
تنسيقية المقاومة : جريمة استهداف الحشد لن تمر دون رد
المراقب العراقي/بغداد...

توعدت الهيأة التنسيقية لقصائل املقاومة العراقية، امس 
الس�بت، برد مناسب لجريمة اس�تهداف قطعات الحشد 
الش�عبي عىل الحدود املش�ركة بني العراق وسوريا، فيما 

انتقدت املوقف الحكومي الضعيف ازاء تلك االنتهاكات.
واف�ادت الهي�أة يف بيان حصل�ت »املراق�ب العراقي« عىل 
نس�خة من�ه ان�ه »يف الوقت ال�ذي يلج�أ في�ه الخائبون 
الخائفون الخائنون إىل س�وق التربيرات الواهية لرشعنة 
وجود قوات االحتالل األمريك�ي املجرم عىل أرض العراق؛ 

خالف�ًا للقانون والدس�تور، ويكيلون التُّه�م لكل رافض، 
ومعارض، ومقاوم لهذا االحتالل البغيض؛ متناسني عمداً 
أن هذا موقف املاليني من أبناِء الشعب العراقّي الذي صاغه 
الربمل�ان بقرار إخراج القوات األجنبية التي ترص يوماً بعد 
آخ�ر عىل إح�راج كل مطّب�ل، ومزّمر لها بأفع�ال ال تمّت 
بصل�ة إىل القانون الدويل، أو أدنى مبادئ احرام الس�يادة 
للدول املس�تقلة، وال يمك�ن أن تقبل بها أصغ�ر الدول يف 
العالم؛ فضالً عن دولة بحجم  العراق، وتاريخه، وخلفيته 

الثقافية، والدينية، ونسيجه االجتماعي املعروف«.

وجاء يف البيان انه »لن تكون جريمتهم باس�تهداف نقاط 
الحش�د الش�عبي املرابض ع�ىل ح�دود الع�راق للتصدي 
لتنظي�م داع�ش اإلرهابي آخ�ر جرائم االحت�الل؛ ولكنها 
حتماً س�تكون األكثر تكلفة، وس�تطيح بكل التفاهمات 
الت�ي ت�م القب�ول به�ا مع بع�ض األط�راف السياس�ية، 
وتش�طب بنحو نهائ�ي وقاطع عىل كل قواعد االش�تباك 
التي فرضتها التفاهمات السياس�ية بعد أن أثبتت عقمها 

وعدم جدواها«.
واش�ار البيان اىل ان�ه »لقد أصبحت الفرص�ة ضيقة جداً 

ع�ىل الحكومة العراقي�ة لكي تبنّي موقفه�ا بوضوح من 
االنتهاك املتكرر لس�يادة العراق سواء من قوات االحتالل 
املختلف�ة، أم م�ن دول الج�وار الت�ي تجعل م�ن أراضيها 
منطلق�اً للع�دوان ع�ىل الع�راق، أم م�ن املتواطئني داخل 
ه�ذه الحكومة من الذين يربرون جرائم قوات االحتالل أو 
يطالبون هذه القوات باملزيد من هذه الجرائم، ويحاولون 

اختزال موقف العراق كله بموقفهم املنبطح الذليل«.
ولفت اىل انه »ينبغي تقديم رشح واضح وشاٍف، مشفوع 
بتحقيق مهني عن الش�خصيات أو الجهات التي تعاونت 

مع قوات االحتالل لتسهيل إجرامها ضد أبناء الشعب، أما 
االس�تمرار به�ذا النهج التجاهيل التغافيل الذي يس�تخف 
بالدم�اء، ويس�تمرئ الخيان�ة، ويزّوق االستس�الم فهذا 
س�يجّر الجميع إىل ما ال ُيحمد عقب�اه، ولن تمّر مثل هذه 
الجرائم النكراء من دون رد يتناس�ب معها، ويكون رادعاً 
لتك�رار أمثاله�ا، وعندها ل�ن يك�ون كل متواطئ وعميل 
بمنأى عن الحس�اب، كما س�يكون كل ما تصورته قوات 
االحتالل بعيداً عن االس�تهداف يف مرمى نريان املقاومني؛ 

وما النرص إال من عند الله«.
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المراقب العراقي/ أحمد محمد...
تجاه�ل الحكومة ملطالب املتظاهرين املرشوعة 
يفت�ح الباب أمام أصحاب االجن�دات الخارجية 
الرامي�ة اىل التخريب والدم�ار وحرق املمتلكات 
العام�ة والخاص�ة، يف ع�دد م�ن املحافظ�ات 
الجنوبي�ة والوس�طى وأبرزه�ا ذي ق�ار الت�ي 

ش�هدت ف�وىض اس�تمرت ع�دة أي�ام، وس�ط 
تحذيرات من أن تؤثر تلك التحركات عىل املشهد 

االمني يف تلك املحافظات.
مراقبون للشأن السيايس أكدوا أن ما يحصل يف 
املحافظ�ات تتحمله الحكومة بس�بب تجاهلها 
مطال�ب املواطن�ني، ويف الوق�ت ذات�ه لفتوا اىل 

وجود »تقاطع« بني فريق الكاظمي، ما دفعهم 
اىل تحريك الشارع ضد الحكومة. 

عن�ف  عملي�ات  ق�ار  ذي  محافظ�ة  وتش�هد 
مس�تمرة بس�بب الصدام�ات ب�ني املتظاهرين 
والق�وات االمني�ة، صاحبها اعت�داء عىل إحدى 
املؤسس�ات الحكومية متمثلة بمبنى محافظة 

ذي ق�ار، ورافقتها مطالبة باس�تقالة محافظ 
ذي قار ناظم الوائيل الذي قدم استقالته بشكل 
رس�مي عىل خلفي�ة االحداث االخ�رية التي راح 
ضحيته�ا أكث�ر م�ن 7 متظاهري�ن وكذلك من 

القوات االمنية الحكومية.

تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
م�ا زال�ت الحكومة الحالي�ة تبحث ع�ن منجز 
حقيق�ي , م�ن خ�الل خل�ط االوراق وإيه�ام 
العراقي�ني بذل�ك ، فهي تكذب ع�ىل املواطن من 
خالل سياس�اتها الت�ي أوقعت البل�د يف مطبات 

اقتصادية كبرية ، ويف مقدمتها ضعف إجراءاتها 
يف مواجهة فايروس كورونا، فمعظم دول العالم 
قدمت مس�اعدات ضخمة لشعوبها ، إال العراق 
ال�ذي تع�د إج�راءات حكومت�ه فاش�لة , فهي 
أضاف�ت 3,5 ماليني عراقي اىل قائمة خط الفقر 

بس�بب تخفيض عملته�ا املحلية , م�ا انعكس 
سلبا عىل االسواق التي شهدت ارتفاعا يصل اىل 
أكثر من 40% بأس�عار املواد الغذائية وبما فيها 
املنت�ج الوطن�ي , فوزير املالي�ة وكعادته يخرج 
بترصيحات لغرض االستهالك االعالمي ويصور 

 -B أن الوض�ع املايل للعراق عامليا مس�تقر نحو
وهو يف حقيقة االمر من أخطر أنواع التصنيفات 
, ما حرم العراق من قروض جديدة بس�بب عدم 

ثقة املجتمع العاملي بحكومته.
تفاصيل اوسع صفحة 3

نيران األزمة تلتهم أرجاء الناصرية 
وتحرق »أمنها« الداخلي

العراق يتراجع في ماراثون السباق 
االقتصادي وينال التصنيف األسوأ

المراقب العراقي/بغداد...
انتق�دت حركة عصائب اهل الحق، 
ام�س الس�بت، ترصيح�ات وزي�ر 
الخارجية فؤاد حسني حول فصائل 
الحش�د الش�عبي، فيم�ا وصفت�ه 

ب�«االنفصايل«.
الس�يايس  املكت�ب  عض�و  وق�ال 
للحركة س�عد الس�عدي يف ترصيح 
صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي«  
ان »تك�رار قص�ف مقرات الحش�د 
الح�دود  ع�ىل  املرابط�ة  الش�عبي 
العراقية السورية من قبل االحتالل 
انته�اك  تك�رار يف  االمريك�ي ه�و 

الس�يادة العراقية واستهتار بدماء 
ابنائ�ه املجاهدين الذي�ن يرابطون 
عىل ثغور البالد لحمايته من غربان 

الرش«.
وب�ني ان »الحكوم�ة وكل الق�وى 

السياس�ية مطالبة ببي�ان موقفها 
تجاه مايجري من جرائم بحق ابناء 
ه�ذا البلد فلقد طف�ح الكيل وطال 
صرب ابناء هذا الشعب الذي لم ولن 
يعجز الجبار االحتالل عىل الخروج 

وبكل الطرق التي تناسبه«.
واض�اف  ان »مايزيد الطني بلة هو 
املوق�ف املخ�زي لوزي�ر الخارجية 
االنفص�ايل ال�ذي تنّكر لدم�اء ابناء 
قاوم�وا  الذي�ن  العراق�ي  الش�عب 
االحت�الل وكبدوه خس�ائر جس�ام 
ذلي�ال  االنس�حاب  ع�ىل  اجربت�ه 

مدحورا«.

المراقب العراقي/بغداد...
كشف  تحالف الفتح ، امس السبت، 
ع�ن وجود مخط�ط امريكي يهدف 
اىل اع�ادة احي�اء عصاب�ات داعش 

االجرامية يف العراق.
وق�ال النائ�ب عن التحال�ف محمد 
صحف�ي  ترصي�ح  يف  البل�داوي 
ان  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
“اس�تهداف الحش�د الش�عبي عىل 
الحدود العراقية الس�ورية جزء من 
والتي  الصهيوامريكي�ة  انته�اكات 
هدفها كرس الق�وى الوطنية وفتح 

ثغ�رة لع�ودة االرهابي�ني اىل العمق 
العراقي وخلق نزيف اخر للدماء”.

داع�ش  “ارهابي�ي  ان  واض�اف، 
يرك�زون يف الش�مال الغربي ضمن 
حدود س�وريا ومخي�م الهول حاليا 
يض�م اآلالف م�ن مجرم�ي داعش 
الحماي�ة  تح�ت  وه�و  وعوائله�م 
ق�وة  اي  تمن�ع  الت�ي  االمريكي�ة 
لحس�م وج�وده رغ�م انه�ا تدعي 
قت�ال االرهاب لكنه�ا يف ذات الوقت 
تحول الهول اىل س�الح تهدد به كل 
العالم نظرا ملا يضمه من جنسيات 

مختلفة«.
مخطط�ا  »هن�اك  ان  اىل  واش�ار 
يه�دف  املعال�م  واض�ح  امريكي�ا 
ع�ىل  االرهاب�ي  داع�ش  اع�ادة  اىل 
الع�راق  داخ�ل  اىل  وجب�ات  ش�كل 
ق�رب  الش�عبي  الحش�د  ووج�ود 
يف  وفعاليت�ه  الس�ورية  الح�دود 
الرص�د واملتابعة والتضحية افش�ل 
مخططاته�ا لذا يتم اس�تهدافه من 
قب�ل طريانه�ا”، الفت�ا اىل ان تزايد 
معدالت الخروقات يف البالد ياتي من 

تدفق االرهابني من خلف الحدود«.

أهل الحق تنتقد تصريحات وزير الخارجية »االنفصالي«

الفتح« هناك مخطط أمريكي يهدف إلى إعادة إحياء داعش

مسؤولون ُيتقنون »فنَّ الوشاية« ُيسلّطون »السّكين« 
األميركي على رقاب العراقيين

»االحتالل« يكشف عورة »الخونة«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
طائ�رة  قطعته�ا  الكيلوم�رات  آالف 
»االحتالل« األمريك�ي، انطالقاً من قاعدة 
الظف�رة الكائنة يف إمارة أب�و ظبي بدولة 
اإلمارات، ومروراً فوق األرايض السعودية، 
حت�ى وصل�ت إىل هدفه�ا املرس�وم ع�ىل 
الحدود العراقية الس�ورية، لتنفذ هجوماً 
جوياً أزهق حياة مقاتلني عراقيني، كانوا 
يرابط�ون هن�اك دفاع�اً عن ب�الد ما بني 
النهري�ن، الت�ي ترب�ص به�ا التنظيمات 
اإلرهابي�ة املدعومة من الوالي�ات املتحدة 

ودول خليجية عّدة.
ول�م يكن ه�ذا االعت�داء األول م�ن نوعه، 
ال�ذي تتعرض ل�ه قوة عس�كرية عراقية 
رس�مية، ُمكلّف�ة بحماي�ة الح�دود منعاً 
لتسلل عنارص تنظيم داعش اإلرهابي، إذ 
شّنت طائرات أمريكية وأخرى إرسائيلية، 
هجمات مماثلة اس�تهدفت قوات الحشد 
الش�عبي عىل الحدود الرابطة بني س�وريا 
والع�راق، ومناطق متفرق�ة أخرى، دون 
أن تتخ�ذ الحكومة أي إج�راء رادع لكبح 

جماح »االحتالل«.
وأعلنت املقاومة اإلس�المية كتائب حزب 
الل�ه، أن القص�ف األمريك�ي يف منطق�ة 
القائ�م أدى إىل استش�هاد أح�د مقاتليها 
ِضمن لواء 46 عملي�ات الجزيرة والبادية 
بالحش�د الش�عبي ال�ذي ج�رت مراس�م 

تشييعه عرص يوم الجمعة.
ونع�ت كتائ�ب حزب الل�ه يف بي�ان تلقت 
»املراقب العراقي« نسخة منه، »استشهاد 
راهي س�الم زايد الرشيف�ي يف الهجوم .. 
الذي َم�ى ُمرابط�اً يِف الح�دوِد العراقّية 

السورّية حمايًة ألرِض العراق َوشعِبِه من 
ِعصاباِت داعش اإلجرامّية، ِضمن لواء 46 
عمليات الجزيرة والبادية حشد شعبي يف 

منطقِة القائِم الِعراقّية تحديداً«.
ويف أول تعلي�ق أمريك�ي ع�ىل الهج�وم، 
قال وزي�ر الدفاع األمريكي لويد أوس�تن، 
الجمع�ة )26 ش�باط 2021(، إن الرضبة 
الجي�ش األمريك�ي نف�ذت  الت�ي ش�نها 
اس�تخباراتية  معلوم�ات  إىل  »اس�تنادا 
وفرها الجانب العراقي«، األمر الذي شّكل 
صدمة ل�دى املتلقي العراقي، الس�يما أن 
الترصيح ُيميط اللث�ام عن »تآمر« داخيل 

مع الواليات املتحدة.
بي�د أن وزارة الدف�اع س�ارعت إىل نف�ي 
الترصي�ح األمريكي يف بي�ان عاجل، قالت 
في�ه إنها تعرّب عن اس�تغرابها مل�ا ورد يف 
ترصيحات وزير الدفاع األمريكي، مؤكدة 
»أنن�ا ويف الوقت الذي ننف�ي فيه حصول 
ذلك، نؤكد أن تعاونن�ا مع قوات التحالف 
الدويل منح�رص بالهدف املحدد لتش�كيل 
ه�ذا التحالف، والخ�اص بمحاربة تنظيم 
داع�ش، وتهدي�ده للعراق، بالش�كل الذي 

يحفظ سيادة العراق وسالمة أراضيه«.
كما أص�درت وزارة الداخلية هي األخرى 
بيان�اً أوضحت فيه أن »آليات التعاون مع 
التحالف الدويل تنح�رص يف تطوير قدرات 
الق�وات األمنية ومهاراتها يف مجال العمل 
الرشط�وي وبم�ا يع�زز قابلي�ات ق�وات 
الوزارة يف تعزيز األم�ن الداخيل ومحاربة 

الجريمة وتحقيق السلم املجتمعي«.
وأك�د بي�ان الداخلية أن�ه »لم يت�م تبادل 
أي معلومات اس�تخبارية من قبل أجهزة 

ال�وزارة املختصة وق�وات التحالف الدويل 
ومهم�ا كان حجمه�ا تتعل�ق بالرضب�ة 

الجوية املشار إليها آنفاً«.
وُيعيد ه�ذا الهجوم إىل األذه�ان، جريمة 
االغتي�ال الغ�ادرة الت�ي اس�تهدفت قادة 
النرص، والتي تورطت فيها أطراف محلّية 
وّف�رت معلوم�ات عن خط س�ري القادة، 
بالتنسيق مع وزارة الدفاع األمريكية التي 
اس�تطاعت تنفيذ هجومه�ا الغادر قرب 

مطار بغداد الدويل.
ونرشت املقاومة اإلس�المية كتائب حزب 
الله، بياناً جديداً يف وقت الحق، تعليقاً عىل 

االعت�داء األمريكي األخري، ج�اء فيه »لقد 
حذرنا س�ابقا من مؤامرة تس�عى بعض 
األطراف الداخلية املدعومة من السعودية 
والكي�ان الصهيون�ي إىل تنفيذه�ا -بع�د 
االس�تهداف األخ�ري للقواع�د العس�كرية 
األمريكي�ة- لدف�ع إدارة الرش نحو ش�ن 
عدوان عىل مواقع الحشد الشعبي املدافع 
عن وطنه، وقد نفينا مس�ؤوليتنا بش�كل 
قاطع، إلدراكنا حقيق�ة مخطط األعداء، 

ومع هذا ما ارعوت إدارُة بايدن!«.
وأضاف�ت: »وه�ا ه�ي تندف�ع كاألعم�ى 
خاضع�ة بال إرادة لرتكب عدوانا إجرامياً 

ُمبيَّتا عىل مواقع مقاتيل الحش�د الشعبي 
املرابط�ني عىل الحدود العراقية الس�ورية 
بجريم�ة نك�راء مخالفة للقان�ون الدويل 

ومستهينة بسيادة العراق«.
ه�ذا  »إن  بيانه�ا:  يف  الكتائ�ب  وتابع�ت 
الع�دوان الهمجي ال�ذي انطلقت طائرات 
اس�تطالعه من قاعدة الظف�رة اإلماراتية 
مروراً بالس�عودية لرتكب جريمتها ضد 
أبنائن�ا يدل بال أدنى ش�ك أن السياس�ات 
األمريكية العدوانية تجاه شعوبنا ال تتغري 
بتغري إدارتها كما يأم�ل املخدوعون، وأن 
وجهه�ا القبيح ال يمك�ن أن يخفيه تبدل 

األقنعة«.
وأردفت قائلة: »أما ما رصح به األمريكان 
من تع�اون جهاز أمني عراق�ي يف تقديم 
م�ن  لتمكينه�م  اس�تخبارية  معلوم�ات 
استهداف مواقع قوات عراقية تدافع عن 
وطنها -إن ثبت ذلك- فهو اعراف خطري 
بال�دور الخيان�ّي، هذا ال�دور الذي ينبغي 
أن ُيحاك�م م�ن ق�ام ب�ه بتهم�ة الخيانة 

العظمى«.
وختمت بيانها بالقول: »نحن إذ نؤكد حق 
ش�عبنا العراقي املرشوع بال�رد عىل هذه 
العملية اإلجرامية الجبانة، ثأرا لشهدائنا، 
نطالب الرشفاء يف مجلس النواب العراقي 
والقوى السياسية بالتحرك الفاعل لطرد 
ق�وات االحت�الل األمريكي�ة، ومحاكم�ة 
الخونة الذين يتواطأون معها، ويتآمرون 

عىل شعبنا وبلدنا العزيز«.
األمريك�ي  االس�تهداف  ع�ىل  وتعليق�اً 
الغ�ادر يق�ول املخت�ص بالش�أن األمني 
حس�ني الكناني ل�«املراقب العراقي«، إن 
»اس�تهداف الحش�د الش�عبي والقطعات 
األمنية الس�يما فصائل املقاومة هو جزء 
من أه�داف تقوم به�ا اإلدارة األمريكية«، 
مبينا أن »ما ذكره وزير الدفاع األمريكي، 
يؤك�د وجود تنس�يق مع حكوم�ة بغداد، 

وهذا يشكل ظاهرة خطرة جداً«.
الحكوم�ة  »قي�ام  أن  الكنان�ي  وي�رى 
ضم�ن  أمني�ة  مؤسس�ة  باس�تهداف 
أم�ر  الرس�مية،  العراقي�ة  املؤسس�ات 
خط�ري«، الفتاً يف الوقت ذاته إىل أن »هناك 
تعاوناً كبرياً بني أجهزة أمنية واستخبارية 

عراقية مع الجيش األمريكي«.

ويؤك�د الكنان�ي »وج�ود تنس�يق ع�ايل 
واإلدارة  بغ�داد  حكوم�ة  ب�ني  املس�توى 
األمريكي�ة يف كل العملي�ات الت�ي حصلت 
س�ابقا خصوصاً عملية استهداف الحاج 
قاس�م، وهن�اك بع�ض املتورط�ني بهذه 

الجرائم«.
ويب�ني أن »املس�ؤولية تق�ع ع�ىل عات�ق 
الحكوم�ة، وكذل�ك الربمل�ان ال�ذي يج�ب 
علي�ه متابعة تنفيذ قراره بإخراج القوات 
األجنبي�ة من الع�راق، ألن التم�ادي بهذه 
الجرائ�م ق�د ي�ؤدي للمزيد م�ن الضحايا 
وفصائ�ل  الش�عبي  الحش�د  صف�وف  يف 

املقاومة«.
ويب�دي الكنان�ي ثقت�ه ب�أن »هن�اك رداً 
مرتقباً من قبل الفصائل املستهدفة، عىل 
اعتب�ار أن ح�ق الرد، كفلت�ه كل القوانني 
املتعلّق�ة بالدفاع عن النفس«، مش�رياً إىل 
أن »الجي�ش األمريك�ي وقواعده موجودة 
وهي تحت ن�ريان فصائ�ل املقاومة ومن 
حقها أن ترد وتدافع عن نفسها يف الوقت 

الذي تراه مناسباً«.
يذك�ر أن مجل�س الن�واب ص�وت خ�الل 
جلس�ة اس�تثنائية عقده�ا يف الخام�س 
من كان�ون الثاني 2020، ع�ىل قرار ُيلزم 
الحكوم�ة بالعم�ل ع�ىل جدول�ة إخ�راج 
القوات األجنبية من الع�راق، ومنعها من 
اس�تخدام أرض البالد وسمائها ومياهها، 
لتنفيذ أية أعمال عدائية تجاه دول الجوار 
الجغ�رايف. إذ حظي القرار بتأييد ش�عبي 
واسع، تمّثل بتظاهرات مليونية غاضبة، 
طالب�ت ب�”ط�رد االحتالل” الس�يما بعد 

عملية اغتيال قادة النرص.

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/بغداد...
اقرح�ت كتل�ة النهج الوطن�ي ، امس الس�بت، تثبيت س�عر رصف الدوالر عىل 
»1300« ل�كل دوالر كحل وس�ط ب�ني الراغب�ني بعودته اىل الس�عر القديم وبني 

الداعني اىل تثبيته عىل السعر الجديد.
وق�ال النائ�ب عن الكتلة حس�ني العقاب�ي يف ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »الحكومة واغلب الكتل النيابية لألس�ف الش�ديد ال يريدون إعادة 
س�عر رصف الدوالر إىل السعر السابق«، مبينا أن »استمرار هذا االمر سيكون له 

عواقب ورضر بالغ عىل العراقيني«.
وأضاف أن »رفع س�عر رصف الدوالر تس�بب برضر كبري لطبق�ة الفقراء، لكن 
الحكومة واطراف نيابية متنفذة رافضة لعودة سعر الرصف اىل السابق«، مشريا 
إىل أن »كتلت�ه )النه�ج الوطني( موقفه�ا ثابت من إعادة النظر بس�عر الرصف 

وطرحت خيارا وسطيا بتخفض السعر اىل 1300 بدال من السعر الجديد«.
 وبني العقابي أن »كتلته س�تقاطع جلس�ات الربملان يف حال استمرت الحكومة 

اعتماد سعر الرصف الجديد«.

كتلة تقترح تثبيت سعر الدوالر 
على »1300« دينار كحل وسط

مناطق حزام بغداد حاضنة وراعية 
لإلرهاب الوهابي والصدامي

قائد عسكري أمريكي ُيقر بدّقة الصواريخ 
اإليرانية التي استهدفت عين األسد
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أيمن حسين 
ينفي تفاوضه مع 

6األهلي المصري
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إجراءات الحكومة في الناصرية »تعمق« األزمة 

خالفات حادة »تضرب« فريق الكاظمي والمستشارون 
نوَن الشارع لتحقيق أهداف سياسية ُيسخِّ

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
تجاه�ل الحكوم����ة ملطال�ب 
يفت�ح  املرشوع�ة  املتظاهري�ن 
الب�اب أم�ام أصح�اب االجندات 
الخارجي�ة الرامي�ة اىل التخريب 
والدمار وحرق املمتلكات العامة 
والخاصة، يف عدد من املحافظات 
الجنوبية والوسطى وأبرزها ذي 
قار التي شهدت فوىض استمرت 
عدة أيام، وسط تحذيرات من أن 
تؤثر تلك التحركات عىل املش�هد 

االمني يف تلك املحافظات.
مراقبون للش�أن السيايس أكدوا 
املحافظ�ات  يف  يحص�ل  م�ا  أن 
الحك���وم�ة بس�بب  تتحمل�ه 
املواطن�ن،  مطال�ب  تجاهله�ا 
ويف الوق�ت ذاته لفت�وا اىل وجود 
»تقاطع« بن فري�ق الكاظمي، 
م�ا دفعه�م اىل تحريك الش�ارع 

ضد الحكومة. 
وتش�هد مح���افظ�ة ذي ق�ار 
عمليات عنف مس�تمرة بس�بب 
املتظاهرين  بي���ن  الصدام�ات 
والقوات االمنية، صاحبها اعتداء 
عىل إحدى املؤسسات الحكومية 
متمثلة بمبنى محافظة ذي قار، 
باس�تقالة  مطالب�ة  ورافقته�ا 
محاف�ظ ذي ق�ار ناظ�م الوائيل 

بش�كل  اس�تقالته  ق�دم  ال�ذي 
رس�مي ع�ىل خلفي�ة االح�داث 
االخرية الت�ي راح ضحيتها أكثر 
م�ن 7 متظاهري�ن وكذل�ك من 

القوات االمنية الحكومية.
وأصدر الكاظمي، كتابا رس�ميا 
األم�ن  بتكلي�ف رئي�س جه�از 
الغن�ي االس�دي  الوطن�ي عب�د 

بمهام املحافظ.
ق�ار  ذي  أح����داث  وصاح�ب 
االخ�رية، تصعي�د يف محافظات 
البرصة وواسط وبغداد والنجف 
وكرب�اء، وس�ط مخ�اوف م�ن 
تل�ك  يف  أمني�ة  ثغ�رة  ح�دوث 

املحافظات.
وح�ذر االس�دي يف أول كلمة له 
من ان�زالق االوضاع يف املحافظة 
اىل املجهولة، فيما وجه دعوة اىل 
وجهاء وش�يوخ وأه�ايل ذي قار 
للحف�اظ  التكات�ف  رضورة  اىل 

عىل االوضاع يف املدينة.
االمني  للش�أن  وكان مراقب�ون 
والس�يايس ق�د ح�ذروا يف وقت 
س�ابق من وجود دف�ع خارجي 
يه�دف اىل زعزع�ة االوض�اع يف 
املحافظات الوسطى والجنوبية، 
وخال الف�رة الحالية عىل وجه 
الخصوص بالتزامن مع الحديث 

ع�ن االنتخابات م�ن جهة ومع 
الدولي�ة  السياس�ية  املتغ�ريات 

واملحلية من جهة أخرى
وبدوره، اعترب املحلل الس�يايس 
عباس العرداوي، أن »ما يحصل 
يف محافظ�ة ذي قار ه�و إعادة 
ملش�هد الفوىض م�رة أخرى بعد 
تقاع�س الحكوم�ة ع�ن تلبي�ة 
مطال�ب املتظاهري�ن املرشوعة 
والس�عي اىل معالجتها بالشكل 
إلش�عال  تربي�ر  وه�ذا  الج�اد 
الش�ارع مجددا«، منتقدا »عدم 
توج�ه  أو  حرك�ة  أي  وج�ود 
حكومي سواء من قبل الحكومة 
أو من نواب املحافظة إليجاد حل 
ملش�اكل النارصي�ة ون�زع فتيل 
االزم�ة، ماجعل الب�اب مفتوحا 

أمام عودة الفوىض اىل املدينة«.
العرداوي، يف ترصي����ح  وقال 
ل� »املراقب العراقي« إن »تجاهل 
املطالب الشعبية الحقة من قبل 
السلطتن الترشيعية والتنفيذية 
مه�د الطري�ق أم�ام العصابات 
لتنفي�ذ جرائمه�ا يف ذي ق�ار«، 
مح�ذرا يف الوق�ت ذات�ه م�ن أن 
»ينعكس الحال س�لبا عىل بقية 
والوسطى  الجنوبية  املحافظات 
ع�رب قي�ام العصاب�ات بتنفي�ذ 

عمليات إجرامية تزعزع األمن يف 
تلك املحافظات بشكل خطري«.

وأضاف، أن »هناك دفعا من قبل 
بع�ض الجه�ات الداخلي�ة تريد 
تحقيقه عرب املشهد األخري وهو 
جع�ل البلد غ�ري جاه�ز إلجراء 

االنتخابات النيابية«.
وأش�ار ال����ى أن »الجماعات 
التخريبي�ة تعمل عىل التنس�يق 
البل�د  إلش�عال  بينه�ا  فيم�ا 
محافظ�ة بعد أخ�رى«، مرجحا 
»وج�ود أدوات حكومي�ة تق�ف 
خل�ف ذل�ك العم�ل يف مقدمتهم 
الخ�اص  املستش�ارين  فري�ق 
مصطف�ى  ال���وزراء  برئي�س 
بأعم�ال  وقيامه�م  الكاظم�ي، 
جه�ات  تح����اول  وفعالي�ات 
خارجية تس�ويقها وتنفيذها يف 

الشارع العراقي«.
أن »حال�ة م�����ن  اىل  ولف�ت 
التقاطع بن فريق املستش�ارين 
الش�ارع«،  بش�حن  تس�ببت 
مس�تدال ع�ىل ذلك بع�دم وجود 
أصوات من التظاه�رات تطالب 
الحق�����وق  بتوفري  الكاظمي 
املرشوع�ة للمواطن�ن ب�دال من 
يف  األم�ن  ق�ادة  أو  املحافظ�ن 

املحافظات«.

