن الهجوم عىل مبنى الكابيتول، ظل 
بعي�ًدا عن األضواء بش�كل عام، باس�تثناء إجراء 
جولة صغرة م�ن املقابالت مع املتعاطفني والتي 
كرر فيها مزاعم�ه الكاذبة ب�أن انتخابات 2020 
ق�د رُسقت منه“. واش�ار التقري�ر اىل ان ”ترامب 
مازال يحلم بالرش�ح النتخابات عام 2024، لكن 
وجوده سيضع العديد من العقبات امام املرشحني 
االخرين مما يدفع للتس�اؤل عما اذا كانت شبكة 
املانحني س�تدعم رئيس�ا اثار الكثر من املش�اكل 

واعمال العنف خالل فرة واليته االوىل“.

المراقب العراقي/ متابعة...
حذر موقع ناش�يونال انرس�ت االمريكي املتخصص بالش�ؤون 
العس�كرية يف تقري�ر ل�ه، االحد، ب�ان ع�ىل الوالي�ات املتحدة ان 
التس�تهني بقدرات البحرية االيرانية وخصوصا سالح الغواصات 

وقدرتها عىل احداث رضر كبر بالبحرية االمريكية.
وذك�ر التقري�ر أنه »ع�ىل الرغم م�ن ان خطط الجي�ش االيراني 
ترك�زت عىل بناء ق�درات دفاعية يف منطق�ة الخليج فإن غواصة 
)فت�ح( توف�ر امكاني�ات حقيقي�ة بش�كل ملموس ويب�دو أنها 
يمكن أن توس�ع بش�كل مفيد القدرات متوس�طة املدى ألسطول 
الغواص�ات اإليران�ي”. واض�اف ان ”االس�راتيجية االيراني�ة يف 
البح�ر تعتم�د كبر ع�ىل حروب الك�ر والف�ر مس�تفيدا من من 
أس�طوله الكبر من زوارق الهجوم الرسي�ع التي تحمل صواريخ 
مضادة للس�فن باالضافة اىل احدى وعرشين غواصة صغرة من 
فئ�ة الغدير منتجة محلًيا، وهي مش�تقة من فئ�ة يونو الكورية 
الش�مالية. يمكن له�ذه الغواصات التي يبلغ وزنه�ا 120 طًنا أن 
تتح�رك برسعة إحدى عرشة عقدة )ثالثة عرش مياًل يف الس�اعة( 
وتحم�ل كل واحدة طوربي�دات بطول 533 ملم، حي�ث تعد املياه 

الساحلية الضحلة مواتية جًدا لعمليات الغواصات الصغرة، ومع 
التداخل بني املياه الضحلة الصخرية واألمواج الصاخبة مما يقلل 
من نطاقات اكتش�اف السونار ويمنح الغواصات الصغرة فرًصا 
وف�رة لالختب�اء واالنتظار يف الكم�ني”. وتابع ان�ه ”فيما يتعلق 
بالق�درات الكبرة فلدى ايران ثالث غواصات كبرة تعمل بالديزل 
والكهرب�اء أكرب بكث�ر وأكثر قدرة من فئة كيل�و تم رشاؤها من 
روس�يا يف التس�عينيات، حيث يمكن أن تصطاد بش�كل مريح يف 
مياه املحيط الهندي”.واشار اىل أن ”ايران بدأت تعتمد عىل نفسها 
يف بناء الغواصات من الطراز شبه الثقيل حيث تعترب غواصة فتح 
من االس�لحة املهمة. يبلغ طول الغواصة مابني اربعني اىل ثمانية 
واربع�ني مرا بازاحة قدرها 600 طن مغمورة ويوجد فيها أربعة 
أنابيب طوربيد مقوس�ة مع إمكانية الوصول إىل س�ت إىل ثماني 
عملي�ات إعادة تحميل ، مع مجموعة س�ونار دائرية تقع أس�فل 
األنابيب كما يمكنها ان تعمل حتى عمق مائتي مر تحت س�طح 
األرض، فيما تضع املصادر رسعتها القصوى بشكل مختلف أثناء 
الغمر ب�ني أربعة عرش وثالث وعرشين عقدة )من س�تة عرش إىل 

ستة وعرشين مياًل يف الساعة(”.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

نيويورك تايمز: ترامب يرغب بالترشح 
النتخابات 2024 رغم مزاعمه الكاذبة

تقرير: الغواصات اإليرانية قادرة على إحداث ضرر 
كبير بالبحرية األميركية



Aاراء5 l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االثنين 22 شباط 2021 العدد 2530 السنة الحادية عشرة

بقلم/ د. محمد مرتضى
ربم�ا ال نجانب الصواب إذا قلنا إنه لم يتعرض 
ح�زب يف التاري�خ له�ذا الحجم م�ن الهجمات 
اإلعالمي�ة، ومح�اوالت التش�ويه املنظ�م التي 
ُتش�ن علي�ه، وال ُدفع�ت موازنات، وُس�خرت 
الت�ي  كتل�ك  أق�الم،  واس�تؤجرت  طاق�ات، 
اس�تهدفت حزب الله مقارنة بحجمه، هذا عدا 
عن الحروب العس�كرية واألمني�ة. وما يعنينا 
هن�ا هو ما صُطل�ح عليه بالح�روب الناعمة، 
والتي يمكن تقسيمها اىل ثالث مراحل أو ثالث 

موجات، تمّثل ثالث اسرتاتيجيات:
1� اصطي�اد الس�مكة: تطل�ق هذه التس�مية 
ع�ى االس�رتاتيجية التي تعتمد ع�ى العمليات 
اإلعالمي�ة والنفس�ية والتي تس�تهدف الحزب 
مب�ارشة؛ بعن�ارصه، وهيكليت�ه، وعقيدت�ه، 
وصورته، وهيبته، وس�معته، بهدف اسقاطه 
من أع�ن مؤيديه وبيئت�ه، وجمهوره املبارش، 
واملتأثري�ن به. ويمكن املحاججة أن هذا النوع 
م�ن العمليات ب�دأ منذ اللحظ�ة األوىل النطالق 
ح�زب الل�ه ومقاومت�ه، ابت�داء م�ن تس�مية 
»إرسائي�ل« املقاوم�ة ب�� »املخرب�ن«، مروراً 
بوصفه�ا باإلره�اب، ث�م محاول�ة تجريمه�ا 
وتلفي�ق التهم لها بالتجارة باملخدرات، وصوال 
اىل مح�اوالت تحويله�ا اىل منظم�ة إجرامي�ة 
مهزل�ة  وآخره�ا  واالغتي�ال،  القت�ل  تمته�ن 

املحكمة الدولية.
ه�ذه  م�ن  ويقص�د  الح�وض:  تفري�غ   �2
االس�رتاتيجية، أن�ه طامل�ا فش�لت مح�اوالت 
اصطي�اد الس�مكة واخراجه�ا م�ن الحوض، 
فاألفض�ل التحول اىل محاول�ة تفريغ الحوض 
م�ن املاء، وهو أس�لوب آخر »لقتل الس�مكة« 

التي ال يمكن أن تعيش من دون ماء.
يف الواقع، إذا كانت االس�رتاتيجية األوىل تسعى 
الس�تهداف الحزب مبارشة، فإن االسرتاتيجية 
الثانية سوف تستهدف بيئته )املاء الذي يعيش 

فيه(.
3� تلوي�ث امل�اء: ويقص�د بها، يف حال فش�ل 
اس�رتاتيجية تفري�غ الح�وض من امل�اء، فإن 

البديل هو تلويثه.
تمّث�ل ه�ذه االس�رتاتيجية املوج�ة الثالثة من 
الح�روب الناعمة التي تش�نها واش�نطن عى 
حزب الله، وهي تعادل، عس�كرياً، ش�ن حرب 
إبادة عى الش�عب الذي يحتضن املقاومة؛ ألن 
معنى تلويث املاء، هو ش�ن عملي�ات إعالمية 

ونفس�ية عى بيئة املقاومة عرب أسلوب الكذب 
واالف�رتاء، وه�ي عملي�ات تس�تهدف ثقافة، 
وعقيدة، وعادات، وتقاليد، وقيم، ومقدس�ات، 
وش�خصيات بيئ�ة الح�زب، والطائف�ة الت�ي 

ينتمي اليها.
ويمك�ن اعتب�ار حفل�ة الس�باب والش�تائم، 
واالستهزاء والتضليل والتشويه، والتي أعقبت 
اغتيال املدعو »لقمان سليم« تقع يف إطار هذه 

االسرتاتيجية.
ويف الواق�ع، إن اللجوء اىل هذه االس�رتاتيجية، 
ال يعن�ي تجاوز ما س�بق؛ إذ يمكن العمل عى 
اسرتاتيجية جامعة، تماهي الهجوم عى ثالثة 

محاور.
وبمقاربة بسيطة لهذه االسرتاتيجية يمكن لنا 
أن نرصد بعض مفرداتها: تخلف، جهل، قذارة، 

فقر، رسقة، أمية، تفكك، تعصب، تحّجر.

ويف املقاب�ل فإن أب�رز املظاهر الت�ي يمكن أن 
تشكل أهدافاً للحملة هي: الوضع الديموغرايف، 
اللب�اس، الطعام وال�راب، الطقوس الدينية، 

العادات االجتماعية، واللهجات املحلية.
وبعد هذا، ُيطرح الس�ؤال التايل: ما عالقة هذه 
االسرتاتيجية يف توقيتها باغتيال لقمان سليم؟ 
وما هي رشوط هذا الن�وع من الحمالت؟ وما 

هي أهدافها التي تسعى لتحقيقها؟
إن اس�رتاتيجية تلويث املاء تهدف، أو تفرتض 

أنها ستؤدي اىل أمرين:
األول: مغادرة امل�اء ممن يريد النجاة ممن هو 

موجود فيها.
الثان�ي: عدم االقرتاب منه�ا ممن هو خارجها 

لعدم صالحها.
ولتحقيق ه�ذه األه�داف، فإن االس�رتاتيجية 
تف�رتض أنه�ا تس�تلزم م�ا يمكن أن أس�ميه 

بالتناظ�ر؛ واقص�د بالتناظ�ر تقدي�م نم�وذج 
ينتم�ي ظاهري�اً اىل نف�س الفئ�ة املس�تهدفة 
عاداته�ا  ع�ى  انتف�ض  لكن�ه  )الطائف�ة( 
وتقاليده�ا.. فيك�ون النم�وذج املق�دم بدي�ال 

للنموذج املستهدف.
م�ن هن�ا، نفهم الحاج�ة اىل »كب�ش محرقة« 
كلقمان س�ليم، وكذلك نفه�م املبالغة واألبعاد 
الت�ي دفع�ت اىل تقديم�ه ع�ى أن�ه »مفك�ر« 
و«مثقف«، مقابل بيئة يصورون أنها مناقضة 
ل�ه. إن مبدأ »التناظر« هذا يعمل عى تش�كيل 
وع�ي جدي�د ع�رب تنش�يط الالوع�ي، ودفع�ه 
لتس�ويٍغ مقارن بن نموذجن. ويس�تلزم هذا 
الرب�ط الالواعي اج�راء نوع م�ن املقارنة بن 
املستهدف والنظري، فاذا كان »لقمان« مثقفاً، 
فاملقاب�ل، جاه�ل، وإذا كان منفتحاً، فاملقابل 
متحج�ر، دون أن نن�ى أن الحملة ركزت عى 

عملي�ة االغتي�ال بوصفها اس�تهدافاً » لفكر« 
والتموض�ع،  االختي�ار  يف  ولحريت�ه  القتي�ل، 
فس�لطت الضوء عى الجانب الش�كيل )مكتبة 
ودار ن�ر( وتجاهلت خطاب�ه ودعواته للقتل 

الجماعي.
ال ش�ك أن االنجرار خلف العواطف يف مواجهة 
هذا النوع من الحمالت س�يؤثر سلباً عى بيئة 
املقاومة، وسيضع العدو يف وضعية تقرّبه من 
تحقيق أهداف�ه؛ ولهذا نفهم الس�بب املتوافق 
م�ع منطق الوع�ي، والذي دف�ع باألمن العام 
لح�زب الله الس�يد حس�ن نرص الل�ه اىل دعوة 
أنص�ار املقاوم�ة وبيئته�ا لع�دم االنج�رار اىل 
الس�باب والش�تائم؛ ليس ألنه أسلوب العاجز، 
واملرف�وض وفق أخالقيات الحزب وأدبياته، بل 
ألنه، ايض�ًا، ال يتوافق مع املصلحة يف مواجهة 

هذا النوع من االسرتاتيجيات.

واشنطن وحزب اهلل والموجة الثالثة من الحرب الناعمة
 ي�دور الج�دل غالب�اً حول املوازنة وتقس�يماتها، وتش�هد رصاع�ات وجدال 
وتعطيال.. مرة بن الوزارات وأخرى بن املحافظات. املواطن أش�به باملتفرج 
الذي تؤمله املش�اهد، وهو يعرف أنها تمثي�ل ال يشء فيه من الواقعية، ولكن 
بعضه�م يعتقد ذلك حقيقة فيتألم أو يفرح ملش�هد؛ كقص�ة تلك التي نذرت 
ش�اتها الوحيد يف حال ش�فاء ساري العبدالله يف مسلس�ل تلفزيوني، مرض 
فيه س�اري العبدالل�ه ويف وقتها عجزوا من إيجاد ش�فاء له، وأن ذبحت تلك 
املس�كينة ش�اتها أو لم تذبحه، فاملسلس�ل مس�جل وحلقاته معدة مسبقاً.

ثم�ة إعرتاض�ات مس�بقة ع�ى املوازن�ة أو الحق�ة ع�ى فقراته�ا، وكأن 
بع�ض الق�وى ترب�ط تعث�ر الخدم�ات والتده�ور الس�يايس وتراج�ع كثري 
م�ن القطاع�ات؛ باَلي�ات توزي�ع املوازن�ة، الت�ي تغي�ب فيه�ا العدال�ة من 
أكث�ر م�ن جان�ب، ويحاول كل ط�رف أن يزايد ع�ى اآلخ�ر، وكأن كل منهم 
يداف�ع ع�ن جمه�ور بذات�ه، وال تعني�ه بقي�ة الرائ�ح وامل�دن األخ�رى.

يب�دأ الج�دل قب�ل إق�رار املوازن�ة، وال ينتهي حتى موع�د املوازن�ة الالحقة، 
وكل التلك�ؤ يعل�ق ع�ى فقراتها، وت�ربر كل القوى ع�دم تقدي�م الخدمات 
لجمهوره�ا، بأن�ه نت�اج توزيع غري ع�ادل للموازن�ة، ويس�تنتج الجمهور 
أن املوازن�ة لخدم�ة الطبق�ة السياس�ية، والتوافق فيها م�ن حصة جمهور 
عى حس�اب اَخر.. هذه االس�تنتاجات ملموس�ة من واقع ح�ال محافظات 
تش�كو م�ن نق�ص الخدم�ات، واَخ�رى أبتلع�ت مش�اكلها كل املوازن�ات 
وال يوج�د أث�ر أو تطل�ب املزي�د، ومجم�ل املوازن�ات ع�ى عم�وم الش�عب، 
ل�م تح�دث طف�رة او تغي�ريا إقتصادي�ا م�ع الك�م الهائ�ل يف تقديراته�ا.

تقس�م املوازنة بن التش�غلية واإلس�تثمارية، ومنها تقس�م بن املحافظات 
ع�ى نس�بة الس�كان، ولذلك يح�دد لألقليم مث�ال 12% وتل�ك املحافظة 2 أو 
3%، وه�ي باالس�اس نس�ب تخميني�ة، ال توجد له�ا قواعد بياني�ة ثابتة أو 
مدروس�ة حس�ب العدد الفعيل للس�كان، والنمو الس�كاني وحركة األعمال 
واإلحتياج�ات بحس�ب األولوي�ات.. وه�ذه الفرضية عى أس�اس أن العدالة 
فيها بتقس�يمها عى عدد الس�كان، بينما العراق بواقع غري متس�اٍو يف بناه 
التحتية ب�ن محافظاته، بل أن الخدمات والواقع املعييش، يختلف بن مركز 
املحافظ�ة واألقضي�ة والنواح�ي، اىل أن تنع�دم الخدمات يف بع�ض املناطق 
النائي�ة وتتخم بعض املراكز. تش�ري طبيعة الواق�ع العراقي، لنقص كبري يف 
املدارس واملستش�فيات، واملاء واملجاري والط�رق والكهرباء وغريها، وكلما 
إبتعدنا عن املراكز تراجعت البنى التحتية وطبيعة الخدمة، مرة لعدم رصانة 
املؤسس�ة املوجودة هناك، وأخرى لغياب الرقابة واإلهتمام الحكومي، وتعد 
بعضها مناطق منس�ية، ويف غريها مدارس مكيفة ومدرس�ن أكفاء، بينما 
األخرى متهالكة وبدوام ثالثي ويف الصف س�تون طالبا، ومدرس يجمع أكثر 
من م�ادة، وهكذا بقي�ة الخدمات، يف الصح�ة والكهرباء والط�رق وغريها.
يب�دو أن غياب اإلس�رتاتيجية، ومحاول�ة القوى السياس�ية يف جعل املوازنة 
ج�زء من الرصاع الس�يايس، الذي ينتهي بالتواف�ق، ويأخذ كل طرف حصته 
بأس�م جمهوره، دون أن تحدد املوازنة عى أساس برامج ومشاريع وخطط 
مس�تقبلية وآني�ة، وبه�ذا يفرتض تقس�يم املوازنة أما عى ش�كل قطاعات 
كالزراع�ة والصناعة والصح�ة والرتبية والتعليم وغريها، ث�م تقدر الحاجة 
مث�اًل كم عدد إحتياج املدارس، ويبدأ الروع من األقل لتتس�اوى مع غريها 
وهك�ذا بقي�ة القطاع�ات، وح�ن تقس�م املوازنة بعدال�ة، أحيان�اً يف بعض 
املحافظ�ات أو املناطق، ال نحتاج اىل تخصيص أموال للمدارس أو الش�وارع 
مثالً، وربما تس�تحق املحافظة آخرى أكثر من حصتها املقسمة عى أساس 
ع�دد الس�كان، لذا ف�أن التف�اوت يف العيش وس�وء التقس�يم، دفع ش�بابا 
كثريي�ن من محافظ�ات ما، للبحث ع�ن فرص عي�ش يف محافظات آخرى.

الموازنة وغياب التوازن
واثق الجابري

بقلم/ شارل أبي نادر
أصبح من شبه املؤكد أن الرئيس األمرييكي 
جو بايدن اتخ�ذ قراراً بالع�ودة إىل االتفاق 
الن�ووي م�ع إي�ران، وه�و اآلن يعمل عى 
إيج�اد املخرج املالئ�م بش�كل ال يظهر أنه 
تراجع، وبأنه سوف يطبق التزامات اإلدارة 
األمرييك�ة حس�ب االتف�اق لناحي�ة إلغاء 
العقوبات عى إي�ران، قبل أن تعود األخرية 

إىل التزاماتها كما تطالب.
ه�ذا املخ�رج لعودة باي�دن إىل االتف�اق بدأ 

يتمظهر عرب اتجاهن:
أوالً، م�ن خ�الل إلغاء طلب كان�ت تقدمت 
إدارة ترامب سابقاً من األمم املتحدة بإدراج 
إي�ران ع�ى الالئح�ة الدولي�ة للعقوب�ات، 
بس�بب تخفي�ف التزاماتها ببن�ود االتفاق 
املذك�ور وخاصة يف موضوع تجاوز نس�بة 
تخصيب اليورانيوم عن الحد املس�موح به 

حسب االتفاق.
وثاني�اً، م�ن خ�الل إع�الن موافقت�ه عى 
املش�اركة بمفاوضات دبلوماس�ية برعاية 
مب�ارشة من االتحاد األوروبي وبمش�اركة 
مجموعة ال�دول )5+1( مع إيران من أجل 

عودة الجميع إىل االتفاق النووي.
ع�ى املقلب اآلخ�ر، هناك »إرسائي�ل« التي  
تخ�ى ه�ذه الع�ودة األمرييك�ة املرتقب�ة 
لالتفاق، والت�ي كانت الط�رف املؤثر األول 
ال�ذي دف�ع الرئيس ترامب لالنس�حاب من 
االتفاق وفرض حزم�ة العقوبات الضخمة 
ع�ى طه�ران. ه�ذه الخش�ية اإلرسائيلية 
نقلتها وسائل إعالم صهيونية عن مصادر 
رس�مية بحي�ث أش�ارت صحيف�ة »كان« 
من ب�ن ع�دد م�ن املواق�ع اإلرسائيلية إىل 
أن »إرسائي�ل« تعتق�د أنها يج�ب أن تكون 
مشاِركة يف إبرام أي اتفاق جديد مع إيران، 
بالرغ�م م�ن أنه�ا تج�د )أي »إرسائيل( أن 
ذلك س�وف يس�بب لها إزعاج�اً كبرياً كون 
رفع العقوبات من ش�أنه أن يسمح إليران 
بتعميق س�يطرتها عى كل م�ا هو مرتبط 

بالرق األوسط.
يف ه�ذا الس�ياق أضاف الس�فري اإلرسائييل 
ل�دى الواليات املتح�دة جلع�اد إردان قائالً 
إن »إرسائي�ل ق�د ال تتش�اور م�ع اإلدارة 
األمريكية الجديدة بش�أن خطواتها للعودة 

إىل االتفاق النووي«. 
كيف ُيفّس املوقف اإلرسائييل هذا؟

إىل  واش�نطن  ع�ودة  تؤي�د  ال  »إرسائي�ل« 
االتفاق وترى أنه من املس�تحيل أن يضمن 
منع إيران من العودة إىل األنش�طة النووية 
الت�ي ت�ؤدي إىل امتالكه�ا قنبل�ة نووية أو 

أكثر، فهل يمكن أن ترضخ تل أبيب بما هو 
حاصل قريباً يف موضوع العودة إىل االتفاق 

وإلغاء العقوبات عن إيران؟
إن ذلك من منظ�ور إرسائييل يحمل فرصة 
ذهبية أخرى إليران لتثبيت نفوذها أكثر يف 
املنطقة واإلقليم، خاصة بعد أن استطاعت 
الصم�ود يف أصع�ب مرحلة م�ن العقوبات 
والضغوط عليها، وخرجت أقوى عس�كرياً 
واقتصادي�اً وعلمي�اً، فماذا س�يحصل بعد 
إىل  وعودته�ا  العقوب�ات  م�ن  تخلصه�ا 
تصدي�ر نفطه�ا وغازه�ا بالكام�ل وعودة 
العقود والصفقات التجارية الدولية معها، 
وخاص�ة م�ع الجان�ب األوروب�ي املتلهف 

للسوق اإليرانية.
أيض�اً من منظ�ور إرسائييل س�وف تصبح 
إي�ران بع�د الع�ودة إىل االتف�اق يف مكان�ة 
متقدم�ة جداً م�ن كافة النواح�ي العلمية 
واالقتصادي�ة والعس�كرية، وم�ع كل هذه 
الق�درات س�وف تبقى إيران ع�ى موقفها 
املعادي ل�«إرسائيل«، وس�وف تس�عى مع 
محورها القوي إىل تدمري »إرسائيل« وإنهاء 