تغريدة

النائب محمد البلداوي

المقاومة باإلرهاب يصب     اتهام 
ف���ي خدم���ة التواج���د األمريكي 

بالعراق 
وعل���ى وزير خارجي���ة العراق أن 
ينفذ السياس���ات العراقية وليس 

األمريكية.
ويس���تنكر  يش���جب  ان  وعلي���ه 
واالعت��������داءات  الخروق����������ات 
لس���يادة  اليومية  واالنته���اكات 

العراق من أعدائه.
والمقاوم���ة  والحش���د  الس���يادة 

مقياس للوطنية.

املراقب العراقي/ كركوك...
أحبطت ق�وات اللواء 40 بالحش�د 
الش�عب���ي، ام�����س الس�بت، 
مخطط�ا لفلول »داعش« اإلرهابي 
لش�ن هجمات عىل قطعات الحشد 
الش�عب����ي املاسك����ة لألرض 
بمحافظ�ة  الدب�س  منطق�ة  يف 

كركوك.
وقال بيان إلعام الحش�د الشعبي، 

تلق�ت »املراق�ب العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »ق������وات الل�واء 40 
بالحش�د الش�عبي نف�ذت عملي�ة 
اس�تباقي�����ة ف����ي الش�مال 
الغربي م�ن مح����افظة كركوك 
بالتح����دي�د يف منطق�ة الدب�س 
القريب�ة  الق�رى  باتج������اه 
م������ن سلس�ل���ة جب����ال 

رسكان«.

وأض�اف البي�ان، أن »العملية تمت 
بناء ع�ىل معلومات أس�تخباراتية 
تفي�د ب�����أن عن�ارص »داعش« 
اإلرهاب�ي يروم�������ون تنفي�ذ 
هجم�ات ع�ىل قطعاتن�ا املاس�كة 
لألرض، حيث تم�ت معالج�����ة 
اله���������دف وض��������رب 
الق�وة املهاجم�ة الذي�����ن الذوا 

بالف�������رار«.

طريان الجيش ينفذ ضربة الحشد الشعيب يحبط هجوما لداعش يف كركوك
جوية شمال شرق دياىل

املراقب العراقي/ دياىل...
ام�س  ال����دف�اع،  وزارة  اف�ادت 
طي����ران  ب����أن  الس�ب����ت، 
يف  رضب�ة  نف�����ذ  الجي���ش 
بمحافظ�ة  ناحي�������ة جل�والء 

دياىل.
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة،  وقال�ت 
»املراق�ب العراق�ي« نس�خة من�ه، 
إن »ط�ريان القوة الجوي�ة الحربي 

وبالتنس�يق م�ع عملي�ات الفرق�ة 
الخ�����امس�ة، نف�����ذ رضب�ة 
يف منطق�����ة زور االص�����اح 
ناحي����ة جل�والء ش�مال رشق�ي 

دياىل«.
وأضافت، أن »الرضبة أس�فرت عن 
مقتل عنرص من داعش وتدمري وكر 
للعصابات اإلرهابية بداخله أسلحة 

وأعتدة«.
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ألم

ط ا
شري

ال

المعارضة الكردية تطالب المركز بحمايتها 
من االرهاب السياسي في االقليم

لمناقشة ارتفاع االصابات واللقاحات.. االزمة 
النيابية تعقد اجتماعا مع وزارة الصحة غدا

املراقب العراقي/ بغداد...
طال�ب النائب عن كتل�ة األمل الكردس�تانية رسكوت 
ش�مس الدين، امس الس�بت، بتوف�ري الحماية لنواب 
االقليم »املعارضة« وذلك عىل خلفية االعتداء الذي عىل 

جرى عىل النائب غالب محمد.
وق�ال ش�مس الدي�ن، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إن »هنال�ك إرهاب س�يايس يس�بق عملية 
االنتخاب�ات، م�ن آج�ل اس�تهداف كل م�ن يع�ارض 

سياسة أحزاب ويتصدى لفسادها«.
وأضاف أن »نواب املعارضة يف اإلقليم يتعرضون لشتى 
أنواع االس�تهداف قضائيا وسياسيا وحتى حياتهم يف 
خط�ر، وعىل بغداد التدخل آلن هؤالء يمثلون الش�عب 

العراقي بكامله، ويجب حمايتهم«.
وأش�ار إىل أنه »لن نثق بنتائج التحقيق التي س�تعلن 
عنه�ا حكومة اإلقليم، ويجب أن تك�ون لجنة خاصة 
من بغداد تت�وىل عملية التحقيق باالس�تهداف األخري 

للنائب غالب محمد”.

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلنت خلي�ة االزم�ة النيابية، امس الس�بت، عن 
عقده�ا اجتماع�ا مع مس�ؤولن يف وزارة الصحة 
ملناقشة جملة من القرارات بينها لقاحات وارتفاع 
االصابات.وق�ال مقرر الخلية جواد املوس�وي، يف 
بي�ان تلق�ت »املراقب العراق�ي« نس�خة منه إنه 

»نظ�را لتصاع�د االصاب�ات بكورونا خ�ال االيام 
االخ�رية وصدور العديد م�ن التعليمات والقرارات 
من اللجنة العليا للصحة والسامة الوطنية والتي 
ش�ملت تعطيل  الدراس�ة والحظر الجزئي والكيل 
وكذلك موضوع توفري اللقاحات والطاع الش�عب 

وممثليه عىل تفاصيل هذه االحداث«.

وبن أن »اللخلية قررت اس�تضافة املس�ؤولن يف 
وزارة الصحة يوم االثنن املقبل الس�اعة 12 ظهرا 

يف مقر مجلس النواب«.
وش�هد املوق�ف الوبائي يف الع�راق ارتفاع حصيلة 
االصابات بفايروس كورونا، خصوصا بعد دخول 

السالة الجديدة للباد.

عن العدوان األمريكي األخير: 
إنها الحرب سادتي..!

الرضب�ة األمريكي�ة األخرية ليس�ت األوىل ولن تك�ون األخرية، لكنه�ا تختلف عن كل 
االعت�داءات الت�ي س�بقتها، بأنه�ا األوىل يف عه�د الرئي�س الديمقراطي باي�دن، وهذا 
يؤكد أن النجاس�ة نجاس�ة، مهما تغ�ري لونها أو قوامه�ا كما يق�ول الفقهاء، وثمة 
معطيات!األول؛ أن الهجوم األمريكي فجر الجمعة، استهدف عدة مناطق عىل الحدود 
العراقية مع س�وريا، وليس الحدود الس�ورية مع الع�راق،أي أن الرضبة كانت داخل 
األرايض العراقية؛ وكان الهدف منها، موقع لواء 4٦ يف الحشد الشعبي قاطع عمليات 
الجزي�رة؛ والذي نفذ الرضبة هو »الط�رف األمريكي« الذي يقود التحالف »األصدقاء« 
يف التحال�ف الدويل ضد اإلرهاب! يعني أنهم رضب�وا جهة إرهابية بنظرهم، وقدم لهم 

هذا التربير وزير خارجيتنا� كما يف املعطى الثاني!
الثاني، أن هذا العدوان س�بقه تحريض علني؛ من وزير خارجية العراق فؤاد حس�ن، 
وه�و من حزب مس�عود البارزان�ي االنفصايل بأن فصائ�ل املقاومة ه�م إرهابيون.! 

والرضبة األمريكية جاءت بعد ساعات من هذا الترصيح الوقح..
الثالث؛ أن الجوكري نزار حيدر، املعروف بعمالته وكراهيته للحشد، وهو رئيس مركز 

اإلعام العراقي يف واشنطن، رصح برصيحات موثقة بأن:
� الكاظم�ي طلب من بايدن أن تكون الرضبة العس�كرية األمريكية يف س�وريا وليس 

يف العراق! 
-  موض�وع قص�ف الحش�د نوقش خ�ال مكامل�ة هاتفية ب�ن الكاظم�ي والرئيس 

األمريكي بايدن!
-  بايدن أبلغ الكاظمي  بأن أمريكا س�رد عىل قصف أربيل من خال رضبات للحش�د 

الشعبي!
-  الكاظمي طلب أن تكون الرضبة غري مثرية ملش�اعر العراقين ولذلك ردت واشنطن 

عىل األرايض السورية!
الراب�ع؛ أن ه�ذه الترصيح�ات ربما محاول�ة من ه�ذا العميل إلرباك الوض�ع الداخيل 
العراقي، وربما هي شغل جوكري عميق، لكن املؤكد أنها لم تأت جزافا، وهي متناغمة 
إىل حد كبري، مع ترصيحات وزير الدفاع األمريكي الجنرال السابق لويد أوستن؛ بأنهم 
أي األمريكان« شجْعنا العراقين عىل التحقيق وَمدِّنا باملعلومات االستخباراتية؛ وكان 

ذلك مفيدا جدا لنا يف تحديد الهدف«
الخامس؛ أن وزير الخارجية الرويس أكد، أن الواليات املتحدة لم تبلغ موسكو بخطتها 
ش�ن غ�ارات جديدة عىل رشق س�وريا إال قب�ل دقائق مع�دودة من تنفي�ذ الهجوم.. 
وأوض�ح الفروف، أثناء مؤتمر صحفي مش�رك، عقده يف موس�كو يوم الجمعة 2٦/

ش�باط الجاري، مع نظريه األفغاني محمد حنيف أتمر، أن العس�كرين الروس تلقوا 
إخطارا من الجانب األمريكي بشأن الغارات الجديدة قبل 

أرب�ع أو خمس دقائق فقط من ش�نها، مضيفا: »حتى 
إذا تحدثن�ا عن إجراءات منع وقوع االش�تباك املعتادة، 
يف العاقات بن العس�كرين ال�روس واألمريكين/ فإن 
مثل هذا اإلخطار الذي يأتي بالتزامن مع تنفيذ الرضبة 
ال يجلب أي منفعة«.أي أن روسيا وأطرافا دولية، فضا 
عن الحكوم�ة العراقي�ة، التي لم تحرجه�ا ترصيحات 

أوستن، كانت عىل علم مسبق بالعدوان.
الس�ادس، أن املكتب اإلعامي لوزير الدفاع أصدر بيانا، 
ق�ال فيه:« تع�رب وزارة الدفاع العراقية عن اس�تغرابها 

مل�ا ورد يف ترصيحات وزي�ر الدفاع األمريك�ي واملتعلقة 
بحصول تبادل للمعلومات االس�تخباراتية مع العراق س�بق 

اس�تهداف بعض املواقع يف األرايض الس�ورية. إننا ويف الوق�ت الذي ننفي فيه حصول 
ذلك، نؤكد أن تعاوننا مع قوات التحالف الدويل، منحرص بالهدف املحدد لتش�كيل هذا 
التحال�ف، والخ�اص بمحاربة تنظيم داع�ش، وتهديده للعراق، بالش�كل الذي يحفظ 

سيادة العراق وسامة أراضيه«
البيان يكشف أن وزارة الدفاع معنية بالتنسيق والتواصل مع األمريكان، لألهداف التي 
ُذك�رت فيه، لذلك فإن نفي وزارة الدفاع العراقية ملا رصح به وزير الدفاع األمريكي ال 
يعد كافيا، فالنفي هذا ال قيمة له، ويحتاج الس�تدعاء وزير الدفاع إىل مجلس النواب، 
بغية االستفس�ار منه عن االعتداء الغاش�م عىل ألوية الحش�د الش�عبي، وهم رشكاء 

التضحية والدم مع جيشنا الباسل.
السابع؛ الطائرة التي نفذت القصف هي من طراز F15E،  القنابل التي تم استخدامها 
يف القص�ف JDAM k  الطائرات الحربية ت�زودت بالوقود من قبل طائرة إرضاع جوي 
من طراز KC10Douglas فوق محافظة األنبار أماكن القصف طالت 7 أهداف ٦ منها 
كان�ت قد فرغت من قبل فصائ�ل املقاومة عىل خلفية تحليق طريان التجس�س فوق 

املنطقة .
• الخاصة:

. تعترب هذه الرضبة انتهاكا أمريكيا صارخا جديدا للسيادة العراقية؛
. يج�ب اتخاذ موقف قوي وحاس�م من الحكوم�ة العراقية والربمل�ان وجميع القوى 

والشخصيات السياسية تجاه هذا االنتهاك السافر.
. يجب اإلرساع بتطبيق قرار الربملان العراقي الشجاع من قبل الحكومة.

. يجب تطهري سماء العراق قبل أرضه من دنس اإلرهاب األمريكي.
. ترصيح وزير الخارجية بمثابة ضوء أخرض إىل املجتمع الدويل عىل استهداف املقاومة 
والقضاء عليها بحجة اإلرهاب، ولذلك يجب أن يكون واضحا أن فؤاد حس�ن يجب أن 

يخضع للمساءلة القانونية، وأن تتم إقالته فورا.
. من الذي قدم معلومات ضد الحشد من الطرف العراقي؟!

كام قبل السام: إشارة عميقة لها مغزى للذين
يس�تطيعون الغوص بعمق معنى الس�يادة؛ يف عام 19٦9 أعلن مزارع يدعى )ليونارد 
كاس�يل( استقاله عن أس�راليا وأعلن مزرعته » دولة استقال« ولتأكيد جديته رفع 
علم�ه الخاص وطبع عملته املحلية ودعا نفس�ه »األمري ليون�ارد« يف عام 1977 أعلن 
الحرب عىل أس�راليا ولكن الجيش األس�رايل لم يحرض ..فأعل�ن انتصاره يف الصحف 

املحلية.!  سام.

ألواح طينية...

قاسم العجرش 

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

تحالف الفتح: تراجع البنتاغون عن تعاون الحكومة 
بعملية استهداف الحشد جاء لتدارك الموقف

املراقب العراقي/ بغداد...
اعت�رب النائب عن الفتح فاض�ل جابر, امس 
الس�بت, ان تراجع املتحدث الرس�مي باسم 
البنتاغ�ون عن الترصيح ال�ذي ادىل به وزير 
الدفاع األمريكي اوس�تن بشان وجود تعاون 
اس�تخباري م�ع الحكوم�ة العراقي�ة بان�ه 
»تدارك« لعدم تأكيد تعاون السابق لعمليات 
استهدفت الحشد خاصة فيما يتعلق بحادثة 

املطار.
وق�ال جاب�ر، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 

ب�ه  ادىل  ال�ذي  »الترصي�ح  إن  العراق�ي« 
وزي�ر األمريك�ي اوس�تن بعد الرضب�ة التي 
اس�تهدفت مواق�ع ع�ىل الرشي�ط الحدودي 
ب�ن العراق وس�وريا والذي كش�ف فيه عن 
تع�اون اس�تخباري عراق�ي ام�ر يس�تحق 
التحقق منه«، مطالب�ا »لجنة االمن والدفاع 
النيابية بالتحقي�ق بخصوص هذا الترصيح 

الخطري«.
وأضاف ان »الراجع الرسيع للبنتاغون وعىل 
لس�ان متحدث�ه ج�ون كريبي بنف�ي وجود 

تع�اون هو مجرد ت�دارك ل�إدارة االمريكية 
خوفا من من تأكيد تعاون الس�ابق لعمليات 
اس�تهدفت الحش�د الش�عبي خاص�ة فيما 
يتعلق بحادثة املطار«.وكان املتحدث باس�م 
البنتاغون جون كريبي قد كتب عرب “توير” 
قائا: “كان�ت الحكومة العراقي�ة تحقق يف 
هوي�ة الجهات الت�ي أطلق�ت صواريخ عىل 
أراضيها يف األيام واألسابيع األخرية. لكننا لم 
نس�تخدم املعلومات العراقية لتحديد أهداف 

لهجماتنا تلك الليلة«.

دع�ت األم�ن الع�ام لحركة ب�ادي الوطني�ة زهرة 
البجاري، امس الس�بت، الحكوم�ة اىل بيان موقفها 
إزاء االعت�داءات األمريكي�ة الس�افرة تجاه الحش�د 

الشعبي.
وقالت البجاري، يف ترصيح لراديو »العهد« وتابعته 
»املراقب العراقي« إن »حكومة مصطفى الكاظمي 
مطالب�ة أن توض�ح س�بب االعت�داءات األمريكي�ة 

املتكررة عىل قوات الحشد الشعبي“.
وأضافت أن »هذه االعتداءات ليست املرة األوىل التي 
تقوم بها الواليات املتحدة األمريكية 
م�ن االعتداء عىل ق�وات عراقية 
مرابطة عىل الرشيط الحدودي 

العراقي السوري«. 
وأشارت إىل أن »الحكومة 
مدع�وة إليض�اح تكرار 
األمريكي�ة  الخروق�ات 
تجاه الس�يادة الوطنية 
تتجاه������ل  ال  وان 

املوضوع«.

إذاعيترصيح
تحذيرات للحكومة بعدم 
تجاهل خروقات واشنطن 

للسيادة العراقية
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لفت�ت النائبة عن االتحاد الوطني الكردس�تاني ريزان ش�يخ 
دل�ر ، أن التأخ�ر يف إقرار املوازنة ليس بصال�ح موعد إجراء 

االنتخابات، مبينة أن بغداد وأربيل لم تتفقان حتى اآلن«.
وقال�ت دلر ، إن »تاخر إقرار املوازنة ليس يف صالح الجميع، 
س�يما مع قرب موع�د اج�راء االنتخابات املبك�رة، مبينة أن 
»رصف االم�وال املخصص�ة لالنتخاب�ات سيس�هم كث�را يف 
التحض�رات الج�راء املبك�رة يف موعدها املح�دد، دون تاجيل 
جديد«.وأضاف�ت »ل�م نتوص�ل لغاي�ة االن الي تفاه�م م�ع 
بغداد بش�ان املوازنة، س�يما يف تثبت حصة االقليم املالية من 
الصن�دوق السيادي«.وأش�ارت دلر إىل أن »االس�بوع الجاري 
قد يش�هد حس�م قضي�ة كردس�تان وتحديد املوع�د النهائي 

والتصويت عىل موازنة 2021 ».

 توقف�ت البورص�ة الرٔييس�ية يف س�وقي 
الكف�اح والحارثي�ة ع�ن الت�داول نتيجة 
الحظر الشامل الذي تم تطبيقه ابتداء من 
يوم الجمعة ويستمر لغاية يوم غد االحد.

وه�ذه هي امل�رة الثاني�ة الت�ي توصد بها 
البورصة ابوابها خالل الحظر الذي فرض 
من تاريخ 18 من ش�هر ش�باط الجاري.

وق�ال مص�در, ان البورصة الرٔييس�ية يف 

س�وق الكفاح والحارثية ببغ�داد توقفت 
عن التداول نتيجة تطبيق الحظر الشامل.
واضاف ان أسعار البيع والرشاء استقرت 
يف مح�ال الصرفة باالٔس�واق املحلية التي 
فتح�ت البعض منها ابوابها يف بغداد حيث 
بلغ س�عر البيع 145750 دين�ارا عراقيا، 
بينما بلغت اسعار الرشاء 144750 دينارا 

لكل 100 دوالر امريكي.

نائبة: تأخير إقرار الموازنة سيؤثر 
على موعد االنتخابات

للمرة الثانية .. البورصة في العراق 
تتوقف عن التداول نتيجة الحظر الشامل

اعل�ن عضو مجلس الن�واب مرض الكروي، 
ع�ن حس�م وزارة التج�ارة مص�ر وكالء 
البطاقة التموينية يف املناطق املحررة داخل 

البالد.
وق�ال الك�روي ،ان” وزارة التجارة توقفت 
عن تجهيز وكالء البطاقة التموينية س�واء 
للمواد الغذائي�ة او الطحني يف املناطق التي 
اجتاحها تنظيم داع�����ش االرهابي بعد 
حزي�ران 2014 وت�م نق�ل الي�ات التوزيع 
اىل املناط�ق الت�ي لج�������وء اليه�ا بعد 
م��ناطقهم  م������ن  ن����زوحه����م 

االصلية”.
واض�اف الكروي،ان�ه” تم مفاتح�ة وزارة 
التجارة بكتاب رسمي من اجل ايجاد حلول 
ناجع�ة للمش�ك�����لة الفت�ا اىل ان وزير 
التجارة ح�دد اليات تجهيز ال�وكالء باملواد 
الغذائية والطحني م����ن خالل مس�ارات 
محددة ابرزها التقييم االمني للوك�����يل 
وان يك�ون ضم�ن االرس العائدة اىل مناطق 
النزوح الفتا اىل ان رد الوزارة سيت�������م 
التعام�ل به فورا خاص�ة وان العرشات من 
الوكالء ينتظرون حس�م ملفهم املعلق منذ 

سنوات”.
وكان العش������رات م�ن وكالء البطاق�ة 
مناطق����ه�م  م�ن  نزوح�وا  التمويني�ة 
داع�ش  قب������ل  م�ن  اجتياجه�ا  ع�ر 
ف����ي حزي�ران 2014 ما دف����ع وزارة 
التج�����ارة اىل تعلي�ق تزويده�م بامل�واد 

الغذائية.

التجارة تحسم مصير
» وكالء التموينية«
في المناطق المحررة

اس�تبعد املخت�ص يف الش�أن االقتصادي من�ار العبيدي 
، انخف�اض س�عر رصف ال�دوالر امام الدين�ار يف االيام 

املقبلة .
وق�ال العبي�دي ان« س�عر رصف الدوالر ل�ن يتغر عن 
س�عره الح�ايل »، مؤكدا :«ان س�عر ال�دوالر داعم قوي 

للموازنة ».
واش�ار اىل :« ان اس�عار النفط بتغر مس�تمر يف النزول 
والصعود وهذا يؤثر بس�عر رصف الدوالر امام الدينار ، 

لكن ليس كثرا ».
وش�هد س�عر رصف الدوالر امام الدين�ار امس الجمعة 
انخفاض�ا اىل 144 الف دينار مقابل كل مائة دوالر ، بعد 

ان ارتفع اىل 146 الف دينار مطلع االسبوع املايض .

مختص اقتصادي : سعر صرف 
الدوالر لن يتغير في االيام المقبلة

أعلن�ت محافظ�ة النج�ف األرشف ، أنها نتائ�ج اللجنة 
الوزاريَّة التي أرس�لتها وزارة النفط إىل منطقة الرهبان 
الواقعة يف بادية املحافظة، الستكشاف املكامن النفطيَّة 
يف املنطق�ة، بع�د أْن ش�هدت أكث�ر من مرَّة تش�ققات 
يف أرضه�ا وخ�روج غ�ازات وحرائق م�ن باطنها.وقال 
محاف�ظ النجف لؤي الي�ارسي ، إن “منطق�ة الرهبان 
الواقعة يف بادية النجف ش�هدت أكثر من مرَّة تشققات 
يف أرضها وخروج غازات وحرائق من باطنها”، مش�راً 
إىل أنَّ وزارة النفط وبناًء عىل طلب من املحافظة أرسلت 
لجن�ة تضم ع�دداً من الخ�راء الستكش�اف املنطقة«.

وأض�اف اليارسي، أنه “حتى اآلن لم تعلن أّي نتائج من 

قب�ل وزارة النفط، فقد تم إرس�ال أكث�ر من لجنة ألخذ 
عينات ودراس�ة املنطقة وظاهرة التش�ققات والغازات 
املنبعث�ة منها”، مبين�اً أنَّ “املحافظة تنتظ�ر يف الفرتة 
املقبلة لجنة أخرى الستكشاف املنطقة ولم ُيحدَّد حتى 
اآلن هل انَّ املنطقة تحتوي عىل كميات جيدة من النفط 
يمك�ن اس�تثمارها أو ال«.واوض�ح أن “املنطق�ة ليس 
غريباً عليها وجود النف�ط، فهناك حقول نفط يف بادية 
النجف مشرتكة مع الس�ماوة، وحقول أخرى مشرتكة 
مع الحلة وكربالء، كما يوج�د حقل نفط داخل الحدود 
ت إحالت�ه بالفعل لغرض  اإلداريَّ�ة ملحافظة كرب�الء تمَّ

استثماره«.

النجف تنتظر تقرير لجنة االستكشافات عن المكامن النفطية
أعلنت الرشكة العامة للسكك الحديد ، عن عرض 
م�رشوع الربط من الف�او إىل الحدود الرتكيَّة عر 

القناة الجافة إىل االستثمار.
وش�دد مدير عام الرشكة طالب جواد الحس�يني 
يف بيان ، عىل “أهميَّة مش�اريع السكك املعروضة 
لالس�تثمار ومنها م�رشوع الربط الس�ككي من 
الفاو إىل الح�دود الرتكيَّة عر القناة الجافة لدعم 

االقتصاد وتعظيم املوارد املاليَّة للرشكة”.
وأش�ار الحس�يني إىل “تنفيذ مش�اريع الس�كك 
ضمن قانون االس�تثمار خصوص�ا ذات الجدوى 
االقتصاديَّ�ة باالعتم�اد عىل ال�رشكات الرصينة 

منها تنفيذ مرشوع فاو – الشعيبة السرتاتيجي، 
واملشاريع املستقبليَّة ومحور الربط إىل تركيا عر 
ربيعة – فيش�خابور مع إع�ادة تأهيل الخطوط 
املواصف�ات  ضم�ن  كفاءته�ا  ورف�ع  الرئيس�ة 
اب�رز  “ع�رض  إىل  الحس�يني  العامليَّة«.ولف�ت 
 PEG املش�اريع وخط�وط الس�كك ع�ىل رشك�ة
االٕيطاليَّة املتخصصة يف املجال الس�ككي لدراسة 
تنفيذ املش�اريع االس�تثماريَّة املطروحة وتطوير 
بع�ض املفاص�ل من اج�ل رفع كف�اءة الخطوط 
لزيادة وتامني انس�يابيَّة سر قطارات املسافرين 

والبضائع«.

السكك تعرض مشروع الربط بين الفاو وتركيا إلى االستثمار

االقت�صادي

العمل تعلن تشكيل لجان 
حكومية لمحاسبة من ُيسرِّح 

العاملين خالل الحظر
أعلنت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية 
، عن تش�كيل ف�رق تفتيش�����يَّة جوَّالة 
مهمته�ا رص�د رشكات القط�اع الخ�اص 
ح العامل�����ني خ�الل م�دة  الت�ي ت�رِّ
الحظر الصحي التخاذ اإلجراءات القانونيَّة 

ها. بحقِّ
وق�ال مدير ع�ام دائ�رة العم�ل والتدريب 
املهن�ي بال������وزارة رائد جب�ار باهض 
الج������وَّال�ة،  التفتيش�يَّة  “الف�رق   ،
مهمته�ا متابع�ة تطبي�ق أصح�اب تل�ك 
الرشك�������ات تعليم�ات ع�دم تريح 
العامل�ني بصف�ة أجٍر يوم�ي للحفاظ عىل 
فرص�ة عمله�م”، منبه�����اً ع�ىل أنَّه�ا 
ل املالحظ�����ات ضّد املخالفني  “ستس�جِّ
الق����انونيَّ�ة  اإلج������راءات  التخ�اذ 

بحقهم«.
وأض�اف باه�ض، أن “ال�وزارة تعمل عىل 
االتجاه املعاك�س بهذا الجان�ب، أي توفر 
ف�رص عمل للعاطلني بما ُيس�هم يف تقليل 
نس�ب البطال�ة يف املجتمع”، مش�دداً عىل 
أنَّ ال�����وزارة “ض�د أيِّ خط�وة ال تأخذ 
بنظر االعتب����ار مصلح�����ة العاملني 
القط�اع  رشكات  يف  اليوم����ي  باألج�ر 

الخاص”.
ي  وأشار  إىل “تخصيص أرقام ساخنة لتلقِّ
ش�كاوى الع�����املني بالقطاع الخاص، 
كم�ا أنَّ هناك فريق�اً مختصاً باإلجابة عن 
االتص�االت من قب�ل العامل�ني، م��ن أجل 
م�كان  إىل  مب�����ارشًة  الوص������ول 
العمل حال تس�جيل أي مالحظات س�لبيَّة 
بح�����قِّ صاح�����ب العم�����ل ضد 

العاملني به«.

أرقام واقتصاد
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دوالرًا للبرميل الواحد نسبة 
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ايضا سعر خام البصرة الثقيل
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ماليين برميل نفط يوميا 
هي الخطط الجديدة 

لتقليل  نسبة انتاج الذروة 
من االنتاج العراقي

أعلن�ت نقاب�ة الصيادلة ، ع�ن قيام االدع�اء العام يف 
مجلس القضاء االعىل بمخاطبة وزارة الصحة بشأن 

ارتفاع أسعار االدوية يف البالد.
وقال نقيب الصيادل�ة مصطفى الهيتي ، ان “النقابة 
فاتح�ت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص 
ارتف�اع اس�عار االدوية يف الصيدليات”، مش�راً إىل أن 
“الكاظم�ي أبدى اهتمامه باملوضوع الذي س�يعرض 

للمناقشة يف إحدى جلسات مجلس الوزراء”.
واض�اف الهيتي ان “االدعاء الع�ام يف مجلس القضاء 
األعىل رفع مذكرة بشأن ارتفاع أسعار األدوية بصورة 
عام�ة، وأرس�ل كتاب�ا اىل وزارة الصح�ة”، مبيناً أنه 
“سيتم تشكيل لجنة تشمل النقابات املعنية وممثلني 

عن وزارة الصحة لدراسة املوضوع”.
وأش�ار اىل ان  “ تس�عرة ال�دواء وفق قان�ون مزاولة 

مهنة الصيادلة، تقع عىل عاتق لجنة مشرتكة مؤلفة 
م�ن وزارة الصح�ة باإلضاف�ة إىل عض�و م�ن نقابة 

الصيادلة”.
وأكد الهيتي ان “أسعار األدوية الحالية غر مقبولة”، 
داعياً إىل “اتخاذ إجراءات رسيعة ملعالجة هذا االرتفاع 
الكبر يف األس�عار والذي أضاف عبئا كبراً عىل كاهل 

املرىض وأرسهم”.

القضاء يتدخل في ارتفاع أسعار االدوية ويخاطب الصحة رسميا

االقتصاد العراقي يتهاوى بالتصنيف العالمي 
..وحكـومـــة الكاظمي تتبجح باإلصالح

الـ »B-« يالصقه منذ عدة سنوات 

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
م�ا زالت الحكومة الحالي�ة تبحث عن منجز حقيقي , 
م�ن خالل خلط االوراق وإيه�ام العراقيني بذلك ، فهي 
تكذب ع�ىل املواطن من خالل سياس�اتها التي أوقعت 
البل�د يف مطبات اقتصادية كبرة ، ويف مقدمتها ضعف 
إجراءاته�ا يف مواجهة فاي�روس كورونا، فمعظم دول 
العالم قدمت مس�اعدات ضخمة لشعوبها ، إال العراق 
الذي تعد إجراءات حكومته فاش�لة , فهي أضافت 3,5 
مالي�ني عراق�ي اىل قائمة خط الفقر بس�بب تخفيض 
عملته�ا املحلية , ما انعكس س�لبا عىل االس�واق التي 
ش�هدت ارتفاعا يصل اىل أكثر من 40% بأس�عار املواد 
الغذائي�ة وبم�ا فيه�ا املنتج الوطن�ي , فوزي�ر املالية 
االس�تهالك  لغ�رض  بترصيح�ات  يخ�رج  وكعادت�ه 
االعالم�ي ويص�ور أن الوض�ع امل�ايل للع�راق عاملي�ا 
مس�تقر نحو B- وهو يف حقيقة االمر من أخطر أنواع 
التصنيفات , ما حرم العراق من قروض جديدة بسبب 

عدم ثقة املجتمع العاملي بحكومته.
فق�د أعلن وزير املالية عيل عالوي عن محافظة العراق 
عامليا عىل تصنيفه االئتماني عند درجة _B مع التأكيد 
عىل االستقرار املايل واالقتصادي حسب الوكالة الدولية 

.&S ستاندرز أند بورز
وذك�ر بيان للوزارة أن عالوي ش�ارك يف حلقة حوارية 
ملناقش�ة التط�ورات االقتصادي�ة واملالي�ة والتصنيف 
االئتمان�ي للع�راق ع�ر الفيدي�و )كونفرانس( ضمت 
خراء ومختصني من وزارت�ي املالية والنفط وممثلني 
ع�ن البن�ك املرك�زي. ويف ه�ذا الش�أن ي�رى الخب�ر 
االقتص�ادي عب�د الرحمن املش�هداني أن�ه منذ خمس 
س�نوات والعراق مس�تقر يف التصنيف العاملي B- بعد 

أن هبط من تصنيفه السابق b+ والحكومة الحالية لم 
تحقق أية إنجازات اقتصادية تذكر لتخفيض التصنيف 
العامل�ي , ففي العام املايض اقرتضت الحكومة الحالية 
37 تريلي�ون دين�ار م�ن االحتياط�ي النق�دي , ما دق 
ناقوس الخطر لدى املؤسس�ات املالية العاملية بش�أن 

عجز العراق عن تسديد ديونه الخارجية.
وتاب�ع املش�هداني يف اتص�ال مع ) املراق�ب العراقي(, 
أن »رفع قيمة الدوالر أثن�اء جائحة كورونا أكر خطأ 
ودليل عىل تخبط الحكومة , فقد س�اهم يف رفع معدل 
الفق�ر اىل 40% وه�و أمر خط�ر لدولة غني�ة بالنفط 

, ومعظ�م سياس�ات الحكوم�ة الحالي�ة أثرت س�لبا 
ع�ىل القطاع�ات االقتصادي�ة االخرى , يف ظ�ل توقف 
التعيين�ات الحكومي�ة وعدم إفس�اح املجال لتنش�يط 

القطاع الخاص الستيعاب جيوش العاطلني«.
تقاري�ر مالية عاملية أك�دت أن اقتص�اد العراق ضمن 

أخطر اقتصاديات العاملية وأنه يش�كل مجازفة كبرة 
لالس�تقرار املايل للجه�ات الضامنة الت�ي أقرضته, و  
قالت وكالة AM Best األمريكية الخاصة بالتأمينات، 
يف تقري�ر خاص حول الع�راق يف إطار تقارير مخاطر 
تتعلق ب� 138 دولة حول العالم، تحدد فيها مستويات 
الخطورة لكل بلد، بم�ا يخدم رشكات التأمني العاملية 
للوف�اء بالتزاماتها املالي�ة وعدم قدرته ع�ىل االلتزام 
بتعهدات�ه املالية .وتابع التقرير ,إن االقتصاد العراقي 
يفتقر بش�دة للتنوع، ويعتمد بش�كل كبر عىل قطاع 
النف�ط، الفتاً إىل أن وب�اء كورونا فاقم من انكش�اف 
البلد اقتصادياً، حيث صنف العراق ضمن الدول األكثر 
خط�ورة )CRT5(.وبش�أن ترصيح�ات وزي�ر املالية 
وتصني�ف العراق امل�ايل, أكد الخبر املختص بالش�أن 
االقتصادي عبد الحسني الشمري , أن وزير املالية عيل 
عالوي أكد عىل االس�تقرار امل�ايل واالقتصادي املتحقق 
 ,&S حاليا, حس�ب الوكالة الدولية س�تاندرز أند بورز
وهذا الكالم مغاير للحقيقة , فالجميع يعلم أن العراق 
يفتقر اىل االس�تقرار املايل واالقتص�ادي وأن إجراءات 
حكومته يف تغير س�عر ال�رصف أثناء جائحة كورونا 
هو أك�ر خطأ س�يايس , فالحكومة لم ت�راِع الظرف 

املايل ألبناء العراق يف ظل ارتفاع الفقر والبطالة .
وأض�اف الش�مري, أن بق�اء الع�راق يف تصنيفه املايل 
الحايل مهدد بالهبوط بس�بب سياسة الحكومة املالية 
والتي صنفت االخطر عامليا بعدم اس�تطاعة املجتمع 
ال�دويل املايل الوث�وق بها , وكان االج�در بالحكومة أن 
تش�غل القطاع�ات االقتصادية االخ�رى ويف مقدمتها 
القطاع الخاص الستيعاب العاطلني , بدال من تركيزها 

عىل بقاء العراق دولة استهالكية.

شركات أجنبية تقدم مقترحات لتدوير نفايات بغداد إلنتاج الكهرباء
كش�فت لجنة الطاقة والنفط النيابية 
، ع�ن تقديم رشكات أجنبية مقرتحات 
بصيغ�ة مش�اريع متنافس�ة من أجل 
وباق�ي  بغ�داد  العاصم�ة  تخلي�ص 
املحافظات من مش�كلة النفايات التي 
تعانيه�ا وخصوص�اً يف عملي�ة الطمر 

الصحي.
وق�ال عض�و لجن�ة الطاق�ة والنف�ط 
النيابي�ة أمج�د العقاب�ي يف بي�ان ، إن 
ال�رشكات قدم�ت مقرتحات  “بع�ض 
النفاي�ات  لتدوي�ر  محط�ات  إلنش�اء 
الطاق�ة  انت�اج  إج�ل  م�ن  بغ�داد  يف 
الكهربائية، إال أن هذه الرشكات ارتأت 
أن يكون ف�رز النفايات من قبل األهايل 
)كما ه�و الح�ال يف ال�دول املتقدمة(، 
وحقيقة فإن هذا االمر لن ينجح، كون 
أغلب األهايل ال يتمتع�ون بثقافة لفرز 

النفايات”.
وأض�اف العقابي، أن “بعض الرشكات 
االجنبية قدمت أفكاراً إلنشاء محطات 

دون  م�ن  بغ�داد  داخ�ل  حضاري�ة 
ف�رز، وتخلي�ص العراق م�ن النفايات 
املكدس�ة، إضافة اىل تشغيل الكثر من 
األي�دي العامل�ة، إال أن االختالف الذي 
وقع ب�ني وزارة الكهرباء وتلك الرشكة 

التي ترغب بإنشاء املحطة بشأن سعر 
بيع امليغ�اواط الواحد والذي قدرته  ب� 

160 دوالراً، وهذا سعر كبر جداً”.
وب�ني العقابي، أن�ه “إذا تعاونت أمانة 
بغ�داد ودفعت ج�زءا من هذا الس�عر، 

فيمك�ن أن تت�م عملية بن�اء مثل هذه 
املحط�ة، واملوضوع قيد الدراس�ة اآلن 
وله جدوى اقتصادية، خاصة وأن هذه 
املحط�ة صديق�ة للبيئ�ة، وس�تخلص 
الع�راق م�ن الطمر الصح�ي، لذا يجب 
أن تكون هناك جلس�ة بني أمانة بغداد 
ووزارتي الكهرباء والنفط التي ستقوم 
بتزوي�د املحط�ة بكمي�ة وق�ود قليل�ة 

ألغراض التشغيل”.
وأك�د أن “الج�دوى تكم�ن يف إذا ما تم 
احتس�اب الكلفة العالية التي تتحملها 
أمان�ة بغ�داد يف رفع النفايات ش�هرياً 
مقارنة بكلفة عم�ل هذه املحطة، كما 
أن الرشكة املس�تثمرة تعه�دت بتوفر 
وكابس�ات  النفاي�ات   لرف�ع  آلي�ات 
ملعالجته�ا، وس�نميض به�ذا املرشوع 
الخدم�ي والس�رتاتيجي إذا م�ا اتفقنا 
مع أمانة بغداد عىل تحمل نصف مبلغ 
املرشوع، ومن املحتمل أن تعمم الفكرة 

عىل جميع املحافظات”.
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ابن سلمان يستجدي العطف األميركي

المراقب العراقي/ متابعة
وأش�ارت قن�اة »كان 11« الرس�مّية، 
إىل أّن املحادثات األخ�رة بني الجانبني 
تركزت ح�ول قلق آل س�عود من تغر 
اإلدارة يف الوالي�ات املتحدة، ومخاوفها 
من سياس�ة إدارة الرئيس جو بايدن، 
ال�ذي س�بق وأن هاج�م الس�عودية، 
الصحف�ّي  قتل�ة  بمالحق�ة  وتوع�د 
الس�عودّي املعروف، جمال خاشقجي، 
ع�ام  باس�طنبول  ب�الده  قنصلّي�ة  يف 
الع�دوان  بوق�ف  توع�د  كم�ا   ،2018
الس�عودّي املس�تمر عىل اليمن، ورفع 
الغطاء عن جرائم ويل العهد السعودّي 

محمد بن سلمان.
ولم يمِض أشهر عىل الخرب الذي نقلته 
إذاعة جيش العدو، والذي فضح زيارة 
رئي�س ال�وزراء الصهيون�ّي بنيام�ني 
نتنياه�و، ووزير الخارجّي�ة األمريكّي 
الس�ابق مايك بومبيو، إىل الس�عودية، 
واجتماعهما مع ويلّ العهد الس�عودّي، 
محم�د ب�ن س�لمان، حي�ث أش�ارت 

صحيفة »يديع�وت أحرونوت« العربّية 
وقته�ا، إىل أّن اللق�اء الثالثّي جرى بعد 
أن اس�تقل نتنياه�و طائ�رة إىل مدينة 
»ناع�وم« الس�احلّية وأم�ى هناك 3 
س�اعات، فيم�ا رف�ض مكت�ب رئيس 

وزراء العدو التعليق عىل هذا الخرب.
أس�لوب  املراقب�ون ع�ىل  اعت�اد  وق�د 
الصمت السعودّي يف مثل هكذا قضايا، 
فق�د ك�ررت الري�اض صمته�ا لغياب 
أّي مربر س�يايّس أو أخالق�ّي أو دينّي، 
لالتصال مع الصهاين�ة أو زيارتهم إىل 
ب�الد الحرم�ني الرشيف�ني، وُيعتقد أن 
تك�ون كل تل�ك املعلوم�ات مرسبة من 
تل أبيب نفس�ها، كما فعلت هيئة البث 
الرس�مّية التابع�ة للع�دو، عن�د زيارة 
الصهاينة للسعودية، ويومها أوضحت 
أّن الرقابة العسكرّية سمحت ببث خرب 
زيارة نتنياهو وكوهني للس�عودية، ما 
يش�ر إىل رغب�ة حكومة الع�دو بإلقاء 
الض�وء ع�ىل انجازاته�م م�ع النظ�ام 
الس�عودّي، الذي س�يخفض من جديد 
الهابط�ة يف الش�ارع  أس�هم اململك�ة 

العربّي واإلس�المّي، عق�ب االتصاالت 
األخرة.

املص�ادر  الص�دد، أوضح�ت  ويف ه�ذا 
ب�ني  االتص�ال  قن�وات  أّن  العربّي�ة 
ال  الصهيون�ّي  والكي�ان  الس�عودية 
ت�زال مفتوح�ة، بم�ا يف ذل�ك مكاملات 
هاتفّية بني مس�ؤولني كب�ار، حيث تم 
ط�رح مخ�اوف الرياض من سياس�ة 
باي�دن خالل املحادثات مع املس�ؤولني 
اعتق�اد  م�ن  انطالق�اً  الصهاين�ة، 
السعودية بأن الكيان الصهيونّي يمكن 
أن يس�اعدها أم�ام اإلدارة األمريكّي�ة 

الجديدة.
ويف الوقت الذي تتشارك فيه السعودية 
والكي�ان الصهيونّي املخاوف نفس�ها 
والس�يما فيما يتعلق بسياس�ة بايدن 
تج�اه عدة قضايا، ف�إن الرياض قلقة 
من التعامل املتشدد إلدارة بايدن بشأن 
مل�ف حق�وق اإلنس�ان يف مملك�ة آل 
س�عود، يف ظل األنباء الت�ي تتحدث أّن 
االتصاالت األخرة لم تكن إال جزءاً من 
اتصاالت مكثفة تج�ري بني الجانبني، 

حي�ث إن الس�فر الس�عودّي يف األم�م 
املتحدة، عبد الله املَُعلمي، أشار يف وقت 
س�ابق، إىل اس�تعداد الري�اض لتطبيع 
العالق�ات م�ع ت�ل أبي�ب، إذا اع�رف 
الكي�ان الصهيون�ّي بتأس�يس الدول�ة 
الفلسطينّية وإنهاء االحتالل، متناسّياً 
اإلم�ارات  أطلقته�ا  الت�ي  االدع�اءات 
والبحرين بع�د التطبيع والتي لم تفرز 

عن إيقاف ضم األرايض الفلسطينّية.
وبما أّن االتصال األخر لم يكن األول بني 
السعودية والكيان الغاصب، باالستناد 
إىل أّن ابن سلمان اجتمع عدة مرات مع 
نتنياهو، وفق تقارير إعالمّية، وُيتوقع 
أّن يكون االتص�ال األخر بني القيادات 
بأهم  الصهيونّية والس�عودّية مرتبطاً 
املواضي�ع املطروح�ة يف املنطقة وهي 
العالقة مع واش�نطن املرتبطة بش�كل 
وثي�ق مع ملفات أخرى، أهمها حقوق 
اإلنس�ان يف اململك�ة، واالنج�رار نح�و 
التطبيع الذي تؤّيده وتدعمه السعودية 
الت�ي أصبح�ت ع�ىل وش�ك االنخراط 
فيه، وامللف النووّي اإليرانّي واملس�اعي 

الس�عودّية لزيادة الضغط عىل طهران 
م�ع اإلدارة األمريكّي�ة الجديدة، حيث 
تخ�ى الري�اض م�ن ع�ودة الرئيس 
األمريك�ي باي�دن إىل االتف�اق النووي 
املوق�ع م�ع إي�ران ع�ام 2015 والذي 
انسحب منه سابقه دونالد ترامب عام 
2018 وأع�اد فرض عقوب�ات صارمة 

عىل الجمهورّية اإلسالمّية.
وعىل الرغم من عدم وجود أّي عالقات 
رس�مّية ُمعلنة بني الس�عودية الكيان 
الصهيون�ّي، إال أن األخ�ر كش�ف عرب 
ي�ويس  اس�تخباراته،  جه�از  رئي�س 
كوهني، قب�ل مدة، أّن إع�الن التطبيع 
الس�عودّي م�ع الكي�ان الغاصب بات 
وش�يكاً، فيم�ا كش�فت اململك�ة عرب 
وزي�ر خارجيتها، فيصل ب�ن فرحان، 
أّن التطبي�ع م�ع ت�ل أبيب »س�يحدث 

بالفعل«.
وأعرب وزير الخارجّية السعودّي بكل 
وقاح�ة عن أمله بأن يك�ون التفاقات 
الخيانة بني العدو الصهيونّي الغاصب 
وبع�ض دول ال�رشق األوس�ط تأث�ر 

إيجابّي، مضيفاً أّن التوصل التفاق بني 
الس�عودية وتل أبيب يتوقف عىل تنفيذ 
ما أسماها »مبادرة التسوية العربّية«، 
حيث اعتربت تل�ك الترصيحات خيانة 
واضحة م�ن اململكة لدينه�ا وأخالقها 

وقيمها العربّية واإلنسانّية.
أّن الس�عودية  الجدي�ر بالذك�ر  وم�ن 
انحازت إىل صف االحتالل ضد أصحاب 
األرض واملقدسات، فهل يمكن ألحد أن 
ينىس ترصيح�ات رئيس اس�تخبارات 
النظ�ام الس�عودّي الس�ابق، بن�در بن 
س�لطان، الذي فضح نوايا الس�عودّية 
تجاه القضّية الفلس�طينّية، وعرّب بكل 
وقاحة عن غضب بالده من ترصيحات 
املس�ؤولني الفلس�طينيني، وكأّنه كان 
ينتظ�ر ترحيب�اً فلس�طينّياً بانخ�راط 
بع�ض ال�دول العربّي�ة يف التحالف مع 

العدو الصهيونّي.
تده�ور  بزي�ادة  التنب�ؤات  وتتصاع�د 
األمريكّي�ة  اإلدارة  ب�ني  العالق�ة 
والري�اض، بعدما أعطى باي�دن أوامر 
بنرش املعلومات الرسّي�ة حول تقطيع 
خاش�قجي، يف ظ�ل غض�ب أمرك�ي 
واض�ح من ترصفات ابن س�لمان التي 
أماط�ت اللث�ام ع�ن حقيق�ة أمري�كا 
وخاص�ة يف عه�د دونال�د ترامب، ففي 
رد عىل سؤال يف مؤتمر صحفي بالبيت 
األبيض نرشته شبكة cnn،  حول داللة 
أّن بايدن ال يخطط لالتصال بويل العهد 
الس�عودي، وما إذا كان�ت تلك الخطوة 
رمزّي�ة وكيف يمكن أن تتغر العالقات 
والس�عودية،  املتح�دة  الوالي�ات  ب�ني 
أشارت املتحدثة باس�م البيت األبيض، 
إىل أّن الوالي�ات املتح�دة تقيم عالقاتها 

مع السعودية.
ويف الوق�ت ال�ذي اعتربت أّنه س�يكون 
ل�دى بالده�ا اتص�االت م�ن نظ�ر إىل 
نظ�ر مع الس�عودية يف تهميش علنّي 
لويل العه�د، أضافت: »نتوقع أن يجري 
باي�دن محادث�ة م�ع املل�ك يف الوق�ت 
املناسب«، مش�رة إىل وجدود مكونات 
أخ�رى للعالق�ة ب�ني البلدي�ن، وبينها 
حقيق�ة أن ج�و باي�دن ع�ىل عك�س 
اإلدارة الس�ابقة لن يراجع أو يصمت 
عندما تك�ون لديه اعراض�ات أو قلق 
بشأن قضايا مرتبطة بحقوق اإلنسان 
وحرية التعبر أو أي يشء آخر، بحسب 

تعبرها.

يوم بعد آخر، تقترب الرياض من حظيرة التطبيع األمريكّية مع العدو الصهيونّي الغاشم، وتتأّكد رواية كيان 
االحتالل الذي عبر عنها عبر رئيس جهاز استخباراته، يوسي كوهين، حول أّن إعالن التطبيع السعودّي معه 

بات وشيكًا، حيث كشف تقرير عبرّي، عن اتصاالت جرت مؤخرًا بين كبار المسؤولين في كل من الكيان المجرم 
والسعودية.

المراقب العراقي/ متابعة
دع�ت املقررة األممية املعنية بحاالت اإلعدام 
خ�ارج نط�اق القض�اء، اغن�س كاالم�ار، 
الواليات املتحدة إىل ف�رض عقوبات عىل ويل 
العهد السعودي تستهدف أصوله الشخصية 

وأيضا مشاركاته الدولية.
واعت�ربت املحقق�ة األممي�ة أن�ه يجب عىل 
واش�نطن أال تمن�ح حصان�ة ل�ويل العه�د 
الس�عودي من الدعاوى املدني�ة وأن تضمن 

كشف الرسية عن جميع املعلومات.
إىل ذلك دعت كاالمار الس�عودية للكشف عن 
مصر جثة خاش�قجي وعما إذا تم التخلص 

منها يف القنصلية باسطنبول.
وكانت رئيس�ة مجل�س الن�واب األمريكي، 
نان�ي بيل�ويس، اعت�ربت يف وق�ت س�ابق، 
أن ع�ىل الحكوم�ة إعادة تقيي�م العالقة مع 
الس�عودية، وإع�ادة ضبطه�ا، وذل�ك بع�د 

تقرير االس�تخبارات ح�ول مقتل الصحفي 
السعودي، جمال خاشقجي.

المراقب العراقي/ متابعة...
دع�ت األمم املتحدة واألعضاء األوروبي�ون يف مجلس األمن، إرسائيل إىل 
وق�ف هدم منش�آت البدو يف غور األردن، مطالبني بوصول املس�اعدات 
اإلنسانية إىل تجمعهم يف منطقة حمصة البقيع، وفقاً لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
ويف ختام دورة مجلس األمن، أكدت إس�تونيا وفرنسا وآيرلندا والنروج 
واململكة املتحدة أنها »تش�عر بقلق بال�غ إزاء عمليات الهدم ومصادرة 
املمتلكات التي قامت بها إرسائيل مؤخراً« وطالت »منشآت ممولة من 

االتحاد األوروبي والجهات املانحة يف حمصة البقيع يف غور األردن«.
وع�ربت تل�ك الدول ع�ن القل�ق أيضا من عواق�ب هذه الق�رارات »عىل 

مجتمع يضم حوايل 70 شخًصا، بينهم 41 طفالً«.
وقال الدبلوماسيون األوروبيون: »نكرر دعوتنا إلرسائيل إلنهاء عمليات 
الهدم واملصادرة. كما ندعو إرسائيل إىل السماح بوصول كامل ومستدام 

ودون عوائق للمساعدات اإلنسانية إىل مجتمع حمصة البقيع«.
وأع�رب مبعوث األمم املتحدة إىل املنطقة، النروجي تور وينس�الند، عن 

قلقه أمام مجلس األمن من عمليات الهدم واملصادرة.
وق�ال إن إرسائي�ل »هدم�ت أو ص�ادرت 80 مبن�ى يف التجم�ع البدوي 

الفلسطيني يف حمصة البقيع«.
وأشار إىل أن هذه القرارات تسببت مرارا يف نزوح 63 شخصا، بينهم 36 

طفالً، وتأتي يف أعقاب عمليات هدم مماثلة حدثت يف ترشين الثاني.

الطمع اإلسرائيلي في غور األردن 
يصطدم برفض أممي وأوروبي

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف أرفع مسؤول عس�كري أمريكي يف الرشق األوسط عن تفاصيل 
جديدة بشأن حادثة تعرض قاعدة عني األسد التي تستخدمها الواليات 

املتحدة يف العراق لقصف إيراني يف كانون الثاني العام املايض.
وج�اء ه�ذا يف ترصيح�ات أدىل بها قائ�د القي�ادة املركزي�ة األمريكية، 
الجن�رال فرانك ماكينزي، لقناة »يس بي إس«، ضمن حلقة من برنامج 
»60 دقيقة« س�تبث بالكامل اليوم األح�د، وضمنها لقطات لم تعرض 
بع�د عىل الجمه�ور تم تصويرها بواس�طة طائرة مس�رة وهي توثق 

لحظة الهجوم
ونقل�ت »يس بي إس« ع�ن ماكينزي قوله ضمن الربنام�ج إن الرئيس 
األمريكي السابق دونالد ترامب أصدر أمرا باغتيال القائد الشهيد قاسم 
س�ليماني، قبل س�تة أيام من قصف عني األس�د، بزع�م ورود تقارير 
اس�تخباراتية مفادها أن إيران كانت تع�د لهجمات ضد قوات الواليات 

املتحدة وسفارتها وقواعدها يف العراق.
وأش�ار الجن�رال إىل أن رص�د االس�تخبارات األمريكية بش�كل مس�بق 
تحض�رات اإليرانيني للهجوم الصاروخي أتاح لها إجالء معظم القوات 

من القاعدة التي كان فيها نحو ألف جندي و50 طائرة.
وذك�ر ماكينزي إنه لو ل�م يتخذ هذا اإلجراء لخ�رست الواليات املتحدة 
ج�راء الهج�وم 100-150 جندي�ا و20-30 طائ�رة، مضيف�ا أن إيران 
أطلق�ت إجم�اال 16 صاروخا رضبت 11 منها قاعدة عيد األس�د، مقرا 

بأن هذا القصف كان »هجوما لم يره من قبل«.
وتابع: »صواريخهم كانت دقيقة ورضبوا إىل حد كبر ما أرادوا رضبه«.

قائد عسكري أمريكي بارز ُيقر 
بدّقة الصواريخ اإليرانية التي 

استهدفت عين األسد

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد رئيس هيئة االس�تخبارات العسكرية اللواء 
عب�د الل�ه الحاك�م، الس�بت، أن الع�دوان رك�ز 
اس�تهدافه ملحافظة مأرب أكث�ر من غرها من 
محافظ�ات الوط�ن باعتبارها مرك�ز قوة مهم 

للبلد وألهمية دور أبنائها.
وقال اللواء الحاكم خالل اللقاء املوس�ع ملشايخ 
وأعي�ان ووجه�اء محافظ�ة مأرب ال�ذي عقد 
بالعاصم�ة صنعاء: إن »أبناء مأرب األس�بق إىل 
الرجلة والش�هامة ومواجهة العدوان األمريكي 

السعودي«.
ون�وه إىل أن »البوابة الرشقية املفتاح لطرد قوى 
العدوان وهذا يتطلب الحضور املكثف يف املعركة 
بال�زاد والزن�اد، مؤك�دا أن قبائل م�أرب عليها 
الي�وم مس�ؤولية مكثفة، مس�ؤولية الس�احة 

ومسؤولية األرض واإلنسان«.
وش�دد ع�ىل جمي�ع القبائ�ل اليمني�ة مواجهة 

استهداف العدوان للروابط االجتماعية والقبلية 
واألعراف املعروفة عن القبل اليمنية املختلفة

وج�دد اللواء الحاك�م التأكيد أن الوطن يتس�ع 
للجمي�ع ولكن عىل قاعدة أن الوطن مس�ؤولية 
الجمي�ع والفرصة س�انحة لتصحي�ح األخطاء 

قبل فوات األوان.
وأوضح رئيس هيئة االس�تخبارات أن مسارات 
التحري�ر للبل�د ل�ن تتوق�ف وتطه�ر البالد من 
االحتالل واجب الجميع والدور التكاميل مطلوب 

وأبناء مأرب البوابة واملفتاح.

مسؤول عسكري يمني يوضح سبب تركيز العدوان على مأرب

الغارديان: بريطانيا تخاطر بخلق غوانتنامو جديد في سوريا فورين بوليسي تعتبر الصين »الفائز األكبر« 
في الشرق األوسط

األمم المتحدة تطالب أميركا بمعاقبة 
ولي العهد السعودي

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
كشف تقرير لصحيفة الغارديان الربيطانية، السبت، 
ان س�حب الجنسية عن الدواعش الربيطانيني ورفض 
اس�تقبالهم، يجع�ل اململك�ة املتح�دة تخاط�ر بخلق 

معتقل غوانتنامو جديد يف سوريا.
وذكر التقري�ر ان ”ترك بريطانيا لدواعش�ها عالقون 
يف س�وريا س�يضعهم يف خطر خلق معس�كر مشابه 
ملعس�كر االعتقال االمريكي الش�هر بع�د أن رفضت 
املحكم�ة العلي�ا اس�تئناف احدى مجن�دات داعش يف 
س�وريا ش�ميمة بيغ�وم ضد قرار س�حب جنس�يتها 

الربيطانية”.
وقالت املحكمة إن ”بام�كان الدواعش الطعن يف قرار 
املحكم�ة ، لكنها لم تب�ني كيف يمكنه�م القيام بذلك 
فاالمر مروك ليد الحكومة الربيطانية التي ال ترغب يف 
املساعدة، فيما قالت محامية جمعية ريبرف الخرية 

لحقوق االنس�ان مايا فوا إن ” هذه ليست سياسة بل 
هو أكثر من تخيل عن املسؤولية ، ما لم تكن السياسة 

هي إنشاء غوانتانامو جديد يف سوريا”.
واوض�ح التقرير ان ” ما يقدر ب� 24 بالًغا و 35 طفالً 
ممن غادروا بريطانيا لالنضمام إىل داعش محتجزين 
يف سوريا يف أحد املعسكرات العديدة التي يديرها أكراد 
س�وريون ، حيث وصفت الظ�روف بأنها مزرية، و تم 

سحب الجنسية الربيطانية للعديد منهم”.
واش�ار التقرير اىل أن ” أن 900 بريطاني س�افروا إىل 
س�وريا أو العراق لالنضم�ام إىل داعش. ُقتل حوايل 20 
باملائة من ه�ؤالء وعاد 40 باملائة منه�م  إىل ديارهم، 
أم�ا الباق�ون فهم إم�ا مفق�ودون أو محتج�زون يف 
معس�كرات كردية ، وغالًبا ما يتم س�حب جنس�يتهم 
الربيطانية لكونهم يشكلون خطرا عىل االمن القومي 

بحسب مزاعم وزارة الداخلية الربيطانية “.