وجودها يف الرق.
والدبلوم�ايس  الس�يايس  املوق�ف  يف  ه�ذا 
اإلرسائييل، لك�ن »إرسائي�ل« لطاملا أخفت 
موقفاً عسكرياً وأمنياً بالتوازي مع املوقف 
السيايس والدبلومايس وراهنت عليه، وهي 
تعمل بش�كل ثاب�ت عى تدعيم�ه وتمتينه 
للمحافظ�ة أوالً ع�ى تفوقه�ا العس�كري 
مقارنة مع الدول املحيطة بها وعى رأسها 
إيران وأط�راف مح�ور املقاوم�ة، وللبقاء 
ثانياً عى اس�تعداد كامل تقنياً وعس�كرياً 

واس�تخبارياً لتنفيذ اعت�داءات نوعية ضد 
تل�ك األطراف املعادية ت�رتاوح بن رضبات 
مح�دودة جوية أو صاروخي�ة، أو عمليات 
اغتي�ال، لتص�ل إىل اعت�داءات واس�عة ق�د 

تشمل عمليات جوية أو برية واسعة.
من هنا، ويف إطار تمتن موقفها العسكري 

تعمل »إرسائيل« حالياً عى خطن:
- الخط األول توس�يع ترس�انتها النووية، 
حيث ُكش�فت مؤخراً صور فضائية حديثة 
ملوقع »ديمونا« لألبحاث النووية اإلرسائيلية 
يف صحراء النق�ب تظهر أعمال بناء جديدة 
تتضم�ن محطات إلعادة معالجة أنش�طة 
نووية، إضاف�ة إىل اس�تحداث مبان أخرى 
قرب املوقع األس�ايس، بحيث ُيق�در اتحاد 
العلم�اء األمريكين أن لدى »إرسائيل« نحو 
90 رأس�اً حربياً مصنوعة م�ن البلوتونيوم 
املنت�ج يف مفاعل املاء الثقي�ل يف ديمونا، يف 
وق�ت تنته�ج تل أبي�ب سياس�ة الغموض 
املتعمد بشأن ترس�انتها النووّية، من دون 

تأكيد أو نفي أية معطيات.
- الخ�ط الثان�ي يتمث�ل بامت�الك القدرات 
التقليدية من األسلحة واملعدات العسكرية 
املتفوق�ة واملتط�ورة، فق�د كش�ف مؤخراً 
موق�ع إلكرتون�ي ع�ربي النق�اب ع�ن أن 
»إرسائي�ل« يف طريقه�ا للتس�لح بأضخ�م 
صفق�ة يف تاريخها، حي�ث صادقت اللجنة 
الوزاري�ة اإلرسائيلية ع�ى الخطة األضخم 
لتس�ليح جي�ش االحت�الل بتكلف�ة تص�ل 
إىل أكث�ر م�ن 6 ملي�ارات دوالر، وذلك كبند 
أس�ايس م�ن خط�ة التس�ليح الت�ي تقدم 
بها وزي�ر الح�رب بيني غانتس. وتش�مل 

الصفقة العس�كرية تزويد جيش االحتالل 
بسب جديد من طائرات »إف 16«، ورشاء 
أرب�ع طائ�رات للت�زود بالوقود م�ن طراز 
»كي�ه يس 46«  ن�وع  »بيغاس�وس« م�ن 
للمهام بعي�دة املدى، وه�ي الطائرات التي 
طلبها رئيس هيئ�ة األركان أفيف كوخايف، 
ضم�ن خطت�ه املتع�ددة الس�نوات. وتضم 
الصفقة أيضاً منظوم�ة »القبة الحديدية« 
املتط�ورة، فض�اًل ع�ن الجي�ل الجديد من 
منظومة الدفاع »حيتس 2«، وهو أكثر من 
الصواريخ االعرتاضية تط�وراً والذي تعّول 
علي�ه »إرسائيل« لحمايتها م�ن الصواريخ 

الباليستية اإليرانية.
من هنا، نحن اليوم أمام املعطيات التالية:

أوالً: موقف س�يايس إرسائييل معلن رافض 
بق�وة لعودة واش�نطن إىل االتف�اق النووي 

وإلغاء العقوبات عن إيران.
ثاني�اً: موق�ف »إرسائيل« املتش�دد لناحية 
عدم ثقته�ا بالتزام إيران بقيود األنش�طة 

النووية كما حددها االتفاق النووي.
 ثالث�اً: خالف جوهري بن نتنياهو واإلدراة 
األمريكية الجديدة التي كانت عرابة االتفاق 
النووي م�ع إيران يف عهد الرئيس الس�ابق 

الديمقراطي باراك أوباما.
رابع�اً: نتنياه�و يف وضع داخيل ال يحس�د 
علي�ه يف ما يتعل�ق باالنتخاب�ات أو لناحية 
مالحقته الجزائية عى خلفية جرائم فساد 
واستغالل س�لطة، األمر الذي سوف يدفعه 
إىل اله�روب ع�رب مغام�رة خ�ارج الكي�ان 
سيزعم أنها تهدف إىل حماية األمن القومي 

لكيانه. 
خامس�اً: ويف تحلي�ل مل�ا تضمنت�ه صفقة 
األسلحة التي وافق عليها الكنيست بسعة 
يتب�ن أن »إرسائي�ل« تس�تعجل الحصول 
ع�ى أرب�ع طائ�رات للت�زود بالوق�ود من 
طراز »بيغاس�وس« من نوع »كيه يس 46« 
للمهام بعي�دة املدى، وهذه امله�ام البعيدة 
املدى لن تكون حتماً يف أوروبا أو يف أفريقيا 

أو الصن أو يف أي مكان آخر إال يف إيران.
وتبقى ردة فعل إيران ومحور املقاومة عى 
ه�ذا االعتداء اإلرسائييل هي أس�اس اللعبة  
والضابط األكثر حساس�ية ورصامة تجاه 
الق�رار اإلرسائييل بتنفيذ هذا االعتداء، فهل 
تت�سع وتغامر تل أبيب بخط�وة مجنونة 
مثل ه�ذه، فتعطي إي�ران فرصة مروعة 
لتنفي�ذ رد صاروخ�ي  غري مس�بوق داخل 
»إرسائي�ل« س�يتجاوز حكم�ا بتداعيات�ه 
وبخس�ائره الضخمة، كل تأث�ريات ونتائج  

قنبلة نووية عادية؟

بقلم/ مهدي المولى 
نعم  أيه�ا العراقيون األحرار  ان أعدائكم  
آل صهي�ون وبقرهم آل س�عود وكالبهم 
املس�عورة القاع�دة داع�ش وغريها من 
املنظم�ات اإلرهابي�ة الوهابي�ة يف خارج 
) عبي�د  السياس�ة  الع�راق   ودواع�ش 
وجح�وش ص�دام( وكل أع�داء الحي�اة 
واإلنس�ان يف داخ�ل الع�راق يتوح�دون 
ويعلنون الحرب عى الع�راق والعراقين  
يس�تهدفون تنفيذ  وصي�ة ربهم  املنافق 
الفاس�د معاوية التي تقول ) ال يس�تقر 
األم�ر لكم إال  إذا ذبحتم 9 من كل 10 من 
العراقي�ن وم�ا يتبقى منه�م  اجعلوهم 

عبيد وخدم  لكم(.
وه�ذا يعني أيها العراقي�ون األحرار أنتم 
أم�ام  ع�دو متوح�ش  مف�رتس ال يقبل 
بأي يش س�وى ذبحك�م وأرس واغتصاب 
أعراضك�م وهت�ك حرماتك�م  وتهدي�م 
وتفجري مقدساتكم  فال وسيلة إلنقاذكم 
من الذبح ونسائكم من األرس واالغتصاب  
وحرماتك�م م�ن االنتهاك ومقدس�اتكم 
م�ن التخري�ب والتدم�ري   إال  بوحدتك�م  
وتحالفك�م  وتهيئة أنفس�كم للمواجهة 
والتصدي وفق  خطة واحدة متفق عليها 
مس�بقا وتتحركون  بموجب تلك الخطة  
ملواجه�ة األع�داء جميع�ا س�واء كان�وا 
خ�ارج  العراق او داخل الع�راق  وعليكم 
الرتكي�ز عى أعداء الع�راق والعراقين يف 
داخل العراق أي دواعش السياسة ) عبيد 
ص�دام وجحوش ص�دام(  فهؤالء  العبيد 
والجحوش ه�م وراء تدخ�ل آل صهيون 
وبقره�م  آل س�عود وكالبه�م الوهابية 
ألنهم  هم الذين استقبلوا ورحبوا بكالب  
آل س�عود القاع�دة داع�ش وغريه�ا من 
املنظمات اإلرهابية الوهابية وفتحوا لهم 
أبواب بيوته�م وفروج نس�ائهم وقدموا 
لهم الطع�ام والراب واملنام  والس�الح 
واملعلومات    التي تس�اعدهم عى القيام 
بتدم�ري العراق وذب�ح العراقين  والعمل 
ع�ى حمايته�م والدف�اع عنه�م بط�رق 
مختلفة  بحك�م نفوذهم  يف كل مجاالت 
الدولة املختلفة  العس�كرية واملدنية ومن 

القاعدة اىل القمة.
وهذا يعن�ي ان عدوكم قوي�ا وله القدرة 
عى تحقيق مهمته  يف تدمري العراق وذبح 
العراقين  رغم  ان شعارهم ال شيعة بعد 
اليوم وأن  هدفهم ذبح الشيعة يف العراق 
فق�ط  م�ع العل�م  ان الش�يعة يف العراق  

يمثلون أكث�ر من 75 باملائة من س�كان 
الع�راق بحجة إنهم فرس مجوس  مجرد 
تغطي�ة  لكس�ب ود  وتأيي�د  الطوائ�ف 
األخرى وم�ن ثم اإلجه�از عليهم جميعا  
ونر دينه�م الدين  الوهابي دين الظالم 
والوحش�ية وتقس�يم الع�راق اىل واليات 
تحكمها  عوائل بالوراثة  وتحت الحماية 
اإلرسائيلي�ة عى غ�رار حك�م العوائل يف 

الخليج والجزيرة.
أيه�ا العراقي�ون األح�رار  فالحرية دين 
اإلنس�ان واإلنس�ان الح�ر ال ينطلق من 
مصالح ش�خصية وال فئوية وال طائفية 
وال عنرصية ه�ذا منطلق العبيد الحقراء  
لكنه  أي اإلنس�ان الحر ينطلق من قيمه 
اإلنسانية السامية وما يصيب اإلنسانية 
م�ن ن�ور وع�دل وخ�ري يصي�ب قوميته 
طائفت�ه عش�ريته نفس�ه  وبمث�ل ه�ذا 
تتطور الش�عوب وترتقي ويس�ود الحب 

والسالم  والعدل واملساوات.
أيها العراقيون األح�رار من كل األطياف 
واألعراق أعدائكم من دواعش السياس�ة 
)عبيد وجحوش ص�دام ( الذين أصبحوا 
بعد قرب س�يدهم صدام عبي�د وجحوش 
آل س�عود  وكلف�وا بمهم�ة واحدة وهي 
تحقيق رغباتهم مخططاتهم أي رغبات 
ومخطط�ات آل س�عود يف الع�راق حتى 
ب�دا تناف�س ش�ديد بن جح�وش صدام 
وعبي�ده كل واحد يري�د أن يكون  األكثر 
طاع�ة واألكثر  س�عيا يف تحقيق رغبات 
ومخطط�ات آل س�عود  حيث بدأ تنافس 
ش�ديد يف قضية استقبال كالب آل سعود   

القاعدة داع�ش وتهيئة الظروف املالئمة 
ومس�اعدتهم يف تحقي�ق مهمته�م التي 
ج�اءوا م�ن أجلها وه�ي تدم�ري العراق 
واغتص�اب  وس�بي  العراقي�ن  وذب�ح 

العراقيات.
لكن وحدة  العراقين األحرار وتمسكهم 
بالفتوى الربانية  التي أصدرتها املرجعية 
الرش�يدة والت�ي دع�ت فيه�ا العراقين 
األح�رار اىل الدفاع ع�ن األرض والعرض 
واملقدس�ات والتلبي�ة السيع�ة من قبل 
الحش�د  وتش�كيل  األح�رار  العراقي�ن 
الش�عبي املقدس الذي ألتف حول قواتنا 
املسلحة التي فقدت ثقتها ببعض قادتها  
وبعض م�ن حوله�ا فأصابه�ا اإلحباط   
واالنهيار    لكن التفاف  الحش�د الشعبي 
ح�ول ما تبقى من قواتن�ا األمنية فأعاد 
الثق�ة وزرع التف�اؤل يف نفس�ه  وصنعا 
قوة  حققت  انتصارات ونجاحات اقرب  
اىل املعج�زة منها اىل الواقع حيث تمكنت 
من تطهري األرض والعرض واملقدس�ات  
وتحريره�ا م�ن ق�ذارة  وخس�ة أع�داء 
الحياة واإلنسان وبقي العراق حرا واحدا 
موح�دا طاه�را وق�رب خالفته�م وبيعة 

العبودية وكست شوكتها.
لداع�ش الوهابي�ة والصدامي�ة وتحرير 
امل�دن العراقي�ة  كان�ت عملي�ة تدم�ري 
ممنهج�ة ومنظم�ة لتل�ك امل�دن حي�ث 
داع�ش  دع�وا  له�ذا  ركام   اىل  تحول�ت 
الوهابي�ة اىل الع�ودة مرة ثاني�ة لتحرير 
ه�ذه املدن م�ن القوات األمنية والحش�د 

الشعبي  الفارسية املجوسية.

هل تعرقل »إسرائيل« العودة إلى 
االتفاق النووي باعتداء على إيران؟

أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون 
ويعلنون الحرب على العراقيين
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حددت لجنة املس�ابقات يف الهيئ�ة التطبيعية 
لالتح�اد العراقي بك�رة الق�دم، موعد انطالق 
االس�بوع االول م�ن املرحل�ة الثاني�ة للدوري 
املمت�از. وق�ال الناطق باس�م اللجنة قحطان 
املالك�ي ان »الهيئ�ة التطبيعي�ة، اس�تحصلت 

املوافقات الالزمة الس�تمرار مباريات الدوري 
املمتاز«. واوضح ان »الجولة املقبلة س�تنطلق 
بعد غد الثالثاء، حيث سيواجه الكهرباء فريق 
الق�وة الجوية عىل ملعب التاجي، بينما يالعب 
الصناع�ات فريق النفط ع�ىل ملعب الصناعة 

ويالق�ي الس�ماوة ع�ىل ملعب�ه فري�ق نف�ط 
الوس�ط، فيم�ا يواجه املرخ ع�ىل ملعبه فريق 
زاخو ويالعب نفط ميس�ان فريق القاسم عىل 
ملعب ميس�ان، ويالقي النجف فريق الديوانية 
عىل ملعب النج�ف«. واضاف »يف يوم االربعاء، 

س�يالقي الح�دود فري�ق املين�اء ع�ىل ملع�ب 
التاج�ي بينما يالعب اربيل فري�ق امانة بغداد 
ع�ىل ملعب دهوك ويالقي نف�ط البرصة فريق 
الطلب�ة ع�ىل ملعب الفيح�اء ويالق�ي الزوراء 

فريق الرشطة عىل ملعب الشعب«.

الثالثاء انطالق الجولة المقبلة من الدوري الممتاز

عباس عطية 
ينتقد اقامة الدوري 

باوقات الحظر 

مع انطالق المرحلة الثانية..

عجلة انتقاالت الالعبين تزيد من سرعتها قبل
 نهاية الميركاتو الشتوي

الجول�ة  مباري�ات  انط�الق  م�ع 
االوىل م�ن املرحل�ة الثاني�ة يوم غد 
الثالث�اء ومع ق�رب انته�اء املوعد 
يف  الش�توية  لالنتق�االت  املح�دد 
نهاية الش�هر الحايل شهدت عجلة 
انتق�االت الالعبني رسعة ملحوضة 
بني االندي�ة يف محاوالت حثيثة من 
قبله�ا لس�د الثغ�رات املوج�ودة يف 
فرقها الكروي�ة وتقوية خطوطها 
من اج�ل االس�تعداد الت�ام لتغيري 
نتائ�ج الفري�ق يف املرحل�ة الثانية 
م�ن الدوري املمتاز س�واء من اجل 
اله�روب من قاع الرتتي�ب وتفادي 
يف  او  االوىل  الدرج�ة  اىل  الهب�وط 
محاولة التنافس لنيل لقب الدوري 
يف رصاع يبدو محموم هذا املوس�م 
لتقارب املس�توى ب�ني اغلب تندية 

املقدمة.
املغربي طالل يلتحق بالنجف

التح�ق الالع�ب املغرب�ي س�فيان 
ط�الل، بتدريبات النج�ف تحضريا 
ملنافسات الجولة األوىل من املرحلة 

الثانية للدوري العراقي املمتاز.
وقال هاتف شمران، مدرب النجف، 
إن الالع�ب املغربي آخ�ر املحرتفني 

التحاقا بالفريق.
وأشار شمران، إىل أن »طالل خاض 
الوح�دة التدريبي�ة األوىل ل�ه م�ع 
النج�ف والفري�ق اكتملت صفوفه 
بش�كل ت�ام بع�د التح�اق جمي�ع 

املحرتفني«.
وأضاف أن »الالعب الس�وري كنان 
ع�ادل هو اآلخ�ر انض�م إىل النجف 

وخاض وحدتني تدريبيتني«.
وأكد م�درب النجف، إن »املحرتفني 
م�ع  كب�ريا  انس�جاما  يحقق�ون 
الفريق ونأمل بإرشاكهم يف املباراة 
ضم�ن  الديواني�ة  أم�ام  املقبل�ة 
منافسات الجولة األوىل من املرحلة 

الثانية«.
العيل يقرتب من الصناعات 

بات ن�ادي الصناع�ات الكهربائية 
قريًبا من التعاقد مع الدويل اللبناني 
خال�د الع�يل، املنتظ�ر وصوله هذا 

األسبوع إىل بغداد لتوقيع العقود.
م�درب  عبي�د،  عب�اس  وق�ال 
الصناعات »ت�م االتفاق مع املدافع 
الع�يل لالنضم�ام  اللبنان�ي خال�د 
إىل الفري�ق ه�ذا الش�تاء، وننتظ�ر 

وصوله خالل األيام املقبلة«.
ولف�ت عبي�د، إىل أن الع�يل، مرتبط 
وم�ن  اللبنان�ي،  األنص�ار  بن�ادي 

املنتظ�ر أن ينه�ي ارتباط�ه هناك 
الدوري  بس�بب توقف منافس�ات 

اللبناني.
وب�ني »الالع�ب يمل�ك مواصف�ات 
جيدة يف قلب الدفاع، ومثل املنتخب 
اللبنان�ي ويع�د إضاف�ة مهم�ة«، 
منوًها إىل أنه جمع معلومات وافرة 
عنه ع�ن طري�ق م�درب األنصار، 

العراقي عبد الوهاب أبو الهيل«.
وأش�ار إىل أن »الفري�ق س�يكتمل 
وص�ل  بعدم�ا  الع�يل،  بالتح�اق 
املحرتف�ان األرجنتين�ي خوس�يه، 
واملوريتاني إبراهيم الش�يباني، إىل 

بغداد، والتحقا بالتدريبات«.

نف�ط الب�رصة يتعاق�د م�ع ثنائي 
أجنبي

تعاقد نادي نفط البرصة مع العبني 
محرتف�ني أحدهما ليبي واآلخر من 
ك�وت ديف�وار وتم�ت إضافتهم�ا 
رس�مي  بش�كل  الفري�ق  لقائم�ة 
الش�توية  ضمن ف�رتة االنتق�االت 

التي تغلق يف نهاية الشهر الحايل.
وق�ال مرشف ك�رة نف�ط البرصة 
أكمل�ت  »اإلدارة  إن  ن�ريوز  ع�الء 
التعاقد م�ع العب املنتخ�ب الليبي 
ب�)ايت�و(  امللق�ب  امل�روك  مهن�د 
املحرتف يف نادي الخليج الس�عودي 
وكذل�ك الالع�ب اإليف�واري الي�ان 

جاملي�ل زوي، لينضم�ان بش�كل 
رسمي إىل قائمة الفريق وتمثيله يف 

املرحلة الثانية من الدوري«.
ايت�و  املغرب�ي  »الالع�ب  أن  وب�ني 
يلعب يف منتصف امللعب فيما يلعب 
العاجي زوي يف الدفاع«، الفتا إىل أن 
»نفط البرصة أكم�ل تعاقداته مع 
املحرتفني األربعة ونأمل أن يشكلوا 

إضافة مهمة للفريق«.
وأش�ار إىل أن »الالع�ب العاجي من 
املؤم�ل أن يص�ل إىل الب�رصة ي�وم 
الجمعة املقبل فيما يس�عى النادي 
للحص�ول ع�ىل تأش�رية الدخ�ول 
لالع�ب املغرب�ي ليلتح�ق بالفريق 

األسبوع املقبل«.
سيدي عبد الله يلتحق بالزوراء

وصل محرتف نادي الزوراء الجديد 
املوريتاني س�يدي عبد الله تودا إىل 
العاصمة بغداد لاللتحاق بالوحدات 

التدريبية.
وقال مدرب الزوراء رايض شنيشل 
إن »الالعب املوريتاني س�يدي عبد 
الله وص�ل رفقة مواطنه الحس�ن 
احويبيب ال�ذي كان يتمتع بإجازة 
قصرية وع�اد لاللتح�اق بتدريبات 
الن�ادي تحض�ريا للمرحل�ة الثانية 

من الدوري«.
وبني أن »الفريق يواصل تحضرياته 

اس�تعدادا ملواجهة الرشطة ضمن 
الجولة األوىل من املرحلة الثانية«.

وواص�ل »التحاق املح�رتف الجديد 
به�ذا الوقت س�يمنحه القدرة عىل 
التأقل�م وربما االش�رتاك يف املباراة 
يف حال إن كان�ت جاهزيته البدنية 

مكتملة«.
وأش�ار إىل أن »ال�زوراء يتطلع ألن 
تكون املرحلة الثانية أكثر استقرارا 
م�ن حي�ث النتائ�ج«، الفت�ا إىل أن 
»الخ�ط البيان�ي للفري�ق بتصاعد 
مس�تمر ومباريات املرحلة الثانية 
ستكون حاس�مة ويأمل أن يكون 

الزوراء جاهزا لخوض املباريات«.