المراقب العراقي/ متابعة ...
نرشت مجلة »فورين بوليي« مقاال للباحث 
املتخص�ص بالدراس�ات الصيني�ة يف جامعة 
أكس�فورد آيك فريم�ان قال في�ه؛ إن أمريكا 
كانت عىل مدى 12 عاما تحاول فك ارتباطها 

بالرشق األوسط.
وقد اس�تجابت القوى اإلقليمية، بالبحث عن 
حلف�اء جدد والتنافس بش�كل أكثر رشاس�ة 
بعضه�ا م�ع بع�ض. وبعي�دا ع�ن العناوين 
الرئيسية، فقد كانت الصني هي الفائز األكرب 
يف الرشق األوس�ط ما بعد أمري�كا كما يقول 
فريمان. وكانت بكني أصال أكرب مشر لنفط 
املنطقة وأصبح�ت اآلن، وبدون ضجة، القوة 
الخارجية الوحيدة التي لها عالقات سياسية 

وتجارية قوية مع كل دولة رئيسية هناك.
وبالنس�بة لواش�نطن، فهذا يعني أن الرشق 
األوس�ط يع�اود الظه�ور كس�احة لتنافس 
القوى العظمى. وال يهدد نفوذ الصني املتزايد 
يف الرشق األوسط أي مصالح حيوية ألمريكا 

بشكل مبارش بعد.
ومن هن�ا يقول الكاتب؛ إن ع�ىل إدارة بايدن 
فرض ثمن عىل الصني وإيران ملنع رشاكتهما 
االسراتيجية الناش�ئة من النمو بدون رادع. 
ويج�ب أن ت�درك أيض�ا أن معظ�م حلفائها 
ورشكائه�ا يف ال�رشق األوس�ط -بم�ا يف ذلك 
إرسائيل ودول الخلي�ج- مصممون عىل عدم 
االنحياز إىل أي طرف يف التنافس الجيوسيايس 

بني أمريكا والصني.

االحد 28 شباط 2021 العدد 2534 السنة الحادية عشرة

السعودية تلوذ بالصهاينة هربًا من العزلة الدولية

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال بير باربي الخبر الفرني يف الحماية من 
 )Caen( »اإلش�عاعات النووية بجامع�ة »كان
الفرنس�ية إن الري�اح الت�ي هب�ت مؤخرا عىل 
فرنس�ا قادمة من إفريقيا حمل�ت معها رماال 

مشعة نوويا.
وأوض�ح أنه�ا أت�ت م�ن مناط�ق يف الصحراء 
الجزائري�ة ملوث�ة باإلش�عاعات النووي�ة منذ 
بداية س�تينيات القرن املايض بسبب التجارب 
ال�� 17 الت�ي أجرته�ا باري�س هن�اك، خ�الل 

احتاللها الجزائر، لصنع قنبلتها النووية.
وتوص�ل الخب�ر الفرن�ي، واملستش�ار ل�دى 
مخابر »آك�رو« )ACRO( وجمعية متخصصة 
يف مراقبة اإلشعاعات يف فرنسا، إىل هذه النتائج 
املؤك�دة علمي�ا بعد تحليل�ه كمية م�ن الغبار 
أصفر اللون غر معهود يف املنطقة جمعها من 
منطق�ة »ش�ابيل دي بوا« يف مرتفع�ات جبال 

»جورا« يف بداية شهر شباط.
وأوض�ح بي�ر باربي أن�ه إذا كان�ت الجزيئات 
املش�عة يف هذا الغبار الرميل الصحراوي، وهي 

مادة ال� »س�يزيوم 37«، غر ضارة يف فرنسا، 
إال أنه�ا خط�رة عىل س�كان وبيئ�ة الصحراء 

الجزائرية.

خبير: الرياح حملت رمااًل نووية مشعة من صحراء الجزائر إلى فرنسا



 يجب علينا أن نتوقف عند النارصية طويالً لكي نتمكن من قراءة 
أحداثها الس�اخنة التي ال ينبغي أن تس�تمر حاص�دة أرواح أهل 
ه�ذا اللواء العزيز من مدني�ن وقوات أمنية ُيذبحون عند مصالح 
آخرين قد ال ينتمون إىل النارصية أو ال ينتمون إىل العراق اساساَ..

وقب�ل وقوفن�ا الواجب ه�ذا، أنا أدع�وا املتظاهرين الس�لمين يف 
كل جزء م�ن العراق يف النارصية وغري النارصي�ة إىل التوقف عن 

التظاهر عمالً بمقولة »من األشجع أن ال يموت املرء أحياناً«..
والس�بب ه�و أن م�وج العن�ف ال�ذي يغطي املش�هد أق�وى من 
مطالبه�م وال يبايل بأرواحهم من أج�ل تحقيق مطالبه الخاصة، 
ل�ذا فأن�ا أدعوهم صادق�اً ألن يتوقف�وا برغم رشعي�ة مطالبهم 
وس�لمية تظاهراته�م، وعليه�م أن ينظم�وا صفوفه�م ويعملوا 
بطريقة ثانية لن تكون س�هلة لكنه�ا قد تحفظ لهم ولنا جميعاً 

أرواحهم الغالية علينا جداً.
املتظاهرون الس�لميون املطالبون بتوفري الخدمات وفرص عمل 
ومكافح�ة الفس�اد وإزال�ة الطغمة الفاس�دة عن إدارة ش�ؤون 
الن�اس هؤالء بما تحملوه من تآمر وإجحاف وتعديات صوت هذا 
الشعب املُبتىل الذي ُيعول عليه وال يجب التفريط به بأي حال من 
األحوال فال ضري باإلنسحاب ولو بشكل مؤقت لكي تنجيل بعض 
الغ�رة ويتبن الخي�ط االبيض من األس�ود ويذه�ب الزبد جفاء 

ويمكث يف األرض ما ينفع الناس..
وإن كان وال بد..فليك�ن مطلب أهل النارصية األعزاء ومطلب كل 

العراقين هو إقالة الحكومة التي لم تستطع كسابقتها:
١. حماية املتظاهرين وكشف قتلتهم الحقيقين..

٢. تحقيق مطالب الناس التي خرجوا من اجلها وقدموا تضحيات 
جسام من أجل تحقيقها..

٣. ب�ل ل�م تس�تطع أن تميز بن الش�غب املعادي وب�ن التظاهر 
املطلبي السلمي..

واألنك�ى من ذلك هو ما حدث عىل الحدود العراقية الس�ورية من 
قصف امريكي ملواقع عراقية عىل أس�اس معلومات عراقية كما 

إدعت وزارة دفاع العدوان األمريكي!
إن الحكومة لم تتقاعس عن تحقيق مطالب املتظاهرين وحماية 
ارواح العراقين فقط، بل فاقمت األوضاع املأساوية يف النارصية 

تحديداً ويف العراق بصورة عامة فهذه الحكومة:
١. تعطل بال مررات معاشات الناس..

٢. اوقفت فرص العمل وجعلتها حرصاً بمستش�ارين وبطائن لم 
يقدموا شيئاً للعراقين.

٣. رفع�ت س�عر رصف ال�دوالر مقاب�ل الدينار لُتش�عل الس�وق 
العراقية وتزداد معاناة العراقين املساكن.

٤. ل�م ُتنص�ف العراقي�ن باملوازن�ة اإلنفجاري�ة الت�ي تصفه�ا 
بالتقشفية.

٥. ألغ�ت إتفاقي�ات إس�راتيجية مجدي�ة وأبدلته�ا بإتفاقي�ات 
مجحفة بحق العراقين.

من هنا نتبن إن املش�كلة الحقيقة يف النارصية ويف عموم العراق 
ليست بمحافظ ما فقط بل إن املشكلة الحقيقية هي بالحكومة 
املركزي�ة التي لم تق�دم حلوالَ واقعي�ة، بل إنها ُتس�اهم بتفاقم 
األوض�اع املزري�ة يف ه�ذا البل�د، لذا يج�ب الدعوة م�ن محافظة 
النارصي�ة العزيزة وم�ن كل محافظات الع�راق إلقالة الحكومة 
الت�ي ل�م تقدم م�ا يريده أهل ه�ذا البلد، وهي ل�ن تتمكن من أن 
ُتج�ري إنتخابات مبك�رة يف ظروف مناس�بة وورقته�ا البيضاء 

مجرد إنشاء لن ينشئ شيئاً يف العراق..

النارصية لن تهدأ 
إال بإقالة الحكومة

 إياد اإلمارة 
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بقلم/ تدمري عبد الوهاب
 لك�ن ه�ل سيس�تطيع باي�دن فع�اًل إصالح 
ما أفس�ده ترامب يف هذا الحل�ف الذي ترضر 
كث�رياً بفعل سياس�اته الت�ي جعلتهم تابعن 
وخاضع�ن، ال رشكاء يف املصالح واألهداف؟ 
وه�ل الظ�روف الحالي�ة وم�ا تتس�م به من 
توطي�د للعالق�ات التجارية ب�ن أوروبا وكل 
م�ن روس�يا والص�ن، وتح�ول ه�ذه ال�دول 
نح�و اقتصاد الس�وق، وتبني روس�يا الخيار 
الس�يايس الديمقراطي الليرايل، يساهم فعالً 
يف إعادة إحياء الجبهة األطلس�ية بالحماسة 
نفس�ها التي كانت عليها إبان الحرب الباردة 
بن املعسكر االشراكي واملعسكر الرأسمايل، 
والت�ي كان الرصاع فيه�ا وجودياً بن نمطن 

من اإلنتاج يقفان عىل طريف نقيض؟
إنها أس�ئلة تحيلنا إىل ما يمكن أن تكون عليه 
العالقات الدولية مستقبالً، وتحّدد مدى قدرة 
بايدن عىل إحياء الجبهة األطلسية، التي يبدو 
أنه�ا فقدت ال�رضورة املوضوعي�ة لوجودها 
أصالً، وذلك بع�د أن انتفت األحالف التقليدية 
األخ�رى وأصيب�ت عالقاتها البيني�ة بأمريكا 
بتل�ف كب�ري يس�تحيل ترميم�ه لالعتب�ارات 

التالية:
- س�قوط نم�وذج الديمقراطي�ة األمريكية، 
والذي أصبح موضع سخرية من طرف الكثري 
من ال�دول، بما فيه�ا األوروبي�ة، وخصوصاً 
م�ع ما أظهرت�ه التط�ورات األخ�رية للنظام 
الس�يايس األمريكي ال�ذي تفاقمت تناقضاته 
الداخلية نتيجة الرصاعات األفقية والعمودية 
التي يعيش�ها املجتمع األمريكي املنقسم عىل 
نفس�ه، وك�ذا الفس�اد الس�يايس واألخالقي 

لنخبه السيايس.
وبالت�ايل، إّن محاولة بايدن األخرية التوجه إىل 
حلف�اء أمريكا التقليدين م�ن أجل رأب صدع 
ما ش�اب عالقتها بهم خ�الل مرحلة الرئيس 
الس�ابق دونال�د ترام�ب، لن تعي�د الحلف إىل 

سابق عهده.
- املصال�ح االقتصادية والتجارية املش�ركة 
ب�ن كل من أوروبا والصن وروس�يا، س�واء 
عر مش�اريع الطاقة الروس�ية األوروبية، أو 

عر االس�تثمارات االقتصادية الضخمة التي 
تق�ارب ١٥0 مليار يورو بالنس�بة إىل الصن، 
الت�ي أصبح�ت ثالث مقص�د لالس�تثمارات 
األوروبي�ة، أو عر املب�ادالت التجارية معها، 
والتي بلغ�ت ٥86 مليار يورو، يف مقابل ٥٥٥ 
ملي�اراً م�ع الواليات املتح�دة األمريكية، رغم 
بع�ض التوت�رات الت�ي تتحّكم بها رواس�ب 
امل�ايض. كل ه�ذا جع�ل إمكاني�ة الع�ودة إىل 
األطلس�ية  الجبه�ة  أو  القديم�ة  األح�الف 
ممك�ن،  غ�ري  نفس�ها  واأله�داف  للغاي�ات 
وخصوص�اً أن القطب االقتصادي لدول رشق 
آسيا ومجموعة الريكس أصبح أكثر جاذبية 
لرأس امل�ال، كما أصبح واعداً من حيث النمو 

االقتصادي والتجاري والتقني.
إّن مح�اوالت بايدن إع�ادة أم�ريكا إىل املربع 

األول، زم�ن الحرب الباردة، حن كانت تتزعم 
الحلف الغربي أو ما كان يسمى بالعالم الحر 
م�ن دون منازع، من أجل الوقوف ضد الصن 
وروس�يا من جديد بخلفية غ�ري إيديولوجية، 
هو من جه�ة اعراف ضمني بتعددية قطبية 
وإقرار بنهاية مرحلة الهيمنة األمريكية التي 
تلت تفكيك االتحاد الس�وفياتي ١99١، والتي 
أبى ترام�ب اإلقرار بها كذل�ك، وهو ما دفعه 
إىل انتهاج سياسات خارجية عدائية حتى مع 

من كانوا يعدون حلفاء تقليدين ألمريكا.
وهنا، ال بدَّ من اإلشارة إىل بعض مؤرشات هذه 
الندي�ة التي يمكن تلخيصها يف العودة القوية 
لروس�يا إىل مجل�س األمن الدويل، واملش�اركة 
الفعال�ة يف صياغ�ة قرارات�ه، بع�د أن كانت 
أم�ريكا قد هيمن�ت عليه زمن غورباتش�وف 

وبوريس الس�ن اللذين كانا يجسدان مرحلة 
ضعف روسيا ويتبعان يشكل مطلق ألمريكا، 
وه�و م�ا عكس�ه ع�دد امل�رات القليل�ة التي 
استعملت فيها روسيا حّق االعراض الذي لم 
يتجاوز مرت�ن عىل امتداد ٢0 عاماً من العام 
١99١ إىل الع�ام ٢0١0، م�رة م�ن أجل رصب 
البوسنة يف العام ١99٤، ومرة أخرى من أجل 
ق�رص يف العام ٢00٤، يف مقابل 79 اعراضاً 
لالتح�اد الس�وفياتي خالل الس�نوات العرش 

األوىل فقط من تأسيس األمم املتحدة.
ه�ذا يف الوق�ت ال�ذي اتخ�ذت أم�ريكا يف هذه 
املرحلة قرارات خطرية طالت حلفاء ورشكاء 
اقتصادين س�ابقن لروس�يا، وريثة االتحاد 
الس�وفياتي، كالعراق وليبيا، وتوسيع الحلف 
األطل�ي رشقاً، وتفتي�ت يوغوزالفي�ا ودول 

البلقان...
لكن، وابتداء من العام ٢0١١، سيشهد العالم 
تح�والً يف اتجاه الح�د من األحادي�ة القطبية 
األمريكي�ة، وذل�ك بالع�ودة القوي�ة للص�ن 
وروس�يا إىل مجل�س األم�ن، والتي عكس�ها 
ع�دد املرات الكث�رية التي اس�تعملتا فيه حق 
النق�ض. وقد بلغ 8 مرات لروس�يا و٤ مرات 

للصن يف مدة لم تتجاوز 7 سنوات.
كما أن هات�ن القوتن العامليتن املتمثلتن يف 
الصن وروسيا تربطهما عالقات اسراتيجية 
اقتصادية وعسكرية تقّدر بمئات املالين من 
الدوالرات، ما يجعلهما قوتن جاذبتن لباقي 
دول العال�م النام�ي الذي يس�عى إىل عالقات 
دولي�ة تحف�ظ املصال�ح املش�ركة، وتحرم 
مبدأ عدم التدخل يف القرارات السيادية للدول 
والحكوم�ات، ب�ل إن هذا التكت�ل االقتصادي 
دول  مجموع�ة  توف�ره  ال�ذي  والتج�اري 
الريك�س أصبح يتمتع بق�وة جذب حتى ملن 
كان�وا حلف�اء تقليدين ألم�ريكا، وخصوصاً 
بع�د أن انتف�ى ال�رصاع اإليديولوجي لصالح 
ال�رشاكات االقتصادية والتجارية التي تعتمد 

مبدأ رابح رابح.
وم�ن جهة أخ�رى، بروز ق�وى عاملية جديدة 
عس�كرية واقتصادي�ة منافس�ة بق�وة عىل 
ص�دارة العالم ضمن إطار النظام االقتصادي 
الليرايل، وبروز قوى إقليمية صاعدة مقاومة 
للهيمن�ة األمريكي�ة تطمح لف�رض مكانتها 
قراراته�ا  اس�تقاللية  يخ�دم  بم�ا  الدولي�ة، 
ومصالحه�ا االس�راتيجية، وذل�ك م�ن أجل 
التفك�ري بطريقة مغايرة تقط�ع من خاللها 
مع االس�راتيجيات القائمة ع�ىل مبدأ إعادة 
فرض الهيمنة األمريكية لصالح مبدأ الرشاكة 
مع العالم وفق قواعد القانون الدويل، وهو مع 
األسف ما لم تستوعبه أمريكا، كما أنه يجعل 
يف املقاب�ل محاوالت باي�دن للعودة إىل الجبهة 
األوروبي�ة، كما كان الح�ال يف مرحلة الحرب 
الب�اردة، غ�ري مجد، وذلك من أجل اس�رجاع 
هيمنة لم تع�د رشوطها الداخلية والخارجية 
قائم�ة، بفعل التص�دع الذي يعيش�ه النظام 
الس�يايس واالقتص�ادي األمريك�ي من جهة، 

بقلم/ محمد الكعبي
 successful( الناج����ح  السياس����ي 
politician( ه�و ش�خص يختل�ف ع�ن 
االخري�ن الن�ه يمث�ل ناخبي�ه ويس�عى 
لتحقي�ق مصالحه�م والتي تنس�جم مع 
مصال�ح البلد والب�د ان يمت�از بمؤهالت 
اس�تثنائية، واول يشء البد أن يتوفر عنده 
هو معرفة جوهر العمل الس�يايس و هو 
)ممارس�ة القوة والسلطة والنفوذ( والبد 
ان يك�ون مطلع ع�ىل قواعده�ا وكيفية 
اس�تخدامها، ويمل�ك رؤي�ة ويحم�ل هم 
االم�ة ومصاله�ا، ومطل�ع ع�ىل حرك�ة 
االقتص�اد العامل�ي وكي�ف ت�دار الثروات 
وتوزيعه�ا، ويك�ون ع�ىل معرف�ة  تام�ة 
باألم�ن الداخيل والخارجي ألن السياس�ة 
واالقتص�اد واألم�ن بينهما تراب�ط وثيق 
وم�ن خالله يتحقق االس�تقرار والتنمية، 
وع�ىل الس�يايس الناج�ح  أن يمتلك العلم 
واملعرف�ة والثقاف�ة والقدرة ع�ىل االقناع 
والج�ودة  التحلي�ل  يف  والدق�ة  واالب�داع  
يف الط�رح واملن�اورة واالمان�ة والص�دق 
والشجاعة واالستشارة، والسيايس الجيد 
م�ن لديه ه�دف محدد، ويبعث برس�ائله 
بمه�ارة ويحافظ عىل جمهوره ويس�عى 
لنيل ثقتهم، ويسعى الصالح مجتمعه من 
خالل إدارته الجيدة، ويجيد فن التفاوض 

والتح�اور واالقن�اع ويتحك�م باعصاب�ه 
ومتنوع�ة  كث�رية  بملف�ات  ويحتف�ظ  
ليتمك�ن م�ن اس�تخدامها عن�د الحاجة، 
واملن�اورة  والرسع�ة  البديه�ة  ويمل�ك 
والتحكم بااللفاض ويملك البدائل الجيدة 
ويملك زمام املب�ادرة، ويتقمص اكثر من 
دور ويجيد التمثيل واالعالم ويملك س�عة 
الص�در وج�ودة البي�ان، وعن�ده الحلول 
الكثر املش�اكل واعقدها، ويتحىل بالكرم،  
وع�دم  والص�ر  االس�تماع  ف�ن  ويجي�د 
الت�رسع يف أصدار القرارات ويتجنب ردود 
االفع�ال املترسع�ة، ويحتف�ظ  بخط�وة 
للخل�ف ويملك البدائل املناس�بة، ويراقب 

ويحاسب بطانته وحاشيته.
الس�يايس الناجح  من يفهم أن التحالف، 
االتفاق، التفاهم، التفاوض، االنس�حاب، 
التكتي�ك  الهج�وم،  التأن�ي،  التناف�س، 
والتغيري حس�ب الزم�ان واملكان والظرف 
الخ�اص والع�ام كله�ا رضورات يج�ب 
ان يل�م به�ا بش�كل جي�د، وان يحتف�ظ 
بكث�ري م�ن اوراق الق�وة الت�ي تدعم�ه، 
ويمل�ك أوراق  ضغ�ط ع�ىل الخص�م ألن 
االس�تحقاقات واملكاس�ب تك�ون بق�در 
م�ا يملك من أوراق ق�وة حيث تمكنه من 
فرض رؤيته عىل االخرين، وان ال يكش�ف 
كل م�ايف جعبت�ه، وعلي�ه ان يجعل اآلخر 

أول من يبادر البراز ماعنده، وأن التلتبس 
عليه االم�ور، ويحت�اج إىل ق�راءة الواقع 
االجتماعي والثقايف والفكري بشكل جيد، 
فما التحتاج�ة اليوم تحتاجه غدا، ويجب 
أن يكون قريب م�ن املجتمع وحاجاتهم، 
ويبحث عن الحلول املناسبة لهم، البد من 
توفر البدائل املناسبة عنده والتي تنسجم 
واس�تغاللها  املتس�ارعة  املتغ�ريات  م�ع 
ملصلحة بلده، وعليه أن ٌيش�عر منافس�يه 
إنه يمل�ك الكثري من مصادر القوة وان لم 

يكن يملك اال ما قدمه.
 ينبغي للس�يايس قراءة ودراس�ة  تجارب 
قوته�م  نق�اط  ع�ىل  والوق�وف  االم�م 
وضعفه�م، وان يكون ق�ارئ جيد للعلوم 
السياس�ية  واالجتماعية واالدارية، وملم 
بثقاف�ة املجتمع وعاداته�م ومعتقداتهم 
ومطلع عىل الدستور والقوانن ويعي مبدأ 
الفصل بن الس�لطات والتداول الس�لمي 
للس�لطة ويؤمن بحرية الرأي والتش�اور 
ودوره،  ح�دوده  ويع�رف  واملش�اركة  
وعلي�ه ان اليلبس ثوب الل�ه تعاىل فيدعي 
الربوبية )َفَق�اَل أَنا َرُبُك�ُم األَعىَل( فيهلك 
وُيهل�ك، وال تلتب�س عليه االم�ور ويفرق 
ب�ن املصطلح�ات وبن الح�دود الخاصة 
الوظائ�ف  والعام�ة،  وال تختل�ط علي�ه 
فتضي�ع الدول�ة. ويفك�ر بواقعي�ة بعيدا 

ع�ن االماني واالوه�ام والخي�ال، ويؤمن 
بتكاف�ئ الف�رص واملصال�ح ويفكر قبل 
أن يتكل�م، ويحتفظ  بما يفكر به، مبادر 
مبدع وصاحب قرار مناس�ب يف كل وقت 
وظرف،  ليناً وحازما حس�ب ما تقتضيه 
املرحلة والظرف، يقض صبور اليش�تكي 
واليضي�ع الف�رص، يتحك�م بالتحالفات 

بدق�ة ومه�ارة عالي�ة، يعرف م�اذا وملن  
وكيف ومتى واين.  

يجي�د فن العالقات الداخلي�ة  والخارجية  
وق�ادر ع�ىل ح�ل الخالفات ب�ن االخرين 
ومحاور ومس�تمع جيد، وينظر السيايس  
للعالم بواقعية ولي�س بالتمني واالوهام، 
وينطل�ق بعقالنية لفهم الواقع، وال يلقي 

بال�وم عىل االخري�ن عند فش�له بل عليه 
تحمل مسؤولياته واليطلب من الواقع أن 

يتغري بل عليه هو ان يسعى لتغيريه. 
وأن اليكون مس�تبدأ ومستكرا وعليه أن 
يتعاط�ا بمبدأ املرون�ة ويخرج من االطار 
التقلي�دي وينظ�ر من خ�ارج الصندوق، 
ويتعاىل عن الصغائ�ر والتوافه، ويحتاط  

من الخصوم ويتغافل عن س�يئات الرعية 
ق�در االم�كان، ويق�دم املنج�ز الواقع�ي 
للن�اس بعي�دا ع�ن الش�عارات الفارغة، 
ويواكب العرص وينمي مهاراته ويحدثها 
دائماً، وأن يكون  مديراً ناجحاً وملماً بفن 
التسويق النه يريد ان يسوق ما يعتقد به، 
والس�يايس الجيد عليه أن يك�ون محيطاً 
بالجغرافية السياس�ية وم�درك ملا يرتب 
علي�ه عن�د أي خطوة يخطوه�ا، وينبغي 
عليه االس�تعانة بمستش�ارين مخلصن 
وأمناء واختصاص، ويميز بن املكاس�ب 
الفعلي�ة والهامش�ية.   أن رصاع  الق�وى 
وتباين املصالح وسياسة املحاور والتدخل 
الخارج�ي والداخ�يل  تقوض عم�ل القوة 
السياسية الوطنية وتفرض واقعا يتطلب 
م�ن تلك الق�وة التكات�ف والتحالف وترك 
الخالف�ات  مع ترتي�ب االولويات لضمان 
تحقي�ق املصال�ح العلي�ا للبل�د، أن تطور 
العم�ل الس�يايس وتش�عبه يف مس�ارات 
تف�رض  ومتغ�رية   مختلف�ة  ومناه�ج 
ع�ىل الق�وة الوطني�ة العمل ع�ىل تنظيم 
امورها بش�كل ينسجم مع حجم التحدي 
لتس�تطيع م�ن النه�وض بمس�ؤولياتها 
لتحقيق السعادة لشعبها من خالل اعداد 
رجال دولة  قادرين عىل القيام بمسؤولية 

إدارة البالد والعباد.

بقلم/ مهدي المولى
هذه حقيقة  معروفة ومفهومة  وملموسة ملس اليد  ليس 
هذا فحس�ب بل أصبح�ت رحم ومصنع لخل�ق اإلرهابين  
اإلره�اب الوهاب�ي الصدام�ي ومرك�ز لتجم�ع الكثري من 
اإلرهابي�ن الهارب�ن من س�وريا من  م�دن  عراقية  مثل 
اإلنب�ار  تكري�ت املوص�ل ومدن أخ�رى  وقاع�دة  لتدريب  
وتس�ليح اإلرهابين الوهابن والصدامن ويف نفس الوقت 
موضع  انطالق هذه العنارص اإلجرامية الوحش�ية  لتدمري 

العراق وذبح العراقين 
 ول�و دققنا م�ن هو املس�ئول عن ه�ذه الحال�ة  يف حزام 
بغداد  التضح لنا بش�كل واضح ان الحكومة هي املسئولة 
بالدرج�ة االوىل ع�ن ذلك وه�ي وحدها تتحمل املس�ئولية  
فالحكومة كانت مقرصة  تماما يف واجبها  يف مهمتها   بل 

كان�ت غ�ري مبالية وغري مهتمة  يف حقيق�ة   هذه املنطقة 
وغ�ري فاهمة لخطورته�ا وعالقتها بالنظ�ام الدكتاتوري 
اإلرهابي  منذ ان فرض الطاغية  نفسه وعائلته  سادة  عىل 
العراقين بدا بزيادة  النزعة الطائفية والعنرصية وتحويل 
بغ�داد  اىل مناط�ق  كل منطقة محص�ورة بطائفة واحدة  
ومن�ع االختالط ألنه يطف�ئ نريان الطائفي�ة والعنرصية  
مث�ال منع اي مواط�ن من غري  األعظمية ان يس�كن فيها 
كم�ا جعل ح�زام بغداد مقت�رص عىل طائف�ة واحدة  كما 
فصل س�امراء وبلد وتكريت  ومناط�ق كردية وتركمانية 
وجع�ل منه�ا محافظة تحت اس�م صالح الدي�ن وأضاف  
منطقة النخيب التابعة لكربالء اىل اإلنبار وجعلها  مناطق 
مفخخ�ة  بانتظ�ار األوامر  لتنفج�ر   لحماية حكم صدام 
وأفراد عائلته وعبيده وجحوشه  من ثورة الشعب العراقي 

وغضب�ه والدفاع عنهم  وكان ملج�أ أمان   يف حالة هروب 
ص�دام وزمرته حتى أنه أجر واش�رى الكثري من كالب آل 
س�عود القاعدة وداعش حيث بلغ أكثر من ٢0 ألف وهابي   
ووزعه�م ع�ىل الفلوج�ة  والكث�ري منه�م يف ح�زام بغداد  
الجدير بالذكر كانوا يف الفلوجة يتحركون بشكل علني أما 
يف  حزام بغداد فكانت حركتهم بش�كل رسي   لقربهم من 
املناطق الش�يعية الن مهمة هؤالء حسب رشوطهم عندما 
أجرهم اشراهم صدام هي ذبح الشيعة تفجري مراقد أهل 
البيت القضاء عىل املرجعية الدينية تحقيق  شعار  وهابية 

آل سعود ال شيعة بعد اليوم.  
قي�ل ان صدام قبي�ل هروبه من بغداد بع�د ان لم يجد من 
يدافع عنه ويحميه  أمر عنارص جيشه وحزبه بالتوجه اىل 
دوائر الدولة املختلفة  العسكرية واملدنية ونهب محتوياتها 

وتدمريها وحرقها وتحويل العراق اىل أكوام من الحجارة.
لهذا قام بأكر عملية تهجري للشيعة يف العراق بحجة إنهم 
ف�رس مج�وس ألنه يرى كل ش�يعي هو ف�اريس مجويس 
مش�كوك مطع�ون يف رشف�ه يف دينه يف نس�به  يف عراقيته 
يف إنس�انيته  كما قام بحرب ضد الش�يعة يف العراق بدعم 
وتمويل من قبل العوائل الفاسدة املحتلة للخليج والجزيرة  
وذب�ح  أكثر من ٣ مالين ش�يعي ودمر مدنهم  ودفن أكثر 
من مليوني  ش�يعي بن طفل وش�اب وشيخ وامرأة  وهم 
أحي�اء     يف مقابر جماعية كش�ف بعضه�ا والكثري منها 
ل�م تكتش�ف   كل ذلك فعله ص�دام من أج�ل أن يريض آل 
س�عود لكن الش�يعة يزدادون عددا ويزدادون قوة وتحدي  
حتى جاء يوم التحرير  يوم الحرية يوم إلغاء عراق الباطل  

وتأسيس عراق الحق يوم 9-٤- ٢00٣

كان املف�روض بالطبقة السياس�ية التي اس�تلمت الحكم  
يف  ع�راق الح�ق  ان تب�دأ أوال بإلغ�اء كل ما ق�ام به عراق 
الباطل فكل ما صنعه فهو باطل لكنها لم تفعل ذلك وهذا 
هو الس�بب يف فش�لها وس�هل لعنارص ع�راق الباطل من 

االستمرار يف ذبح العراقين وتدمري العراق
وإلغاء ع�راق الباطل يعني القضاء ع�ىل العبودية والعبيد 
الذين هم وراء الطائفية والعنرصية والعشائرية واجتثاهم 

تماما ويبقى العراق لألحرار فقط لكن هذا لم يحدث
ومع ذلك يمكنكم  إذا فعال تريدون املساهمة يف بناء عراق 
الح�ق وتط�وره ان تتوح�دوا وتتفق�وا عىل خط�ة واحدة 
وبرنامج واح�د  هدفها وهدفه خدمة الع�راق والعراقين 
جميعا ال خدم�ة مصالحهم الخاصة, فه�ل لديهم القدرة 

عىل ذلك وإال  فالعودة  اىل عراق الباطل.