يف ظّل حالة الفوىض التي يش�هدها نادي الطلبة الريايض إثر استس�الم 
هيئته اإلدارية للضغوطات الجماهريية املرشوعة، وتهرّبها من مواجهة 
واقع فريقها املُّر، وترّقبها املرير ملن ُيطفئ الديون الثقيلة بذمتها، اِنسلَّ 
العب منتخب اليمن املحرتف مفيد جمال من وَجع صرِه، وَصدَم الشارع 
الكروي بكش�فه أس�وأ ظرف معييش ظ�ّل يعانيه من�ذ أن وطأت قدماه 
أرض بغداد قبل ش�هرين ونيف وس�ط تجاهل وزارة الش�باب والرياضة 
والهيئة التطبيعية لإلساءة الكبرية التي خلّفتها مأساة الالعب للرياضة 

والبلد!
اس�تقاللية نادي الطلبة يف ق�رارِه الفّن�ي واإلداري بالتعاقد مع الالعبني 
املحرتف�ني من خ�ارج الوط�ن ال يعفي ال�وزارة والتطبيعية م�ن تحّمل 
مس�ؤوليتهما االعتباري�ة والقانونية ملُس�اَءلة إدارة النادي عن أس�باب 
إهم�ال العب ضيف قدَّم ش�كواه الرصيحة عر قن�اة تلفازية حكومية، 
ُمبّيناً س�وء املعاملة ُمنذ قرار املدرب حس�ن أحمد التخيّل عن خدماته ما 
بع�د توقيع�ه العقد يف 9 كان�ون الثاني املايض، أي بعد ش�هر تقريباً من 
دف�اع جمال ع�ن ألوان الطلبة بموجب عقد رس�مي، واضط�راره تحّمل 
نفق�ات املعيش�ة املقفرة م�ن قيمة تذكرة الس�فر يف فن�دق متواضع ال 
يستطيع فيه تأمني ثالث وجبات تغذية جيدة، فضالً عن مجهولية حّقه 

املضمون يف وثيقة التعاقد بعد القرار الفّني بعدم الحاجة اليه!
كس�َب مفيد جمال تعاطفاً إعالمياً كب�رياً مع قضيته خالل األيام الثالثة 
املاضية، الس�يما م�ن إعالميي بلده الذين راحوا يعاتب�ون الحبيبة بغداد 
وأهلها الكرام ومسؤويل الرياضة برسائل وّدية كيف تخذلون العباً ُممثالً 
ملنتخبنا وس�فرياً لوطنن�ا بال رعاية الئق�ة يس�تحّقها بموجب االحكام 
اإلنس�انية ولي�س البنود الش�كلية يف وثيق�ة عقده التي ُيمكن اس�رتداد 
حقوق�ه فيها عر القضاء؟ ونش�ري هنا اىل أن كّل املحرتف�ني الذين مّروا 
عر األندية الرياضية العراقية ما بعد عام 2003 كانوا محل اهتمام بالغ 
بم�ن فيهم جمال الذي يش�هد بكرم نادي القاس�م »الباب�يل« وجمهوره 
وأبناء القضاء يوم لعب لصفوفه بنظام اإلعارة قادماً من نادي 22 مايو 

اليمني أيلول عام 2019.
هناك من ُيرر لرئيس النادي عالء كاظم ومدرب الفريق حسن أحمد بأن 
تزام�ن ظروف مفيد جمال م�ع أزمة انتفاضة جمه�ور الطلبة املُطالِب 
بتغي�ري اإلدارة قد ش�غلت الجميع عن إقرار مص�ري الالعب املحرتف، فال 
اإلدارة تفاعلت بمس�ؤولية وناقش�ت املدرب عن ق�راره وتبعات التنّصل 
م�ن طرف واحد عّما تضّمنه عقده يف ظ�ّل خواء ميزانيتها وعدم قدرتها 
عىل تأمني مس�تلزمات معيشته اىل حني منحه حقوقه كاملة، وال بادرت 
وزارة التعلي�م العايل والبحث العلمي، املرُشفة عىل ش�ؤون نادي الطلبة، 
باس�تدعاء رئيس النادي أو من ُيمثله لبيان أسباب تعّثر مسرية احرتاف 
الالعب وما تتطلّبه املسائل القانونية لتسوية أمره، أما أن تكتفي الوزارة 
بالُفرَْجة، وتعد الحكاية حلقة من مسلس�ل ناٍد خرج عن ِعصمتها وغري 
قادرة ع�ىل إلزامه بُحزَمة ضوابط تؤّمن بينهما عالقة إدارية وطيدة بما 
ال تس�مح بترّضر أّي ِمن الطرفني، فأدعوها لف�ّك االرتباط به اليوم قبل 
الغد، وأن تكتَب للجهات املعنية بنقل ملكية األرض من وزارتها اىل وزارة 
الشباب والرياضة ألغراض نادي الطلبة حسب القرار األول الصادر بهذا 
الش�أن بعد تأسيس�ه ع�ام 1969 أو اس�تثمار األرض والن�ادي من قبل 
ُمس�تثمر بقرار حكومي ُينهي التبعية املنقوصة واالس�تقاللية الوهمية 

الفاقدة للموارد املالية مع املؤسسة األم!
كما ال يجوز للهيئة التطبيعية برئاس�ة إياد بنيان أن تنأى بنفس�ها عن 
خرٍق فاض�ح لوثيقة العب محرتف كونها ممثل�ة لالتحاد العراقي لكرة 
القدم أم�ام نظريه االتحاد الدويل، وال بّد أن تب�ارش التحقيق يف املوضوع 
لحماي�ة منظوم�ة الكرة من التالع�ب الكيفي بعقد ُمح�رتف ُترِك حائراً 
يواجه ظرفاً معيش�ياً سّيئاً ومؤثراً عىل نفسيته، مع تفاعل واسع للرأي 
العام العراقي واليماني والعربي، ولو أّن جماالً تقّدم بمذكرة ش�كوى اىل 
الفيف�ا مع حيثيات قضيته يقيناً لن تس�لم الهيئ�ة وناديه من إجراءات 
تهدِّد مصالح كرتنا التي ُتبذل الجهود الكبرية من أجل عدم املس�اس بها 
وس�ط التزامات قارية، وأمنيات وطنية أن يفيض عمل لجان التطبيعية 
اىل أجواء إيجابية تفيض اىل انتخاب مكتب تنفيذي لالتحاد أواخر نيسان 

املقبل ُينهي تداعيات ملف محكمة كاس.

اليمني ُيهدِّد كرتنا !

إياد الصالحي

ر  قر
االتحاد 
ي  س�يو ال ا
الق�دم،  بك�رة 
مباري�ات  تأجي�ل 
التصفي�ات االس�يوية املزدوج�ة 
اىل ش�هر حزي�ران املقب�ل. وذكر 
االتحاد يف بي�ان تابعته /املراقب 
العراق�ي/ أنه »بع�د األخذ بعني 

االعتب�ار القي�ود الحالية عىل الس�فر، 
والناتجة عن جائحة كوفيد19- يف قارة 
آس�يا، وبناء ع�ىل املش�اورات املكثفة 
مع االتحادات الوطني�ة األعضاء، قرر 
االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم واالتحاد 
معظ�م  تأجي�ل  الق�دم  لك�رة  ال�دويل 
املباري�ات املقبل�ة ضم�ن التصفي�ات 
اآلس�يوية لكأس العالم 2022 يف قطر 
وكأس آسيا 2023 يف الصني«. واضاف 

»يواصل االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم 
منح األولوية لصحة وس�المة الالعبني 
اللعب�ة،  أط�راف  وكاف�ة  والح�كام 
حي�ث يعمل عن ق�رب م�ع االتحادات 
الوطني�ة األعض�اء ملراقب�ة الوضع يف 
القارة«. وتابع »ضمن جهود استئناف 
منافس�ات التصفيات اآلسيوية بشكل 
آم�ن، س�وف يق�وم االتحاد اآلس�يوي 
أم�ام  الدع�وة  بفت�ح  الق�دم  لك�رة 

االتح�ادات الوطنية األعض�اء من أجل 
طلب اس�تضافة مباريات مجموعاتها 

بنظام التجمع«.
واكمل »سيقوم بتأكيد وإعالن مواعيد 
املباري�ات يف الوق�ت املناس�بة لتقام يف 
فرتة املباريات الدولية يف شهر حزيران، 
حي�ث م�ن املق�رر أن تق�ام املباريات 
بنظ�ام التجم�ع يف الفرتة م�ن 31 آيار 

ولغاية 15 حزيران 2021«.

انتق�د مدرب فري�ق كرة القدم بن�ادي الكهرباء، 
عب�اس عطي�ة، ق�رار اقام�ة ال�دوري املمتاز يف 

اوقات حظر التجوال.
وق�ال عطي�ة إن »العجل�ة بانطالق بداي�ة املرحلة 
الثاني�ة من ال�دوري املمت�از غري م�ررة«، مبينة ان 
»ق�رارات التطبيعية مس�تبدة واس�تغرب من صمت 
إدارات االندي�ة«. واوض�ح بالق�ول، أن »الي�وم 
االثنني س�يخصص لفحص الالعبني يف املقابل 
يتوجب علينا ان نواجه القوة الجوية يوم غد 

الثالثاء، ال اعلم كيف سنستعد للمباراة«.
يذك�ر أن التطبيعي�ة تحصل�ت ع�ىل 

مباريات  االستثناء الستمرار 
دوري الكرة املمتاز.

كش�ف اللعب الدويل السابق واملدرب عامر 
طالب، سبب خسارة املنتخب الوطني امام 

الهند بالتصفيات االسيوية بكرة السلة.
وق�ال طال�ب ان »املنتخ�ب الوطني اضاع 
فرصة من بني يديه يف املباراة بسبب كمية 
الف�رص التي اضاعه�ا لغي�اب الرتكيز يف 

اغلب دقائق املب�اراة«. واوضح ان »اتحاد 
السلة عليه تقبل مستوى املنتخب الوطني 
والبدء من جديد العداد فريق للمستقبل«، 
مبيناً ان »الظروف لم تكن مواتية للمدرب 
ك�ي يطب�ق خطط�ه م�ع الفريق بس�بب 

جائحة كورونا«.

االسيوي يقرر تأجيل مباريات التصفيات المزدوجة

عامر طالب يحدد اسباب الخسارة امام الهند 
ش�ددت لجن�ة املس�ابقات يف الهي�أة التطبيعية 
ع�ىل رضورة االلتزام باإلج�راءات الوقائية خالل 
مباريات املرحلة الثانية لدوري الكرة املمتاز التي 

ستنطلق يوم غد الثالثاء. 
وأك�دت لجن�ة املس�ابقات رضورة قي�ام مرشيف 
املباريات بتش�ديد اإلجراءات لتطبيق الروتوكول 
الصح�ي، وأهمه�ا اختصار عدد الجالس�ني عىل 
واإلداري  الفن�ي  الطاق�م  م�ن  االحتي�اط  دك�ة 
والطب�ي املراف�ق للفريق، ع�ىل أن يجلس جميع 
الالعبني الب�دالء يف املدرجات مرتدي�ن الكمامات 
والجل�وس متباعدين فيما بينه�م، وينطبق ذلك 
ع�ىل أي ش�خص متواج�د داخ�ل امللع�ب، وبأي 
صيغة كانت، وأهمها ارتداء الكمامات، ويتحمل 
مرشف املباراة املس�ؤولية عن أي خلل يف تطبيق 
جمي�ع رشوط الس�المة م�ن ف�ريوس كورون�ا، 
حفاظاً عىل أرواح الالعب�ني واملدربني واإلداريني، 

وكذلك املحافظة عىل انس�يابية انتظام املسابقة 
أثن�اء الفرتة املقبلة.  وطالبت املس�ابقات األندية 
بالتعاون وااللتزام ب�رشوط الروتوكول الصحي 
أثن�اء املرحل�ة الثاني�ة، ورضورة توف�ر رشوط 

المسابقات تشدد على إجراءات البروتوكول الصحي 



قال أويل جونار سولسكاير املدير الفني ملانشسرت يونايتد اإلنجليزي لكرة القدم 
إن املس�تقبل يبدو جيدا بالنس�بة له يف »أولد ترافورد« وأنه حصل عىل الدعم من 
جانب مالك النادي إلبرام صفقات من العيار الثقيل ربما يكون من بينها التعاقد 

مع النجم النرويجي إيرلينج هاالند العب بوروسيا دورتموند األملاني.
وكان مانشس�رت يونايت�د قد أخفق يف مس�اعيه لض�م هاالند يف الع�ام املايض، 
حي�ث اختار املهاج�م النرويجي املتأل�ق االنضمام إىل دورتمون�د قادما من ريد 
بول س�الزبورج النمساوي، يف ظل الش�كوك التي حامت حينذاك حول مستقبل 

سولسكاير مع مانشسرت يونايتد.
وواجهت عائلة جليزر، املالكة ملانشس�رت يونايتد، انتقادات بعد أن رفض النادي 
دف�ع 120 ملي�ون جنيه إس�رتليني للتعاقد مع جادون سانش�و زميل هاالند يف 

بوروسيا دورتموند، يف سوق االنتقاالت الصيفية املاضية.
لكن سولس�كاير يش�عر اآلن بتفاؤل إزاء فرص اس�تمراره يف تدريب مانشسرت 

يونايتد، حسب ما ذكرته صحيفة »مريور« الربيطانية.
كذلك يشعر سولسكاير بأنه بعد إنهاء املوسم املايض ضمن املراكز األربعة األوىل 
بال�دوري اإلنجليزي، تعززت فرص إبرام صفقات م�ع نجوم من الطراز العاملي 
وه�و ما تتطل�ع إليه الجماهري بحم�اس، لكن برشط أن يحس�م الفريق تأهله 

مجددا لدوري األبطال.
وق�ال: »لدين�ا خطة لنصب�ح فريقا ناجحا للغاي�ة. فريق يتطلع أب�رز الالعبني 
لالنضم�ام إىل صفوف�ه.. علين�ا التط�ور واالقرتاب أكث�ر من منص�ات التتويج 

بالبطوالت

أعرب هانز فليك، 
باي�رن  م�درب 
ع�ن  ميون�خ، 
ش�عوره بالفخر 
فريق�ه،  تج�اه 
رغم تراجع نتائجه 
األخ�رية  الف�رتة  يف 

بالدوري األملاني.
باي�رن،  وتع�رض 
اللق�ب  حام�ل 
املواس�م  يف 

لكب�وة  األخ�رية،  الثماني�ة 
املس�ابقة،  يف  جدي�دة 
بعدم�ا خرس أم�ام مضيفه 
-1( فرانكفورت  آينرتاخ�ت 

2( يف املرحلة 22.
وتجمد رصيد بايرن عند 49 
نقط�ة، لكنه ظل يف الصدارة 
بف�ارق 5 نقاط أم�ام أقرب 

مالحقيه اليبزج.
باي�رن  هزيم�ة  وج�اءت 
ميونخ بعد أن س�قط يف فخ 
التعادل أمام أرمينيا بيليفيد 
)3-3( ي�وم االثن�ني املايض، 
م�ن  املاضي�ة  املرحل�ة  يف 

املسابقة.
الش�وط  وأنهى فرانكفورت 
متقدم�ا  للمب�اراة  األول 
بهدف�ني س�جلهما دايت�ي 
يف  يون�س  وأم�ني  كام�ادا 
الدقيقتني )12 و31(، ثم رد 
بايرن بهدف وحيد يف الشوط 

الثاني سجله النجم البولندي 
يف  ليفاندوفس�كي  روب�رت 

الدقيقة )53(.
وق�ال مدرب باي�رن ميونخ، 
يف ترصيحات صحفية عقب 
املب�اراة: »ل�م نب�دأ املب�اراة 
لع�ب  فيم�ا  جي�د.  بش�كل 

آينرتاخت برسعة كبرية«.
وزاد: »إذا لعبن�ا بالطريق�ة 
الت�ي لعبن�ا بها يف الش�وط 
دقيق�ة،   90 مل�دة  الثان�ي 
فس�يكون الفائ�ز مختلف�ا. 
لق�د مررن�ا بأس�ابيع قليلة 
مج�رد  نح�ن  مضطرب�ة. 
برش. لكنني م�ا زلت فخورا 

بالفريق«.
النمساوي  املقابل، أش�اد  يف 
م�درب  هوت�ر  أدي 
الفريق  ب�أداء  فرانكف�ورت 
خالل املباراة، مشددا عىل أن 
فريقه استحق الحصول عىل 

النق�اط الثالث أمام العمالق 
مؤخ�را  املت�وج  الباف�اري، 
ببطولة كأس العالم لألندية 
التي أقيمت يف قطر الش�هر 

الجاري.
أن  »أري�د  هوت�ر:  وق�ال 
أثني ع�ىل الفري�ق بأكمله 
للطريق�ة الت�ي قاتلوا بها 
قدم�وه  ال�ذي  واملس�توى 
يف املب�اراة، ه�ذا االنتصار 
كلن�ا  عالي�ة.  قيم�ة  ل�ه 
فخورون للغاية. وآمل أن 

نحافظ عىل هذا الزخم«.
واص�ل  الف�وز،  به�ذا 
مس�ريته  فرانكف�ورت 
يف  البطول�ة  يف  املذهل�ة 
الف�رتة األخ�رية، بعدم�ا 
م�ن  نقط�ة   29 حص�د 
آخ�ر 33 نقط�ة متاح�ة، 

مما جعل�ه الفري�ق املثايل 
ببوندسليجا حاليا.

بطل العالم يشيد بالعبيه رغم الخسارة امام فرانكفورت
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أف�اد تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، ، ب�أن 
يوفنت�وس يدرس إعادة رشاء مهاجمه 
السابق مويس كني، العب باريس سان 
جريمان الفرنيس، املع�ار من إيفرتون 
إيفرت�ون  إىل  ك�ني  اإلنجليزي.وانتق�ل 
قادًما من يوفنت�وس، يف صيف 2019، 
قبل أن يرحل يف الصيف التايل إىل باريس 
سان جريمان، بعدما فشل يف الحصول 
عىل فرصة مع التوفيز.وسجل كني 14 
هدًف�ا يف 25 مب�اراة بجمي�ع 
ت  بقا ملس�ا ا
مع 

س�ان جريم�ان، كان آخرها يف ش�باك 
نهائ�ي  ثم�ن  ذه�اب  يف  برش�لونة، 
دوري األبط�ال، يف اللقاء الذي حس�مه 
صحيفة  )4-1(.وبحسب  الباريس�يني 
»توتوس�بورت« اإليطالي�ة، فإن هناك 
اقتناع كبري داخل يوفنتوس باملس�توى 
ال�ذي يقدم�ه موي�س ك�ني مع س�ان 
يف  ج�ادي  تفك�ري  وهن�اك  جريم�ان، 
عودته.وبدأ مويس كني صاحب ال�20 
عام�ا، مس�ريته م�ع فري�ق الش�باب 
بيوفنت�وس، حيث خاض أوىل مبارياته 

مع الفريق األول عام 2016.
وارتبط اسم كني بالعودة إىل يوفنتوس 
يف الصيف املايض، لكن بطل الكالتشيو 
فّضل التعاقد م�ع فيديريكو كييزا، 
قبل أن يفتح ملفه مرة أخرى بعد 
بزوغ نجمه مع سان جريمان.

س�يلقى  يوفنت�وس  أن  إال 
منافس�ة حقيقية من جانب 
باريس س�ان جريمان، الذي 
تألق مويس كني بقمصانه، 
وقد يتدخ�ل بقوة لضمه يف 

الصيف.

تضاعفت معاناة ليفربول مع اإلصابات هذا املوسم، خالل مباراته أمام ضيفه 
وج�اره إيفرت�ون ضمن الجول�ة الخامس�ة والعرشين من ال�دوري اإلنجليزي 

املمتاز لكرة القدم.
وكان�ت النتيجة تش�ري إىل تق�دم إيفرتون به�دف نظيف، عندم�ا تعرض قائد 
الفري�ق جوردان هندرس�ون إلصابة، أرغمته عىل الخروج م�ن امللعب قبل 16 

دقيقة عىل نهاية الشوط األول، ليدخل مكانه ناثانيل فيليبس.
ويلعب هندرس�ون يف قلب الدفاع هذه األيام، نتيجة اإلصابات املتالحقة يف خط 
دفاع الفريق والتي أبعدت كل من فريجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب 

حتى نهاية املوسم.
ويأم�ل ليفربول يف تجنب التعرض لرابع هزيمة ع�ىل التوايل يف الدوري، إضافة 
إىل إنعاش آماله يف التأهل إىل منافسات دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل، علما 

بأنه يحتل حاليا املركز السادس.  

قال البلجيك�ي تيبو كوتروا حارس مرم�ى ريال مدريد 
إن لق�ب الليجا »لن يحس�م قبل آي�ار« املقبل مع ختام 
البطولة وذلك عقب الفوز عىل بلد الوليد يف الجولة ال�24 
من الدوري اإلسباني وهزيمة املتصدر أتلتيكو مدريد يف 
نفس الجولة ع�ىل يد ليفانتي بهدف�ني دون رد.ورصح 
كورتوا يف ترصيحات ملحطة )موفيس�تار( عقب املباراة 
التي انتهت بفوز الريال بهدف دون رد »نعرف أن مباراة 
اليوم كانت مهم�ة للضغط عىل األتلتي. فكنا نعرف أنه 
خرس وسنواجهه قريبا. قبل ش�هرين عندما كان األمر 
يبدو مس�تحيال قل�ت إنه علين�ا أن نق�وم بواجبنا وأن 

نحصد النقاط ألن لقب الليجا لن يحسم قبل أيار«.
وتابع »علينا أن نواص�ل الضغط الن انتصار اليوم كان 
مهم�ا للغاية«.وعن كث�رة اإلصابات الت�ي يعاني منها 
الريال قال كورتوا »علين�ا دوما أن نحاول تقديم أقىص 
م�ا لدينا، الالعبون املتاحون يج�ب أن يحاولوا مواصلة 
الف�وز حت�ى ننافس ع�ىل لق�ب الليج�ا ودوري أبطال 

أوروبا«.
وأض�اف »وضعن�ا جي�د ونجتهد..األم�ر لم يك�ن جيدا 
للغاية أم�ام بلد الوليد ولكن األهم أنن�ا حصدنا النقاط 

الثالث وعلينا امليض قدما«.

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، 
ع�ن تط�ور جدي�د بش�أن أح�د 
املرشحني للرحيل عن ريال مدريد 

يف الصيف املقبل.
وينتهي عقد لوكاس فاسكيز، جناح 
املرينجي، يف الصي�ف املقبل، ولم ينجح 
مس�ؤولو ريال مدريد يف إقناعه بالتجديد 

حتى اآلن.
ووفًقا لصحيف�ة »ذا ص�ن« الربيطانية، فإن 
كارلو أنش�يلوتي، م�درب إيفرتون، مهتم بضم 
فاس�كيز، لدعم مركز الجناح األيم�ن للتوفيز.
وذك�رت أن أنش�يلوتي س�بق أن تعاق�د م�ع 
خامي�س رودريجيز م�ن ريال مدري�د مجاًنا، 
ونجح الالعب يف التألق مع إيفرتون، لذا يس�عى 
امل�درب اإليط�ايل لتكرار تجربة اقتن�اص الالعبني 
من الفري�ق امللكي.وأش�ارت إىل مفاوض�ات تجديد 
عقد فاس�كيز وصلت إىل طريق مسدود، بسبب رفض الالعب 
للع�رض املق�دم، وعدم موافقة ري�ال مدريد عىل زي�ادة األموال 
املعروض�ة يف ظ�ل أزم�ة كورونا.وأوضحت أن فاس�كيز يحظى 
أيًض�ا باهتمام من قبل إش�بيلية ونابويل وإيفرتون وفالنس�يا، 

باإلضافة إىل مانشسرت يونايتد وتشيليس وتوتنهام.

يوفنتوس يسعى الستعادة مويس كين

يراق�ب ن�ادي ليفرب�ول أح�د الالعب�ني البارزي�ن يف ال�دوري 
اإلس�باني، تمهي�ًدا للتعاقد مع�ه يف املريكات�و الصيفي املقبل.
ووفًق�ا لصحيف�ة »ذا ص�ن« الربيطانية، ف�إن ليفربول مهتم 
بالتعاق�د مع األرجنتيني لوكاس أوكامبوس، جناح إش�بيلية، 

الصيف القادم.
وأش�ارت إىل أن األملان�ي يورج�ن كل�وب، م�درب ليفرب�ول، 
معجب بق�درات النجم األرجنتيني.وأوضحت أن الرس�وم تعد 
العقب�ة الوحيدة لليفرب�ول يف الصفقة، حي�ث تبلغ 56 مليون 
إس�رتليني. وذكرت الصحيفة الربيطانية أن إش�بيلية حريص 
عىل بي�ع أوكامبوس ملوازنة ميزانيته يف املوس�م الحايل.وقالت 
»ذا ص�ن« إن ليفرب�ول قد يدفع بنجمه املعار لس�اوثهامبتون 
تاكومي مينامينو، ضمن صفقة التعاقد مع أوكامبوس.يذكر 
أن أوكامبوس ارتب�ط أكثر من مرة باالنتقال إىل ريال مدريد يف 

املوسم املايض.

اليونايتد يحصل على الضوء األخضر لضم هاالند

كورتوا: سنواصل الضغط على أتلتيكو

أك�د كارل هاين�ز رومينيج�ه، الرئي�س التنفي�ذي لبايرن 
ميونخ، اس�تعداد النادي لتمديد عقد العبه نيكالس س�وله 
لفرتة طويل�ة، لكن طبقا ل�رشوط معينة.وقال رومينيجه 
يف ترصيحات عىل ش�بكة »زد دي إف« األملانية التلفزيونية: 
»إذا وجدن�ا ح�اًل، فإننا عىل اس�تعداد لتمدي�د العقد، لكن 
ه�ذا س�يكون ممكًنا فقط طبًق�ا ل�رشوط معينة«.ويمتد 
عق�د س�وله م�ع باي�رن حت�ى 30 حزي�ران 2022.وقال 
رومينيجه: »املفاوضات جارية اآلن، وبعدها سنرى نتيجة 
م�ا س�يحدث«.ويهدف بايرن بش�كل أس�ايس لإلبقاء عىل 
الالعب�ني األملانيني املميزين يف صف�وف الفريق، لكن النادي 
يج�ب أن يراعي أيضا الظروف املالية الصعبة التي فرضتها 
أزم�ة تفي اإلصاب�ات بفريوس »كورونا« املس�تجد.وقال 
رومينيجه: »س�ننظر يف األمر بهدوء حت�ى فرتة االنتقاالت 
الصيفي�ة املقبلة«.كان س�وله، 25 عاًما، انتق�ل إىل بايرن 
يف صي�ف 2017 قادم�ا من هوفنهايم، لكن�ه لم يعد ضمن 
الخي�ارات الب�ارزة للفري�ق يف املوس�م الحايل تح�ت قيادة 

املدرب هانز فليك.
وتعاق�د بايرن فعليا مع داي�وت أوباميكانو، 22 عاًما، من 
اليبزيج ليحل مكان النمس�اوي ديفيد أالبا، 28 عاًما، الذي 

سريحل عن صفوف الفريق بنهاية املوسم الحايل.

رومينيجه: البايرن 
مستعد لتمديد عقد سوله 

أوكامبوس
 تحت أنظار  ليفربول

إصابة هندرسون تربك خطط ليفربول

أنشيلوتي يطمح للتعاقد مع فاسكيز



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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االثنين 22 شباط  2021 العدد 2530 السنة الحادية عشرة

8
الجواهريالثقافـي

َتْعلَُم أْم أنَت ال َتْعلَُم
بأنَّ ِجراَح الضحايا فُم

َفمٌّ ليس كاملَدعي قولًة
وليس كآَخَر َيسرتِحُم

يصيُح عىل املُْدِقعنَي الجياع
أريقوا دماءُكُم ُتطَعموا

ويْهِتُف بالنََّفر املُهِطعني
أهيِنوا لِئامكُم ُتْكرَموا

أتعلَُم أنَّ ِرقاَب الُطغاة
أثَقلَها الُغْنُم واملأَثم

وأّن بطوَن الُعتاِة التي
ِمن الُسحِت َتهِضُم ما تهضم

مختارات من أقوال المشاهير

شكسبري
 أك�ون أو ال أك�ون هذا ه�و الس�ؤال. س�اعاتنا يف الحب لها 
أجنح�ة، ولها يف الفراق مخالب. أيها النوم أنك تقتل يقظتنا. 
إّن أّي مرك�ز مرموق كمق�ام ملك ليس إثماً بح�د ذاته، إنما 
يغدو إثماً حني يقوم الش�خص الذي يناط به ويحتله بس�وء 
اس�تعمال الس�لطة من غري مباالة بحقوق وشعور اآلخرين. 
الرج�ال األخيار يجب أال يصاحب�وا إاّل أمثالهم. هناك أوقات 
هامة يف حّي كبري، وإّن كل الرجال والنساء ما هم إال العبون 
ع�ىل هذا املرسح. ال تطل�ب الفتاة من الدني�ا إال زوجاً.. فإذا 
جاء طلبت منُه كل يشء. إذا أحببتها فلن تستطيع أن تراها.. 
ملاذا؟ ألّن الحب أعمى. يمكننا عمل الكثري بالحق لكن بالحّب 
أكث�ر. لك�ن الحب أعم�ى واملحب�ون ال يس�تطيعون أن يروا 

الحماقات الصارخة التي يرتكبونها هم أنفسهم.

 وقال جويعد يف قراءة نقدية خص بها 
)املراق�ب العراق�ي(: ان م�ن الطبيعي 
أن تتغ�ري الرسدي�ات الروائي�ة، وف�ق 
م�ا تملي�ه عليه�ا الظ�روف املحيط�ة 
واملتغ�ريات الحداثوي�ة، الت�ي دخل�ت 
حياتنا، وتغلغلت يف صميمها، وصارت 
ج�زًءا م�ن املمارس�ات اليومي�ة التي 
نتعام�ل معها، وكذلك أضحت س�لوكاً 
حياتي�اً مهم�اً، والس�بب يع�ود إىل أن 
اجتاح�ت  الت�ي  الحديث�ة  التقني�ات 
املعم�ورة، وانت�رت يف أرجاء األرض، 
لتدخ�ل كل البي�وت، ل�رورات ال ب�د 
منه�ا، وألنه�ا حال�ة يج�ب االنتق�ال 
إليه�ا، كن�وع من أن�واع التط�ور الذي 
حص�ل، وم�ن تل�ك التقني�ات الحديثة 
والعرصية، االنرتني�ت، وفيه ننتقل إىل 
صفح�ات التواص�ل االجتماعي، وأكرب 
ه�و  اجتماعي�ة  تواصلي�ة  منظوم�ة 
الفيس ب�وك، الذي منحنا فرصة كبرية 
لالتص�ال بالعالم ومعرفة ما يدور عىل 
وج�ه األرض، ولنتع�رف ع�ىل أصدقاء 
ج�دد ونزداد خ�ربة ومعلوم�ة، كما أن 

ممارس�اتنا لهذه الصفحة التواصلية، 
اهتماماتن�ا  م�ن  مه�م  ج�زًءا  ص�ار 
اليومي�ة، وظهرت حكاي�ات وقصص 
املمارس�ة  تل�ك  إىل  تنتم�ي  وأح�داث 

اليومية.
وأض�اف: وم�ن الطبيع�ي أن ُنفاج�أ 
بدخول هذه الحكايات ضمن رسدياتنا 
األدبي�ة الروائية، ورواية )آيو( للروائي 
س�عد س�عيد، تق�دم لن�ا واح�دة من 
م�ع  تعامل�ت  الت�ي  الرسدي�ات  تل�ك 
العال�م األزرق بصف�ة غالبة وواضحة 
وطبيعي�ة، لنعي�ش م�ع ه�ذا العال�م 
االف�رتايض وال نربح�ه، حت�ى نهاي�ة 
األح�داث، إذ إن بط�ل ه�ذا النص أنس 
حلمي، روائي معروف، ويس�كن شقة 
لوح�ده، بعد أن س�افرت أرسته خارج 
الب�الد، وي�زاول حيات�ه اليومي�ة ب�ني 
الكتاب�ة، وفت�ح صفحت�ه التواصلي�ة 
ع�ىل الالب توب، وإع�داد الطعام، وهو 
موظف يف إح�دى ال�وزارات ويتقاىض 
إىل  ب�ه  ي�كاد يص�ل  ال  راتب�اً ضئي�اًل 
نهاي�ة الش�هر، ويس�هر اللي�ل بطوله 

يتابع صفحت�ه وينر فيه�ا، ويتابع 
التعليقات واإلعجابات ويرد عليها. 

وتاب�ع :وهك�ذا ينس�ج لن�ا الروائ�ي 
أحداث�اً رسدي�ة كبرية من ه�ذا العالم 
األزرق، العال�م االفرتايض، تبدأ بظهور 
ش�خصية نائلة الحليم، وتعليقها عىل 

واحدة من منشورات أنس حلمي:
  أن�س حلم�ي : رشفن�ي وأس�عدني 

مرورك سيدتي .
التعليق�ات،  بقي�ة  إىل  ع�اد  ث�م 
يتنازعانه،  واالس�تنكار  واالستحسان 
غ�ري أن األمر لن يحت�ج أكثر من بضع 
ع�رة ثانية لينتب�ه إىل وج�ود تعليق 

جديد عىل املنشور.. كانت هي:
نائل�ة الحليم : ل�م أتوق�ع أن ترد عيّل 
س�يدي، لكنن�ي أعرف أنن�ي كنت عىل 
حق   يف تعليق�ي، ومع ذلك فأنا مدينة 
ل�ك باعتذار لصالفتي واحرتاماً لروحك 

الرياضية.
وأش�ار اىل إن البناء الفن�ي لهذا النص 

ال�رسدي يعتمد ع�ىل االهتم�ام األكرب 
يف األج�واء واملناخ ال�ذي يخلفه العالم 
كاف�ة،  الحي�اة  ش�ؤون  ع�ىل  األزرق 
وه�و أمر بات طبيعياً ل�دى الكثري من 
الن�اس، كونه بات أم�راً مفروغاً منه، 
ونكتش�ف أيضاً من خالل رسم مالمح 
شخصية أنس، أنه ميال إىل الفوىض يف 
حياته، فأشياؤه داخل الشقة مبعثرة، 
ويس�تيقظ متأخراً عن الدوام بس�بب 
الس�هر لس�اعة متأخ�رة م�ن اللي�ل، 
فضالً عن أنه يعاني من ضائقة مالية 
خانق�ة، وم�ن ممارس�اته الحياتي�ة 

حضور جمعة املتنبي:
)أول م�ا فعله، كان إلق�اء التحية عىل 
صديقه الحاج محم�د صاحب املقهى 
األش�هر يف املتنبي، ال�ذي يواجهه حال 
خروج�ه من س�وق ال�رساي، ث�م أتم 
لتحي�ة أصدقائ�ه  املقه�ى  جولت�ه يف 
املنترين عىل التخ�وت هناك، قبل أن 
يواصل س�ريه إىل مس�تقره »قيرصية 

حنش ووزير الجاي حفوظي«، هناك، 
والنقاش�ات  باس�مة  الوج�وه  كان�ت 
محتدمة، فش�عر بصف�اء يمتلك عليه 
كيان�ه: »أن�ا أنتم�ي إىل هن�ا«، ثم راح 
يبحث ع�ن املزيد من الوج�وه املألوفة 
من حوله، فابتس�مت له حتى الوجوه 
غري املألوفة! ذلك أش�عره بفرح غامر. 
وفج�أة وجد صديقه ندي�م أمامه(ص 
الب�ؤرة  إىل  ننتق�ل  .وأس�تطرد:ثم   64
الرئيس�ة له�ذا الن�ص، أال وه�ي نائلة 
التي انشغل بها وظل يفكر بها، وظلت 
لقاءاتهم�ا داخ�ل الفي�س مس�تمرة، 
وتتعم�ق العالق�ة بينهم�ا للح�د الذي 
في�ه تظه�ر ومن خ�الل الفدي�و وهي 
عاري�ة، ولك�ن دون أن ي�رى وجهها، 
فتثري شجونه ويتعلق بها أكثر، بعدها 
يتفاج�أ باتصال هاتف�ي، يخربه فيها 
بأنه�م م�ن رشكة ال�رف للتحويالت 
املالي�ة، وهن�اك حوالة مالية باس�مه 
وعليه الحضور الس�تالمها، يس�تغرب 
األمر ألن�ه ال يتوق�ع أن تصل�ه حوالة 
مالية م�ن أي ش�خص، ويذهب هناك 
ليكتش�ف أن املبلغ املح�ول له )دفرت(، 
أي عرة آالف دوالر، وهو مبلغ ضخم، 
وعندم�ا أراد معرف�ة م�ن ال�ذي حول 
له ه�ذا املبلغ أخربوه، س�يدة اس�مها 
نائلة خليل، فيش�عر بالفخر واالعتزاز 
ملوقفها اإلنساني، وبعد أن كان يمتنع 
بعد أن تطلب من�ه أن يقول لها أحبك، 
ص�ار يجله�ا ويحبه�ا ويحرتمها، وال 
يس�تطيع االس�تغناء عنه�ا، ملوقفه�ا 

النبيل الذي غ�ري مجرى حياته، فصار 
يتس�وق الغ�ذاء، ويخزنه، واس�تمرت 
لقاءاتهما عرب صفحة التواصل وصار 
ال يطي�ق فراقه�ا، ونص�ل إىل املفاجأة 
التي هي حالة الت�أزم للنص الرسدي، 

وبلوغ ذروته باختفاء نائلة، واختفاء 
صفحته�ا، األم�ر ال�ذي جع�ل أن�س 
يبح�ث عنها ويح�اول الوص�ول إليها 
دون فائ�دة تذكر، ث�م تتطور األحداث 
عملي�ة  اىل  لنص�ل  وتك�رب،  وتحت�دم 

أش�به باملؤامرة لتش�ويه فك�ره وعيه 
وعقله،ومحاول�ة إصابت�ه بحال�ة من 
الهس�ترييا أو الجن�ون، وذل�ك بظهور 
أس�ماء ورموز كبرية وخطرية تتحدث 

معه:
ال يا أستاذ أنس  

أنا جيمس جويس 
ويدور حديث شبه مشوش بينهما

ثم:
 أنا العراق ويجب أن تصدقني  

حسناً يا سيد عراق، سأسمع تفضل  
وختم :وتزداد تلك الش�خصيات وتصل 
إىل رم�وز أك�رب وأعمق، حت�ى تتحقق 
غايته�م، بإصاب�ة الروائي انس حلمي 
بحالة هسترييا، ونكتشف أنها مؤامرة 
مدب�رة من أجل تش�ويه عق�ل ووعي 
الروائ�ي وإصابت�ه بالجنون، وس�وف 
نج�د هذه التفاصي�ل داخل متن النص 
ال�رسدي بش�كل أوض�ح، ليص�ل ب�ه 
األم�ر إىل دخول�ه مستش�فى الرش�اد 
لألم�راض العقلية:)كان )أنس حلمي( 
تحت املراقبة ال داخل ش�بكة االنرتنيت 
فق�ط، بل حتى يف عامل�ه الذي يتصوره 
واقعي�اً، ب�ل حت�ى يف بيت�ه م�ن خالل 
مئ�ات الكام�ريات بالغة التط�ور التي 
زرعها رجالنا هناك من دون أن يدري، 
أنن�ا اس�تخدمنا كل معلومات�ه  كم�ا 
الش�خصية التي باح بها عىل الشبكة، 
واس�تطعنا أن نه�ز ثقته بنفس�ه من 
خالل االتص�االت املختلفة التي لم ولن 

يستطيع ان يفرسها.( ص 191 

المراقب العراقي/ المحرر الثقايف...
ي��رى الناق��د يوس��ف عب��ود جويع��د ان موض��وع رواي��ة 
لعام   - البرصة  شهريار-  دار  إصدارات  من  »آيو« ويه 
2020غ��ر مطروق س��ابقا وال��ذي هو مؤامرة اس��تخدام 
التكنولوجي��ا الحديث��ة إلصابة بط��ل الرواي��ة بالجنون 

والهستريا التي ال اليها مصره يف النهاية. 

»آيو« مؤامرة استخدام التكنولوجيا الحديثة إلصابة بطل الرواية بالجنون والهستريا 
المرأة والفيسبوك أداة التنفيذ

سعد سعيديوسف عبود جويعد

قسمات 
رح�ت اتأمل وجه�ي، يف إحدى 
اللي�ايل، املني م�اارى، أهذا انا؟ 
تعرف�ت  بصعوب�ة  ان�ي  رغ�م 
يف  رصاخ�ا  عليه،وكتم�ت 
داخيل، حينما حاولت أن املسه 
تهش�مت املرآة، فنداح وجهي، 
وبقي�ت اج�زاءه املتناث�رة عىل 
قط�ع  مث�ل  الغرف�ة،  أرضي�ة 
املاس، لكنني تراجعت مذعورا 
أم�ام صورتي املعلق�ة، إذ كان 

وجهي بال قسمات....!

غربة
مهاجر، تمزق�ه الغربة يقطنه 
تجم�دت  عواطف�ه  الح�زن، 
كالثلوج التي تحيطه، ويف لجة 
ه�ذا الضياع فت�ح أح�د إدراج 
مكتبه، أخ�رج ألبومه، نظر إىل 
الص�ور، ثم�ة ص�ورة عائلية، 
الدموع وحني  ابكته، س�قطت 
المس�ت ش�فتيه تذك�ر اغنية، 
فاعد حقائبه واستعد للمجيء  

!..

بحار
م�ع  يم�ي  س�فره  لي�ل  يف 
مركب�ه، يصعد الس�لم املتاكل، 
ك�م هاجمت�ه الري�اح العاتية، 
وغض�ب امل�وج يف أوج�ه، لكنه 
ظل وحده يف وحشة الليل يرقب 

البحر....!

عاشق 
البحر،  وحي�دا يم�ي ص�وب 
يفي�ض ب�ه الش�جن، يصغ�ي 
لهدي�ر األم�واج، وف�وق رم�ال 
الشاطيء راحت الشمس تخط 
عىل وجه�ه حكمتها األزلية، يف 
حني كانت األم�واج تمحي عن 

الرمال بقايا ذكرياته .

كاظم الميزري
املراقب العراقي/ متابعة...

م�ن الكت�ب الت�ى ص�درت حديث�ا عن 
الكوي�ت كت�اب  السالس�ل يف  ذات  دار 

للكات�ب  العظم�ى(  )االنفلون�زا 
)ج�ون م. ب�اري(، برتجمة إيهاب 
عبد الحمي�د، والكتاب يتحدث عن 
اإلس�بانية«  »اإلنفلون�زا  جائح�ة 
عام 1918 والت�ي أصابت عدواها 
م�ا يق�ارب 500 مليون ش�خص 
قتل منه�م 50-100 مليون حول 
 Moteb العال�م، ونرت صفح�ة
موق�ع  ع�ىل   F. Alshammary
االجتماعي«توي�رت«  التواص�ل 
أغلفة الكت�اب العربي واألجنبي، 
واملع�روف أن »ج�ون إم. ب�اري« 
كاتب وم�ؤرخ أمريك�ي معارص 
اختارت�ه إدارت�ا ج�ورج دبلي�و. 
بوش وب�اراك أوباما للمش�اركة 
يف اسرتاتيجيات مكافحة األوبئة 

بالواليات املتحدة.
 ويقول بيل جيت�س عن الكتاب 
»أنج�ز ب�اري عم�اًل عظيم�اً ىف 
العميق للجائحة،  التأثري  إيضاح 
ليس فقط ع�ىل ماليني العائالت 
مث�ل عائلتي، ولكن عىل مس�ار 
التاري�خ بأكمل�ه«، كم�ا ذكرت 
صحيفة لوس انجلس تايمز أن 

»الكت�اب الناتج عن بحث مس�تفيض، 
وامل�روى بأس�لوب بديع، يثري الس�ؤال 
الواض�ح: ه�ل يمك�ن أن يح�دث ذل�ك 

مجدًدا؟ واإلجابة: بكل تأكيد!«.

الكت�اب توثيق�ي طب�ي م�ن ترجم�ة 
إيه�اب عب�د الحمي�د، أما املؤل�ف فهو 
ج�ون إم. ب�ارى وه�و كات�ب وم�ؤرخ 
كت�ب:  ل�ه   ،1947 موالي�د  أمريك�ي، 
»الطم�وح والقوة: قص�ة حقيقية 
عن واش�نطن«، و«امل�ّد املتصاعد: 
العظيم عام  فيض�ان املسيس�بي 
أمري�كا«،  غ�رّي  وكي�ف   1927
و«روج�ر وليام�ز وخل�ق ال�روح 
والدول�ة،  الكنيس�ة،  األمريكي�ة: 
ومي�الد الحرية«، و«ألع�اب القوة: 
السياس�ة، وكرة القدم، ورياضات 

دموية أخرى«.
ويق�ول الكات�ب ىف مقدم�ة كتابه 
»ليست قصة فريوس إنفلونزا عام 
1918 مج�رد قص�ة ع�ن الخراب، 
واملوت، واله�الك الذي حّل بمجتمع 
يخوض حرب�اً ضد الطبيعة تراكبت 
مع حرب ضد مجتمع برى آخر«.
أم�ا يف الوالي�ات املتح�دة، فالقصة 
ت�دور باألس�اس ح�ول حفن�ة من 
األشخاص االس�تثنائيني، وُيعّد بول 
لويس واحًدا منهم، وقد كانوا رجااًل 
وحفن�ة من النس�اء لم يستس�لموا 
لحال�ة التخل�ف العلم�ي، وط�وروا 
العلوم األساس�ية التي يرتكز عليها 
قْدر كبري من الطب الذي نعرفه اآلن.

ترجمة عربية لـ »األنفلونزا العظمى« عن األوبئة والخراب في العالم

»في مواجهة شون كونري« فانتازيا الواقع وأحالم البشر
املراقب العراقي/ متابعة...

ىف  ص�درت  الت�ي  املمي�زة  املجموع�ات  م�ن 
السنوات العر األخرية، املجموعة القصصية 
»ىف مواجهة ش�ون كونري« للكاتب أحمد عبد 
املنعم رمضان، وتعد املجموعة القصصية ثاني 
عمل إبداع�ي للكاتب بعد روايته األوىل »رائحة 
موالن�ا« الصادرة ع�ن الهيئة العام�ة للكتاب 
بالعام املايض«، تضم املجموعة عرين قصة 
قص�رية، كتب�ت يف الف�رتة بني عام�ي 2007 
و2013، ن�ر أغلبه�ا يف ع�دة دوري�ات أدبية 
مرصية وعربي�ة، تغلف املجموع�ة أجواء من 
الفانتازي�ا والخي�ال يف مجموع�ة م�ن األطر 
املختلف�ة. ومن ضمن القص�ص التي تضمها 
املجموعة: رقصة تانجو، ثورة الضحك، أهمية 
أن تكون وقحا، س�ارة التي تصعد للقمر ليال، 
أمازال يونس ببطن الحوت، وعندما قابل امللك 

امللكة. 
ومن ضمن القص�ص التى تضمها املجموعة: 
رقصة تانجو، ث�ورة الضحك، أهمية أن تكون 
وقحا، س�ارة الت�ى تصعد للقمر لي�ال، أمازال 
يونس ببطن الحوت، وعندما قابل امللك امللكة.