إحياء الجبهة األطلسية ... الفشل الذي ينتظر اإلدارة 
األميركّية الجديدة بالوقائع واألرقام

مقومات السياسي الناجح

البارز في الّسياسة الخارجية األميركية الجديدة برئاسة بايدن هو توّجهها نحو إعادة اللحمة إلى الجبهة األطلسية، كجبهة موحدة في مواجهة روسيا 
والصين وكل من تراه أميركا مناهضًا لهيمنتها من المحور المقاوم، رغم التعبير عن رغبتها في العودة إلى االتفاق النووي اإليراني ووقف الحرب 

في اليمن، اللذين ترى فيهما محطات مشاغلة تستنزف مصداقيتها أمام الرأي الدولي واألميركي، وتلهيها عمن تعدهم خصومًا استراتيجيين 
يقّوضون هيمنتها على العالم، من دون المساس بمصالح شركائها اإلسرائيليين ودول الخليج، مع تذكير نتنياهو وابن سلمان بضرورة احترام 

قرارات حليفهم األكبر الذي يعود له األمر في السياسات التي يقّرها لمنطقة الشرق األوسط، بما ينسجم مع مصالح أميركا أواًل.

مناطق حزام بغداد حاضنة وراعية لإلرهاب الوهابي والصدامي
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ب�دأ ال�راع يحت�دم يف ال�دوري 
العراقي املمتاز، ال سيما يف املراكز 
املتأخ�رة، لتأمني املصري بعيدا عن 

شبح الهبوط.
وكان�ت إدارة الصناع�ات، القابع 
يف قاع الرتتي�ب برصيد 16 نقطة، 
قد حاولت انتشال الفريق، بعدما 
تراج�ع  ج�راء  بالقل�ق  ش�عرت 
نتائج�ه، فلج�أت إىل التعاق�د مع 

املدرب الشاب، عباس عبيد.
وتعاقد النادي مع أربعة محرتفني 
أجان�ب، هم الس�رياليوني فوفونا 
الش�يباني  إبراهي�م  واملوريتان�ي 
وأخ�ريا  خوس�يه،  واألرجنتين�ي 

اللبناني خالد العيل.
وحقق عباس عبي�د نتائج طيبة، 
يف املباري�ات الخم�س الت�ي ق�اد 
خالله�ا الفريق، حي�ث تعادل مع 
نفط ميس�ان والرشطة والنفط، 
وف�از عىل أربي�ل، وخ�ر مباراة 

واحدة أمام الكرخ.
أم�ا الحدود الذي ظهر يف مواس�م 
س�ابقة بش�كل مميز، يب�دو أنه 
يعاني يف املوس�م الح�ايل، رغم أنه 
م�ن األندية املس�تقرة فني�ا، من 
للموس�م  اإلدارة  تمس�ك  خ�الل 
املدرب،  الثال�ث توالي�ا بخدم�ات 

مظفر جبار.
ودف�ع هذا إدارة النادي إىل التعاقد 
م�ع محرتفني ج�دد، يضافون إىل 
الثنائ�ي، العاج�ي عب�د الله كويف 
والنيج�ريي جوزي�ف ناثانيل، ويف 
الفرتة الشتوية أكملت التعاقد مع 

اإليراني، مهدي الدغافلة.
الح�دود حس�م صفقة  وينتظ�ر 
متأرجحة، ما بني العبني س�نغايل 

وأردني، إلغالق قائمة الفريق.
أصعب مهمة

الس�ماوة،  وتع�د مهم�ة م�درب 
ش�اكر محم�ود، ه�ي األصعب يف 
ظل قل�ة اإلمكاني�ات املالية، التي 
حالت دون إبرام صفقات جديدة، 
خ�الل االنتقاالت الش�توية، حيث 
ال يض�م الفري�ق س�وى املحرتف 

اليمني، مفيد جمال.
واكتفى ش�اكر محم�ود بالبحث 
ع�ن مواه�ب ش�ابة، م�ن دوري 

الدرجة األوىل.
ع�دم  م�ن  أندي�ة   4 وتعان�ي 

االستقرار، وتعد مهددة هي 
بالهب�وط،  األخ�رى 

عىل رأسها الطلبة، 

ع�رش  الس�ابع  املرك�ز  صاح�ب 
برصيد 20 نقطة.

وبنف�س الرصي�د، يقبع القاس�م 
يف املرك�ز الس�ادس ع�رش، وق�د 
حق�ق مدرب�ه املنقذ ع�ادل نعمة 
نتائ�ج ب�ارزة، منه�ا الف�وز عىل 
ملعب�ه،  يف  الوس�ط  نف�ط 
ونف�ط ميس�ان يف ملعبه، 

ليتقدم من املركز األخري إىل املركز 
السادس عرش.

واعتمد القاسم عىل مدربه الجديد 
ورجل األعمال، حس�ني الرماحي، 
مس�تحقات  بدف�ع  تعه�د  ال�ذي 
األربع�ة،  املحرتف�ني  الالعب�ني 
وه�م الس�نغاليان ديمب�ا وداودا، 
باإلضاف�ة إىل الربازي�يل فرنان�دو، 

واملغربي زكريا اإلسماعييل.
رصاع مع الوقت

ويمتلك الكهرباء أيضا 20 نقطة، 
يف املركز الخامس عرش، إذ تراجع 
هذا املوس�م بشكل الفت، ويحاول 
انتش�ال  عطي�ة  عب�اس  امل�درب 

الفريق قبل فوات األوان.
وبنفس الرصي�د يأتي أربيل، رابع 

نقط�ة،  العرشي�ن  ذات  األندي�ة 
وه�و  ع�رش،  الراب�ع  املرك�ز  يف 
األخ�ر عانى تح�ت إرشاف املدرب 
الكروات�ي، رادان، م�ا دفع اإلدارة 
لالس�تعانة بامل�درب الش�اب لؤي 
صالح، الذي يحاول ترميم الفريق. 
لكنه عانى من ضيق الوقت، ولجأ 
إىل بع�ض الحل�ول الريع�ة، من 

خالل نظ�ام اإلعارة، ليس�تقطب 
العب نفط الوسط، محمد حسن.

ويراهن صالح أيض�ا عىل صفقة 
املهاج�م األجنبي، التي سُتحس�م 

قبل غلق االنتقاالت.
ووس�ط هذه املنافس�ة، ال يمكن 
التكه�ن بهوية الفريق�ني، اللذين 

سيهبطان للدرجة األوىل.

اص�در ن�ادي ال�زوراء الري�ايض، توضيحاً 
بش�أن قانوني�ة مش�اركة الالع�ب عم�اد 

محسن يف املباراة االخرية امام الرشطة.
وذكر النادي ان »الالعب عماد محسن وقع 
عقده م�ع الزوراء بعد اتف�اق ادارة النادي 
م�ع ادارة امليناء ع�ىل رشاء بطاقة الالعب 
وتم الحصول عىل البطاقة قبل التوقيع مع 

الزوراء بشكل رسمي«.
واض�اف »ت�م تصدي�ق العق�د يف الهيئ�ة 
التطبيعي�ة بع�د عرض�ه ع�ىل اللجن�ة 
القانونية يف االتحاد والذين أكدوا عىل 
قانونية أنتق�ال الالعب لفريق 
الزوراء«. يذكر ان انباًء 

اش�ارت اىل ان محس�ن ش�ارك بصفة غري 
قانوني�ة كونه مث�ل اندية املين�اء ونفط 

الوس�ط وال�زوراء اىل ذل�ك اعل�ن نادي 
الزوراء، ان حارس مرماه جالل حسن 
س�يغيب عن املالع�ب 15 يوما بداعي 
االصابة. وقال النادي ان »الفحوصات 
الطبي�ة اك�دت اصابة جالل حس�ن 
بتم�زق يف الكت�ف يس�توجب غيابه 
ع�ن الفريق 15 يوم�ا«. وكان جالل 
حس�ن قد اصيب اثناء املب�اراة التي 
جمعت فريقه االربع�اء املايض، مع 
فريق الرشط�ة والت�ي انتهت بفوز 

الزوراء بهدف دون رد.

صراع اندية قاع الترتيب يحتدم 
في الدوري الممتاز

الزوراء يؤكد قانونية مشاركة عماد محسن

لجنة المسابقات تنفي تأجيل اي مباراة

أيمن حسين ينفي أحمد: االخطاء التحكيمية اثرت على الطلبة
تفاوضه مع األهلي 

المصري

َسَلُتنا.. الواقع 
والتحدي

ال يمكننا َتقبُّل ما حصل بس�هولة، يف العاصم�ة البحرينية املنامة، 
م�ن خروج ُمح�زن ومغادرة من الب�اب الصغ�ري، لفريقنا الوطني 

لكرة السلة يف التصفيات اآلسيوية!
وحينم�ا نق�ول ال يمكننا أن نتقّبل ذلك بس�هولة، فأنن�ا نعني هنا 
تحديداً، ما حّققه فريقنا من نتائج، دّقت يف الواقع إس�فني الخطر 
لق�ادم الف�رتات، ب�ل أن مس�تقبل اللعبة أضح�ى مليئ�اً باملخاطر 

والتحّديات!
ونتيجة لَتَذيُّل منتخبنا املوقع األخري يف تسلس�ل مجموعته القارية 
م�ع انتهاء التصفيات، فإن عىل الجمي�ع أن يعي خطورة ما وصل 
إلي�ه حال فريقنا من تراجع وتدٍن جعلت�ه يرتّنح أمام منتخبات لم 

يكن ُيحسب لها أي حساب يف العقود الزمنية املاضية.
نع�م.. إن الرتّدي الذي أص�اب منتخبنا الس�لوي، يف اآلونة األخرية، 
جع�ل من منتخبات صغرية س�ابقاً، تتفّوق علي�ه يف الرمق األخري، 
وتض�ع أم�ام هزائم�ه املتالحقة، جملة م�ن عالمات االس�تفهام، 
وتجعل م�ن القائمني عىل كرة الس�لة العراقية يرضبون أخماس�ًا 
بأس�داس، بعد أن وصل حال منتخبه�م الوطني بأن ال يتذّوق طعم 
الف�وز يف كل مبارياته، ويهدر فرصة الع�ودة من النافذة الثانية اىل 

أجواء املنافسات.
يف الواقع أن املنافس�ني استثمروا ُضعف فريقنا من كافة النواحي، 
ب�ل أنهم عرفوا من أين تؤكل الكتف، م�ن خالل توزيعهم الصحيح 
للمجهودات البدنية والذهنية يف فرتات املباريات كافة، عىل العكس 
م�ن العبينا الذي�ن بلغوا الُطع�م وراح�وا يس�تنزفون امكانياتهم 
بطريقة إن َدلَ�ت عىل يشء، إنما َدلَت عىل االفتقار اىل التجربة وقلّة 

االحتكاك وضعف تطبيق الواجبات ورشود الذهن وغياب الرتكيز.
وحت�ى ال نضع الل�وم الفّني عىل الالعب�ني، فإن اتحاد كرة الس�لة 
ُمطالب أيضاً باإلجابة عىل التس�اؤل املطروح يف الشارع الريايض.. 
مل�اذا غاب املدرب املحيل عن الواجه�ة؟ وملاذا تم االعتماد عىل جهاز 

فني أجنبي دون تعشيق العملية بني الطرفني الوطني واألجنبي؟!
نع�م.. كل ذل�ك كان م�ن ب�ني جمل�ة املس�ّببات ملا ح�دث ملنتخبنا 
الوطني لكرة الس�لة.. وهو ما يدفعنا اىل املطالبة بالوقوف عىل تلك 
الخس�ارات املتالحقة بيشء م�ن الواقعية والتج�ّرد وتحكيم العقل 
قب�ل العاطف�ة.. خاصة وأن أغل�ب عنارص املنتخ�ب تمّثل الصفوة 
األب�رز املُختارة من قبل الجه�از الفني، وهو ما يوصلنا لحقيقة أن 
ما حصل يف املنامة يدعونا اىل التعّمق أكثر فيما وصل اليه حال كرة 

السلة العراقية!
فمس�توى املنتخب الوطن�ي هو ِنت�اج لواقع اللعبة محلي�اً، بل أن 
املنتخ�ب هو م�رآة تعكس صورة املنافس�ات املحلية ع�ىل الصعيد 
الخارج�ي، وكلّم�ا اش�تّد ال�راع واملنافس�ة وأرتف�ع أداء العبي 
الدوري، كلّما أصبح املنتخب يف حالة فنية متقّدمة وصّبت األمور يف 
صالح�ِه من حيث االرتقاء باملس�توى وزيادة التنافس بني الالعبني 

عىل مواقعهم يف تشكيلة املنتخب.
القضي�ة األهم هو عدم االس�تقرار عىل كادر تدريب�ي، إذ أن تغيري 
الك�وادر الفني�ة واالعتم�اد ع�ىل معس�كرات تدريبي�ة ومباري�ات 
تجريبية يف تركيا مثالً، لن ُيس�هم أب�داً يف إيصال املنتخب اىل مرحلة 
الكم�ال الفني، بل س�يكون من ب�ني العوامل التي تزي�د من رتابة 
الح�ال وُتضِع�ف مه�ارات الالعب�ني وُتبق�ي عىل محدودي�ة الفكر 
والنض�ج لدى الكوادر الفنية، ألن التكرار من دون االرتقاء يعني أن 
يراوح الفريق يف مكانه دون أن تصيبه حالة التغيري دون األحس�ن 
م�ن حي�ث الناحية الفنية، ناهي�ك عن الفجوة الت�ي قد تحدث بني 

عقلية املدرب وطموحات الالعبني!
أيها الس�ادة.. هذا ه�و واقع كرة الس�لة العراقية الت�ي تحتاج اىل 
نهض�ة، بل ثورة حقيقية تص�ل ِبها اىل ضفة الطموح االمثل، وغري 
ذلك سنصل اىل يوم الندم عىل ضياع حقبة زمنية تخّدشت صورتها 
ع�ىل يد م�ن ُكنا نتوّس�م فيه�م خ�رياً، وأن يحملوا عىل 
عاتقهم ش�عار االنقاذ ال االستسالم أمام ما يحصل 

من أخطاء ترتاكم كلّما َمر عليها الوقت!

عمار ساطع

أك�د رئي�س لجن�ة املس�ابقات يف 
الهيئة التطبيعي�ة حيدر عويف، أنه 
ال تأجي�ل ملباريات ال�دوري املمتاز 
ألي أس�باب كانت أو ذريعة. وقاَل 
املنافس�ات  »اس�تمرار  إن  ع�ويف 
بانس�يابية عالية يس�هم بارتفاع 
املس�توى الفن�ي لجمي�ع الف�رق، 
ويصب بمصلحة منتخبنا الوطني 
ال�ذي تنتظره مواجهات حاس�مة 
يف التصفي�ات اآلس�يوية املزدوجة 
املؤهل�ة ملونديال الدوحة ونهائيات 

أمم آسيا«. 
املس�ابقات  »لجن�ة  أن  وأض�اَف 

ب�ادرت إىل الس�ماح لألندية بزيادة 
ع�دد الالعب�ني يف الكش�وفات من 
٣٥ إىل ٤٠ العب�ا، يف خط�وة تمن�ح 
املالكات التدريبية فرصة لتعويض 
الغياب�ات«، مش�رياً اىل أن »اللجنة 

تس�عى جاه�دة اىل إكم�ال جدول 
املباري�ات بطريق�ة منظمة بعيدة 
ع�ن اإلرب�اك ال�ذي يصيبه�ا عن�د 
التأجيل والذي تكون سلبياته أكثر 

من ايجابياته«.

أوض�ح م�درب الطلبة، حس�ن أحمد، أن 
فريق�ه يطم�ح للف�وز وتتويج 
ال�ذي  الفن�ي  املس�توى 
يقدمه يف كل مباراة، 
للجه�د  بالنظ�ر 
املب�ذول داخل 

امللعب.
ف  وأضا

حس�ن »يف كل مب�اراة، نظهر بش�كل طيب 
ونسيطر عىل مجريات األمور، لكن األخطاء 
التحكيمية نالت من الفريق«. وتابع »نتمنى 
أن ينصفنا التحكيم وتمر مباراة الفريق أمام 
الصناعات الكهربائية دون أخطاء، ستكون 
فرصة للتقدم يف الئحة الرتتيب«. وأوضح أن 
الطلبة لن يتأثر بمن قرر الرحيل، وس�يدخل 
املباراة بالالعبني الذين عاهدوا املالك الفني، 

ع�ىل الدفاع بقوة عن اس�م وتاريخ الفريق. 
وش�دد »جميع مباريات ال�دوري صعبة وال 
توج�د مباراة س�هلة، عازمون ع�ىل تجاوز 
»الطلب�ة  وأت�م  الكهربائي�ة«.  الصناع�ات 
يحتل مركزًا ال يليق باسم النادي، سنتحدى 
الظ�روف م�ن أجل تحقي�ق الف�وز وتعزيز 

موقع النادي يف الئحة الرتتيب«. 
يش�ار إىل أن الطلبة يحتل املركز الس�ابع 

ال�دوري  ع�رش يف ج�دول 
املمت�از برصي�د 

20 نقطة.

كش�ف أيمن حس�ني مهاجم 
القوة الجوية العراقي، عن 
حقيق�ة دخ�ول األه�يل 
امل�ري يف مفاوضات 
املوس�م  يف  لضم�ه 
حسني،  وقال  املقبل. 
يدخ�ل  ل�م  »األه�يل 
مع�ي  مفاوض�ات  يف 
مبارش.علم�ت  بش�كل 
بطرح اسمي داخل األهيل 
م�ن بع�ض ال�وكالء لك�ن ال 
أعل�م مدى صدق ذل�ك.إذا حدث 
تفاوض بالطبع أرحب باللعب لبطل 
إفريقي�ا«. وأضاف: »األهيل ن�اٍد كبري 
واللعب ل�ه رشف ألي العب. واعتقد أنني 
قادر عىل تحم�ل الضغوط وقي�ادة الهجوم 
األحمر إن حدث التعاقد معي«. وزاد: »عدد من 
جمهور األهيل تواصل معي عرب إنس�تجرام، بعد 
األنب�اء التي ربطت بيني وبني األحمر، بالتأكيد 
لثقتهم بي«. وأوضح: »تابعت مباراة الفريق 
األخ�رية أم�ام س�يمبا التنزان�ي. األه�يل 
ل�م يكن ه�و وافتقد للروح«. وأش�ار: 
»مثيل األعىل عربيا املهاجم السوري 
هن�اك  وعاملي�ا  الس�ومة،  عم�ر 
أكثر م�ن العب مث�ل إبراهيمو 
وبنزيم�ا  وس�واريز  فيت�ش 
كان�ت  وليفاندوفس�كي«. 
تقارير صحفية قد زعمت 
يف وق�ت س�ابق أن األهيل 
أيمن حس�ني  يفاوض 
الهج�وم  لدع�م 
املوس�م  األحمر 

املقبل.

بارش الالع�ب الفنزوييل، جيلم�ني ريفاس، 
مران�ه األول م�ع الرشط�ة العراق�ي، بع�د 
امل�درب  وق�ال  بغ�داد.  العاصم�ة  وصول�ه 
املساعد لفريق الرشطة، حسني عبد الواحد، 

إن »ريف�اس ه�و آخر 
قبل  الن�ادي،  صفق�ات 

إغ�الق س�وق االنتق�االت 
الشتوية، ويعد أحد الالعبني 

عليه�م،  املع�ول  املميزي�ن 
محلي�ا وقاريا«. ويبلغ ريفاس 

م�ن العم�ر 31 عاما، وق�د انتقل 
للرشط�ة بصفقة ح�رة، لكونه بال 

ن�اٍد منذ كان�ون الثان�ي املايض، 
حني كان يلع�ب يف صفوف دي 

يس يونايتد األمريكي.

ريفاس يلتحق بصفوف الشرطة



س�ابقا،  عاملي�ا  الثال�ث  املصن�ف  أع�رب 
األرجنتين�ي ديفي�د نالبانديان، ع�ن إعجابه 
بم�ا يقدم�ه الثالثي الكبري، حت�ى اآلن. وقال 
نالبانديان، يف ترصيحات صحفية: »من املثري 
لإلعجاب، كي�ف يتأقل�م ديوكوفيتش ونادال 
وفيدرر م�ع املتغريات يف عال�م التنس، فرغم 
تقدمهم يف السن، إال أنهم يجدون الحلول مع 
الالعبني األصغ�ر عمرا«.وتابع: »إنهم مصدر 
إلهام للكث�ري من الناس، لقد ول�دوا من أجل 
كتاب�ة التاري�خ.. لك�ن بالنس�بة يل، ال أتفق 
م�ع مقول�ة إنهم أبط�ال خارق�ون، نعم هم 
العبون رائعون، لك�ن أعتقد أن الكثري ينتظر 

اعتزالهم، بدال من محاولة التغلب عليهم«. 
وحول من س�يحقق أكرب عدد م�ن البطوالت 
الك�ربى يف التاري�خ، أج�اب: »ب�دون تفكري، 
س�يكون نوف�اك ديوكوفيتش.. ه�ذا الالعب 

يمكنه فعل أي يشء حرفيا«.
ويعت�رب نالبانديان أح�د أبرز نج�وم التنس، 
كم�ا أنه الوحي�د يف التاريخ، ال�ذي تغلب عىل 

املصنفني الثالثة األوائل بشكل متتايل.

كش�ف تقرير صحفي إيطايل، عن موقف يوفنتوس من ضم العبه األمريكي 
ويس�تون ماكيني بش�كل نهائي.وانض�م ماكيني إىل يوفنت�وس يف الصيف 
املايض، قادًما من شالكه، عىل سبيل اإلعارة مع خيار الرشاء بشكل نهائي.

وبحسب صحيفة »توتو سبورت« اإليطالية، فقد قرر يوفنتوس تفعيل خيار 
الرشاء يف عقد ماكيني، بعدما حجز مقعًدا أساس�ًيا يف تش�كيل أندريا بريلو، 
وقدم مس�تويات رائعة يف موس�مه األول. وأضافت الصحيفة، أن يوفنتوس 
عىل اس�تعداد لفعل أي يشء لضم ماكيني نهائًيا من ش�الكه، ومن املفرتض 
أيًضا أن يتم دفع 18.5 مليون يورو للفريق األملاني يف غضون 3 سنوات وفًقا 
لبنود العقد، ح�ال تحقيق أهداف مختلفة.وأك�دت الصحيفة، أن يوفنتوس 

سيضم الالعب نهائًيا حتى لو لم تتحقق األهداف املتفق عليها.

أك�د األرجنتيني الوت�ارو مارتيني�ز، مهاجم إنرت 
ميالن، أنه قرر تجديد عقده مع النرياتزوري، ولن 

ينتقل إىل صفوف برشلونة.
وق�ال الوت�ارو، يف ح�وار أج�راه م�ع صحيف�ة 
»الجازيتا ديللو سبورت« اإليطالية: »كانت هناك 
مفاوض�ات م�ع برش�لونة، لكن ال أع�رف مدى 

اقرتابي من االنتقال لهذا النادي«.
وأضاف الوتارو: »لكنني كنت واضًحا للغاية مع 
كونت�ي، حيث قلت ل�ه )تركيزي هن�ا.. إنه وعد 

بأنني لن أتأثر(، لكن اآلن هذا بات من املايض«.
وتابع: »س�أجدد مع إنرت.. متى س�أعلن ذلك؟ ال 
أعرف.. س�يعلنون بشكل رس�مي يف هذه الفرتة، 

لك�ن مس�تقبيل هن�ا.. أرى نفيس رفق�ة الفريق 
لفرتة طويلة«.

وواص�ل: »إنن�ي أح�ب كل يشء يف ه�ذه املدينة: 
الطع�ام والعالق�ة مع الجماه�ري والفريق، ليس 

لدي هنا سوى املشاعر اإليجابية«.
وأكم�ل: »ما الذي فكرت به عندما قرأت تفاصيل 
عقد مييس ودفع برشلونة 550 مليون يورو له؟ 
ل�م أقرأ.. لكن عائلتي تحدث�ت عن هذه القضية. 

إن هذا األمر ليس لطيًفا«.
وختم: »من س�يكون خليفة مييس؟ بالنس�بة يل 
فإن مييس مثل مارادونا، لن يأتي أحد مثله فيما 

بعد.

ستشهد منافسات الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري 
األوروبي لكرة القدم، مجموعة من املواجهات املثرية، وفقا 

ملا أسفرت عنه القرعة.
وس�تكون القمة بني ميالن ومانشس�رت يونايت�د املواجهة 
األبرز يف هذا الدور، فيما س�يلعب آرسنال أمام أوملبياكوس، 

وسيقابل روما منافسه شاختار دونتسك.
- أق�ى أوملبياك�وس منافس�ه آرس�نال من ال�دور الثاني 
ملس�ابقة الدوري األوروبي املوسم املايض، وآخر مرة أقيص 
فيها آرس�نال من املسابقة األوروبية ملرتني عىل التوايل أمام 
الفري�ق ذات�ه، كانت أمام باي�رن ميون�خ يف دوري األبطال 

باملوسمني 2012-2013 و2014-2013.  
- لعب آرس�نال 10 مباريات أمام أوملبياكوس يف املسابقات 

األوروبية، فاز يف 5 منها مقابل 5 هزائم.
- مب�اراة الذهاب بني مانشس�رت يونايتد وميالن، س�تحمل 
الرق�م 11 بني الفريق�ني عىل صعيد املس�ابقات األوروبية، 
علما ب�أن املباريات ال�10 الس�ابقة أقيمت جميعها ضمن 

مسابقة دوري األبطال.
- أق�يص مانشس�رت يونايتد ع�ىل يد ميالن من املس�ابقات 
األوروبي�ة 4 مرات من أص�ل 5، وال يوجد فريق أقصاه أكثر 

من ذلك سوى ريال مدريد )4 أيضا(.
 - خ�اض نجم ميالن زالتان إبراهيموفيتش، موس�مني مع 
مانشس�رت يونايتد ب�ني العامني 2016-2018، وس�جل له 
29 هدف�ا يف 53 مباراة بكافة املس�ابقات، )5 أهداف يف 11 
مباراة بال�دوري األوروبي الذي فاز م�ع الفريق اإلنجليزي 

بلقبه باملوسم 2017-2016(. 
- س�يلتقي رينج�رز أمام س�الفيا ب�راج للم�رة األوىل عىل 
مستوى املسابقات األوروبية، وآخر مرة تواجه فيها الفريق 
األس�كتلندي مع منافس تش�يكي، كانت يف الدور األول من 
كأس االتحاد األوروبي ملوس�م 2002-2003، عندما أقصاه 

فيكتوريا زيزكوف بأفضلية األهداف عىل ملعب الخصم.
- خرس س�الفيا براج مواجهتني أمام الفرق األسكتلندية يف 
املس�ابقات األوروبية، وجاءت املواجهت�ان يف كأس االتحاد 
األوروبي، األوىل أمام س�ان مريين يف املوس�م 1986-1985 
)فاز عىل أرض�ه 1-0 وخرس خارج�ه 0-3(، والثانية أمام 
هارت�س يف املوس�م 1992-1993 )ف�از ع�ىل أرض�ه 0-1 

وخرس خارجه 4-2(.
- التقى توتنهام مع دينامو زغرب مرة وحيدة يف املسابقات 
األوروبي�ة، وحينها فاز الفريق اإلنجليزي 4-0 عىل أرضه 

يف دور املجموع�ات م�ن كأس االتح�اد األوروب�ي املوس�م 
2008-2009، وحينها سجل املهاجم اإلنجليزي دارين بنت 

ثالثية.
 - خاض روما 10 مباريات أمام فرق أوكرانية يف املسابقات 
األوروبي�ة، فاز يف 4 منها فقط مقابل 6 هزائم. - س�يلعب 

غرناط�ة أم�ام مولده يف ثم�ن النهائي، ولم يس�بق للفريق 
اإلس�باني أن واجها فريقا إسكندنافيا سوى مرمى واحدة، 
كانت يف املوسم الحايل عندما تخطى ماملو السويدي 3-1 يف 

األدوار التأهيلية.    
- خ�رس مول�ده مواجهت�ني يف األدوار اإلقصائي�ة أما فرق 

إس�بانية، األوىل كان�ت يف ال�دور األول م�ن مس�ابقة كأس 
االتح�اد األوروبي باملوس�م 2000-2001 )خرس عىل أرضه 
1-0 وتعادل خارجه 1-1(، والثانية أمام إش�بيلية يف الدور 
الثاني من الدوري األوروبي املوس�م 2015-2016 )خرس يف 

إشبيلية 0-3، وفاز عىل أرضه 0-1(.
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نالبانديان يرشح 
ديوكوفيتش لتجاوز 

فيدرر ونادال

تلقى س�تيفانو بي�ويل، املدي�ر الفني ملي�الن، نبأ 
س�عيًدا قبل مواجه�ة مانشس�رت يونايتد يف ثمن 

نهائي الدوري األوروبي.
وتلعب مب�اراة الذهاب بني الفريقني يوم 11 آذار 
عىل »أولد تراف�ورد«، بينما يقام لقاء اإلياب عىل 

»سان سريو« يوم 18 من نفس الشهر.
ووفًق�ا ملوقع »كالتش�يو مريكات�و«، فإن عملية 
تعايف إس�ماعيل بن ن�ارص وماريو ماندزوكيتش 
من اإلصابة تس�ري بشكل جيد، وسيكون الثنائي 

جاهزًا يف مباراة الذهاب ضد الشياطني الحمر.
وأش�ار إىل أن ع�ودة ب�ن ن�ارص وماندزوكيت�ش 
س�تكون حاًل لبيويل، خالل فرتة صعبة يعيش�ها 

حالًيا مع الروسونريي.
وكان الالعبان تعرضا لإلصابة خالل مباراة النجم 
األحم�ر يف ذهاب دور ال�32 بال�دوري األوروبي، 
وغ�اب الثنائ�ي ع�ن لق�اء اإلي�اب، باإلضافة إىل 
مواجهة إن�رت يف ديربي الغض�ب، بجانب الغياب 

أيًضا ضد روما اليوم األحد.