وت�دور قصص املجوع�ة ىف عوال�م تتنوع بني 
الفانتازي�ا والواق�ع، حي�ث يرس�م أحمد عبد 
املنعم رمضان ش�خصياته بدقة، فش�خوص 

املجموعة تحوى بداخلها أس�ئلة عديدة تبحث 
ع�ن أجابات قد تتعث�ر بها أو ال، ش�خصيات 
تحم�ل بداخله�ا ق�دراً ال ب�أس به م�ن محبة 

للعال�م وإن كان ه�ذا العال�م ال يبادله�ا ذلك 
الحب بأحس�ن منه مثل قصة تغريدة أخرية و 

هدوء تام.
ع�ن املجموعة يق�ول الكاتب إبراهي�م عادل: 
يف مجموعت�ه الص�ادرة من�ذ ثالث أع�وام عن 
دار رواف�د، والتي م�رّت عىل الن�اس � كعادة 
كثرٍي م�ن األعم�ال املتمي�زة � م�رور الكرام، 
يخ�وض »أحمد عبد املنعم« ىف بحار الفانتازيا 
والخي�ال مطلًق�ا العنان لقلم�ه الحر ورسده 
املتدفق لريس�م لوح�ات مجموعته القصصية 
الت�ى اخت�ار أن يس�ميها »ىف مواجهة ش�ون 
كونري« باسم آخر قصٍة ىف املجموعة، رغم أن 
القص�ص منبذ البداية تأتى بعي�دًة تماًما عن 
كل ما يوحى بهذ هذا العنوان من »سينمائية« 
أو مقارب�ة حت�ى للنج�م الس�ينمائي الكبري، 
ب�ل أعتق�د أن من ي�رع ىف ق�راءة املجموعة 
واالندم�اج ىف عواملها رسعان ما س�ينىس ذلك 
العنوان ويس�تغرق ىف تلك العوال�م التى يجيد 

»أحمد« اخرتاعها ىف كل قّصة.
وم�ن الجدي�ر بالذك�ر، أن أحم�د عب�د املنعم 
رمضان، روائ�ي مرصي من موالي�د القاهرة 
عام 1985،  صدر له من قبل »رائحة موالنا«، 
»رسائل س�بتمرب«، »أحالم الدوبلري«، »صورة 

مع أنور وجدي«.

شاعر حصلت قصائده على الشهرة بعد رحيله !
املراقب العراقي/ متابعة...

م�رت أمس ذك�رى ميالد الش�اعر 
الربيطاني كان ويس�تن هيو أودن، 
إذ ول�د ىف مثل ه�ذا اليوم 21 فرباير 
م�ن عام 1907م، والذى لوحظ من 
خالل أعماله ميوله الش�عرية، من 
خالل إنجازاته واسلوبه املتنوع عرب 
تطرقه إىل السياس�ة والرومانسية 
والدي�ن، وخ�الل الس�طور املقبلة 

نستعرض نبذة عن حياة الكاتب.
س / أين ولد ويستن هيو؟

ج / ولد يف يورك، نشأ يف برمنجهام.
س / أين تلقى تعليمه؟

إنجليزي�ة  بم�دارس  التح�ق   / ج 
ودرس اللغ�ة اإلنجليزي�ة يف كلي�ة 
كنيسة املسيح ىف جامعة أكسفورد، 
بع�د قضائه بضعة أش�هر يف برلني 
ع�ام 1928-1929، أم�ى خمس 
س�نوات »1930-1935« يدرس يف 

املدارس الربيطانية العامة.
س / متى نر أول أعماله األدبية؟

ج / أول كت�اب نر ل�ه عبارة عن 
قصائ�د وهو ىف عمر ال�� 23، وذلك 

عام 1930م.
س / هل كتب املرسحيات؟

ج / كت�ب مرسحي�ات بالتع�اون 
م�ع الكاتب اإلنجليزي كريس�توفر 

إشريوود بني عامي 1935 /1938.
س /  هل حصل عىل جوائز؟

ج / ح�از عىل جائ�زة بوليتزر عن 
الطويل�ة  الش�عر لقصيدت�ه  فئ�ة 

عرص القلق.
س / متى رحل عن عاملنا؟

ج / رحل عن عاملنا يف 29 س�بتمرب 

1973م.
س / هل حاز عىل ش�هرة أكثر بعد 

رحيله؟
ج / أصبح�ت قصائ�ده معروف�ة 
لدى الناس بش�كل كبري مما كانت 
ىف حيات�ه، وذلك من خ�الل األفالم 

واإلذاعة.

قصص قصيرة جدا

أبيات خالدة في الذاكرة

)1(
… دع تفاصيل الجناح

لكي يتاح لك الهواء
لكي يطش الريش بك

لكي تحسو النسيم
يصري يف أرجوحة القدمني
كي تبني لك الفلوات تاجاً 

خادماً
يف إبرٍة، ودع املسافة كاقرتاٍح 

طارٍئ
فلك الخيار املّر

بني املاء والخمرة
ودعني هذه املرة

قرين الرمل والغزوات،
يل أن أرى ما ال ترى

ويل أخبئ جنتي املفقودة 
العنوان يف عينيك

أرى بيديك ما يحتاجه قلبي
وما يجتاحه ريُش الجناح

دع الجراح دع البقايا،
سوف تشفينا البقايا،

وتداوينا البقايا
بالجراح ودعني هذه املرة

أمْت حرسة إذا لم يختِف 
املحموم يف عينيك أرى ليديك

تمثاَل املرايا وهو يمنح 
الحرية املعنى

ملا يبقى من املاء الثقيل
دْع ما ينتهي… يبدأ

)2(
بكى من ماء قلٍب

من تفاصيل العالقة وهي 
تهوي بني نردين

انتهى حلُم املصاِب بشهوة 
األسفار مثل النار

مثل تدهور العربات يف 
الغابات مثل الغار يف تاج 

املالك. رأيت ماَء القلب وهو 
تميمة املعنى بال ضوٍء يضيُع

بال قطيٍع من ضباع الغابة 
األخرى بكى من ماء قلٍب

من شتاَت تائٍه
مما تبدّى يف الظالم لكي 

يؤدي بالطريق
إىل املهالك، ينتهي شكُّ 

الشباب بما ييش بالحب
كالوايش بأخبار الضغينة

كالدفينة من بقايا املستثار 

من املدينة
وهي تحني عرفها مثل 

الفرْس جاء الجرْس،
فاغفر ألخطائي

وُخذ مائي من القلب الجريح
قبيل أن يبكي.

)3(
يمرُّ الحزُن بييبكي أبي،

وتظل أمي راية القتىل قبيل 
املوت

ال يقوى ظالٌم يف هزيع الليل
ال يكفي نحيٌب للمرايا وهي 

تجهش لست أعرف هل بكت 
أمثولة املوتى

لكي يبدو لنا درس الحياة 
أقل من تهوية األطفال

كي نحتال يف باقي ظالٍم
يف كالٍم ينقذ الجرحى من 

املوت الوشيك
لكي نقيم رسادق الباقي من 

األطفال
كي نحتال

مثل سؤال. ال أعرف.
فمن يدري بنا، نهوي إىل قاع 

هّوة املحراب

جاء الَجرس … »رنة إبرة مريد البرغوثي«
 قاسم حداد
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تنتهي  ان  عىس  خريا  األهايل  استبرش 

ضاق  التي  الكثرية  مشكالتهم  إحدى 

يحلمون  وراحوا  ذرعا  بها  السكان 

احتماالت  من  لينقذهم  باملاءالصايف 

غري  مياه  امللوث.شبكة  املاء  أمراض 

خاضعة للمواصفاتيقول رئيس املجلس 

ان  جابر:  رحيم  اإلدرييس  لحي  املحيل 

شبكة املياه التي أنشئت لم تضف جديدا 

للمنطقة الن العمل يجري بدون إرشاف 

واملرشوع  بغداد،  أمانة  من  مراقبة  او 

يقع ضمن اختصاصات دائرة ماء بغداد 

التي  الجهة  وهي  الرقابة  عن  املسؤولة 

عمل  ان  الرشكة.ويواصل:  هذه  أحالته 

عليه  اطلعنا  ملا  مخالف  الرشكة  هذه 

املرشوع،  بهذا  الخاص  التندر(   ( يف 

ليس  األنابيب  بوضع  الخاص  فالحفر 

قد  انهم  كما  املطلوب،  باملستوى 

كانت  التي  النفايات  عىل  الحفر  ردموا 

انهم  كما  صحيح،  غري  وهذا  موجودة 

األمطار  ملياه  الترصيف  فتحات  دمروا 

الكيبالت  الحفر  بعمليات  قطعوا  وقد 

الكهربائي  التيار  بشبكة  الخاصة 

عدم  اىل  يعود  وهذا  التلفونات  وأسالك 

والكيبالت  باألسالك  خارطة  توفر 

الخاصة باملنطقة حتى يتجنبوا قطعها 

او اإلرضار بها، كذلك ال وجود ملرشفني 

بل  الكهرباء،  او  االتصاالت  قبل  من 

للمهندس  وجود  ال  ذلك  من  األكثر 

متواجدا  يكون  ان  من  الذي  املقيم 

املرشوع،  قرب   ;nbsp&دائم بشكل 

عندما  العمل  عن  املسؤولة  والرشكة 

أحدثت هذه اإلرضار يف فتحات املجاري 

تقم  لم  واالتصاالت  الكهرباء  وأسالك 

املحيل  املجلس  ان  بإصالحها.وأضاف: 

خدمات  هيئة  اىل  كتب  عدة  وجه  قد 

بغداد واىل أمانة بغداد إضافة اىل مديرية 

هذا  يف  للنظر  فلسطني  شارع  ناحية 

املوضوع، ولكن املرشوع قد سار بشكل 

طبيعي وأتموا كل خطواته ماعدا تعبيد 

اآلن:  يتم حتى  لم   ;nbsp&الذي الشارع 

بتسجيل  قمنا  للمبارشة  األول  اليوم  يف 

اعرتاضنا عليه النه مخالف حسب رأي 

االختصاصيني، وطالبنا بلقاء املهندسني 

مرة  غري  نلتق  لم  ولكننا  املسؤولني، 

بأمانة  الخاص  باملهندس  واحدة 

يكون  ان  يجب  التندر  بغداد.حسب 

وبعدها&يوضع  معني  بعمق  الحفر 

بشكل  يكون  حتى  ويحدل  )السبيس( 

وتكون  األنابيب  توضع  وبعدها  متساو 

مغلفة بالنايلون وحدد يف )التندر(; نوع 

ان  اىل  ويحدل  عليه  يردم  ثم  النايلون، 

جابر:  التبليط.ويؤكد  مستوى  اىل  يصل 

باملستوى  بالحفر  تقم  لم  الرشكة  ان 

لم  للمنازل  التوصيالت  وحتى  املطلوب 

تكن ضمن الرشوط الن العمق يجب ان 

من  حفروا  ولكنهم  سنتمرتا   31 يكون 

بالزميج  يغطوه  ولم  سنتمرتا،   15  -10

سيؤدي  النه  صحيح  غري  العمل  وهذا   ،

كل  ان  كما  مستقبلية،  تخسفات  اىل 

من  لفحص  تخضع  ان  يجب  مرحلة 

قبل دائرة ماء بغداد لتقييم العمل ولكن 

مجاري  دائرة  فقط  احدا!  نشاهد  لم 

بأنها  وقالت  بغداد خاطبتنا مشافهة 

ستغرم الرشكة 10 ماليني دينار النهم 

كرسوا أنابيب ترصيف األمطار وطفح 

بأنهم  وذكروا  املنطقة،  يف  املجاري 

او  التكرسات  يصلحون  سيجعلونهم 

ذاك  وال  هذا  ال  ولكن  غرامة  يدفعون 

املجلس  ان  رحيم:  حدث!!وأضاف  قد 

ال  أي  وارشافية  رقابية  جهة  املحيل 

مرشوع،  بإيقاف  نقوم  ان  لنا  يمكن 

ان  نفعله  ان  نستطيع  ما  كل  بل 

األخطاء  ونشخص  ونالحظ  نرشف 

واإلخفاقات يف املشاريع ونوجه الكتب 

الرسمية  الجهات  اىل  واملخاطبات 

اىل  نصل  ان  عىس  النتائج  ونتابع 

منطقتنا.متنزهات  ملشاكل  حلول 

املجلس  سجل  الناظركما  ترس  ال 

البلدي يف املنطقة اعرتاضه عىل إنشاء 

بعض املتنزهات التي ال تنطبق عليها 

بالعقود  عليها  املنصوص  املواصفات 

من  قدمت  املشاريع  فهذه  الرسمية، 

وهي  تي(  آر  )األي  منظمة  خالل 

رشكة  اىل  وأعطيت  دولية،  منظمة 

رصفت  ولكنها  للتنفيذ،  عراقية 

)االشتايكر( بشكل خاطئ.

امليداني  للواقع  حية  صورة  هو  بل 
ابناء املدينة املكتظة  الراهن الذي يعيشه 
املزابل  واكداس  والنفايات  بالسكان 
شبكة  طفح  عن  الناجمة  االسنة  واملياه 
الرصف الصحي وانعدام الخدمات ، والتي 
الحرشات  النتشار  مالئمة  بيئات  تعد 
عن  ناهيك   ، لالمراض  والناقلة  الضارة 
القراد !جرذان  القوارض والفرئان وحتى 
سمان تدب مرسعات بني ممرات وزوايا 
مساكن  اسميتها   ( الفقراء  مساكن 
جزافا ، فهي ال تشبه الدور او البيوت او 
املنازل او املساكن ( ، هي اقرب اىل املآوي 
فوق  ليال  يرتاقصن  واخريات   ،
النوم  وارسة  االرائك 
يتالعبن   ،

ب  عصا با
كبارا   ، النائمني  وامزجة 

فتفسد   ، واناثا  ذكورا   ، وصغارا 
عليهم متعة الرقاد ، وتثري الهلع يف نفوس 
من  ليست  قصة  هي   . الصغار  االطفال 
يراد  اعالمية  فربكة  وال   ، الخيال  نسج 
حقيقة  هي  بل   ، الضجيج  اثارة  منها 
ناصعة ال تقبل اللبس او التأويل وامليدان 
هو الحكم . ولنستمع اىل ما اختزنه جهاز 
جولتنا  يف  معنا  حملناه  الذي  التسجيل 
هذه ، ثم نقرأ ما ذكره ابناء املدينة وهم 
يروون قصة الجرذان : املوظف الشاب ) 
للمناطق  دليلنا  كان  الذي   ) ناجي  احمد 
الجرذان  ان  ذكر  بالقوارض  املبتالة 
تنشط ليال فتخرج باملئات لتمأل املساكن 
مواطنون  شيدها  التي  العشوائية 
مهجرون من احياء شتى ومن محافظات 
مختلفة ، خذ مثال ، عائلة زوجتي هجرت 
 ، االنبار  يف محافظة  الحبانية  مدينة  من 
فاننا   ، الجرذان  وخطورة  كثرة  وبسبب 
زيارة  نروم  عندما  اطفالنا  نصطحب  ال 
كانت  وتلك   ( املرات  احدى  ويف   ، اهلها 
فتعرض  دارهم  يف  ليلة  امضينا  غلطتي 
طفيل ) سمري ( اىل عضة جرذ وهو يغط 
افزعتنا  رصخة  فرصخ  عميق  نوم  يف 
اىل  نقله  اىل  اثرها  عىل  اضطررنا  جميعا 

اشار   ، عليه  الكشف  وبعد  املستشفى 
عرضه  رضورة  اىل  الخافر  الطبيب  علينا 
التايل  اليوم  ويف   . املختص  الطبيب  عىل 
راجعنا املستشفى مرة اخرى وتم فحصه 
اخربنا  الذي  االخصائي  الطبيب  قبل  من 
بانه قد يصاب بالتهاب حاد يف االمعاء اذا 
لم تكتمل دورة العالج . حكاية اخرى عن 
هجمات الجرذان يف حي ) الجوالن ( دخلنا 
يف  طاعنة  سيدة  فاستقبلتنا  البيوت  احد 
السن بالرتحاب تدعى ) ام فاضل ( التي 
ينعمون  ال  ارستها  افراد  بان  اوضحت 
لهجمات  تعرضهم  خشية  ليال  بالنوم 
من  متعاقبة  مجاميع  قبل  من  رشسة 
فتعض  النوم  ارسة  تتسلق  التي  الجرذان 
كل من يعرتضها ، وانا شخصيا تعرضت 
اعاني من  لعضات مؤملة كثرية وما زلت 
الليلية رغم  امراض عديدة ومنها الحمى 
 ، للمستشفى  املتكررة  مراجعاتي 
عالجي  استكمل  ان  وما 
تلك  تعود  حتى 
لحمى  ا

مع 
يطاق  ال  الم 

ناهيك   ، مفاصيل  يف 
لها  تعرض  التي  العضات  عن 

وبعد   ، يومني  وقبل  الصغار  احفادي 
 ، عديدة  لعضات  تعرضت  السحور 
بتيار  صعقت  وكأني  حينها  احسست 
وكانت   ) وصفها  حد  عىل   ( كهربائي 
السيطرة  افقدتني  بحيث  الشدة  من 
عىل حركة يدي وساقي ) واثناء حديثها 
يرتبص  الخالدي  مهدي  مصورنا  كان 
تخرج  لعلها  جحورها  امام  بالجرذان 
سكب  اىل  اضطر  يئس  وملا   ، فيصورها 
املاء فيها الرغامها عىل الخروج ، غري انها 
طريقها  اتخذت  فربما  منه  اشطر  كانت 
اىل ممرات احتياطية جعلت منها مالجئ 
 .  ) الخطر  يدهمها  حينما  فيها  تختبئ 
فتقول  حديثها   ) فاضل  ام   ( وتواصل 
اطفالنا  اصابة  هو  نخشاه  ما  اكثر   :
الجرذان  عضات  جراء  غريبه  بامراض 
سيما  ال  باضطراد  اعدادها  تتزايد  التي 
او  عليها  القضاء  عن  عاجزون  ونحن 

الطحني  التهامها  عن  فضال   ، مواجهتها 
براميل  يف  تخزينه  عىل  ارغمنا  الذي 
احد  ويف   ، والرز  السكر  ،وكذلك  معدنية 
االيام استلمنا ) كيس تمن ( زنة 50 كيلو 
غراماً وعند الصباح لم يتبق منه سوى ما 
 ،  ، فقط  غرامات  كيلو  عرشة  من  يقرب 
اذ التهمته الجرذان ليال ، ولك ان تتصور 
يف  كيلوغراما   40 عىل  اتت  التي  اعدادها 
؟  بالسموم  تكافحوها  الم   . واحدة  ليلة 
استخدمنا جميع انواع السموم ، ويف كل 
مرة ال يموت منها سوى خمسة او ستة 
 ، الكنتور  تحت   ( برسعة  تتكاثر  انها   ،
نعرف  ، وال  البيت  زوايا  والبوفيه ويف كل 
وانبعاث  تفسخه  بعد  اال  احدها  بموت 
الحد  مداخلة  ويف   .  ) الكريهة  الروائح 
ابنائها ذكر فيها بانهم راجعوا الكثري من 
املسؤولني عن الدوائر الخدمية والصحية 
يف املدينة ولم تتم االستجابة املطلوبة ، بل 
الجرذان  جحافل  نصارع  وحدنا  تركونا 
التي ما فتئت تلعب معنا لعبة ) الربينجي 
( ) طائر مائي يغوص لدقائق ثم رسعان 
النهر  من  متوقع  يف مكان غري  يظهر  ما 
التي  السيئة  املجاري  عن  فضال   )
املستمر  طفحها  يشكل 
بيئة ممتازة لعيش 
ثر  تكا و

ن  ا ذ لجر ا
والحرشات  والفرئان 

الضارة . ) دخلنا احدى غرف 
لون  ذا  صديدا  تنز  فوجدناها  البيت 

اخرض بسبب طفح املجاري ( . ويسرتسل 
قائال : ملن نشكو وضعنا البائس هذا ؟ ،ال 
اذ طرقنا كل  احد يعري اهتماما لقضيتنا 
لله  الشكوى  امامنا سوى  وليس  االبواب 
الواحد االحد عله يمن علينا بالخالص من 
 ( الوعود  سوى  نحصد  لم   ، هذه  محنتنا 
والسني املستقبلية ولم نحظ اال ) بسوف 
واخواتها الحارضات ( . املواطن ) عباس 
لفتة ماهود ( اوضح بانه اصيب بمرض 
وان  متكررة  لعضات  تعرضه  نتيجة 
االن  حتى  تشخيصه  عن  عجزوا  االطباء 

بال

عمر  ارتدى  األول،  ترشين  شهر  صباحات  أحد  يف 
مالبسه ووضع حقيبته فوق ظهره، وطبع قبلتني 
يشق  الصغرية  بخطواته  واخذ  أمه،  وجنتي  عىل 
طريقه اىل مدرسته التي ال تبعد غري أمتار قليلةعن 
سنوات  ثالث  منذ  يدخلها  مرة  أول  كانت  بيته، 
وهناك  هنا  من  ترتامى  قصص  ضجيج  ويسمع 
أصبحت  املدرسة  هذه  يف  أيامهم  ان  عن  تتحدث 

معدودة،
ويجب ان يجدوا لهم مكانا آخر، الن املدرسة ستخىل 
وكُل سريفع يده مودعا أيامه التي قضاها يف مدرسة 
االبتكار األساسية.بدت ام عمر منزعجة مما وصل 
اىل مسامعها، فأخالء املدرسة لم يكن باألمر املريح، 
قد  وعمر  البيت،  من  قريبة  املدرسة  وأن  خصوصا 
أصدقاء  له  وأصبح  املعلمات،  وعرف  عليها،  اعتاد 
مع  االختالط  من  ومتخوفا  منطويا  كان  ان  بعد 
التالميذ البقية، كان أكثر ما يخيف أم عمر هو ان 
ينقطع ابنها عن الدراسة ويتأخر عن اقرانه بسبب 
عدم إيجاد مدرسة بديلة عن التي ستغلق، فأم عمر 
املدارس، لكنها وجدت  أبواب  الكثري من  قد طرقت 
إداراتها; تتمنى عليها ان تأخذ بعض طالبها وتجد 
اختنقت  قد  النها  بحثها،  اثناء  أخرى  مدرسة  لهم 
بما لديها من طالب.هموم إضافيةمدرسة االبتكار 
عىل  تحتوي  فلسطني  شارع  منطقة  يف  األساسية 
2500 طالب وطالبة النها تضم مرحلتي االبتدائية 
والثانوية. قام الوقف املسيحي بكسب دعوى ألخذ 
املدرسة مع األرض وفق السياقات القانونية. نبيل 
أعرب  املدرسة،  هذه  يف  أطفال  لثالثة  اب  يوسف 
إخالئها،  بعد  األمور  اليه  ستؤول  مما  قلقه  عن 
ال  لذلك  االبتدائية  املرحلة  يف  أبناءه  وأن  خصوصا 
يمكن ان يذهبوا اىل مدرسة أخرى بعيدة، وباملقابل 
ال يمكن ان يوصلهم اىل املدرسة يوميا النه موظف 
من  يقتطع  ان  غري  نبيل  يجد  فال  كذلك،  وزوجته 
تقوم  خاصة  سيارة  به  يستأجر  مبلغا  مرتبه 
بمهمة نقل اوالده من البيت اىل املدرسة وبالعكس.

وأم  )أرملة(،  سنة   42 سعد  للفقراءام  مكان  ال 
يكون  ال  ان  أخىش  تقول:  االبتدائية  يف  لطفلني 
فاملدارس  اآلن،  بعد  العراق  يف  للفقراء  مكان  هناك 
األهلية أصبحت تسحب املدرسني واملعلمني األكفاء 

مدارسنا  وأصبحت  الحكومية،  املدارس  كل  من 
الحكومية مهملة، والتدريس فيها ضعيفاً وال يوجد 
بأعداد  االزدحام  بسبب  الصغار  باألطفال  اهتمام 
ان  عليك  املشكلة  هذه  من  تتخلص  الطالب،ولكي 
تدفع عىل األقل 750 ألف دينارللطالب الواحد فقط 
ان  األهلية.وتضيف:  للمدرسة  دراسية  كأجور 
سيكون  أهلية  مدرسة  اىل  االبتكار  مدرسة  تحويل 
بداية تحويل معظم املدارس اىل مدارس لألغنياء وال 
عزاء للفقراء!!مع االحرتام ولكن!احد أولياء األمور 
يقول:  سنة   40 جعفر  سامي  االبتكار  مدرسة  يف 
اال  الرشعيني،  املدرسة  أصحاب  لحق  احرتامي  مع 
ألطفايل  أخرى  مدرسة  عن  ابحث  ان  مضطر  انني 
بعض  بعيدة  اليها  سينقلون  التي  املدرسة  الن 
استطيع  ال  انني  كما  االبتدائية،  يف  ألطفال  اليشء 
يف  أبقيهم  لكي  للمدرسة  أضافياً  مبلغاً  ادفع  ان 
وجدت  أفضلفيما  أصبحت  املكان.املدرسة  نفس 
يف  لطفل  وأم  الرحمن،موظفة  عبد  سعاد  السيدة 
بكثري  أفضل  بدت  املدرسة  أن  االبتدائية،  الدراسة 
مما كانت عليها يف فرتة تبعيتها للرتبية، فهي كانت 
غري  والرحالت  والفصول  جدا  ومهملة  نظيفة  غري 
صالحة  تكن  لم  الصحية  املرافق  ان  كما  مناسبة 
أولياء  أوىل  من  سعاد  السيدة  كانت  لذلك  للبرش، 
األهلية  املدرسة  يف  أبناءهن  سجلن  الالئي  األمور 
الجديدة، بسبب إيمانها بأن املدرسة ستكون بشكل 
أفضل، كما انها ستستقطب كل الخربات والكفاءات 
الرتبوية.نلوم من؟احمد إبراهيم 33 سنة، أب ألحد 
األطفال يف مدرسة االبتكار يقول ملاذا نوجه اللوم اىل 
أصحاب املدرسة الذين قد استلب منهم حقهم وهم 
لم يقوموا سوى باسرتجاعهبشكل أصويل، بل يجب 
تحقيق  يف  مقرصة  النها  الرتبية  وزارة  نحمل  ان 
العدد  الستيعاب  املدرسية  األبنية  من  الكايف  العدد 
يف  املسؤولية  تتحمل  انها  كما  الطالب،  من  املتزايد 
رد  كانت  األهلية  واملدارس  الرتبوية،  العملية  تردي 
فعل طبيعي عىل هذا الرتدي، وحاولت هذه املدارس 
الحكومية.تغيري  املدارس  يف  الهفوات  كل  تسد  ان 
املدرسة ونفسية الطفلمدرسة االبتكار ليست حالة 
شاذة، فمدرسة فاطمة بنت الحسني الثانوية للبنات 
فالوقف  األوىل  املدرسة  حالة  عن  كثريا  تختلف  ال 

هذه  عىل  للحصول  أيضاً  دعوى  رفع  قد  املسيحي 
املرحلة  يف  الصغرية  الطفلة  يوسف  املدرسة.مريم 
عليها  اعتادت  التي  املدرسة  يف  البقاء  تريد  الرابعة 
منذ سنوات، وكانت رافضة فكرة تغيري مدرستها 
ومعلماتها الالئي اعتادت اذنها عىل سماع كلماتهن 
الرتبوية  العملية  يربك  قد  ما  أكثر  صباح.ان  كل 
املراحل  يف  خصوصا  الطفل  نفسية  عىل  ويؤثر 

االبتدائية هو تغيري املدرسة، فيشري املختصون بعلم 
النفس لألطفال أن التغيري مهما كان نوعه يسبب 
الصغري  للطفل  خاصة  والقلق،  بالضغط  إحساساً 
ليتطور  األمان  بعدم  اإلحساس  عليه  يسهل  الذي 
كما  النفس،  عىل  وانطواء  اكتئاب  حالة  اىل  الحقا 
يشري املختصون اىل أن هذه الحالة ممكن تفاديها 
بالوعي  متمتعني  يكونوا  بان  االهل  طريق  عن 

لحظة ومصارحتهم  كل  يف  أطفالهم  ملتابعة  الكايف 
باألسباب املوجبة لهذا التغيري، عىل ان الرصاحة مع 
الطفل يجب ان تكون متناسبة مع عمره ومفهومه 
يحدث،  ما  حيال  تطمئنه  االمل  من  فسحة  وترتك 
واملهم التعامل بصرب معهمفال يمكن ان نتوقع منه 
بيئة  يف  بمفرده  الثقة  عدم  حاجز  بكرس  يقوم  ان 

جديدة قد يشعر فيها بال
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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.

نور 9
على 
نور

 فساد المسؤول تتحمله
 العوائل المتضررة

مشكلة من مخلفات النظام السابق

�سحيفة-يومية-�سيا�سية-عامة

ال يصدق القارئ بأن ابناء مدينة الصدر 
قد تلتهمهم الجرذان ذات يوم !وربما 

ستقضي عليهم تدريجيا في احسن التصورات 
والتوقعات ، عشرات االالف من القوارض 

اتخذت من قاع ارض المدينة مستوطنات لها 
، تتناسل فيها وتتكاثر وتتغذى وتسمن ، 
فصار بعضها بحجم قطة او هر ) مطابخ ( 
! ربما يظن البعض بانه موضوع للمزحة او 

الطرفة او للتسلية ،

الرعب الساكن بين زوايا البيت

جرذان المحتل ..آفة سريعة االنتشار لتدمير االقتصادالعراقي

في حي اإلدريسي:
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أعلنت خلي�ة األزم�ة يف الديوانية عن الت�زام املواطنني بالحظر 
الصحي بنسبة 90٪ فيما أشارت إىل تغريم 230 سيارة مخالفة 
إلجراءات حظر التجوال بغرامة مالية تبلغ 100 ألف دينار. جاء 
ذل�ك خالل مؤتمر صحفي عقدت�ه الخلية.   وقال رئيس الخلية 
املحافظ زهري الش�عالن، إن الطاقة االس�تيعابية للمؤسس�ات 
الصحية يف املحافظة كافية الستقبال إعداد املصابني بفايروس 
كورونا.من جانبه أكد مدير رشطة الديوانية اللواء حيدر حسن 
منخي إغالق جميع مداخل ومخارج املحافظة والس�ماح فقط 

بعبور الحاالت الطارئة.

الس�الم عليكم ورحم�ة الله 
وبركاته بعد التحية والتقدير 

اىل من يهمه األمر 
نحن سكان منطقة املنصور 
حي دراغ محلة 603 نش�كوا 
من اطف�اء الكهرباء يف وقت 
الربمج�ة ال�ذي يك�ون م�ن 
حص�ة الوق�ت املق�رر للحي 
وب�دون تعوي�ض وبص�ورة 
مستمرة بحيث لفت انتباهنا 
االيام  لبع�ض  املش�غل  ب�ان 

التي يكون فيها املشغل لتلك 
االيام يقص�د تلك االطفاءات 
راج�ني مراقب�ة مث�ل ه�ذه 
الح�االت الالحضاري�ة والتي 
تسئ لسمعة وزارة الكهرباء 
مش�غل  ومتابع�ة  راج�ني 
الكهرب�اء ملنطقة ح�ي دراغ 
لي�وم االربع�اء 8/14 ولك�م 

من�ا كل االح�رام .

      * حسن السلطان

السيد وزير الكهرباء املحتلرم
أنني املهندس عماد خريي س�ليم عملت اكثر من ثالثني سنة بوزارة الكهرباء 
يف 8/6 س�نة 2014 هرب�ت وعائلتي م�ن تنظيم داعش االرهاب�ي من قرية يف 
مدينة املوصل وسافرت بعدها عن طريق السفارة الفرنسية اىل فرنسا .اخربن 
من قبل الدائرة بانة س�يتم فص�ي ولن احصل بعدها عىل مكاف�أة التقاعد اذا 
ل�م احرض بنف�ي لعمل مبارشة والحكومة الفرنس�ية التس�مح بخروجي اىل 
الع�راق كوني الجئ باإلضافة اىل كون�ي مريض ولدي تقرير باعتالي بالذبحة 
الصدرية .ارجو مس�اعدتي مع التقديرمع العلم بان�ي اعمل يف املديرية العامة 

لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية.

                                           * عماد سليم عجاج

  

قطع مبرمج 

املناط�ق  ال�وزراء  مل�اذا الي�زور رئي�س 
الفق�رية املحروم�ه الت�ي وق�ع عليه�ا 
بس�بب  االمري�ن  اهله�ا  وذاق  الحي�ف 
سياس�تكم العرج�اء والتخب�ط يف قيادة 
البالد فبدل من ان اعطيك س�مكه اعلمك 
الصي�د فبدل م�ن حظر التج�ول وقطع 
ارزاق الن�اس ايج�اد البدائ�ل م�ن خالل 
توفري العالج�ات واللقاح�ات إضافة اىل 

قي�ام املس�ؤول التنفي�ذي االول بالدوله 
الس�وق  اي رئي�س وزراءه�ا بمتابع�ة 
العراقي الذي اش�تعل نارا بأس�عار املواد 
الغذائية والسلع واتخاذ اجراءات صارمة 
بح�ق املتالعب�ني باألس�عار لك�ن ه�ذه 
االم�ور تحت�اج اىل الش�جاعة والكفاءة 

واالحساس باملسؤولية تجاه الشعب 0

        * عي الشمري الخطاط

معايل السيد وزير الكهرباء املحرم منذعرشة 
اي�ام ونتيجة تم�اس كهربائي بني االس�الك 
البالية ادت اىل تساقط االسالك عىل األرض يف 

ش/4٧ وز26 و 29 م8٧3 حي تبوك ولم تتم 
اصالحها رغم املناشدات لصيانة حي العامل 
نام�ل تفضلكم مش�كورين لاليع�از بصالح 

العطب ولكم كل التقدير واالحرام
6 أسابيع.

*  عبد االمري عيدان

يف  األمني�ة  األجه�زة  غرّم�ت 
بغداد مواطناً أقام حفل زفاف 
وجه�ت  كم�ا  العاصم�ة،  يف 
بإلقاء القب�ض عليه ملخالفته 

إجراءات الحظر الصحي.
وذك�رت خلية اإلع�الم األمني 
و  املراق�ب   ( تلق�ت  بي�ان  يف 
الناس ( نسخة منه إنه تنفيذا 
العلي�ا  اللجن�ة  لتوجيه�ات 
الوطنية،  والس�المة  للصح�ة 
قامت قوة م�ن قيادة عمليات 
بغ�داد باالش�راك م�ع الفرق 
الصحية بف�رض غرامة بلغت 
خمس�ة مالي�ني دين�ار بح�ق 
أح�د األش�خاص ال�ذي أق�ام 
حفل زف�اف يف منطقة الحرية 
بإلقاء  أوع�زت  ببغ�داد، كم�ا 
ه�ذا  صاح�ب  ع�ىل  القب�ض 
الحف�ل، الذي خال�ف إجراءات 

حظر التجوال الوقائي.

غرامة .. خمسة 
ماليين دينار

السيد رئيس الوزراء
��������������������

اقط�ع رزق�ك 3 ايام باالس�بوع  وانا غري مس�ؤول عنك ماذا 
ستاكل او ترشب..واغرمك 25 الف دينار اذا لم ارتدي كمامة 

هل زودتني  بكمامة و لم ارتديها ؟؟؟
هل زودتني  باللقاح ؟؟؟

ه�ل وف�رت يل طع�ام او حصة تمويني�ة  كي اطع�م اطفايل 
خ�الل الحظ�ر ..مل�اذا ال تجيب  الي�س هذا الش�عب امانة يف 

اعناقكم.؟؟؟ جاوبني ؟!!! الحول وال قوة اال بالله.

                                          * ابو ليان املوسوي

اخواننا يف  القوات االمنيهاملنترشين بالش�وارع ) ال تتعاملوا 
معن�ا بتش�نج ( فانت�م لديك�م روات�ب ونحن اناس كس�بة 
عايش�ني عىل الدخل اليومي من اين ناتي باس�باب العيش (
حتى ليوم واحد ب�دون عمل .. فغضوا الطرف )احيانا (اثناء 
التعام�ل مع املواطنني الذين يخرق�ون الحظر...فهذا الحظر 
ليس حظر امني نتيجة خرق امني او عمل ارهابي ال س�امح 
الله..ب�ل ه�و حظر س�يايس بغ�الف صح�ي..؟؟؟؟    كونوا 
واقعيني...بارك الله فيكم و دمتم الحصن الحصني لهذا بلد ال

جريح.                                           * حمد املحمداوي

أعلن�ت قي�ادة رشط�ة واس�ط 
ع�ن تس�جيل تج�اوب م�ن قبل 
املواطن�ني يف اليوم األول من أيام 
حظر التجوال الشامل الذي يمتد 

ل� 3 أيام.
وق�ال قائد رشطة واس�ط اللواء 
احمد الزركاني أن الخطة املنفذة 
يف املحافظة ت�م من خاللها غلق 
ملدخ�ل  الرئيس�ية  الس�يطرات 
بنظ�ر  األخ�ذ  م�ع  املحافظ�ة 
اإلنس�انية  الح�االت  االعتب�ار 
س�يما وأن واس�ط تعت�رب مم�ر 
للمسافرين املتوجهني من بغداد 
إىل ذي قار وميس�ان وبالعكس، 

الفتا إىل مالحظة حالة من الوعي 
املتزايد ل�دى املواطنني بخطورة 
املرحل�ة الحالي�ة م�ع تس�جيل 

250 إصاب�ة كمع�دل يوم�ي  يف 
أن  الزركان�ي  املحافظة.وتاب�ع 
الح�دودي مع  منف�ذ زرباطي�ة 
إي�ران مفت�وح للعم�ل التجاري 
يف الوقت الح�ارض فيما يقترص 
م�رور املس�افرين ع�ىل الطالب 
والبعث�ات  املرضي�ة  والح�االت 
خلي�ة  أن  الدبلوماس�ية.يذكر 
أعلن�ت ع�ن  األزم�ة يف واس�ط 
العليا  اللجن�ة  تطبيق تعليم�ات 
الوطني�ة  والس�المة  للصح�ة 
بإج�راءات حظر التج�وال بقدر 
من املرونة بما يتناسب والوضع 
االقتصادي واإلنساني للمواطن.

الزبير تكسر حاجز السبعة أالف طن يوميا من الطماطم

يا امني بغداد نريد الحملة مستمرة فعلياً 
وليس مجرد منشورات نتمنى منك زيارة 
حي القادس�ية م 604 الواقع وسط بغداد 
واملج�اور للمنطقة الخرضاء والتي تكون 
حلق�ة وص�ل م�ع كل املناط�ق وان ترى 
واقع ش�وارعها املدمرة بالكامل التي غري 

صالحة للسري ال مشاة وال سيارات

             * غبد العظيم محمد

اىل من يهمه االمر يف وزارة الكهرباء ..
لوكان احد املس�ولني او الوزراء يف هذا الش�ارع 
ه�ل كان  هذا حال�ه املزري .. هل م�ن املعقول 
منطقة كاملة يسكنها 100 الف مواطن بسعة 
400 بي�ت .....قب�ل أكث�ر من 15 ي�وم تعطلت 
املحولة ودائرة الكهرباء يردون عىل اهل املنطقه 
انت�م غ�ري مش�مولني بالصيان�ة ....ولكن هذه 
املنطقة مش�مولة  باالنتخابات هل من املعقول 
....تم جمع أكثر من3 مليون لرشاء محوله من 
جيوب الناس الفقراء....عن سبع قصور أتكلم

                    * اب�و مه�دي املالكي

جوالت تفتيشية لمفارز األمن الوطني لمراقبة األسعار
نفذت مف�ارز األم�ن الوطن�ي يف قضاء 
الزب�ري غرب الب�رصة جوالت تفتيش�ية 
األس�عار  ومراقب�ة  الصيدلي�ات  ع�ىل 
والعم�ل بالضواب�ط يف األوق�ات املحددة 
من قبل اللجنة العليا للصحة والسالمة.
وقال مص�در أمني إن ج�والت التفتيش 
رصدت ارتفاع ألس�عار األدوية يف معظم 
الصيدلي�ات يف أس�واق ومناطق القضاء 
بسبب اس�تغالل املذاخر الطبية للظرف 
الصح�ي ورف�ع األس�عار وبي�ع كاف�ة 

األدوي�ة، مش�ريا إىل العم�ل ع�ىل اتخاذ 
اإلج�راءات القانوني�ة بح�ق املخالف�ني 
لألس�عار وغري امللتزمني بأوق�ات العمل 

املحددة يف الحظر الكي والجزئي.
فيما بني املص�در إىل قيام املفارز األمنية 
بسحب كافة وصوالت رشاء األدوية من 
املذاخ�ر املخالف�ة يف اس�تغاللها الظرف 
الصح�ي ورف�ع أس�عارها والعم�ل عىل 
محاس�بتها قانوني�ا م�ن قب�ل الجهات 

األمنية والصحية.

ماذا نطعم عوائلنا .. 
وكيف نعيش ؟

تجاوب من قبل مواطني واسط في الحظر 
المضحك المبكي

شراء محولة من جيوب الناس الفقراء

فرض غرامة على 230 مركبة 
مخالفة لشروط الحظر في الديوانية

*)َه�ْل َج�زَاُء اإْلِْحَس�اِن إاِلاَّ اإْلِْحَس�اُن( بع�د أن أكم�ل 
املحارضي�ن املجاني�ني القدامى خمس أع�وام عصيبة 
ويدفعهم ش�عورهم باملس�ؤولية واحتياج الوطن  لهم 
لتعلي�م أبنائه األعزاء. * نطال�ب بالعقد وفق قرار 315 
او التثبي�ت عىل املالك الدائم وع�دم الرجوع بنا إىل قرار 
املنحة وهو ق�رار اليريض الله ورس�وله كما قال النبي 
ص )قطع االعناق وال قطع األرزاق( ألن برقبتنا عوائل.. 
نطالب كم بعمل املع�روف وتقديم الخري لنا وقال تعاىل 

ا َي�رَُه(. )َفَم�ن َيْعَم�ْل ِمْثَق�اَل ذَراَّةٍ َخ�رْيً

                                               * زهراء الحسيني

انقذو منطق�ة الصابيات بصورة 
عام�ة ومنطقة ال٧000 من جهة 
ال�دوار بصورة خاص�ة ...علما ان 
املنطقة بحاجة ماس�ة اىل املاء الن 

املاء رس الحياه ..

                    * حميد محمد

عراقي نوى االنتحار
ذهب إىل أعىل صخرة عمالقة

لف حبآل ح�ول عنقه وربطه بالصخرة ، تناول قليآل من الس�م ، 
وسكب البنزين عىل جسده

وأشعل النار وقبل أن تشتد النار , ويف تلك اللحظة أخرج مسدسه 
وأطلق رصاصة عىل نفسه !

لكن الطلق�ة أخطأت طريقها وقطعت الحب�ل !.. فوقع يف البحر 
فأطف�أت امل�اء الن�ار !.. ورُشب�ه للم�اء املال�ح جعله يس�تفرغ 

ويتخلص من السم ..... رآه صياد فأنقذه وأخذه اىل مستشفى
وتويف هناك بسبب ابره بالغلط.

                                 * حمودي السلطان

بسم الله الرحمن الرحيم
إىل / رئاس�ة الجمهورية العراقية رئاس�ة الوزراء رئاسة 

مجلس النواب
أقر وأعرف بأني مواطن غري صالح يف مجتمعكم العراقي 
الديمقراط�ي املثقف والواعي واإلنس�اني وأنا ال أس�تحق 
العي�ش يف بالد مزدهرة ورائعة مثل العراق ولهذا أطلب أن 
تنفذوا بحقي حكم النفي خارج الوطن ومن املستحس�ن 
ان ترس�لوني إىل ه�ذه البالد ..الس�ويد › النروي�ج › كندا › 
املانيا › النمسا › الدنمارك والتي يوجد فيها طقس يصعب 
العيش فيه فأنا أس�تحق أش�د العقوبات واقصاها  أنتظر 

ردكم بفارغ الصرب فال تأخذكم بي رحمة وال شفقة ..

                                 * نجاح كركوكي

كشف البنك املركزي العراقي، أن »املصارف الخاصة بارشت 
بتوزي�ع قرض ال�� 15 ملي�ون دين�ار للموظف�ني املوطنة 
رواتبه�م عىل املص�ارف الخاص�ة باعتماد بطاقة املاس�ر 
كارد«.وذك�ر املكت�ب اإلعالمي للبنك املرك�زي أن »تعليمات 
املب�ادرة من املفرض أن تش�مل املص�ارف الحكومية أيضاً 
والق�رار يعود لها الس�تثمار هذه املب�ادرة لتقديم خدماتها 
للموظفني املوطنني رواتبهم لديها«، مشرياً إىل أنه »بإمكان 
الراغب�ني باس�تالم الق�رض التوج�ه للمص�ارف لروي�ج 
املعامالت واس�تالم القرض خالل يوم واح�د بعمولة إدارية 

ال تتج�اوز ال��4٪ ومن دون 
رابط�ة  فوائد«.وكان�ت 
املص�ارف الخاصة العراقية، 
ق�د كش�فت مؤخ�راً إطالق 
البنك املرك�زي قرض ال� 15 
للموظف�ني  دين�ار  ملي�ون 
ح�رصاً  رواتبه�م  املوطن�ني 
الحكومي�ة  املص�ارف  يف 
والخاصة ضم�ن مبادرة ال� 
1 تريليون دينار. فيما دعت 
واالس�تثمار  االقتصاد  لجنة 
ع�ىل  املرب�د  ع�رب  النيابي�ة 
تس�هيل آلي�ة تل�ك املب�ادرة 
يف  البريوقراطي�ة  وتج�اوز 

تنفيذها. 

)َهْل َجزَاُء اإْلِْحَساِن إاِلاَّ اإْلِْحَساُن(

قرض ألـ »15 مليون« دينار

حظائر حيوانات المتجاوزين 

شوارع العامرية تستغيث

 البصرة.. مرضى السرطان يشكون عدم توفر عالجاتهم بمركز االورام
شكا مواطنون من مرىض 
محافظ�ة  يف  الرسط�ان 
الب�رصة م�ن ع�دم توفر 
اورام  بمرك�ز  عالجاته�م 
اىل  مش�ريين  الب�رصة، 
يضط�رون  ام�ا  انه�م  
الصيدليات  م�ن  ل�رشاءه 
الخارجي�ة بمبال�غ عالية 
تف�وق قدرته�م الرشائية 
او تاجي�ل اخ�ذ الجرعات 
م�ن  توف�ريه  ام�ل  ع�ىل 
قب�ل  الجه�ات الحكومية 

املعنية.  