ميالن يؤكد تعافي
 بن ناصر وماندزوكيتش 

يستعد أتلتيكو مدريد ملواجهة فياريال، اليوم األحد، 
يف الليجا، بعد خسارة مؤملة أمام تشيليس، يف ذهاب 
دور الس�تة عرش ب�دوري أبطال أوروب�ا، وذلك عىل 
أم�ل إنهاء سلس�لة نتائ�ج مخيب�ة مؤخرا.وأظهر 
امل�ران االخري أن املهاجم الربتغ�ايل، جواو فليكس، 
س�يكون خ�ارج التش�كيلة األساس�ية للمدرب، 

دييجو سيميوني.
ولن يدخل الالعب، ال�ذي كان بعيدا عن املالعب 
ألسبوعني بس�بب إصابته بفريوس كورونا، يف 

خطط املدرب ملباراة فياريال.
وبالتايل، س�ريافق لويس س�واريز يف الهجوم، 

األرجنتيني أنخل كوريا.

وخل�ف س�واريز وكوري�ا، يمك�ن أن يح�رر املدرب 
الالعب ماركوس يورينتي، ليعود إىل الجناح االيمن، 
بعد عودة ش�يمي فرس�اليكو، الذي غ�اب عن آخر 
مباراتني بس�بب آالم.وس�يحصل رين�ان لودي عىل 
الفرصة، للعب يف الرواق األيرس، عىل حس�اب يانيك 
كاراس�كو، ال�ذي يعاني م�ن مش�اكل بدنية.بينما 
يتوق�ع أن يلع�ب يف وس�ط امللع�ب، كل م�ن كوكي 
وتوماس ليمار، وبالتايل قد ينتظر س�اؤول نيجويز 

الفرصة عىل مقاعد البدالء.
الربازي�يل فليب�ي  الدف�اع كل م�ن،  وس�يتواجد يف 
مونتريو، وماريو هريموسو، واملونتينجري ستيفان 

سافيتش، أمام الحارس يان أوبالك.

سان جيرمان يوجه
 بوصلته نحو صالح

يوفنتوس يفّعل خيار الشراء في عقد ماكيني

كش�ف تقرير صحف�ي إس�باني، عن موقف 
األرجنتيني ليونيل مييس، نجم برشلونة، من 

فكرة البقاء مع البارسا يف املوسم الجديد.
وينتهي عقد مييس مع برش�لونة يف الصيف 
املقب�ل، وال توج�د حالًي�ا مفاوض�ات ب�ني 

الطرفني بشأن التجديد. 
ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلس�بانية، فإنه 
بمجرد انتهاء انتخابات برشلونة، سيجلس 
الرئيس الجديد مع مي�يس ملحاولة إقناعه 

بأن أفضل خيار هو البقاء مع النادي.
وأشارت إىل أن مييس يرتك الباب مفتوًحا 
للبق�اء م�ع برش�لونة، حيث س�يعتمد 

مستقبله عىل عرض الرئيس الجديد.
ويري�د مييس مرشوًع�ا رياضًي�ا قوًيا 
ع�ىل  باملنافس�ة  لربش�لونة  يس�مح 
األلق�اب يف وق�ت قري�ب، ول�ن تمثل 
األموال عقبة أمام الربغوث للتجديد.

وأوضح�ت أن املال لم يكن الدافع أب�ًدا ملييس رغم أنه يحصل 
ع�ىل أرب�اح باهظة، إال أن�ه لم يطل�ب بنوًدا كث�رية يف عقده 
الحايل.وقال�ت مص�ادر يف برش�لونة إن مييس أكث�ر انفتاًحا 
اآلن ع�ىل فك�رة البقاء، بينما مصادر قريب�ة من الربغوث لم 
تستبعد هذا الخيار.ويف الوقت الحايل، لم يتخذ مييس أي قرار 
بش�أن مس�تقبله، حيث طلب املغادرة عندما كان جوس�يب 
ماريا بارتوميو رئيًس�ا، لكن عقب اس�تقالة األخري، فإن كل 
الخي�ارات مفتوحة.ويش�عر مييس باس�تياء من الش�ائعات 
املس�تمرة حول مس�تقبله، كما أنه لم يعج�ب بالترصيحات 
األخ�رية من باريس س�ان جريمان أو الص�ور التي نرشت له 
يف اإلع�الم الفرنيس.ويرف�ض الربغوث ووالده اآلن االس�تماع 
لع�روض األندي�ة األخرى، حي�ث إن خورخي مي�يس كان يف 
األرجنتني لبعض الوقت ولم يكن عىل اتصال بأي أندية أخرى. 
واختتم�ت الصحيفة تقريره�ا مؤكدة أن صفق�ات مجانية 
قد تك�ون مفتاح بقاء مييس مع برش�لونة، مثل جورجينيو 
فينالدوم وس�ريجيو أجويرو، باإلضافة إىل تعاقدات أغىل مثل 

إيرلينج هاالند وماتيس دي ليخت وجول كوندي.

الفرن�يس،  أوليمب�ك مارس�يليا  ن�ادي  أعل�ن 
التعاق�د م�ع األرجنتيني خورخي س�امباويل 
كم�درب جديد للفريق، خلف�ا للربتغايل أندري 
في�الش ب�واش، املق�ال، بينم�ا أصب�ح املدير 
الري�ايض، اإلس�باني بابلو لونجوريا، رئيس�ا 

جديدا للنادي.
ويف بي�ان صادر ع�ن مالك الن�ادي، األمريكي 
فرانك مك�ورت، قال »هناك تغي�ريات عميقة 
تفتح فص�ال جدي�دا« للنادي الغ�ارق يف أزمة 
عميق�ة، مش�ريا إىل أن�ه س�يصل للمدينة هذا 

األسبوع.
وس�يتوىل لونجوري�ا رئاس�ة الن�ادي بش�كل 
ف�وري، خلفا لجاك هن�ري إيرو، ال�ذي واجه 
انتق�ادات ش�ديدة م�ن قب�ل قط�اع كبري من 
الجماه�ري، وال�ذي س�يكون عض�وا بمجلس 

الرقابة.
وس�يكون اإلسباني، الذي عمل كمدير ريايض 
من�ذ الثالث من آب املايض، مس�ؤوال عن إدارة 

الجانبني الريايض واالقتصادي ملارسيليا.
وق�ال لونجوري�ا إن تعيينه يمث�ل رشفا كبريا 
بالنس�بة ل�ه، مؤك�دا رغبت�ه يف »املس�اهمة 
يف وض�ع أس�لوب لع�ب يتناس�ب مع ش�غف 

مشجعينا«.
من جانبه وقع س�امباويل عقدا حتى حزيران 

2023، وقال مارسيليا إن التعاقد معه جاء ملا 
يملك�ه مع جودة خططي�ة، ولخربته كمدرب 
اللع�ب  ولتفضيل�ه  مس�توى«،  أع�ىل  »ع�ىل 

الهجومي.
وتوىل سامباويل قيادة منتخب بالده األرجنتيني 
وكذلك التش�ييل، كما قاد إش�بيلية يف إسبانيا 

وسانتوس وأتلتيكو مينريو يف الربازيل.
وأكد س�امباويل ش�عوره بالجاهزية قائال »يف 
العال�م هناك أماكن هادئ�ة وأخرى مزدحمة، 
أنا أفضل األخرية، وقبلت العرض بدون ش�ك. 
هذا النادي يتمتع بالروح، وهذا سبب وجودنا 

هنا، سنلعب بشكل قوي«.

سامباولي مدرًبا لمارسيليا

ميسي يرفض عروض الرحيل عن برشلونة حاليًا

االصابة تبعد جواو 
فليكس عن مباراة فياريال

حقائق وارقام..
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حسان بن ثابتالثقافـي

أِخالُّء الرخاِء ُهُم كثرٌي 

ولكن يف البالِء ُهم قليُل 

فال تغرَرك ِخلَُّة من ُتؤاخي 

فما لَك عنَد نائبٍة خليُل 

وكُل أٍخ يقوُل أنا ويٌف 

 ولكن ليَس يفعُل ما يقوُل

سوى ِخلٍّ له َحَسٌب وديٌن 

فذاَك ملا يقوُل هو الَفعول 

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

  اإلمام عيل »عليه السالم«

من صارع الدنيا رصعته .

من أرسف يف طلب الدنيا مات فقرياً .

من ساعى الدنيا فاتته .

من عمل للدنيا خرس .

من ابتاع آخرته بدنياه فقد خرسهما .

لو عقل أهل الدنيا لخربت الدنيا .

كم ِمن واثٍق بالدنيا قد فجعته .

ر دنياه خرَّب مآله . من عمَّ

أّن  ل�م يك�ن بمقدورن�ا أن نع�َي يوم�اً 
للحرسة صوتاً هو من أشد األصوات لذعاً 
عند النف�وس الحائرة ، ول�م نكن لنفهَم 
أب�داً كيف للج�رح أن يكون أبل�َغ األقالم 
وأجرأه�ا يف تصويِر عذاباِت النفس وفناء 
العمر عاماً بعد عام ، حتى جاء ش�اعرنا 
الحمدان�ي وق�د جّل لن�ا ه�ذه الحقيقة 
بأوض�َح م�ن ش�مٍس يف نه�ار .فالب�اب 
القدي�م ... ه�و ليس محَض خش�بٍة عند 
 ، تأكله�ا دودة األرض يوم�اً  الحمدان�ي 
وتحذفه�ا الريح يوم�اً آخر ، ب�ل هو أثٌر 
عميق ترك يف نفس�ه ح�رسًة عن ماٍض ، 
وقلق�اً يف ح�ارض ، وذع�راً من مس�تقبل 
، وه�و يرى من ب�ن فجواِت ذل�ك الباب 
الخش�بي مظالم األفول مع ما يف نفس�ه 
الحاني�ة من تطلٍّع اىل نوٍر هاٍد ، وألس�نِة 
له�ٍب ارتفع�ت ش�وقاً نحو أم�ٍل محروم 
وهو ذل�ك املنرب الذي تناول ذاتُه لينش�ئ 

منها قبس�اً يدور حوله مدار القطب من 
الرحى وهو باب الخالص الذي يجده أكثر 
إش�فاقاً منه عل نفسه ومعاذير انتحلها 
لنفسه وتوس�الت متكررة كي ال تتزعزع 
ثقت�ه بنفس�ه ، وال تتداخل�ه هواجس�ه 
م�ن بن نواف�ذه مابن همٍس ومل�ٍز ، تلك 
الهواجس التي حطمت كربياءه ووش�ْت 

لون روحه النقية اىل لوٍن رمادّي .
واض�اف :يف الب�اب القدي�م ... ال خي�ار 
فالحمدان�ي  ب�ن زمان�ِن ، ُفرِض�ا عليه 
ش�اء أم أب�ى ، وح�ن يزعم ش�اعرنا أنه 
قادر عل الوقوف من هذا الرصاع الزمني 
موق�ف الحي�اد  ، ف�إن الحقيق�ة الت�ي 
تنطوي عليها خش�بات بابِه القديم أْن ال 
حي�اد ، وأن الرصاع املتمثل ما بن أمس�ِه 
ويومِه مج�رد رصاع بائٍس وهو الصورة 
الوصفي�ة لإلط�ار النفيس الذي يعيش�ه 
الحمدان�ي وإن ح�اول إخفاءها مدة من 

الزم�ن ، فه�و يف الوقت ال�ذي يكون فيه 
فزَع�اً من غربٍة ، يكون في�ه أمالً يف بعيٍد 
قد آب وهو بن هذيِن ، رجٌل آدميٌّ َش�قَي 
كل الش�قاء فه�و يف الوق�ت الذي يخىش 
رصي�ر ذلك الباب يف ضل�ٍع محطٍم ، فإنه 
يراه بوابًة لصدى قلِبه الناطق الذي مىض 
يبّث الدهر ش�كايًة لتلك الديار التي غدت 
قف�اراً ، وق�د راح يرج�و باب�ه القديم أاّل 
يطرده من جّنتِه الس�احرة بصوٍت طغى 

أساه عل رجاه .
وتاب�ع :خل�ف ذلكم الب�اب القدي�م ثّمَة 
أجواء ش�اعرية ألهَمت ش�اعرنا وألْهَبتُه 
، إذ الذت روح�ه بكل جان�ب من جوانب 
ذلك الباب ، فقد استسقاه مطراً ظهر له 

فيما بعد أنه غيث زائف ، فشكاه اىل دنياه 
، وف�ّر من�ه اىل طل�وٍل خالَها جن�َة عدٍن 
، وتم�رّد عل خيبت�ِه جهالً من�ه بَفضلِة 
كأِس�ه ، وغدا ناعوراً دامعاً بصمٍت ، ظناً 
منه أنه س�ّياُب جيك�وره ، ونذَر نفس�ه 
ألنيِنه رغب�ًة يف أن يزهده حزنه يوماً ما ، 
ومىض يف جادة ذكرياته يجلوها بنواعس 
األجف�ان طلب�اً يف إطفاء جمرت�ِه ، وهو 
بن َتِن وَذيِن يطارد رساباً تراءت له منه 

واحُة غديٍر وأعناٍب .
واش�ار اىل ان الحمداني ال يفّضل األلغاَز 
واألحاج�َي حن ُيجري ح�واراً بينه وبن 
باب�ِه القدي�م ، وهو أش�بُه م�ا يكون اىل 
الح�وار  ذل�ك  ألن   ، واس�رحاٍم  ت�رٍع 

صح�وُة قل�ٍب مكل�وٍم ، وتش�بٌث برجاٍء 
موهوٍم ، حت�ى إذا تكرست كل أس�لحتِه 
بن يديه صحا عل وخ�ِز الجراِح ومرارة 
الغي�اب  وَثّمَة أمر آخر ل�م يعرض الباُب 
القدي�م ع�ن االطناب في�ه ، فهناك خلف 
ألواح�ِه املتهرئ�ِة تكمن ش�واهُد متعددة 
ألرٍض خلَ�ت م�ن أي س�مرٍي ، ولِس�كوٍن 
مملٍّ َضلّ�ت فيه كل أماني�ِه الخاوية بن 
متاه�اِت ذلك الفراغ املقي�ت  فالحمداني 
يعيش حالة نفس�يًة من الرصاع الداخيل 
يتأرجح بن االمتعاض الذي يخُلُف الرضا 
، وب�ن التمرّد الذي يعُق�ُب االنقياد ، وقد 
اس�تيقظ من س�بات نومِه الذي تعرَض 

فيه لخوادع األحالم وزيف اآلمال .

واوضح: ان الشاعر رغم هذا وذاك ، فإنه 
اليس�أم أبداً من أن يطرق بابه القديم كل 
مرة ليدفع عن نفسه طارَق األشباِح التي 
نتجْت عن حٍب قديٍم ،  وطيٍف عابٍر وعند 
عتبة بابه القديم تمثُل ذكرياته التي هي 
كل ثماره وقد تهدلت بها أعواد سنّيِه  ، إذ 
لم يكن مقدَّراً له ان يمأل صدره بحس�نها 
حتى تجيش عروقه كمنظر الكمائم وهي 
تتفتح عن أوراق الزه�ر وعبِق الريحاِن ، 
دون أن تلق�ي به يد القدر العابثة يف ركٍن 
خ�رٍِب وم�وٍج الي�كاد ُيقِبُل حت�ى يدبر ، 
ولم يكن مقّدراً له أن يرس�م شموس�ه يف 
صفحة س�مائه بأبه�ى صورها ، تخطو 
ريش�ته خطواتها األلف بح�رارة االندفاع 

وشعلة األمل .
وختم :ليس رساً أبداً إن أخربَنا الحمداني 
أن�ه يخ�ىش الغي�اب األب�دّي ، فالجمي�ع 
يخشاه دون استثناء ، والكل ينتظر دوره 
يف دوالب امل�وت ، وكأّن رسباً من العذارى 
تزاحمَن ع�ل ورود ماء مدي�َن بأثوابهن 
البيضاء ، غرَي أن ش�اعرنا يتس�اءل كثرياً 
وبجديٍة عن م�دى صحة الخرب القائل أن 
للح�زن نهاي�ًة ينتهي بها بعد أن أش�قاه 
وأتعب�ه ، وصار الينقذه يشء مما هو فيه 

من صنوف اإلحباط والهزيمة.
قصيدة )الباب القديم ( 

أف�ن�ي�َت ُع�م�رََك َح�س�رًة و َع�ذاب�ا
ص��ن�َت ال��وف�اَء وخ�ل�َت�ُهْم أحبابا

ف�م�تى ت�ص�ّدُق أنَّ َم�ن ت�حنو ل�هْم

ل�ن ي�س�م�عوَك وأص�ب�حوا أغ�راب�ا
ُق�ُه س�ت�ع�وُد ل�ل�ب�اِب ال�ق�دي�ِم ت��دُّ

أم��الً ت���ن��ادي أه���لَ��ُه ال��ِغ�ّي�اب�ا
وك�أّن�ُه ب��اُب ال�َخ�الِص ول��ْم ي�كْن

َخ األص��الب�ا ج��رح��اً ب�ل�ي�غ�اً َش���رَّ
ل��و َح�رََّك�ْتُه ال�ري�ُح ج�ئَت م�هروالً

َظ��ّن��اً ب���أنَّ َب��ع�ي�َدُه ق���د آب����ا
وتدوُر ِم�ْن حوِل ال�نوافِذ ت�رتجي

َقَب�س�اً ه��ن�اَك وَه�م�س�ًة وج��واب�ا
وَه��َزْزَت��ه�ا ِرف�ق��اً إل�ي��َك ك�أّن�ه�ا

�ماً وُم�ص�ابا ضل�ٌع يم�ي�ُس ُم�َح�طَّ
وت�ص�يُح ب�األس�ماِء ع�لَّ ب�ِذْك�رِها

أح��داً َي��م��دُّ ب��ص�وِت�ِه ال�ت�رح�ابا
ت�جري اىل األوه�اِم وه�ي ع�نيدٌة

ت�س�ق�ي�َك غ��يث�اً زاِئ��ف��اً َك��ّذاب��ا
تل�َك ال�دي�اُر غ�دْت ِق�ف�اراً ب�ع�َدما

ك�ان�ت ِج��ن�ان�اً ُت��س�ِح�ُر األل�ب�اب�ا
وَقَف�ْت ع�لي�َك ط�ل�وُل�ها و ك�أّن�ها

َص�رْح ، ُي�ع�ان�ُقُه األس��ى أح�ق�ابا
ال اليأُس يكفي ك�ي ت�عوَد ُم�وَدِّعاً

وت�ف��ارَق ال���ج��دراَن واألع��ت�اب�ا
ال امل�وُت ي�سقيَك ال�َشفاَء ب�كأِسِه

ل�ت�غيَب يف إِْث��ِر ال��ذي ق��د غ�ابا
َك يف الراِب ُشموَسُهْم مْذ َدسَّ كفُّ

أط�ن�بَت ف�ي ه��ذا األس�ى إط�نابا
وغ�َدوَت ك�ال�ناعوِر يب�كي ص�امتاً

وال�دم�ُع يس�ق�ي ح��ولَ�ُه األع�ن�ابا
كم من ف�قيٍد ف�ي ال�ثرى أوَدع�َتُه

وغ��دوَت ف�ي ج�ي�كورِه ال�َس�ّيابا

المراقب العراقي/ المحرر الثقايف...
ي��رى الناقد عبدالباري المالك��ي ان قصيدة » الباب 
القديم« للش��اعر عيل حميد الحم��داين تمثل رصاعا 
ما ب��ن األمس والي��وم ويه قصيدة ص��ورة وصفية 
الغي��اب  يخ��ى  عندم��ا  للش��اعر  النف��ي  لإلط��ار 
األبدّي.وق��ال المالك��ي يف دراس��ة نقدي��ة خص بها 

)المراقب العراقي(:

»الباب القديم« قصيدة صورة وصفية لإلطار النفسي للشاعر عندما يخشى الغياب األبدي
تمثل صراعا ما بين األمس واليوم 

عبد الباري المالكي علي حميد الحمداني

أَنا..الَّذِي ُحِمَل َرأُسُه َمْسبّياً

يف َهَذا الزَماْن

وَقِصيَدتي َبقاَيا َدِم الُوُضوْء

للرَْكَعِتِن األِخريََتْن

َبْيَعًة لِلَحِق.

وَاْد أَنا.. الّذِي آَزَرني ُهَتاُف أْرِض السَّ

ْن النَّاِبُت َعل ألوَاِح الطِّ

ُعْشباً لِلُخلُود.

أَنا.. الّذِي التحف ِجرَاَحُه

ة يف َخرَاِب الَبرْصَ

ِحَن ُخِبَئْت اآلياُت

يف َجوَاِمٍع َبَناَها املُْخَتلُسون يف َعرْصٍ

كاَن الُجوُع فيِه كاِفراً..

َكرَبالُء ُغرَْبتي

َخاِرَج أْسوَاِر الُكوَفِة

أْبَحُث ِفيَها َعْن َبَقاَيا الَقافلِِة الَقاِدَمة

ِمْن َمَكِة الَهاِشمين

َعْطىَش وَفِمي َكلِماٌت َطاِهرٌَة.

لَْم َيأِت »الُحرُّ الِرَياِحي« ِبُسُيوِف الَتْوَبِة

وَما زاَل »زياُد بن أِبيْه«

َيِعُظ املصلَن يف َصالِة الُجمَعِة

أْن ُيَباِيُعوا..
وَيْسَتلُّ ِمْن َتْحِت ِعَماَمِتِه ُخَطباً

ُتوِقُد الَتاِريَخ

َقرابن لَِخليَفٍة َجاِئر..

يزدحم َعرُْشُه ِبالَغناِئِم واألَمراْء.

َبْغداُد.. أَغاِنيِك

اْغِتيلَْت والَقَصاِئَد يف ُسوِق ِنَخاَسٍة،

َيْنَتِقي ِمْنُه »املوصيل إبراهيم« الَفاِتَناِت

وُمنُذ لَيلٍْة

انطفأ »َبشاُر بْن ُبرد« َرَماَد ِعْشٍق يِف ِدجلَة

َترَْقَرَق ِمْن َزوَرٍق

أ ِبِه االغتيال َكاَن الُخُلوُد َقْبَل أْن َيَتوَضَّ

َبشاُر ُرؤّياُه َقِصيَدة

لَْم َيرُْقْمَها ِطُن الَشاِطِئ الَقريب

َم ِمنُه الَعْظُم ِحَن َتَفحَّ

و«املرَُبَُد«

َطة ْ َيرَْتِجُف ِمْن أَلِسَنِة تَّنُّوِر الشَّ

لَْم َتْسَتأِنْس اللّيايل ألفاً ِمْن الِحكاَياِت

و »زرياب«
َ ِبأَصاِبِعِه َعَل أوَتاِر ِمْعزَِفِه َهاِرباً َتَسرَّ

ِمْن َجوْقٍة

َقْت َصوَتُه رَسَ

واْسَرَْحَمْت َحاِجَب الَخليَفِة َمدحاً لِلِجَهاِد

َعَل َبوَّاَبِة َبالٍد َخرَِبة..

َهَذا الَباُب..

ِمَزٌق ِمْن َضوٍْء َباِهٍت

َيرُْكُن َوْجَه الِتيِه

َماالً.. وَغرَْباً.. َقاً..َجُنوَباً..شَّ ْ شَّ

َيأُكُل َمْنفاْي

ِمْن لَْحِم َخرِيطَتي

لَْيَت َبْحَر َسَفري..

ُيَحارِصُ َموَاِنَئ َوَجِعي

ابتعدوا َعْن ُعْشِب َصالتي

َدمُّ الوَُضوِء َعَل أْرِض َمْنَفاْي

املراقب العراقي/ خاص...
كش�ف الناقد ماجد الحسن عن قرب إصدار كتابه النقدي املوسوم  رهان 
النص �� جدل املعطيات ومس�ار التشكيل الشعري وهو عن عالقة النص 

الشعري بمعطياته وتعين الجذور التي انطلق منها.
 وق�ال الحس�ن يف ترصي�ح ل�)املراق�ب العراقي(:قريباً س�يصدر كتابي 
النق�دي املوس�وم ) ره�ان النص �� ج�دل املعطيات ومس�ار التش�كيل 
الش�عري(، وهو من اصدار اتح�اد األدباء والكتاب يف ميس�ان، التصميم 
واالخ�راج الفن�ي للش�اعر والناقد االس�تاذ حامد عبد الحس�ن حميدي، 

جزيل شكري وامتناني لكل من أسهم بإخراج هذا الكتاب لريى النور.
وأض�اف: ان ه�ذا الكتاب يبح�ث عن عالق�ة النص الش�عري بمعطياته 
وتعي�ن الج�ذور الت�ي انطلق منه�ا، وإّن الركي�ز عل مس�ارات املعنى 
وفحص منطلقاتها الفلس�فية هو بحد ذاته كش�ف عن مجريات الحدث 
الش�عري الذي ُيّع�د الرهان األول للن�ص، فهناك أس�ئلة تقليدية مكررة، 
إاّل أنن�ا ال يفوتنا التنبيه عليها واتخاذها معياراً نفهم من خالله الش�عر، 
وصفوة القول إّن مسألة البحث يف النص ليست باألمر اليسري ألّن الدخول 
يف عوامله هو الكشف عن حياته املجهولة ورصد مجمل تحوالته مما يزيد 

امل�حاولة تعقيداً .
   وتاب�ع: املحاول�ة هذه، بحد ذاته�ا قراءة هدفها الول�وج إىل قلب النص 
الش�عري باالتكاء عل بعض املقربات النقدية والفلس�فية لغرض رصد 
لحظة التش�كل وإبراز خصوصيته التي تخفي م�ا هو عميق وجوهري، 
وحرص�اً منا لتوضيح هذه الجوانب الخفية بش�قيها النظري واإلجرائي، 
قصد التوصل إىل االمساك بمسارات املعنى يف النص الشعري والوصول إىل 

إبراز خصائصه وسماته.

عبدالكريم هداد انوار عبد الكاظم الربيعي 
تخيل رواية يكتبها روائيان كبريان هما 
عبدالرحمن ُمنيف وج�ربا ابراهيم جربا 

ماذا ستكون؟
قص�ة ت�دور يف مدينة وهمي�ة اختلقها 

الكاتبان اسمها عمورية
الكاتبان أسسا عمورية عل واقع ماض 
بعي�د ألن ه�ذه االخرية حس�ب مصادر 
تاريخي�ة كان�ت موجودة ق�ام بفتحها 
املعتص�م بالل�ه يف دول�ة الع�راق اآلن، و 
لكنه�ا االن غ�ري موجودة... ه�ي قفزة 
ألمج�اد امل�ايض لتبقى عموري�ة املدينة 
الغ�ري موجودة عل خريطة الجغرافيا و 
الصامدة عل خارطة التاريخ اما القرى 
و األحياء التي تم ذكرها يف الرواية فهي 

أماكن تناسب أمزجة شخصياتها.
م�ن الروايات املمتع�ة، الغنية  بأبعادها 
وبإش�كاالتها  والرمزي�ة  الداللي�ة 
العميقة، الت�ي تحتاج إىل قارئ ُمتمكن، 
قادرعل تتب�ع الدالالت املس�ترة فيها، 
واس�تنطاقها ع�رب آلي�ة التأوي�ل بروح 
نقدية عالية. تس�عفه عل فهم خطابها 

املتشظي عل طول مساحة الرسد.
هذه الرواية تحت�اج لجهد نقدي، وتأمل 
فلس�في ملا تش�ري إليه فصولهااملتعددة، 
واملتش�ابكة .  باعتباره خطابا متشظيا، 
وثاويا يحتاج إىل قراءة الرواية يف كليتها 

ق�راءة رائ�ي ع�ارف ال ق�راءة عاش�ق 
معجب.

عج�ز  ال�ذي  العال�م  ذاك  عموري�ة- 
ع�ن تغي�ريه الرائ�ي بواس�طة النض�ال 

والسياس�ة - ونقل�ه مم�ا عليه«الكائن 
املش�وه« إىل م�ا ينبغ�ي أن يك�ون عليه 
»املمك�ن الجميل« وفق الص�ورة املثالية 

التي ينشدها.
نتيج�ة دمج عقل�ن عظيم�ن يف رواية 
واحدة ُيلقي حًق�ا بعاملك بالكامل يف ُبعد 

جديد تماًما .
ج�ربا ومني�ف هم�ا كاتب�ان ومفك�ران 
متمي�زان .. والرواي�ة املش�ركة ليس�ت 
أقل م�ن أن ته�ب العق�ل رحل�ة فكرية 
وفلس�فية للتعرف عل الحياة من خالل 
األسئلة واألجوبة التداخلة عل طول خط 
الرواية .يف هذا الكتاب ، تمكن العمالقان 
م�ن املش�اركة يف كتابة رواية سياس�ية 
ورومانسية وفلس�فية ودرامية وتبحث 
يف مهم�ة األدب والروائ�ي واملؤرخ حيث 
يمكن�ك أن تتص�ل بجميع الش�خصيات 
واألحداث وتعيش�ها من خ�الل الكلمات 
والرصاعات التي تنش�أ بن الشخصيات 
واملواق�ف، وال تج�رؤ ع�ل التخط�ي إىل 
النهاي�ة خوًفا م�ن أن يفوت�ك الحوارات 
الش�خصية املذهل�ة واألس�ئلة واألجوبة 

التي تظهر عرب الصفحات.
مالم�ح.  وب�ال  خرائ�ط،  ب�ال  عال�م 
التس�اؤل،  .تث�ري  ومح�رية  متداخل�ة، 
والدهش�ة،والغرابة، وتقب�ل أكث�ر م�ن 

قراءة وتأويل.