وورد يف مناش�دة الح�دى 
بالرسط�ان  املريض�ات 
ان عالجه�ا غ�ري متوف�ر 
باملرك�ز االورام  وانها  لم 
تتمك�ن م�ن رشاءه م�ن 
الصيدلي�ات االهلي�ة كون 
سعره يصل اىل 600 دوالر 
اي 900 الف دينار عراقي، 
وه�و م�ا يف�وق قدرته�ا 
الرشائي�ة ، م�ا اضطره�ا  
لتأجيل الجرعة لالس�بوع 
املقب�ل ع�ىل ام�ل وصول 
شحنة ادوية للمستشفى.

اىل من يهمه االمر 
نح�ن س�كنة محل�ة 65٧ زق�اق ٧ املنطق�ة 
بم�وازات البح�رية املنكوبة... اس�تمرار بناء 
بيوت املتجاوزين  بدون رادع او رقيب وتوجد 
حضائ�ر حيوانات داخ�ل بي�وت التجاوزين 

مقابل زقاق رقم 8 .
ال توج�د اي اس�تجابة حقيقي�ة م�ن قب�ل 

م�الكات امانة بغداد رغم انتش�ار الس�اللة 
الجديدة لكورونا.

يف  الس�اكنني  الن�اس  ب�ارواح  االس�تخفاف 
املنطقة بس�بب انتش�ار حضائ�ر الحيوانات 
والتي عىل االغلب تموت بسبب اكل النفايات 

املليئة بالجراثيم .

                           * عي الشمري

النج�ف  دائ�رة صح�ة محافظ�ة  ناش�دت 
الصحي�ة  باإلج�راءات  االلت�زام  املواطن�ني 
واملكوث يف املنازل لحني الس�يطرة عىل وباء 
كورون�ا والح�د من انتش�اره، مح�ذرة من 
عدم اس�تيعاب األعداد الحالية يف املؤسسات 
األع�داد  اس�تمرار تس�جيل  الصحي�ة م�ع 

واألرقام العالية.

وق�ال بيان للدائ�رة تلقت)املراق�ب و الناس 
( نس�خة من�ه إن من ب�ني أع�داد اإلصابات 
املس�جلة منه�ا ع�دد كب�ري م�ن اإلصابات 
الخط�رية وب�ني فئ�ات ل�م تس�جل لديه�ا 
إصابات سابقة مش�ريا إىل أن الوضع الحايل 
ال يحتمل أكثر من ذلك ورضورة التعاون من 

قبل الجميع يف هذا الجانب.

مناشدة

م�ن  املس�وقة  الكمي�ات  اقرب�ت 
محص�ول طماط�م الزب�ري إىل ٧000 
طن حس�ب م�ا أعلن�ت عنه ش�عبة 

الزراعة القضاء غرب البرصة.
ولفت مدير الش�عبة صالح حسن يف 

حديثه له إىل اس�تمرار تدفق تسويق 
املحصول إىل مركز التس�ويق املركزي 
املوح�د يف منطق�ة الربجس�ية ومنه 
املحلي�ة يف محافظ�ات  األس�واق  إىل 
الوس�ط والجنوب وإقليم كردس�تان 

بالرغم من إج�راءات الحظر الصحي 
وبكمي�ات كب�رية بالرغم م�ن تدني 
األس�عار التي تراوح بني 4 � 11 ألف 

دينار للصندوق سعة 30 كغم.

 كونوا  واقعيين...

هذا حالنا بسبب سياستكم العرجاء

 طلب نفي خارج الوطن

اين الكهرباء يا سيادة الوزير؟

مظلمة

اال يخافون ينقصنا سر الحياة
على ابنائهم .. 

عوائلهم .. 
مجتمعهم 

؟
شوارع منطقة

 القادسية البائسة

انت�م  مهمل�ه  تبق�ى  مت�ى  اىل  الوش�اش 
مقرصون بحق منطقة الوشاش

وهذا واجبك�م البد من  االلتفات واالهتمام 

بهذه املنطقة املنكوبة.

               *  مالك العقابي

العامري�ه محل�ه 634 زقاق 
الضب�اط  ن�واب  ح�ي   22
م�زري  الوض�ع  الش�وارع 
وكثري م�ا ناش�دنا وال يوجد 

استجابه ما السبب

             *  حسام نجم

اهمال متعمد لمنطقة الوشاش 
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ط�ور فريق م�ن الباحث�ن بالواليات املتح�دة نموذجاً 
حوسبياً جديداً يس�مح ملنظومات الذكاء االصطناعي 
باتخاذ القرارات بشكل أفضل عن طريق تعزيز قدرتها 

عىل التعامل مع األمور الغامضة.
ويتيح هذا النم�وذج ملنظومات الذكاء االصطناعي عمل 
خيارات أفضل، مما يعزز قدرتها يف مجاالت معينة تتطلب 
اتخ�اذ قرارات حاس�مة وخالل فرتات زمني�ة محدودة، مثل 

أنظمة توجيه السيارات ذاتية القيادة.
وأف�اد املوق�ع اإللكرتون�ي »في�ز دوت أورج« املتخصص يف 
التكنولوجي�ا أن أنظمة الذكاء االصطناعي تضطر للتعامل 
م�ع الكثري م�ن العوامل والظروف الغامضة بالنس�بة لها، 
والت�ي تنجم يف كثري م�ن األحيان عن الس�لوكيات البرشية، 

وم�ن أجل الحد من ه�ذه العنارص 
الغامضة، تس�تخدم أنظم�ة الذكاء 
االصطناع�ي عمليات حس�ابية مكثفة 
والنتائ�ج  املختلف�ة  املواق�ف  لتحلي�ل 
الت�ي تتعلق به�ا، ثم تتج�ه نحو أفضل 

الخيارات.
الت�ي  الجدي�دة  التقني�ة  أن  وأض�اف 
توص�ل إليها فريق بحثي م�ن جامعتي 
كاليفورنيا وأوستن األمريكيتن تضفي 
كثرياً من التحس�ينات ع�ىل آليات صنع 
الق�رارات لدى األنظمة الذكية، وتس�فر 

عن نتائج أفضل وأرسع وأكثر آماناً.ويقول فريق الدراسة إن التطور 
الجديد يأتي بفضل االعتماد عىل أس�لوب جديد للتفكري بشأن األمور 
الغامضة يعرف باس�م »عملية ماركوف التخاذ القرارات عن طريق 
املالحظة الجزئية«. ويستند هذا االسلوب عىل تقييم النتائج املحتملة 

ألي قرار.
ويؤك�د الباح�ث أحمد رض�ا مران�دي أن املنظومة الجدي�دة يمكنها 
اتخاذ قرارات بالغة األهمية خالل فرتة زمنية قصرية للغاية اعتماداً 
ع�ىل قدر كبري م�ن البيانات املتاح�ة، ويمكن توظيفه�ا يف كثري من 
املجاالت يف الحياة العملية مثل التنبؤ بحجم انتشار فريوس معن، أو 
حماي�ة األنواع املهددة باالنقراض وكذلك توجيه الطائرات واملركبات 

الفضائية لتفادي احتماالت وقوع حوادث.

صمم علماء الفلك، الخريطة األكثر تفصيال للثقوب السوداء الهائلة 
داخ�ل الكون حتى اآلن، لكش�ف غموض الكيان�ات الغامضة، وتعد 
الثقوب الس�وداء أق�وى الكيانات وأكثرها غموض�ا يف الكون، وهي 
تمزقات يف نس�يج الزمكان، ناجمة ع�ن انفجار النجوم أو اصطدام 

النجوم النيوترونية.
ويوجد 25000 ثقب أس�ود هائل يف الخريطة وحدها، ويعترب مجرد 
جزءا بسيطا مما هو موجود بالفعل يف الكون بأكمله، حيث ُجمعت 
البيانات من أربعة باملائة فقط من السماء يف نصف الكرة الشمايل.

وأنش�أ الفريق الخريطة باس�تخدام 52 تلس�كوبا منخفض الرتدد، 
تس�مى LOFAR، يمكنها الكش�ف عن االنبعاثات الراديوية املنبعثة 

من املادة التي اقرتبت جدا من ثقب أسود فائق الكتلة.
وق�ال قائ�د البحث فرانشيس�كو دي جاس�ربين، ال�ذي كان يعمل 

س�ابقا يف جامعة اليدن يف هولندا، واآلن 
جامعة هامب�ورج بأملانيا: »هذه نتيجة 
س�نوات عدي�دة من العمل ع�ىل بيانات 
صعب�ة للغاية. كان علين�ا ابتكار طرق 
جديدة لتحويل إشارات الراديو إىل صور 

للسماء«.
وأنشأت الخريطة من خالل الجمع بن 
بيانات من 256 س�اعة من املالحظات، 
من الس�ماء الشمالية. وما جعل البحث 
أكث�ر صعوبة هو أن األرص�اد الراديوية 

الطويل�ة تحجبها طبقة األيونوس�فري لألرض.. وه�ذه الطبقة من 
الغالف الجوي خالية من اإللكرتونات وتعمل مثل »عدسة غائمة«.

وقال املعد املشارك راينوت فان ويرين: »إنه مشابه ملا يحدث عندما 
تح�اول رؤي�ة العالم وأنت مغم�ور يف حمام س�باحة. عندما تنظر 
لألع�ىل، فإن األمواج عىل مياه الربكة تحرف أش�عة الضوء وتش�وه 

املنظر«.
وط�ور العلم�اء أجه�زة كمبيوت�ر عمالق�ة تس�تخدم خوارزميات 
»تصح�ح تأثري األيونوس�فري كل أربع ث�وان«، وقال املدي�ر العلمي 
ملرصد Leiden، ه�وب روتجرينج: »بعد س�نوات عديدة من تطوير 

الربمجيات، من الرائع أن نرى أن هذا قد نجح بالفعل«.

فلكيون يصممون خريطة مفصلة 
للثقوب السوداء

تقنية جديدة لتمكين الذكاء االصطناعي 
على اتخاذ القرارات في االمور الغامضة
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 PlayStation 5 طرح نسخة ذهبية من

بعد شكاوى المستخدمين.. »آبل« تعترف بمشكلة واجهت أجهزة »آيفون 12«

تم تحميله أكثر من 220 مليون مرة.. تطبيق لحل المعادالت الرياضية

كش�فت رشك�ة Owlcam ع�ن كامريا 
ذكي�ة جدي�دة للس�يارة بقيم�ة 270 
دوالر تأت�ي مع مستش�عرات األش�عة 
تحت الحمراء للتسجيل اللييل، بدالً من 

الضوء الساطع من النماذج السابقة.
ويمثل الكش�ف الجديد تأكي�ًدا عىل أن 
القصة الصاخبة لكامريا لوحة القيادة 

الذكية Owlcam لم تنته بعد.
وت�م تأس�يس الرشك�ة يف ع�ام 2018 
بصفته�ا رشك�ة مصنع�ة للكام�ريات 
 LTE الذكية املبتكرة واملجه�زة بتقنية
 Andy )للوحة القيادة من )آندي هودج
Hodge، املس�ؤول الس�ابق عن أجهزة 

آيباد يف رشكة آبل.
إط�الق  عملي�ة  الرشك�ة  وواجه�ت 
مضطربة، وتوقفت عن العمل يف نهاية 
ع�ام 2019، وتم إحياؤها تحت إرشاف 
املالكن الج�دد، Callpass و Xirgo، يف 

العام املايض.
وتمث�ل Owlcam 5.0 اإلص�دار األحدث 
م�ن نظام األمان داخل الس�يارة، وهي 
عب�ارة ع�ن كام�ريا وإع�داد قائم عىل 
املوج�ودة،  املي�زات  تجل�ب  الس�حابة 
مث�ل التق�اط الص�ور داخل الس�يارة 

وخارجها، وتضيف املزيد.

وتتميز الكامريات باتصال غري محدود 
بتقنية LTE، بحيث يمكن اس�تخدامه 
لتحمي�ل مقاطع الفيدي�و الخاصة بك 
مقابل 20 دوالر يف الشهر أو 192 دوالر 
س�نوًيا.كما تتمي�ز الكامريا بمس�احة 
تخزي�ن داخلية تبل�غ 160 جيجابايت، 
التي يمكنها تس�جيل 160 س�اعة من 

مقاطع الفيديو العالية الدقة.
إىل  املس�تند  التخزي�ن  أيًض�ا  وهن�اك 
الس�حابة، الذي يلتقط تلقائًيا مقاطع 

أو  الس�يارات  أو  لألش�خاص  فيدي�و 
أو  الح�وادث  أو  االقتح�ام  عملي�ات 
أي ن�وع م�ن املش�كالت الت�ي تح�دث 

لسيارتك.
وتحص�ل الكام�ريا ع�ىل مستش�عرات 
األشعة تحت الحمراء التي تعزز رؤيتها 
الليلي�ة داخل الس�يارة بحي�ث ال يزال 
م�ن املمكن التقاط الع�روض املبارشة 
وتس�جيالت الفيدي�و حت�ى ل�و كانت 

السيارة محاطة بالظالم الدامس.

كاميرا ذكية للسيارات تعزز الرؤية الليلية

 Enduro أطلق�ت رشكة جارمن س�اعتها الذكي�ة
الجدي�دة، والتي تمتاز بفرتة تش�غيل طويلة 
للبطارية بفض�ل اعتمادها ع�ىل تقنية 

الطاقة الشمسية.
وأوضحت رشكة جارمن األمريكية 
 Enduro الذكي�ة  الس�اعة  أن 
الجدي�دة تأت�ي بشاش�ة قي�اس 
1.4 بوص�ة وبدقة وض�وح 280 
x 280 بيكس�ل مع سوار النايلون 
تش�غيل  ف�رتة  وتمت�د   ،UltraFit
 80 حت�ى   GPS وض�ع  يف  البطاري�ة 
س�اعة بفضل تجهيزها بتقني�ة الطاقة 
الشمسية ومعالج موفر يف استهالك الطاقة. 
وتزخر س�اعة اللياقة البدني�ة الجديدة بالعديد 
 GPS م�ن املزاي�ا املتط�ورة بم�ا يف ذل�ك خدم�ات

وعمليات الدفع الالتالميس. 
وتمت�د فرتة التش�غيل القصوى حتى 300 س�اعة بفضل 

مدير الطاقة Power Manager، الذي يتيح إمكانية تعطيل 
مختلف اإلعدادات واملستش�عرات بشكل محدد، ويف وضع 
الساعة الذكية مع وظيفة الشحن بالطاقة الشمسية فإن 
فرتة تشغيل البطارية قد تمتد إىل 65 يوما دون الحاجة إىل 

إعادة الشحن من املقبس الكهربائي.
وتوف�ر الس�اعة الذكي�ة الجدي�دة الكث�ري م�ن الوظائف 
الرياضي�ة مثل قياس معدل نبضات القلب وقياس تش�بع 
األكس�جن يف الدم ومراقب�ة خصائص الن�وم واقرتاحات 
التدري�ب اليومي�ة اعتمادا عىل مس�توى اللياق�ة البدنية، 
وإنشاء بروفايل لألنشطة الرياضية مثل الجري والسباحة 

وركوب الدراجات وامليش والتجديف والتزلج عىل الجليد.
وإىل جان�ب الوظائ�ف الرياضي�ة توف�ر الس�اعة الذكي�ة 
Enduro الكث�ري م�ن وظائ�ف الس�اعات الذكي�ة األخرى 
مثل إظهار إش�عارات املكاملات الهاتفية واملواعيد وإجراء 
عملي�ات الدفع الالتالم�يس عرب خدمة جارم�ن Pay، كما 
يمكن تنزيل التطبيقات واألدوات وتصميمات الشاشة من 

.Connect IQ متجر

به كحيوان أليف وإطالق رساحه بمجرد أن يصبح كبريا جدا.إىل س�نغافورة، يمكن للس�لطات فقط أن تفرتض أنه احُتفظ بيولوجيته إىل أسالفه األوائل.وبالنسبة لكيفية وصول املخلوق النوع اس�م “الحفرية الحية”، ألنه يمكن إرجاع جزء كبري من الوطنية، إن املخلوق كان من فصيلة التمساح. وأُطلق عىل هذا بيان مش�رتك، قالت وكال�ة املياه يف املدين�ة ومجلس الحدائق مرصاعيهما، لدرجة أنني لم أكن ألخمن أبدا أنها س�مكة”.ويف كان غريبا جدا، لكنه بدا مثل الس�حلية بفكيها املفتوحن عىل خاص�ة ألن جزءا من جس�ده اختف�ى – ربما أكلته س�حلية. زاحفا مفرتس�ا آخ�ر. وقال: “برصاح�ة، بدا وكأنه تمس�اح، يف حديقة حيوانات”.ويعتقد عمران قاس�م، 27 عاما، أنه كان إللقاء نظرة فاحصة. لم يكن تمساحا! كان مثل يشء قد تراه املوضع، لكنه لم يكن صحيحا تماما، لذلك خرجنا عن املس�ار النظم البيئية.وقالت ليثجوي: “كنا نظن أنه تمس�اح من هذا يطل�ق األنواع الغازية يف الربي�ة دون اكرتاث بتأثري كارثي عىل وينتج هذا النوع بيضا س�اما وهو مفرتس رئييس، ويمكن أن 10000 ميل، تاركة الس�لطات تتساءل كيف وصلت إىل هناك.“تمس�اح غ�ار”، موطنه�ا جنوب الوالي�ات املتح�دة عىل بعد وقال�ت إنه بدا من عصور ما قبل التاريخ.واتضح أنه س�مكة وهي مواطنة اس�كتلندية تعيش اآلن يف آسيا، املخلوق الغريب يف سنغافورة.واكتش�فت كاري�ن ليثج�وي، عمره�ا 31 عاما بحري�ا بعد اكتش�اف بقاياه�ا عىل ضفاف خ�زان ماكريتيش أثارت س�مكة “ما قبل التاريخ” وحشية تشبه التمساح، لغزا 

سمكة غريبة تشبه 
التمساح تحّير الخبراء

ساعة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية من »جارمن«

مايكروسوفت تكشف عن تحديث ويندوز 10 للنصف األول من 2021
أعلن�ت رشك�ة مايكروس�وفت ع�ن التحدي�ث 
الجديد لنظام التش�غيل Windows 10 املسمى 
اإلص�دار 21H1، حيث يعت�رب هذا أحدث إصدار 
بع�د آخر تحديث وهو 20H2 والذي صدر العام 

املايض.
وتدع�ى الرشك�ة أن التحدي�ث الجدي�د يوف�ر 
األمان والوص�ول عن ُبعد وتحس�ينات الجودة 
والتحديث�ات لعدد قليل من تجارب املس�تخدم 

األساسية.
ف�إن  الهن�دي،   TOI موق�ع  وبحس�ب 

التحديث الجدي�د يتضمن بعض امليزات 
الجديدة كما ييل:

متع�دد   Windows Hello يدع�م   -
الكام�ريات لتعين كام�ريا خارجية 
كام�ريات  وج�ود  عن�د  افرتاضي�ة 
الخارجي�ة   Windows Hello

والداخلية.
 Windows أداء  تحس�ينات   -
Defender Application Guard بما 
يف ذلك تحسن أوقات فتح املستندات.

املجموع�ة  نه�ج  خدم�ة  تعم�ل   -
 Windows Managementيف  )GPSVC(

Instrumentation (WMI( ع�ىل تحدي�ث 
تحسن األداء لدعم س�يناريوهات العمل عن 

ُبعد.
ونظ�رًا الس�تهداف إص�دار Windows 10 هذا 

للنص�ف األول من عام 2021، س�تتلقى جميع 
 21H1 10 م�ن اإلص�دار Windows إص�دارات
حوايل 18 ش�هرًا من الخدمة، وقال جون كيبل، 
 Windows و  الربام�ج  إلدارة  الرئي�س  نائ�ب 

باملدون�ة  منش�ور  يف   Delivery و   Servicing
:«بينم�ا يس�تمر األش�خاص يف االعتم�اد عىل 
ويندوز أكثر من أي وق�ت مىض للعمل والتعلم 
واالس�تمتاع، فإننا نتفهم أهمي�ة توفري أفضل 
تجرب�ة تحدي�ث ممكنة ملس�اعدة األش�خاص 
واملؤسس�ات عىل البق�اء محمي�ن ومنتجن، 
إنه�ا مس�ؤولية ال نتعامل معها باس�تخفاف 
ومل�اذا ألول م�رة س�يتم تس�ليم إص�����دار 
تحديث ميزة H1 )النصف األول من الس�نة 
التقويمية( بطريقة محّس�نة باستخدام 
تقني�ة الخدم�ة، م�ع االس�ت�����مرار 
نص�ف  املي�زات  تحدي�ث  إيق�اع  يف 

السن�������وي«.
وقد ذكرت الرشك�ة أيًضا أن العمالء 
الذين يس�تخدمون نظام التش�غيل 
 2004 اإلص�دار  أو   10  Windows
أو اإلص�دار 20H2 الذي�ن يختارون 
التحديث إىل اإلصدار الجديد سيكون 
لديهم تجربة تثبيت����� رسيعة ألن 
اإلصدار س�يتم تثبيته مث�ل التحديث 
الش�هري، وم�ع ذل�ك، العم�الء الذين 
 Windows يستخدمون إص�������دارات
10 أق�دم م�ن 2004 )ت���حدي�ث ماي�و 
الت���حدي�ث ت����ماًما  2020(، س�يصلهم 
لنظ�����ام  س����ابق  تحدي�ث  أي  مث�ل 

 .10 Windows

كش�َف تقرير جديد ملجلة »فوربس« 
األمريكّي�ة أن هوات�ف »آيفون 12« 
تواجه مشكلة بارزة، عىل الرغم من 
احتمالية تحقيقها مبيعات قياسّية.
ف�إّن  ل�«فورب�س«،  ووفق�اً 
مس�تخدمي هوات�ف »آيف�ون 12« 
أبلغ�وا خ�الل الش�هور املاضي�ة أّن 
بع�ض املوديالت كان�ت تيضء بلون 

أخ�ر عىل الشاش�ة.غري أّن رشكة 
“آب�ل” املنتج�ة لهوات�ف “آيف�ون” 
رفض�ت التعليق عىل هذا األمر لفرتة 
طويل�ة، ع�ىل الرغم م�ن اإلدعاءات 
التي تش�ري إىل أّن الرشكة كانت عىل 
عل�م باملش�كل����ة. غ�ري أّن “آبل” 
اعرتفت مؤخراً باألم�ر، وذلك ضمن 
 beta 14.5 iOS“ مالحظات إص�دار

.”2
إىل  املالحظ�ات  يف  الرشك�ة  ولفت�ت 
أّنه�ا تقل�ل م�ن أهمي�ة ما أس�مته 
“التوه�ج الخاف�ت الذي ق�د يظهر 
عند تخفيض درجة سطوع الشاشة 
أثناء وجود خلفيات س�وداء”، وذلك 
بال�����رغم أن بعض املس�تخدمن 
قال�وا إن التوه�ج األخ�ر أحيان�اً 

يكون شديداً، وفق “فوربس”.
وأشارت “آبل” إىل أّن اإلصدار الجديد 
م�ن “iOS” يحت�وي ع�ىل تحس�ن 
لتقلي�ل التوهج األخ�ر. وبالفعل، 
ف������إّن األم�ر نجح لدى بعض 

املس�تخدمن، يف ح�ن أن آخرين 
قال�وا أن التحدي�ث ل�م يحدث 

فرقاً ضمن أجهزتهم.

 جمع مطور تطبيق فوتوماث الذي يساعد 
يف حل املع�ادالت الرياضية 23 مليون دوالر 
م�ن مجموعة مس�تثمرين بقي�ادة رشكة 
مينل�و فين�رشز لالس�تثمار، بع�د النجاح 
الكبري الذي حققه التطبيق، حيث بلغ عدد 
م�رات تنزيل�ه أكثر م�ن 220 ملي�ون مرة 
بحس�ب موقع ت�ك كران�ش املتخصص يف 

موضوعات التكنولوجيا.
ويتيح التطبيق للمس�تخدم توجيه كامريا 
الهات�ف الذك�ي الخاص ب�ه ع�ىل املعادلة 
الرياضية التي يريد حلها. ويتعرف التطبيق 
ع�ىل املعادل�ة املكتوبة ويقدم للمس�تخدم 

رشحاً لحل املعادلة خطوة بخطوة.
ورغ�م أن هذا التطبيق يب�دو مفيداً للطلبة 

الكس�اىل، فإنه يف الحقيقة له استخدامات 
عدي�دة. منها ع�ىل س�بيل املث�ال إمكانية 
كتابة املعادلة عىل جهاز الكمبيوتر الدفرتي 
واس�تخدام التطبي�ق يف رس�م التخطي�ط 

البياني املطلوب لها.
يف الوق�ت نفس�ه ف�إن كتاب�ة أي معادل�ة 
باس�تخدام لوح�ة املفاتيح صع�ب للغاية، 
لذلك فإن س�د الفجوة ب�ن العالم الواقعي 
والهات�ف الذك�ي خط�وة أساس�ية لنجاح 
اس�تخدام فوتوم�اث. فاملطل�وب أن يكتب 
املس�تخدم املعادل�ة بالقلم ع�ىل الورقة ثم 
يصورها بالهاتف الذكي لكي يبدأ التطبيق 

يف التعامل معها.
وبحس�ب موقع تك كران�ش املتخصص يف 

موضوع�ات التكنولوجي�ا فإنه ت�م تنزيل 
أكثر من 220 مليون نس�خة من هذا 

التطبي�ق وم�ازال يحتل املركز 
س�تور  آب  متج�ر  يف   59
الوالي�ات  يف  للتطبيق�ات 
املتحدة متفوقا بمركز واحد 

عىل تطبيق تيندر.
ويتاح ه�ذا التطبي�ق مجاناً 
ويمك�ن رشاء نس�خة كاملة 
منه باس�م »فوتوماث بلس« 
التي تحتوي ع�ىل املزيد من 
الرس�وم  مثل  الخصائ�ص 
وامل�واد  الديناميكي����ة 

التعليمية املتحركة.

 Caviar كافي�ار  رشك�ة  كش�فت 
الروس�ية واملع�روف عنه�ا تصميم 
نسخ مماثلة للهواتف األكثر شعبية 
مرصعة بالذهب واألحجار الكريمة، 
 PlayStation عن نسخة خاصة من
5 مطلية بالذهب، أطلق عليها اسم 
»Golden Rock« بس�بب مظهره�ا 

املميز.
وبحسب موقع thesun الربيطاني، 
ف�إن النس�خة تكلف ح�وايل نصف 
ملي�ون دوالر، ورغ�م ارتف�اع املبلغ 
بش�كل كب�ري، فق�د تلق�ت الرشكة 
حتى اآلن 1342 طلًبا لرشاء نس�خة 
من الجهاز، ولع�ل من بن املهتمن 
ب�رشاء الجه�از نج�م ك�رة الس�لة 
ليربون جيمس وكذلك »رجل أعمال 
رويس معروف يعيش خارج روسيا 
ورج�ل أعم�ال أمريكي مش�هور يف 

مج�ال تكنولوجيا 
 ، ت م�ا ملعلو ا
يت�م  ل�����م 
عن  الكش�ف 

أسمائهما«.
وسيس�تغرق 
ع�ىل  العم�ل 

 Golden Rock طالء وح�دة التحكم
وق�د  أش�ه�����ر،  أربع�ة  ح�وايل 
Caviar بمقاول  اس�تعانت رشك�ة 
العم�ل  يف  متخص�ص  مجوه�رات 
عين�ة  لتحض�ري  بالذه������ب 
اختبار، وس�تتم تغطي�������ة كل 
وح�دة تحكم ب�� 4.5 كيلوجرامات 
 18 عي������ار  الذه�ب  م�ن 

قي����راًطا.
أوراق  العملي�ة ب�� 8  تب�دأ  حي�ث 
الذهب  منفصل�ة )مصبوب�ة م�ن 
الخالص( والتي يجب تش�كيلها يف 
التصمي�م الهن�ديس وتركيبها عىل 
»وح�دات  س�تكون  وأيض�ا   ،PS5
بجل�د  مغط��������اة  التحك�م« 
بالل�ون  مصب�وغ  أص�ىل  تمس�اح 

الت�ايل  الفيدي�و  وُيظه�ر  األس�ود، 
نس�خة من وحدة التحكم مع املزيد 

من الذهب.



...  االمام الحسين ) عليه السالم (فمن قبلني بقبول الحق فاهلل أولى بالحق
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رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

»اعتِن بنفسك يا عزيزتي، ليس من أجلك فقط، 
الحرب  هذه  أن  ولنأمل  أيضاً..  أجيل  من  بل 
كلمات  بعض  هذه  قريباً«،  ستنتهي  الدموية 
 80 قبل  ملحبوبته  حبيب  رسالة  تضمنتها 
كيلومرتات  بضعة  بعد  عىل  العثور  تم  عاماً، 
تلك  غرقت  حيث  اإليرلندية،  السواحل  من 
مجهول،  ضابط  عليها  كان  التي  السفينة 
الثانية.وتمكن  العاملية  الحرب  سنوات  خالل 
العلماء من استعادة نص رسالة حب، تعود إىل 
الثانية، حيث عثر عليها  العاملية  فرتة الحرب 
الغارقة   ،SS Gairsoppa الشحن  سفينة  يف 
السواحل  من  كيلومرتات  بضعة  بعد  عىل 
واهتمام،  بعناية  درسوا  اإليرلندية.الخرباء 
التي كتبها عام 1941  مقاطع رسالة الحب، 
وتمكنوا  إيريس،  حبيبته  إىل  مجهول،  ضابط 
من فك رموز محتواها جزئياً.وكتب الضابط 
ليس من  يا عزيزتي،  بنفسك  »اعتِن  لحبيبته 

أن  ولنأمل  أيضاً..  أجيل  من  بل  فقط،  أجلك 
قريباً«.وكانت  ستنتهي  الدموية  الحرب  هذه 
سفينة SS Gairsoppa، املتوجهة من كالكوتا 
يف الهند، إىل ليفربول يف بريطانيا، تحمل 717 
رسالة، وحمولة من الفضة، ملساعدة القوات 
الربيطانية، ولكنها لم تتمكن من إيصالها إىل 
أن هاجمتها  بعد  إليهم، ألنها غرقت،  املرسل 
ولم   ،1941 عام  فرباير   16 يف  أملانية  غواصة 
سوى  شخصاً،   86 البالغ  طاقمها  من  ينُج 
تعمل  أمريكية  رشكة  فقط.وكانت  واحد 
البحار،  أعماق  وبحوث  دراسات  مجال  يف 
القرن  من  الثاني  النصف  يف  اكتشفت  قد 
خمسة  عمق  عىل  السفينة  هذه  العرشين، 
ممثلوها  اتفق   ،2010 عام  ويف  كيلومرتات، 
استخراج  عىل  الربيطانية،  الحكومة  مع 
أطنان  تحملها.تغطيها  التي  الثمينة  األشياء 

من القمامة املختلفة. 

توفيت عروس مرصية يف محافظة 
يف  مرص  بصعيد  سويف  بني 
نتيجة  باختناق  زفافها  أيام  أول 
استنشاق غاز أول أكسد الكربون 
فيما  املنزل،  سخان  من  املنبعث 
وتم  باختناق،  عريسها  أصيب 

نقله إىل املستشفى.
بنى  يف  األمنية  الجهات  وتلقت 
عىل  بالعثور  يفيد  بالغاً  سويف، 
جثة عروس 35 سنة، داخل حمام 
التابعة  »ابشنا«  قرية  يف  منزلها 
وبجوارها  سويف،  بنى  ملركز 

عريسها مدرس لغة فرنسية.
أن  األولية،  التحريات  من  وتبني 
ولقيت  جديدة،  عروس  املتوفاة 
اختناق  بحالة  متأثرًة  مرصعها 
السخان،  تشغيل  حال  أصابتها 
عندما استنشقت غاز »أول أكسيد 
وفاتها  يف  تسبب  ما  الكربون« 
زوجها  اصيب  فيما  الحال،  يف 

باختناق وتم نقله إىل املستشفى.

صناعة الفخار في غزة.... مهنة تقاوم االندثار

news

رسالة تبقى 80 عامًا في أعماق البحر !

عروس ليوم واحد !

نجح علماء أمريكيون يف استنساخ حيوان 
لالنقراض  املعرض  األقدام«  أسود  »النمس 
إحدى  من  مجمدة  خاليا  باستخدام  وذلك 
منذ  نفقت  قد  كانت  الحيوان  هذا  إناث 
عقود، وذلك يف أول استنساخ لنوع معرض 

لخطر االنقراض يف الواليات املتحدة.
األقدام  ذي  النمس  استعادة  جهود  وخطت 

التنوع  إثراء  إىل  تهدف  والتي  السوداء، 
جريئة  خطوة  األمراض،  ومقاومة  الجيني 
يف 10 ديسمرب املايض بوالدة »إليزابيث آن« 
التي  »ويال«  األنثى  خاليا  من  املستنسخة 
حسبما  عاماً،   30 من  أكثر  قبل  عاشت 
قالت املؤسسة األمريكية لألسماك والحياة 
الربية.وهذا النوع هو الوحيد من حيوانات 

»ابن عرس« التي موطنها أمريكا الشمالية، 
وكان يُعتقد أنه انقرض، ولكنه ظهر بعدما 
يف  مزارع  اكتشف  عندما  لألبد  يختفي  كاد 
أرضه  يف  منها  صغرياً  عدداً  وايومنج  والية 
الحيوانات  هذه  جمع  وتم   .1981 عام 
الستعادة  استيالد  برنامج  يف  وإدراجها 

النوع.

أول استنساخ لحيوان»النمس أسود األقدام« المهدد باالنقراض !

أثارت نائبة جمهورية يف الكونغرس األمريكي االستهجان والغضب عندما ظهرت خالل 
اجتم�اع إحدى اللجان عرب تطبيق زووم وخلفها مجموعة من األس�لحة النارية.وكانت 
النائبة لورين بوبريت تشارك مع مجموعة أخرى من املرشعني يف اجتماع تنظيمي للجنة 
املوارد الطبيعية عرب الفيديو بس�بب جائحة كوفيد-19 عندما ظهرت عىل الشاش�ة من 
منزلها وخلفها رفوف كتب ُوِضعت عليها ثالث بنادق عىل األقل ومسدس�وكتبت النائبة 
الديمقراطي�ة يف اللجن�ة كايتي بورتر ع�ىل تويرت »كنت أظن دائما أن أطباقي املتس�خة 
املرتاكم�ة التي تتجمع فيها البكترييا هي أخطر ما قد يظهر يف خلفية زووم«.وبوبريت، 
البالغة 34 عاما، ناش�طة يف مجال حقوق الس�الح، وقد انتخبت عضوا يف مجلس النواب 
ع�ن والية كول�ورادو الغربية يف نوفم�رب 2020، وهي م�ن املؤيدين املخلص�ني للرئيس 
الس�ابق دونالد ترامب.كم�ا تملك بوبريت مطعما يف بلدة رايف�ل بوالية كولورادو يحمل 
اس�م »ش�وتِرز غريل« )مطعم ش�واء مطلقي النار( حيث يحمل العاملون فيه األسلحة 
النارية بشكل علني.وبعد وقت قصري من وصولها إىل واشنطن أعلنت بويربت عن نيتها 
حم�ل مس�دس، وانتقدت وضع أجهزة كش�ف معادن عند مداخل قاع�ة مجلس النواب 

وكذلك القوانني التي تمنعها من إبقاء سالحها معها لدى حضور الجلسات.

أنف�ق رجل يبلغ م�ن العمر 90 عاًم�ا 10000 دوالر 
عىل إع�الن يف إحدى الصحف ليش�تكي من الرشكة 
امل�زودة لالنرتن�ت، بعدم�ا ش�عر باإلحباط بس�بب 
بطء اتصاله بالش�بكة.كان آرون إم إبش�تاين، من 
كاليفورني�ا ، أح�د عمالء رشك�ة  AT&T ألكثر من 
60 عاًم�ا، لكنه أصب�ح منزعًجا بش�كل متزايد من 
ب�طء رسعة اإلنرتنت منذ ظه�ور خدمات البث مثل 
»نتفلكس«.وخطط إبش�تاين لتمضية الوقت خالل 
جائحة كورونا يف مش�اهدة املسلسالت التلفزيونية 
الب�ث  جعل�ت  رشكت�ه  إن  ق�ال  لكن�ه   ، واألف�الم 
مس�تحيالً.ويف حديث�ه إىل  موقع »إي بي يس نيوز«، 
أوض�ح أنه اتصل برشكة AT&T لرتقية حس�ابه إىل 
خدم�ة أرسع، ولك�ن قيل ل�ه إن الخدم�ات األرسع 
ليس�ت متوف�رة يف منطقته.كان إبس�تني مرتدًدا يف 
تغي�ري رشكة االتصاالت، ألن ذلك س�يضطره لتغيري 
رقم هاتفه وعنوان بري�ده اإللكرتوني، لذلك للتعبري 

ع�ن انزعاجه، ق�ام بنرش إعالن�ني يف صحيفة وول 
س�رتيت جورنال.وتاب�ع: »نحن بحاج�ة إىل مواكبة 
التكنولوجي�ا الحالي�ة ونتطل�ع أن تزودن�ا رشك�ة 
AT&T بخدمة إنرتنت رسيعة.. ملاذا تقدم لنا رشكة 
اتصاالت الرائدة، خدمات رديئة يف شمال هوليوود؟«
نُ�رش اإلع�الن يف 3 فرباير، وأرس�لت الرشك�ة بعده 
عاملني إىل منزل إبس�تني لتجهي�زه بإنرتنت أرسع، 
وبعد ذلك س�أل إبستني عما إذا كان بإمكان جريانه 
أيًضا الحصول عىل هذه الرتقية.وقال إبس�تني: »أنا 
لست مبذرا تافًها للمال و 10000 دوالر تعني الكثري 
بالنس�بة يل، لكن يف هذه الحالة بالذات، أنفقت مايل 
يف أم�ر يس�تحق.وأضاف: »ال يمكنن�ا الذه�اب إىل 
مطاع�م مرموق�ة وال إجازات فاخ�رة. أنا وزوجتي 
نبق�ى ط�وال الوقت يف املنزل نش�اهد التلف�از لذلك 
نحت�اج خدمة مريحة  وال أرى حرج�ا يف إنفاق هذا 

املبلغ للحصول عليها.«

اس�تطاع آريا بريمانا البالغ من العمر 14 عاما - والذي لقب بأس�من طفل يف العالم أن 
يفقد 115 كيلو من وزنه ويصبح وزنه طبيعي مثل باقي األطفال ممن هم يف مثل سنه.
أوضحت صحيفة- ذا صن - األمريكية أن الطفل اريا بريمانا هو طفل من قرية صغرية 
يف اندونيس�يا وأطلق عليه »أس�من طفل يف العالم« ألن وزنه كان 190 كيلو واس�تطاع 
أن يفق�د 115 كيل�و من وزنه.ويقول آريا أنه األن يس�تطيع أن يمارس الرياضة ويقوم 
باللعب مع األطفال بشكل طبيعي و يلعب كرة السلة و يمكنه ركوب الدراجات النارية، 
ويقول: »حقيقي ش�عور رائع بأني أصبحت افعل كل هذا بشكل طبيعي«.وأكد آريا أنه 
يحافظ عىل تناول الطعام الصحي وممارس�ة الرياض�ة ألنه ال يريد الرجوع مرة أخرى 
للوزن الس�ابق.وكان حجم أريا ضخماً جداً لدرجة أنه لم يتمكن من االس�تحمام بشكل 
طبيعي، بل كان يستحم يف حمام سباحة بالخارج، ولم تكن هناك مالبس تناسبه، لذلك 
كن يلف نفس�ه يف ردائه ويقىض أيامه يف تن�اول الوجبات الرسيعة بما يف ذلك املعكرونة 
رسيعة التحضري املفضلة لديه.ولكن مع اتباع نظام غذائي مراقب عن كثب، وممارس�ة 
التماري�ن الرياضي�ة بانتظ�ام، باإلضاف�ة إىل عملية رب�ط املعدة، خرس آري�ا نحو 115 

كيلوغراما يف ثالث سنوات، وبات اآلن يميش 3 كيلومرتات يف اليوم.

نائبة أمريكية تجمع االسلحة 
في بيتها يكشفها » زووم«

أسمن طفل في العالم   تسعيني ينفق 10 آالف دوالر ليشتكي من بطء االنترنت
يخسر 115 كيلو غراما من وزنه !
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كاريكاتير

عىل بعد عرشات األمتار من السياج الفاصل رشق 
دي�ر البل�ح، يف منطق�ة يطلق�ون عليه�ا منطقة 
الصمود والتحدي والش�موخ، يتخذ املواطن س�يد 
عطاالله مكان�اً له لصناعة الفخار التي تعترب من 
اآلث�ار الفلس�طينية، ملواجهة التغ�ول الصهيوني 
عىل اآلثار الفلس�طينية عىل بع�د أمتار من أماكن 
تواجدهم.امل�كان يخل�و من الب�رش والحركة، وال 
أح�د يتجه إىل هذه األماكن، لكن يوجد هناك فقط 
عطاالل�ه برفق�ة أبنائ�ه ليصنع الفخ�ار محاوالً 
إحي�اء ه�ذه املهنة خوفاً م�ن اندثاره�ا كلياً، بعد 
انق�راض ع�دد املصان�ع العامل�ة يف ه�ذا املجال، 
ليس�جل نفسه ضمن املصانع القليلة جداً املهتمة 

يف استمرار إحياء هذه املهنة يف قطاع غزة.
مهنة صناعة الفخ�ار توارثها عطاالله من والده، 
ووال�ده توارثها م�ن جده، وين�وي توريثها البنه، 
وهكذا تس�ري الحياة يف هذا املج�ال، رغم حصوله 
عىل شهادة جامعية، لكنه آثر العمل يف هذه املهنة 
ليس�تمر يف الحف�اظ عليها بعدم�ا تعلمها عىل يد 

والده، ليكون حارضاً يف إحيائها يف قطاع غزة.
بداية تعلم عطاالله لهذه املهنة، كانت منذ طفولته 
عندما كان ينتهي من الدراس�ة يف طفولته، يتجه 
إىل مصن�ع والده الذي كان يتواج�د بجانب بيتهم 
يف مدين�ة غزة، وكانت البداي�ة من باب اللعب عىل 
طفل صغ�ري، ثم تعمق فيها أكث�ر وأكثر، وأصبح 

ممارساً ومتقناً لهذه املهنة، حتى هذه اللحظة.
وتعل�م عطاالل�ه تش�كيل كاف�ة أش�كال الفخار، 
واصف�اً نفس�ه ب�الطف�ل املعجزة آن�ذاك، بتمكن 
طفل من إتقان هذه املهنة الصعبة، واستمر فيها 
رغم تفوقه يف الدراسة الجامعية. ويقول عطاالله 
ع�ن هذه املهن�ة: »املهن�ة هذه ش�به انقرضت يف 
قط�اع غزة، فوالدي كان له مصنعان بجانب بيتنا 

لصناعة الفخار ليتمكن من تشغيل الجميع.
واعترب عطاالله هذه املهنة باملكافحة والشاقة من 
أجل لقم�ة العيش، لكنه أكد أن�ه يفكر برتك هذه 
املهنة واالتج�اه إىل مجال آخر، لي�س كرهاً فيها، 
ولكن لعدم وجود عمال يس�اعدونه يف هذه املهنة، 

فجميع العمال الذين يأت�ون إىل املصنع يغادرونه 
فوراً بعدما يش�اهدون املشقة يف العمل. وأضاف: 
»هذا جيل رسعة وجيل إنرتنت، والشباب يرتكون 

العمل نتيجة املشقة فيه.

غرق يخت يملكه ملياردير فرنسي كان دائم التفاخر بثروته !

اليخت  أن  املاليزية   السلطات  أعلنت 
من  العديد  ملكيته  تناقل  الذي  »فوسيا« 
الفرنيس  األعمال  رجل  فيهم  بمن  األثرياء 
ماليزيا  سواحل  قبالة  غرق  تابي،  برنارد 
فيه.وقال  حريق  اندالع  من  قليلة  أيام  بعد 
وهو  »فوسيا«  إن  املاليزي  السواحل  خفر 
غرق  مرتا   75 حوايل  طوله  يبلغ  رشاعي 
صباح الجمعة بالقرب من جزيرة النكاوي 
دمره.ورصح  حريق  غداة  السياحية 
زواوي  محمد  السواحل  خفر  يف  املسؤول 
أنه  »نعتقد  برس  فرانس  لوكالة  الله  عبد 
غرق الجمعة، حوايل الخامسة أو السادسة 
الوكيل  إبالغ  تم  أنه  موضحا  صباحا«، 

املسؤول عن اليخت.
الحريق  عىل  السيطرة  من  »تمكنا  وأضاف 

قد  اليخت  هيكل  يف  بأرضار  تسبب  لكنه 
فتح  تم  إنه  غرقه«.وقال  سببت  تكون 
تحقيق ملعرفة أسباب الحريق.وتمكن فريق 

الطوارئ من إنقاذ افراد الطاقم السبعة.
آالن  املالح  لحساب  تولون  يف  اليخت  وبُني 
يف  تابي  برنارد  ملكه  ثم   1976 يف  كوالس 
وبعد  املايض.  القرن  وتسعينات  ثمانينات 
أيوب  اللبنانية منى  اليخت  إفالسه، اشرتت 
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بحسب  الحايل(،  بالسعر  يورو  مليون 

وسائل إعالم.
بداياته  كانت  سابق  اشرتاكي  وزير  وتابي 
رياضية  امرباطورية  واسس  متواضعة 
لكنه واجه فيما بعد سلسلة من  وإعالمية 
املشاكل القانونية.وقد جمع ثروة يف الجزء 

األول من حياته املهنية من خالل استحواذه 
عىل الرشكات الفاشلة، وكان دائم التفاخر 
بثروته. وباإلضافة إىل اليخت، اشرتى فريق 

كرة قدم.