»عالم بال خرائط« رواية سياسية ورومانسية وفلسفية ودرامية

رهان النص ــ جدل المعطيات 
ومسار التشكيل الشعري

املراقب العراقي/ متابعة...
ع�ن »دار خط�وط وظالل للن�ش« يف عّمان، صدرت 
للش�اعر األردني، فلس�طيني األصل، ع�يل العامري 
مختارات ش�عرية بعنوان »كتاب الحدوس«، ضمت 
44 قصي�دة م�ن مجموع�ات ث�الث؛ ه�ي: »ه�ذي 
حدويس... هذي يدي املبهمة« الصادرة عن »دار آرام 
للدراس�ات والنش« يف عّمان عام 1993، و»كس�وف 
أبيض« الصادرة عن »املؤسس�ة العربية للدراس�ات 
والنش« يف بريوت )1997(، و»خيط مس�حور« التي 
صدرت طبعتها األوىل عن وزارة الثقافة األردنية عام 

.2012
كت�ب العام�ري يف مقدمة املختارات الت�ي أهداها إىل 
أم�ه: »تعلمت من أمي كثرياً من املعارف والجماليات 
الت�ي ال توج�د يف الكتب، فهي حكيم�ة الفطرة التي 
كنُت ش�اهداً عل رعايتها اليومية ألش�جار الزيتون 
والطي�ور والزهور يف حديقة البيت يف قرية القليعات 
األردنية الحدودية مع فلس�طن... لقد ُولدُت وعشُت 
طفول�ة بّرّية عل خط ال�زالزل يف وادي األردن، قريباً 
م�ن النهر ال�ذي يجمع ب�ن فلس�طن واألردن، ويف 
الوقت نفسه، يشكل جرحاً جغرافياً ظل شاهداً عل 

التاريخ ودم النكبة ومتوالياتها«.
ون�شت عل الغالف األخري مقتطفات من ش�هادات 
لش�عراء وكّتاب ونق�اد: زهري أبو ش�ايب، والدكتور 
ضياء خض�ري، وخليل قنديل، ويوس�ف عبد العزيز، 
وعمر ش�بانة، والدكتور حكمت النوايسة، وإبراهيم 
اليوس�ف. ولوح�ة الغ�الف للفنان والش�اعر محمد 

العامري.

»الن�اش  ملجل�ة  تحري�ر  مدي�ر  العام�ري  ويعم�ل 
األس�بوعي« التي تصدرها »هيئة الشارقة للكتاب«، 
من�ذ ع�ام 2018، وه�و عض�و يف رابط�ة الكّت�اب 
األردني�ن، واالتحاد الع�ام لألدباء والكّت�اب العرب، 

ونقابة الصحافين األردنين.

»كتاب الحدوس« طفولة برية على خط الزالزل

»بيت النقب« تمارين على توريث المنفى
املراقب العراقي/ متابعة...

ث�الث  الف�را  س�وزان  قطع�ت 
ق�ارات، وانتظرت م�ا يربو عل 
نص�ف قرن، كي تصل يف خاتمة 
املط�اف إىل قناع�ة مفاده�ا أن 
البيت األول يس�كن صاحبه، لن 
يفارق�ه وإن ُهّجر من�ه، جالت 
يف أكثر من بلد، س�لكت طرقات 
وبحارا، ركبت بواخر وحافالت، 
غام�رت م�ن شق بح�ر أبيض 
متوس�ط إىل جنوبه ثم ش�ماله، 
ب�دون أن تتوق�ف ع�ن مغازلة 
حلم العودة املؤج�ل، جعلت من 
منافيه�ا املتعددة أرضاً لها، هي 
ابنة املنف�ى وكاتبته، حولت كل 
بلد س�اقها إلي�ه ق�در عائيل أو 
سيايس هوية لها، تبنت املطارح 
س�ايرت  إليه�ا،  انتب�ذت  الت�ي 
لغ�ات ولهج�ات، وه�ي تحل�م 
كلما أغمضت عينيه�ا ليالً ببت 
األه�ل يف )النق�ب( يف مدينة برئ 
الس�بع، ال تزال أنقى ذكرى لها 
عن�ه حن زارته برفق�ة والدتها 
وش�قيقها، وق�د ص�ار للبي�ت 
مالك جدد، كانت تلك آخر رحلة 
له�ا إىل بيت والدتها ومنش�ئها، 
قب�ل أكث�ر م�ن أربع�ة عق�ود، 

تحولت بعده�ا حياتها وتقلبت 
بن نقائض، وسارت عل إيقاع 
طف�رات ال تختلف ع�ن طفرات 
تاري�خ شق أوس�طي متفجر، 
مؤمنة بأن سريتها ليست سوى 
رحل�ة قص�رية س�وف ينته�ي 
به�ا الطري�ق بالع�ودة إىل ب�رئ 

الس�بع، تلك الع�ودة التي باتت 
مس�تحيلة اليوم، ففي ذاكرتها، 
ال ربيع سوى ربيع برئ السبع، ال 
مساءات تروق لك كمساءات برئ 
السبع، كانت سوزان الفرا تنأى 
عن مدينتها األوىل، وهي تش�عر 
بأنها تدنو منها، درست وأحبت 

فجعل�ت  وأنجب�ت،  وتزوج�ت 
م�ن منفاه�ا مس�ألة عائلي�ة، 
أال تتحم�ل مش�اقه وحدها، بل 
تقتسمه مع ابنيها، أن تورثهما 
حكاي�ة البع�د، أن تب�ث فيهما 
نار الع�ودة، ذلك م�ا تخربنا به 
يف كت�اب »بي�ت النق�ب« ال�ذي 

الفرنس�ية  صدرت ترجمته من 
إىل العربية عن دار العن )مرص( 

ترجمة ندى األزهري.
دروب�ه  وراث�ي،  املنف�ى  »لع�ل 
واس�تمراريته  لن�ا  مرس�ومة 
تكت�ب  حياتن�ا«  ع�ل  مق�درة 
الفرا س�ريتها وشذرات  سوزان 
م�ن تاري�خ عائلته�ا، اجتمعوا 
يف ق�در واح�د: الش�تات، ب�دءاً 
م�ن أمه�ا الت�ي تزوج�ت م�ن 
وال�د الكاتبة، رغ�م االختالفات 
بينهم�ا، فخاضت  االجتماعي�ة 
تغ�ريت  ب�أن  له�ا،  أول منف�ى 
نظ�رة األه�ل له�ا، تل�ك كان�ت 
العزلة األوىل التي س�وف تشع 
الب�اب نحو عزلة تتلو أخرى، ثم 
تواصل الرحال، مع س�فر والد 
سوزان إىل الس�عودية، للعمل يف 
مرصف، فالتحق�ت به مع أمها 
وشقيقها، لكن لم يطل مكوثهم 
هن�اك، قب�ل أن يركب�وا البح�ر 
وصوال إىل م�رص، ومن هناك إىل 
الجزائر ب�راً، الت�ي دخلوها من 
الشقي، قطع�وا طرقات  بابها 
ليبيا وتونس، وق�د صار والدها 
مدرس�ا للغ�ة العربي�ة، يف بل�د 

تحرر لتوه من االستعمار.

َدُم الُوضوء



A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r حصيفة-يومية-سياسية-عامة

أمري  منظار  وفق  الجيش  أهمية  ان  فيه  شك  ال  مما   
لهذه  تصنيفه  يف  يكمن  السالم(  )عليه  عيل  املؤمنني 
ما  االسالمي  املجتمع  طبقات  من  طبقة  كأول  الطبقة 
هم:«  فالجنود  السالم(  )عليه  االمام  قول  ذلك  يؤكد 
حصون الرعية وزين الوالة وعز الدين وسبل األمن وليس 
تقوم الرعية إال بهم«]1[، يتضح لنا من النص ان الجيش 
يمثل إحدى الدعامات الرعية التي ال تقوم إال بوجود منفذ 
القانون وحامي الدولة ، كما ان االمام يرى تحقيق ذلك 
االمن وتوفري ذلك النظام من خالل توفري وتعبئة الجنود 
الذين هم حصون الرعية وحافز لها عىل العمل بالسوية.

كما ان االمام عيل )عليه السالم( حدد مواصفات الجندي 
ال  قائال:«  اجله  من  يقاتل  بما  اإليمان  اوالً  تمثل  فهي 
مستبرص  ثالثة  إال  اللقاء  يف  ويصدق  الحرب  عىل  يصرب 
يف دين او غريان عىل حرمة او ممتعض من ذل«]2[، اما 
الصفة الثانية فهي الشجاعة فقد وضح )عليه السالم( 
ذلك ملا أعطاه الراية يوم الجمل البنه محمد ابن الحنفية 
اعر   ، ناجذك  عىل  ،عض  تزل  وال  الجبال  »تزول  قائال 
جمجمتك، تد يف األرض قدمك ، أرم ببرصك أقىص القوم 
وغض برصك واعلم ان النرص من عند الله سبحانه«]3[، 
مقاييس  تحمل  ال  التي  االفكار  تلك  اىل  نظرنا  فإذا 
للشجاعة فقط بل تعترب نداءاً تحريضياً ونوع من انواع 
للمقاتل، فضال عن ذلك كانت قراءة يف  الفكرية  التعبئة 
علم نفس الحرب التي تؤكد اليوم ان العض عىل النواجذ 
القدم  الغاضب، وغرز  الدم  الدماغ ويحرك  يشد أعصاب 

نوع  هو  الثبات باألرض  من 
ألقىص  والنظر 

يسهل  القوم 
النفس  عىل 
احتواء الجموع 

 ، ينهم تهو ذلك و اىل  باإلضافة 
ان  اليقني  مفهوم  يحمل  النص  من ان  النرص 

يجب عند الله سبحانه وتعاىل وهذا ما 
ان يؤمن به املقاتل به.

يف  توفرها  يجب  التي  الثالثة  الصفة  حدد  وكما 

اهبتها  للحرب  فخذوا   »: قائال   االستعداد،  هي  املقاتل 
الصفة  واما  آلتها...«]4[،  واجمعوا  عدتها  لها  واعدوا 
الجيش من دون  انتصار  الطاعة فال يمكن  االخرى هي 
أمر  فعندما  منه،  تصدر  التي  واالوامر  القائد  طاعة 
الحروب  أحد  واليه مالك االشرت يف  السالم(  اإلمام )عليه 
أيها  عليكم  أمرت  »وقد  قائال:  والجنود  القادة  اىل  بعث 
القادة وعىل من يف حيزكم مالك بن الحارث فاسمعوا له 
وأطيعوا واجعلوه درعا ومجننا »]5[، يبدو ان االمام امر 
القادة والنجود ان يجعلوا هذا القائد درعا ومجننا اي ان 

يحيطوه ويلتفوا حوله ويتمسكوا به.
ويف الوقت نفسه نجد ان االمام عيل )عليه السالم( يحدد 
مواصفات وظائف القائد منها عىل سبيل املثال »الحزم« ، 
ويجب ان يكون »نقي الجيب« و«األفضل يف الحلم« ، ومن 
و«يشد   ، بالضعفاء«  »يراف  و   ، الغضب«  عند  »يبطئ 
به  »يقعد  وال  العنف«  يثريه  »ال  وممن   ، األقوياء«  عىل 
الضعف« وغريها مؤكدا ذلك يف قوله )عليه السالم(:« ذلك 
بالله وتوطني نفسه عىل لزوم  باالهتمام واالستعانة  إالّ 
الحّق ... فوّل من جنودك أنصحهم يف نفسك لله ولرسوله 
وإلمامك، وأنقاهم جيباً، وأفضلهم حلماً ، وأجمعهم علماً 
العذر،  إىل  ويرسع   ، الغضب  عن  يبطئ  مّمن   ، وسياسة 
يثريه  ال  مّمن   ، األقوياء  وينبو  عىل   ، بالضعفاء  ويرأف 
العنف ، وال يقعد به الضعف..« ]6[، يمكن القول ان هذه 
جيشاً  لتحقيق  االمام  وضعها  التي  العامة  األطر 
قوياً مؤمناً، فضال عن ذلك أن يصنع الهيبة للقائد 
الهيبة  أوامره سوف تكون بفعل هذه  وبالتايل فان 
مطاعة، ولهذا فان إطاعة األوامر العليا للقيادة 
ذلك  وعدم  القادة  خصائص  أحد 
حدوث  يعني 

خلال 
يف القيادة .

ويف ضوء ما تم استعراضه استقرائيا 

من مواصفات القائد والجندي، وهنا نجد ان االمام )عليه 
السالم( قد اهتم بالجيش حتى يف دعائه وصلواته، كما 
عمل عىل تقسيمه عند الزحف للقتال اىل ميمنة وميرسة 
وقلبا يكون هو فيه، ثم يجعل لها روابط ويقدم عليها 
جيشه  يأمر  عندها  بالتعبئة،  ذلك  بعد  ويبدا  مقدمني 
وشهر  القلوب  واجتماع  والدعاء  األصوات  بخفض 
السيوف وإظهار العدة ولزوم كل قوم مكانهم ثم رجوع 
كل من هاجم اىل صفه بعد الهجوم]7[، وكذلك من أسس 
للعدو  الزحف  اثناء  السالم(  )عليه  االمام  عن  التنظيم 
هو تعبئة الكتائب وتفرقة القبائل ثم يقدم عىل كل قوم 
يزحف  ثم  الكراديس  ويكردس  الصفوف  ويصف  قائداً 
التنظيم  يف  أهمية  هذا  عىل  االمام  أكد  ولقد  للقتال]8[، 
قائال: »قدموا الرجالة والرماة فلريشقوا بالنبل وليتناوش 
للواء  رداءا  واملنتجية  الروابط  الخيل  واجعلوا  الجنبان، 
واملقدمة وال تنشزوا عن مراكزكم لفارس شذ من العدو« 
]9[ ، ولذلك ان من النقاط املهمة التي أشار إليها اإلمام 
الجيش   تنظيم  الحربية هي  السياسة  يف  السالم(  )عليه 
العدو  نزل  او  بعدو  نزل  إذا  انه  وكان يويص جيشه من 
انه  أي  ان يكون معسكره من قبل اإلرشاف  فيه فيجب 
، او يف سفوح الجبال او األنهار كي  املبادرة  يملك زمام 
من  املقاتلة  تكون  أن  يويص  ثم  حجابا،  او  درعا  يكون 
يغفل  لم  السالم(  )عليه  انه  كما  اثنني،  أو  واحد  وجه 
عن دور االستطالع او االستخبار بقوله:« َو اِْجَعلُوا َلُكْم 
يَأِْتيَُكُم  ِلئاَلَّ  اَْلِهَضاِب  َمنَاِكِب  َو  اَْلِجبَاِل  ُرَقبَاَء يِف َصيَايِص 
َمَة اَْلَقْوِم  اَْلَعُدوُّ ِمْن َمَكاِن َمَخاَفٍة أَْو أَْمٍن َو اِْعَلُموا أَنَّ ُمَقدِّ
َمِة َطالَِئُعُهْم..« وكذلك يويص بعدم  ُعيُونُُهْم َوُعيُوَن اَْلُمَقدِّ
التفرق وان ينزل الجيش بأجمعه او إذا ارتحل فسريتحل 
َفانِْزلُوا  نََزْلتُْم  َفِإذَا  َق  اَلتََّفرُّ َو  إِيَّاُكْم  َو  قائال:«  بأجمعه 
يؤكد  وكما   ،« َجِميعاً  َفاْرتَِحلُوا  اِْرتََحْلتُْم  إِذَا  َو  َجِميعاً 
يذوق  فال  للنوم  االستسالم  عدم  عىل  اإلمام 
قليال   إال  النوم  الجيش 

قائال )عليه السالم(:«  إِذَا َغِشيُكُم اَللَّيُْل َفاْجَعلُوا اَلرَِّماَح 
ًة َو الَ تَذُوُقوا اَلنَّْوَم إاِلَّ ِغَراراً أَْو َمْضَمَضًة« ]10[. ِكفَّ

الجيش  قادة  يرشد  السالم(  )عليه  عيل  االمام  ان  وكما 
اذا  ذلك  والهجوم، مؤكد عىل  الدفاع  التنظيم  اىل رضورة 
الخنادق فليس  أبواب  إليكم فصفوا عىل  العدو  :« زحف 
الصفوف  التحام  بعد  األرض  ولزوم  السيوف،  إال  هناك 
وانظروا  عددهم،  يهولنكم  وال  وجوههم،  يف  تنظروا  وال 
عىل  فاجثوا  عليكم  حملوا  فان  األرض،  من  أوطانكم  اىل 
الركب. واسترتوا باألترسة صفا محكما ال خلل فيه، وان 
عىل  فاثبتوا  ثبتوا  وان  بالسيوف،  عليهم  فاحملوا  أدبروا 

التعابي وان انهزموا فاركبوا الخيل واطلبوا القوم]11[.
حال  يف  الجيش  السالم(  )عليه  يصف  ذلك  اىل  باإلضافة 
الرتاجع وهزيمة قائال :« فتداعوا واذكروا الله وما توعد 
به من فر من الزحف، وبكتوا من رأيتموه وىل، واجمعوا 
من  انهزم  من  رد  يف  املخفون  وليرسع  واعتقدوا  األلوية 
اجتمع  فإذا  إليكم  فيه  ولينفر  املعسكر  اىل  الجماعة 
فالحقوا  فلكم،  وانرصف  إمدادكم،  واتت  أطرافكم، 
واستعينوا  وقاتلوا  تعابيهم،  واحكموا   ، بقوادهم  الناس 
نجد  األخرية  النصيحة  هذه  ومن   ، واصربوا«]12[  بالله 
أهم  عىل  لهم  يؤكد  السالم(  عيل)عليه  املؤمنني  امري  ان 
السرتاتيجيات الحربية ، كما نستنتج مما تقدم انه كان 
يضع أمراء أجنحته وجنوده أمام صورة واضحة لألهداف 
كيان  تدعيم  هي  واضحة  فاألهداف  القتال،  يف  املطلوبة 
الدولة اإلسالمية » أال إنا ندعوكم إىل الله وإىل رسوله، وإىل 
جهاد عدّوه، والشدة يف أمره، وابتغاء مرضاته، وإقامة 
الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصيام شهر رمضان، 
الُم َعىَل اْلَمْولُوِد يِف اْلَكْعبَِة  وتوفري الفيء عىل أهله » فاَلسَّ
الُم  الُم َعىل اََسِد اللِه يِف اْلوَغى، اَلسَّ ماِء، اَلسَّ ِج يِف السَّ اْلُمَزوَّ

صاِحِب  َعىل  الُم  اَلسَّ َوِمنى،  َمكَُّة  ِبِه  َفْت  رُشِّ َمْن  َعىل 
الله  ورحمة  اللِّواِء  َوحاِمِل  اْلَحْوِض 

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

إّياك ومصادقة األحمق فإّنه يريد أن ينفعك فيضّرك.
ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثالث: في نكبته وغيبته ووفاته.
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عاش اإلمام علي مع النبي 

األكرم )صلى اهلل عليه وآله( 

اثنتي عشرة سنة قبل النبوة 

وثالث عشرة سنة بعد النبوة 

في مكة وهاجر للمدينة 

المنورة وبقي فيها عشر 

سنين ، ثم عاش ثالثين سنة 

بعد وفاة النبي األكرم 

االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم ( معجزة األزمان الخالدة

مالصقا  فيها  دائما  كان  طويلة  سرية  وهي   ،

التي  الطفولة  منذ  وآله(  عليه  الله  )صىل  للنبي 

يصفها بقوله )عليه السالم(:«وضعني يف حجره 

يف  ويكنفني  صدره  إىل  يضمني  صغري  ولد  وأنا 

،وكان  عرقه  ويشمني  جسده  ويمسني  فراشه 

يف  كذبة  يل  وجد  وما  يلقمنيه،  ثم  اليش  يمضغ 

اتباع  اتبعه  كنت  ولقد  فعل  يف  خطلة  وال  قول 

الفصيل اثر أمه ، يرفع يل يف كل يوم من أخالقه 

علما ويأمرني باالقتداء به ولقد كان يجاور يف 

يجمع  ولم  غريي  يراه  وال  فاراه  بحرا  سنه  كل 

بيت واحد يومئذ يف اإلسالم غري رسول الله )صىل 

نور  أرى  ثالثهما  وأنا  وخديجة  وآله(  عليه  الله 

الوحي والرسالة واشم ريح النبوة«]1[.

أمري  أّن  عىل  املؤّرخون  اتّفق  نفسه  الوقت  يف 

امتاز  الصغر  منذ  السالم(  )عليه  املؤمنني 

باإليمان والفطنة وثقة النفس والتفتح الواعي، 

ولذا فهو أول من اسلم يف االسالم فيقول:« كنت 

أول الناس إسالما بعَث )صىل الله عليه وآله( يوم 

الثالثاء،  يوم  معه  وصليت  االثنني 

سبع  أصيل  معه  وبقيت 

يف  نفر  دخل  حتى  سنني 

الله  وأيد  االسالم، 

تعاىل دينه من بعد...« ،  وعندما جمع )صىل الله 

عليه وآله(عشريته ليدعوهم اىل اإلسالم الحنيف 

سنه،  صغر  عىل  عيل  اإلمام  سوى  يبايعه  لم 

وحينما آخا النبي األكرم بني املهاجرين واألنصار 

عىل الحّق واملواساة بعد هجرته إىل املدينة املنّورة 

املؤاخاة مؤكدا ذلك  كان االمام عيل أخاه يف تلك 

أخي  أنت  عيل  :«يا  وآله(  عليه  الله  بقوله)صىل 

يف الدنيا واآلخرة« ، ويبدو من ذلك ان اإلمام عيل 

اله عليه وآله(  للنبي األكرم محمد )صىل  وريثاً 

نبي  لكل   »: قائال  ذلك  األكرم  النبي  أعلن  وقد 

يتضح  ووارثي«،  وصيي  عليا  وان  ووارث  ويص 

العلمية  بالخطوات  يعمل  كان  االعظم  النبي  ان 

اإلسالمي  للمستقبل  لإلعداد  والتفكري  والعملية 

للقيادة  اإلمام  تهيئة  اجل  من  بخطوات 

،خاصة  والسياسية  االجتماعية 

شخصية  مالمح  وان 

عيل  اإلمام 

)عليه 

 ) م لسال ا

أوال  أخالقية  ربانية  شخصية  انه  يف  تتمثل 

ثالثا،  سياسية  قيادية  ثم  ثانيا  فكرية  وعلمية 

أمري  شخصية  اوجه  تعددت  األساس  هذا  وعىل 

وزاهد وواعظ  تارة مفكر وقاض  فهو  املؤمنني 

تهيئة  ومبتكر وعامل ومجاهد ولعل من أرسار 

اإلمام للقيادة ان النبي األكرم زوجه من السيدة 

له  أنجبت  والتي  السالم(  الزهراء)عليها  فاطمة 

أهل  شباب  سيدي  والحسني  الحسن  اإلمامني 

الجنة.

املعارك  كل  يف  السالم(  )عليه  عيل  االمام  شارك 

تبوك  غزوة  سوى  االعظم  النبي  مع  والغزوات 

قائال  املدينة  عىل  األكرم  النبي  استخلفه  فقد 

له:« يا عيل إنما خلفتك عىل أهيل، أما ترىض ان 

أنه  إال  موىس  من  هــارون  بمنزلة  مني  تكون 

الله عليه  ال ليس نبي بعدي« وقد أعطاه )صىل 

وآله( الراية يوم خيرب وبها فتح الحصن الشهري، 

النبي  لواء  وكان  والخندق  واحد  بدر  يف  وقاتل 

شجاعته  ومن  كثرية،  مواقع  يف  بيده  االعظم 

إىل  فاحتاج  قط  رضبة  رضب  ما  انه  وجهاده 

العرب تفتخر بوقوفها يف مقابلته  ثانية وكانت 

الشجاعة  تلك  املؤمنني  أمري  ويذكر  الحرب،  يف 

العرب  بكالكل  الصغر  يف  وضعت  أنا  بقوله:« 

وقد   ،]3[ ومرض«  ربيعة  قرون  نواجم  وكرست 

الشجاعــــــــــة  تلك  السالم(  )عليه  ترجم 

ملا  قتايل  عىل  العرب  تظاهرت  لو  والله   »: قائال 

ليخيفه وهو  املوت  لم يكن  وليت عنها«، ولذلك 

القائل :« فو الله ما أبايل أدخلت إىل املوت او خرج 

املوت إيل« .

يدخل  ان  الطبيعي  من  كان  وعليه 

كل  املؤمنني  أمري 

الحروب  تلك 

فلقد 

نت  كا

لة  و لد ا

مية  سال ال ا

تحتاج  الفتية  دولة 

حتى  استمر  قد  السيف  ذلك  وكان   ، السيف  اىل 

املؤمنني  أمري  قاتل  لذا  األكرم  النبي  وفاة  بعد 

الناكثني »أصحاب الجمل« واملارقني »الخوارج« 

والقاسطني »أهل الشام« ولم يكن أمري املؤمنني 

ليرتك الصالة حتى يف اشد حاالت الحرب قسوة 

ان  فكرة  رافضاً  صفني،  يف  الهرير  ليلة  يف  كما 

عىل  نقاتلهم  إنما  ليقول  مناسب  غري  الوقت 

فكان  السالم(  )عليه  زهده  الصالة]5[.اما 

مأكله األسايس خبز الشعري ويعمل بيده ويرقع 

مالبسه ويخصف نعله ويجالس األيتام والفقراء 

امتالك  عىل  قدرته  يقابله  الزهد  وهذا  املسلمني 

يقول  فهو  ذلك  ومع  والرخاء،  الكثرية  األموال 

إىل مصفى  لو شئت الهتديت   »: السالم(  )عليه 

هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز 

ولكن هيهات ان يغلبني هواي ويقودني جشعي 

اىل تخري األطعمة ولعل بالحجاز أو اليمامة من 

ال طمع له بالقرص وال عهد له بالشبع أو أبيت 

مبطانا وحويل بطونا غرثى وأكبادا حرى«، يمكن 

املتخوف القول لم يكن زهد أمري املؤمنني  زهد 

بل  الدنيا،  من  هد الهارب  ا لز ا

تعاىل،  الله  اجل رىض  فلم تكن من 

فهو  دنيوية  مطامع  له 

عىل  أبيت  الن  والله  يقول:« 

واجر  مسهدا  السعدان  حسك 

احب   ، مصفدا  األغالل  يف 

الله  ألقى  ان  من  إيل 

يوم  ورسوله 

مة  لقيا ا

ملاً  ظا

لبعض 

وغاصبا  العباد 

ليش من الحطام«.

)عليه  زهده  من  وكذلك 

إال  استشهاده  عند  ترك  ما  السالم( 

دراهم معدودات ولم يبن القصور وال ملك 

اىل  لحاجته  لبيع سيفه  ولقد خرج  األرايض، 

إزار قائال:« ان هذا السيف لطاملا كشف 

عندي  كان  ولو  الله  رسول  عن  الكرب 

ثمن إزار ما بعته«، وجمع )عليه السالم( 

صوماً  نذر  عندما  والزهد  والصرب  الكرم 

مع الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء )عليهما 

السالم(، لشفاء الحسنني وقد استقرض دقيقاً 

من يهودي ثم لثالث أيام متوالية يف وقت اإلفطار 

يسألهم مسكني ويتيم واسري فيهبوه إفطارهم 

وفيهم نزلت اآلية) ويطعمون الطعام عىل حبه 

مسكينا ويتيما واسريا(، باإلضافة اىل ذلك يصف 

رضار بن ضمرة زهد أمري املؤمنني عندما سأله 

اشهد   »: بقوله  ذلك  سفيان  ابي  ابن  معاوية 

يف  قائم  الليل سدوله وهو  أرخى  وقد  رايته  لقد 

محرابه قابضا عىل لحيته يتململ تململ السليم 

ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا يا دنيا إليك 

حينك  حان  ال  تشوقت  أيل  أم  تعرضت  أبي  عني 

هيهات غري غريي ال حاجة يل فيك طلقتك ثالثا 

يسري  وخطرك  قصري  فعيشك  فيها  يل  رجعة  ال 

الطريق  وطول  الزاد  قلة  من  ،آه  حقري  واملك 

وبعد السفر وعظيم املورد«.

السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  استشهد  وقد 

سنة40 هـ  يوم األحد يف الحادي والعرشين من 

رمضان عندما كان يصيل صالة الصبح وقد قتله 

من  برضبة  ملجم  بن  الرحمن  عبد  الخارجي 

فيكون  الصالة،  أثناء  رأسه  عىل  مسموم  سيف 

الله.  بيت  يف  واستشهد  ولد  قد  السالم(  )عليه 

رحمك الله يا أبا الحسن كنت أول القوم إسالما 

وأخوفهم   ، يقينا  وأشدهم   ، إيمانا  وأخلصهم 

لله ، وأعظمهم عناء وأحوطهم عىل رسول الله 

 ، أصحابه  عىل  وآمنهم  وآله(  عليه  الله  )صىل 

وأرفعهم   ، وأكرمهم سوابق   ، مناقب  وأفضلهم 

درجة ، وأرشفهم منزلة ، وأكرمهم عليه ، فجزاك 

املسلمني  وعن  رسوله  وعن   ، االسالم  عن  الله 

خريا .

 نفحات إسالمية

في فكر االمام أمير المؤمنين »عليه السالم«
االستراتيجية الحربية
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السالم عليكم  و رحمة الله و بركاته
مديري�ة كهرب�اء كربالء املقدس�ه قضاء 
الهندي�ه ناحية الج�دول الغربي نارشين 
ارق�ام ش�كاوي وهمي�ه واليس�تجيبون 
لشكاوي املواطنني وهذه االرقام املوجودة 
يف الصورة اذا امكن متابعتها من خاللكم 

ولكم الشكر والتقدير..

                     * وسام الحسناوي

الع�ايل  التعلي�م  وزارة  وجه�ت 
بتش�جيع البحث والنرش العلمي 
يف املجالت الرصينة وتعزيز مكانة 
الجامعات يف التصنيفات العاملية 
و رف�د املخت�رات باملس�تلزمات 
العلمي�ة والتوجه نح�و مذكرات 
التفاهم والتوأمة مع املؤسس�ات 
العال�م واس�تكمال  الرصين�ة يف 
ع�ن  فض�ال  العلمي�ة  الرتقي�ات 

التكي�ف م�ع متغ�رات الظ�رف 
مس�تلزمات  وتوف�ر  الراه�ن 
للمعرف�ة  الرقم�ي  التح�ول 
واس�تحداث التخصصات النادرة 
عىل وفق حاجة الس�وق ومراعاة 

خصوصية الحرم الجامعي.
وش�دد الوزير نبي�ل كاظم خالل 
اجتم�اع الهيأة العامة للجامعات 
والكلي�ات األهلي�ة ع�ىل ضم�ان 

ضم�ن  التدريس�يني  حق�وق 
عقود قانونية معتم�دة وتطوير 
م�ع  والتع�اون  اإلداري  العم�ل 
مفوضي�ة االنتخاب�ات يف انج�از 
صحة الصدور للوثائق الدراس�ية 
رؤس�اء  م�ن  لجن�ة  وتش�كيل 
األهلي�ة  والكلي�ات  الجامع�ات 
ش�املة  تقيي�م  ورق�ة  لتقدي�م 

للتعليم األهيل.

  

طالبت مفوضية حقوق االنسان 
يف الديواني�ة بعثة االم�م املتحدة 
يف العراق باع�ادة دعم املنظمات 
الدولي�ة يف املحافظة بما يس�هم 
االجتماع�ي  الواق�ع  يف تحس�ني 
واالقتص�ادي عر اط�الق برامج  
لتلك املنظمات.وقال مدير مكتب 
املفوضي�ة محمد البديري إن وفد 
من بعث�ة اليونامي زار املفوضية 
برئاسة مسؤولة حقوق االنسان 
ايم�ا ولك�ر لالط�الع  البعث�ة  يف 
عىل واقع االنس�ان يف املحافظة.
واضاف ان املفوضية اكدت لها ان 
الديوانية من املحافظات الفقرة 
وبحاجة اىل الدعم الدويل من االمم 
املتح�دة واملنظم�ات الدولية من 
خالل استهداف وارجاع عمل هذه 
املنظمات الدولية داخل املحافظة 

لدعم اقتصاد املحافظة.

مطالبات في 
الديوانية بدعم 
واقع المحافظة

الجن�ون ه�و ان يك�ون االلم 
اك�ر م�ن ق�درة العق�ل عىل 
احتماله ، ه�ذا ما حدث معي 
امس حرفي�ا ، اصب�ت بنوبة 
انه�ا  اعتق�د  الجن�ون  م�ن 

مستمرة لحد هذه الساعة ..
نقل يل صديق طبيب مش�اهد 
مرعبة من احد ردهات العزل 
من احد املستش�فيات ، ارسة 
الط�ورائ يف ح�د اس�تيعابها 
االصاب�ات  ومع�دل  االع�ىل 
والوفي�ات يف تصاع�د خط�ر 
جدا ، ثالثة مرىض ماتوا باقل 
من ربع س�اعة ، ولالس�ف ال 
احد يهتم ، االلتزام باجراءات 

الوقاي�ة من املجتمع يف حدودها الدني�ا ، ما يقوم به الجيش 
االبيض عمل جبار لكن املؤس�ف ان الحكوم�ة تاخرت كثرا 
يف جل�ب اللقاح�ات ، وصل�ت نس�بة الذين اعط�وا اللقاح يف 
إرسائيل اىل ٨٠٪  ويف االمارات اىل رقم قريب ويف االردن الحملة 
املستمرة منذ شهر واليزال العراق البلد الوحيد يف العالم الذي 

نسبة اعطاء اللقاح يف ) الشعب ( بنسبة ٠٪

                                              * ياسني رعد

اعت�ر النائ�ب محمد صاح�ب الدراجي 
ان بق�اء البلد ب�ال موازنة بس�بب عدم 
االتف�اق الس�يايس الناتج ع�ن اختالف 

االمزجة االنتخابية مرضاً للبلد.
وق�ال الدراج�ي يف تغري�دة بصفحت�ه 
الرس�مية عىل منصة تويرت ان هذا اكر 
دليل عىل ان العراق ال تحكمه املؤسسات 

بل الشخوص.
االق�رتاض  م�ن  الدراج�ي  ح�ذر  كم�ا 
الخارج�ي والكف�االت الس�يادية الت�ي 
تره�ن اقتص�اد البلد لصالح مش�اريع 
معينة تمثل فساد هؤالء الذين يأخرون 

اقرار املوازنة.

نحن سكنة حي الجهاد الديوان
محلة ٨٩٧ زقاق ١٢ دار ١/١٥

نعاني وملدة اس�بوعني م�ن انخفاض ح�اد يف الفولتية 
املجه�زة للزقاق املذكور وللفيزات الثالث حيث تنخفض 
وترتفع الكهرباء بش�كل مس�تمر وطول فرتة التجهيز 
وتنزل الفولتي�ة إىل ١٣٠ أو ١٠٠ فولت يف بعض األحيان 
ثم ترتفع إىل ١٧٥ أو ١٨٠ فولت وهذا يف احس�ن األحوال 
مم�ا يؤثر س�لبا عىل األجه�زة الكهربائية حي�ث ال يتم 
تش�غيلها يف ه�ذه الظروف ..ل�ذا نهيب بك�م االيعاز إىل 
كوادركم برضورة معالجة هذه الحالة وإنهاء معاناتنا 

خدمة للصالح العام  .

                      *  محمد اسماعيل الفراجي

السماح بفتح العيادات الخاصة خالل الحظر عدا التجميل
اعلنت نقاب�ة االطباء يف محافظة البرصة 
عن الس�ماح الصحاب العي�ادات الخاصة 
وضم�ن  اليومي�ة  اعماله�م  بم�زاوالت 
اج�راءات وقائي�ة مش�ددة ج�داً تراق�ب 
من قب�ل النقاب�ة والق�وات االمنية خالل 
اوقات حظ�ر التجوال.وقال نقيب االطباء 
يف املحافظ�ة الدكت�ور وس�ام الرديني يف 
ترصيح  له ان النقابة اتفقت مع الجهات 
الخاص�ة  للعي�ادات  بالس�ماح  االمني�ة 
بمزاولة اعمالها ضمن الرقعة الجغرافية 
وذل�ك لعدم تكرر املش�اكل الت�ي واجهت 

غل�ق  خ�الل  الحكومي�ة  املستش�فيات 
العيادات يف ف�رتة الجائحة االوىل لفروس 
كورونا.واض�اف ان فت�ح تل�ك العي�ادات 
من ش�أنه ان يخفف من الزخم والضغط 
عىل املستش�فيات الحكومي�ة الذي واجه 
تلك املؤسس�ات العام امل�ايض، ما ادى اىل 
زي�ادة ع�دد االصابات بالفروس.وش�دد 
عىل ان كافة عيادات التجميل مغلقة ولن 
يسمح لهم بمزاولة أعمالهم ومن يخالف 
التعليمات يتعرض للعقوبات التي تفرض 

من قبل النقابة واالجهزة االمنية.

اين اللقاحات ؟

البقاء بال موازنة اكبر دليل 
على ان العراق ال تحكمه المؤسسات بل االفراد

نحتاج الى موقف حازم

مديرية كهرباء كربالء المقدسة / قضاء الهندية
اليستجيبون لشكاوى المواطنين 

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

الساده الوزراء املحرتمني
�����������������������������

نح�ن نريد ان نبن�ي الوط�ن ، لكن تنقصن�ا الفرصة ، 
ونح�ن نتامل منكم وننتظ�ر منك�م ان تنصفونا نحن 
املعتصم�ني بالتعي�ني لنك�ون خر س�ند لك�م وللبلد ، 

صرنا كثرا وقد حان وقت االنصاف من قبلكم 

                                               *شيماء  الحسيني

وزارة الداخلية _ مديرية العقود :- نظراً لكثرة الش�كاوي الواردة 
من منتس�بي وزارة الداخلية بخص�وص امتناع مرصف الرافدين 
من تزويد منتس�بي الوزارة براء ذمة يف حالة وجود سلفة بذمة 
املنتس�ب او لغر املس�تلفني لغرض نقل رواتبهم اىل مرصف اخر 
يعد مخالفة م�ن مضمون الفقرة )٩( من ملحق )١( التي نصت 
ع�ىل ان )املوظف ل�ه الحق بتغير امل�رصف( وباالمكان تس�ديد 
االقس�اط الشهرية للسلفة يف حال وجود س�لفة يف ذمة املنتسب 
م�ن خ�الل املقاص�ة ل�� )ACH( وتزوي�ده ب�راء ذمة ل�ذا تقرر 
استقبال كافة الش�كاوي الواردة بحق املرصف اعاله بغية اتخاذ 

االجراء الالزم.
مرصف الرافدين جعل من  املنتسب يحتار  باساليب تعامله غير 
الجيدة ...و  إدارة املرصف تشكل اساءة لالخرين فمن الرضوري 
ان يك�ون  ل�وزارة الداخلي�ة   موق�ف حازم والدف�اع عن حقوق 

منتسبيها.

                                           * سعد املحياوي

ناشد منتسبو فوج طوارئ رشطة نفط الجنوب، بتأجيل او 
الغاء الدورة التدريبية املقررة لهم يف محافظة واسط مطلع 
الشهر املقبل، بهدف عدم تعرضهم لالصابة بجائحة كورونا 
س�يما مع دخول الب�الد حالة الخطر الوبائ�ي التي اعلنتها 
وزارة الصحة.وق�ال ع�دد منه�م  إن عددهم 4٠٠ منتس�ب 
جميعهم من اهايل الب�رصة ويمتثلون ألوامر الجهات العليا 
بالخض�وع الي اج�راءات ودورات تدريبية، لك�ن البلد يمر 
بظ�رف وبائي حرج مع انتش�ار الس�اللة الجديدة لكورونا 
وقد يتعرضون لالصابة خالل ال�دورة، مبينني أنهم يأملون 
من القيادات االمنية النظر اىل مناش�دتهم يف تأجيل او الغاء 
ال�دور، واس�تعدادهم لخوضه�ا الحقا مع تحس�ن الوضع 

الوبائي للبالد.

ننتظر 
منكم ان تنصفونا

فوج طوارئ شرطة نفط الجنوب يطالب 
بتأجيل او الغاء دورة تدريبية في واسط

مداهمات امنية لعالوي الخضار 
ومنع دخول المحاصيل والمنتجات المستوردة

املثن�ى  املحلي�ة يف  الحكوم�ة  اعلن�ت 
ان ع�دد املش�مولني بتوزي�ع مفردات 
البطاقة التموينية يف املحافظة يتجاوز 
ال�� ٩٠٠ ال�ف ش�خص موزع�ني عىل 
١64 الف و ٧٠٠ عائلة.وقال مستشار 
املحافظ للشؤون االقتصادية رشيد آل 
مطلب أن العام املايض ش�هد توزيع 4 
وجبات فقط من مواد الس�كر والزيت 
وال�رز فيما تم توزي�ع ١٠ وجبات من 

مادة الطحني.واشار إىل أن عام ٢٠٢١ 
ش�هد حت�ى اآلن توزي�ع وجبتني من 
م�ادة الطح�ني فيما ت�م توزيع وجبة 
ان  الس�كر.وأكد  م�ادة  م�ن  واح�دة 
التف�اوت يف توزيع مف�ردات البطاقة 
الضغ�ط  زي�ادة  إىل  أدى  التمويني�ة 
االقتص�ادي ع�ىل العوائ�ل الفقرة يف 
املحافظة التي تعاني اصال من إرتفاع 

نسبة الفقر.

وزارة التعليم توجه بالتكيف مع متغيرات الظرف الراهن

هلل المشتكى ؟

انخفاض حاد في الفولتية المجهزة وللفيزات الثالث 

لتالفي االصابة بكورونا

حكومة المثنى : عدد المشمولين بالبطاقة
 التموينية يتجاوز 900 الف مواطن

منع�ت االجه�زة االمني�ة دخول مئ�ات االطنان من 
املحاصيل الزراعية والبي�ض والدجاج املهرب وذلك 
خ�الل مداهمته�ا ع�الوي بي�ع الخض�ار واملراك�ز 
التس�ويقية يف ع�دة محافظات حس�ب م�ا اعلنته 
وزارة الزراع�ة، مش�رة اىل ان  تل�ك الحم�الت تأتي 
لدع�م املنت�ج املحيل، وتش�جيع أصحاب املش�اريع 
الزراعي�ة لالس�تمرار بعمله�م الزراع�ي وذلك بعد 
الخس�ارات الكبرة الت�ي تعرضوا لها ج�راء إغراق 
الس�وق املح�يل باملنتج�ات املهربة والغ�ر صالحة 

لالستهالك البرشي.
واوضح�ت الوزارة يف بيان تلق�ت ) املراقب و الناس 
( نس�خة منه ان مفارز مديري�ة مكافحة الجريمة 
وكال�ة  اىل  التابع�ة  كرك�وك  بمحافظ�ة  املنظم�ه 
االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادي�ة تمكنت من 
خ�الل مداهمة علوة خضار )خان التمر( من ضبط 
اطنان من املواد املمنوع�ة ومنها الخيار والطماطم 
بح�ق  القانوني�ة  اإلج�راءات  واتخ�اذ  املس�توردة 

اصحاب العالوات.
كم�ا تم حجز مئ�ات االطنان من البي�ض والدجاج 
امله�رب وغره�ا يف الس�يطرات واملناف�ذ الحدودية 
ملختل�ف املحافظات م�ن خالل إجراءات اس�تباقية 
وخط�ط دقيق�ة وفعال�ة للح�د م�ن دخ�ول املواد 

الزراعية املمنوعة من االستراد. 
ولف�ت  البي�ان اىل ان الجه�ات األمني�ة يف محافظة 
نين�وى، قامت  بحجز ش�احنة تحمل الفي كارتون 
م�ن الدجاج املهرب واملمنوع من االس�تراد برازييل 

املنشأً.

انتحار مزارع طماطم 
برصي بسبب االستراد غر املنظم..

اىل ذل�ك فق�د أق�دم الش�اب املدعو ) مقت�دى عادل 
جاس�ب املريان�ي ( الذي لم يتجاوز س�نه العرشين 
عام�ا ع�ىل إنهاء حيات�ه وذلك بإط�الق رصاصة يف 
رأس�ه من مس�دس نوع ١٣.حيث أكد السيد احمد 
نعي�م الفرغان�ي رئي�س جمعية س�فوان الفالحية 
التعاوني�ة أن الش�اب كان ق�د انتحر بس�بب ديونه 
املرتاكم�ة التي وصلت 6٠ ملي�ون دينار عراقي من 
التجهي�زات الزراعي�ة لزراعة مزرعت�ه التي تقع يف 
جبل سنام خمسة يف ناحية سفوان يف قضاء الزبر 
وكله ام�ل عىل تس�ديد املبلغ بعد حص�د محصوله 
ولكنه وبس�بب ع�دم غلق املناف�ذ الحدودي�ة أمام 
محصول الطماطم يف ذروة اإلنتاج واغراق األسواق 
العراقي�ة بالطماطم املس�توردة من جمي�ع املنافذ 
الحدودي�ة فق�د خرس خس�ارة كبرة فق�رر حصد 

روح�ه ب�دل محصوله.وأك�د الس�يد عب�د الحس�ن 
كاظ�م العب�ادي رئيس االتح�اد املح�يل للجمعيات 
الفالحي�ة التعاونية يف الب�رصة أن فالحي ومزارعي 
الطماط�م كل عام يخ�رسون مبال�غ طائلة نتيجة 
إلدخال طماطم مستوردة وان الفالح يبيع صندوق 
الطماط�م ال�ذي ي�زن ٣٠ كيلو بس�عر ٣٠٠٠ آالف 
دين�ار عراقي ولكي يس�د تكاليف اإلنت�اج يجب أن 
يبي�ع بمبل�غ ١٥٠٠٠ الف وه�ذا كله خس�ائر تقع 
عىل كاهل الفالح الس�يما وأن التمويل الذي يرصفه 
الفالح ذاتي.يذكر أن يف 4 ش�باط الحايل زار محافظ 
البرصة السيد اس�عد العيداني مع قائممقام قضاء 
الزب�ر وس�فوان إىل مق�ر جمعية الزب�ر واوعدهم 
خ�را ويف ٧ ش�باط ذهب وف�دا من االتح�اد املحيل 
للجمعيات الفالحية التعاونية يف الزبر للقاء رئيس 
ال�وزراء الس�يد مصطف�ى الكاظمي ويف ٨ ش�باط 
للقاء رئيس مجلس النواب الس�يد محمد الحلبويس 
اضافة اىل عدة زيارات للس�يد وزي�ر الزراعة الحايل 
والس�ابق وهيئة املناف�ذ الحدودية لكن دون جدوى 
فبحس�ب الفالحني واملزارعني أن املناف�ذ الحدودية 
تغلق لي�وم أو يومني فق�ط ويعاق�ب املهربني لكن 
بعدها تفتح بأوسع أبوابها أمام محصول الطماطم 

الذي يمنع إدخاله بحسب الرزنامة الزراعية.

ناش�د عدد من اصح�اب مناف�ذ رصف الرواتب 
)مكات�ب الك�ي كارد( باس�تثنائهم م�ن ق�رار 

تطبيق حظر التجوال.
وقالوا يف مناش�دة .. ان عمله�م »خدمي لكافة 
الرعاي�ة  مس�تفيدي  م�ن  املحافظ�ة  رشائ�ح 
االجتماعي�ة واملتقاعدين واملوظفني ومنتس�بي 
الق�وات األمني�ة« داع�ني الس�تثنائهم لغ�رض 

تقديم الخدمة للمواطنني.

مناشدة باالستثناء

كان هنال�ك  فق�ر عراق�ي يس�تجدي يف 
التقاطع..  رأى أجنبي يصور...

ذهب اليه و قال:
)يا الله من مال الله(

األجبني لم يفه�م يش .. لكنه عندما  رجع 
لبلده اس�تدعى مرتجمه وقال ل�ه :اريد ان 
ترتجم يل  هذه الجملة  )يا الله من مال الله 

..)
ق�ال : ه�ذا رج�ل فق�ر يطلب مس�اعدة 

ليعيش..
األجنبي ارسل اليه  مليون دوالر عن طريق 

وزارة الخارجية..
الوزير رأى ان املليون كثر.. فقال :

اىل  ارس�لهن   .. ال�ف   ٥٠٠ علي�ه  كايف 
للمحافظة ..

املحافظ قال كايف عليه ١٠٠الف
ارس�لهن للمجلس البل�دي ..الذي قال كايف 

عليه ١٠٠ دوالر
دزوهن ملرك�ز الرشطة.. ضاب�ط الرشطة 

صاح الرشطي..
ق�ال ل�ه  ه�ذه ع�رشة دوالرات اعطه�ن 

للفقر.. 
ج�اء الرشط�ي وط�رق  الب�اب ..و ق�ال 

للفقر...:
تذكر األجنبي  الذي  طلبت منه مساعدة

قاله : نعم  أتذكر
قال له:  يقول: ) الله ينطيك! !!!!(

رب�اط الس�الفه ) ننت�رض املوازن�ه من�ذ 
س�نتني وتذهب وترجع من واحد لواحد ... 
فيخصص�وا لهم و) لحبايبه�م () الهرة ( 

ويقولون  للفقراء) تقشف( .

                       * رشيف ادريس

سالفه ورباط

هكذا تصل للمواطن مستحقاته

اللجن�ة املالي�ة النيابية تثبت س�عر رصف 
الدوالر باملوازنة االتحادية ب�١4٥ ألف دينار 
لكل ١٠٠ دوالر ولن يغ�ر اال بموازنة العام 
املقب�ل ! رغ�م ارتفاع س�عر النف�ط إىل 6٥ 

دوالر للرميل الواحد ..
اي م�ا معن�اه س�وف تبق�ى اس�عار املواد 
الغذائي�ة وغرها من الحاج�ات الرضورية 

التي يستهلكها اإلنسان العراقي مرتفعة
سوق يبقى الفقر يعاني ملدة عام كامل
سوف يبقى املنتوج الوطني هو الضحية

وتراجع اليد العاملة..
والبطالة تزداد ..

والتاجر يتحكم باألسعار..
وسوف يأتي شهر رمضان املبارك

وت�زداد ارتفاع أس�عار امل�واد الغذائية مرة 
أخرى..

إىل الله املشتكى
وحس�بنا الل�ه ونع�م الوكيل عىل م�ن أتى 

بالكاظمي كائننا من كان.

                      * محمد العبيدي
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حل�ل علماء الكواك�ب من جامعة والي�ة أريزونا صوًرا ملعالم من س�طح املريخ 
التقطته�ا مركبة وكالة ناس�ا الستكش�اف املريخ املدارية، وضم�ن تلك الصور 
وجد باحثو الدراس�ة أديتيا خولر وفيليب كريس�تينني بكلية استكشاف األرض 
والفض�اء بجامع�ة والية أريزون�ا، دليل عىل خط العرض لجلي�د املاء املرتب عىل 
املريخ والذي تش�كل إىل أخاديد.وقال الباحثون، إن هذا مهم، حيث يذوب الجليد 

ع�ىل املري�خ عندم�ا يك�ون مرتًب�ا، وعن�د 
خطوط العرض املنخفضة حيث يكون 

أكثر دفًئ�ا، يمكن أن يكون هناك ماء 
سائل ثابت »داخل الجليد«.وأوضح 
الباحث�ون، أن�ه يف ح�ني أن هذا ال 
يعن�ي بال�رورة وج�ود حي�اة 
داخ�ل ه�ذا امل�اء الس�ائل، فإنه 
للعثور  أفض�ل م�كان  س�يكون 
ع�ىل حي�اة ع�ىل كوك�ب املريخ 
اليوم.وأكد الباحثون: »قد تكون 

هن�اك كمي�ات صغ�رة م�ن املاء 
الس�ائل املس�تقر يتم إنتاجه داخل الجليد يف مواق�ع األخاديد هذه، 
وربما حت�ى اليوم«.وتابعوا: »ما إذا كانت هناك حياة أم ال ال يمكن 

تحديده�ا بناًء عىل البيان�ات املتوفرة لدينا حالًي�ا، فقد يؤدي ذوبان 
الجلي�د املائي امل�رتب إىل تكوين أخاديد تآكل�ت يف الصخور والجليد يف 

املواقع التي شوهدت يف صور األقمار الصناعية«.

كش�فت تقارير أن تطبيق الفيديوهات القصرة تيك توك TikTok، قد وافق 
عىل تس�وية دع�وى قضائية تزع�م أن التطبيق حصل ع�ىل بيانات خاصة 
من مس�تخدميه يف الواليات املتحدة األمريكية. وبحس�ب موقع CNET فإن 
تيك توك قد واف�ق عىل 92 مليون دوالر أمريكي 
لتس�وية دعوى اتهامه بيانات املس�تخدمني  
وجه�ات  أخ�رى  تطبيق�ات  إىل  الخاص�ة 
التطبي�ق  يب�دأ  أن  املق�رر  خارجي�ة، وم�ن 
برنامج تدريبي جديد لالمتثال للخصوصية. 
 CNET وقال متحدث باس�م  تي�ك توك ملوقع
التقن�ي األمريك�ي يف بي�ان: »بينم�ا نختلف 
مع التأكيدات، ب�داًل من الخوض يف التقايض 
املط�ول، نود تركيز جهودن�ا عىل بناء تجربة 
آمن�ة وممتعة ملجتم�ع تيك ت�وك. وتوصلت 
العدي�د م�ن مكات�ب املحام�اة يف الوالي�ات 
املتحدة إىل تس�وية مع تطبي�ق تيك توك، حيث وافق ع�ىل 92 مليون دوالر، 
حيث سيتم استخدام 92 مليون لتعويض مستخدمي تيك توك، حيث ال تزال 

التسوية بحاجة إىل موافقة املحكمة. 

تيك توك يدفع 92 مليون
 دوالر لمستخدميه!

تعت�زم منصة توي�رت تقديم طريقة ل�ك لحظر وكتم الحس�ابات املس�يئة تلقائًيا، 
.Analyst Day حسبما أعلنت الرشكة يف العرض التقديمي

ويبدو أن امليزة ستكون قابلة للتشغيل يف وضع األمان الجديد، وذلك وفًقا لرشيحة 
يف مجموع�ة رشائ�ح Analyst Day.ويف م�ا ي�ي وص�ف تويرت لكيفية عم�ل امليزة 
إذا قم�ت بتش�غيلها: قم تلقائًيا بحظر الحس�ابات املس�يئة التي يب�دو أنها تنتهك 
قوانني تويرت، وكتم الحس�ابات املسيئة التي قد 
تستخدم اإلهانات أو الشتائم أو اللغة الفظة أو 

مالحظات الكراهية.
وم�ع وضع األمان الجديد، فإن تويرت تكتش�ف 
تلقائًي�ا الحس�ابات الت�ي قد تترصف بش�كل 
م�يء أو غ�ر مرغ�وب فيه وتحد م�ن كيفية 
تفاعل هذه الحسابات مع املحتوى الخاص بك 

ملدة سبعة أيام، وفًقا للرشيحة.
إس�اءة  تاريخًي�ا م�ن  توي�رت  وعان�ى موق�ع 
االستخدام عرب منصته وأصدر عدًدا من امليزات 
عىل مر الس�نني للمس�اعدة يف تقلي�ل املحتوى امليء، مثل: الس�ماح لألش�خاص 
بإخف�اء الردود والس�ماح للمس�تخدمني بالتحك�م يف من يمكنه ال�رد عىل تغريدة 
فردية.وتمتلك الرشكة أيًضا بعض األدوات اآللية املطبقة إلزالة التغريدات املس�يئة، 
وقال�ت يف ع�ام 2019: إنها تزيل أكثر من 50 يف املئة من التغريدات املس�يئة قبل أن 

يبلغ املستخدمون عنها.

أدلة على ذوبان جليد باألخاديد
 على كوكب المريخ

هـــذا العـــام.. هـــواوي تشـــرع بصنـع سيــارتها 

غوغل بصدد تطوير جيل جديد من الهواتف الذكية

دراسة فرنسية: المبيدات الزراعية 
تفاقم خطر اإلصابة بسرطان الدم

الهند تكشف عن قانون يمكنها من تشديد رقابتها على منصات التواصل االجتماعي

بش�ؤون  مختص�ة  مواق�ع  ذك�رت 
التقنية أن رشك�ة غوغل تعمل حاليا 
ع�ىل تطوير جي�ل جديد م�ن هواتف 

Pixel الشهرة.
الهوات�ف  ف�إن  للترسيب�ات  وتبع�ا 
الجديدة س�تكون نس�خا معدلة من 
أن   Pixеl و   5G  4a  Pixеl هوات�ف 
بعضها س�يكون قادرا عىل العمل مع 

شبكات الجيل الخامس الخلوية.

وم�ن بني أب�رز األجهزة الت�ي يتوقع 
أن تطرحها غوغل مس�تقبال سيكون 
هات�ف 5a Pixel، وال�ذي س�يحصل 
عىل كامرا أساس�ية ثنائية العدسة، 
وهيكل بأبع�اد )8.8/73.2/156.2( 
مل�م، وي�زود بشاش�ة OLЕD قادرة 
 Full+ عىل ع�رض فيديوهات بدق�ة

.HD
ومن املف�رتض أن يزود ه�ذا الهاتف 

أيض�ا بماس�ح لبصم�ات األصاب�ع 
سيكون مثبتا عىل واجهته الخلفية، 
وع�ىل كام�را أمامي�ة تتعام�ل مع 

تقنيات التعرف عىل الوجوه.
ولم ترصح غوغل بشكل رسمي بعد 
عن موع�د اإلعالن عن جيلها الجديد 
م�ن الهواتف، لكن بعض الترسيبات 
تشر إىل أن هذه األجهزة قد تظهر يف 

الربع الثاني من العام الجاري.

كش�فت الحكوم�ة الهندية ع�ن خطتها، 
إلنش�اء م�رشوع قان�ون جدي�د، يمنحها 
املزيد من السلطة ملراقبة منصات التواصل 
االجتماعي�ة العمالق�ة وخدم�ات الوي�ب 

داخل حدود البالد.
م���وق����ع  ذك���������ر  وحس�بما 
الحكوم�ة  تدع�ى   ،»businessinsider«
الهندي�ة أنه�ا ال ترغب يف قراءة الرس�ائل 
املتداولة عىل تلك املنص�ات، ولكنها ترغب 
يف وجود بابا خلفيا يمكنها من كرس ميزة 
التش�فر و الوصول إىل تل�ك الخدمات، إذا 
يف حالة تم اكتش�اف حادثة تم التحريض 
عليه�ا عرب وس�ائل التواص�ل االجتماعي، 
فإنه�م يري�دون معرفة من ب�دأ كل يشء 

»املنشئ األول للرسالة«.
وق�ال وزي�ر اإللكرتوني�ات وتكنولوجي�ا 
رايف   ،)MEITY( الهندي�ة  املعلوم�ات 
ش�انكار براس�اد، أثناء اإلعالن عن قواعد 
تكنولوجي�ا املعلوم�ات الجديدة يف الهند يف 
26 فرباي�ر: »ال نريد املحتوى، ألن املحتوى 
أو  تغري�دات  ش�كل  يف  بالفع�ل  موج�ود 
رسائل، ولكن من بدأ األذى؟، سيتعني عىل 
منصات التواص�ل االجتماعي اإلجابة عن 

هذا السؤال«.
وس�تواجه منصات الرتاس�ل الفوري مثل 
 Signal WhatsApp وس�يجنال  واتس�اب 
يقدم�ون  الذي�ن   ،Telegram وتيليج�رام 
خدم�ات تحم�ى خصوصية املس�تخدمني 
مع ميزة التشفر من طرف إىل طرف، وقتا 
عصيب�ا يف التعام�ل مع مثل ه�ذه اللوائح 
بمج�رد دخوله�ا حي�ز التنفيذ بع�د ثالثة 

أشهر، عندما تكون اللوائح الجديدة سيتم 
فرضها.

وتع�د ميزة التش�فر من ط�رف إىل طرف 
تقني�ة بس�يط إىل حد م�ا، ولكنه�ا تضع 
جدارا أمنيا لحماية الرسائل مما يعني أنه 
ال يمكن ألي شخص غرك أنت والشخص 
ال�ذي ترس�ل إلي�ه الرس�ائل أن يتصف�ح 
محادثات�ك،  واملحت�وى الخاص بها، حيث 
تع�د الخصوصي�ة حًق�ا أساس�يا، وفق�ا 

للمحكمة العليا يف الهند.
وم�ع ذل�ك، إذا لم تلتزم النظمة األساس�ة 

بقواع�د  »واتس�اب«  مث�ل 
املعلوم�ات  تكنولوجي�ا 

الجدي�دة، س�وف تق�ع تحت 
أم�ام  القانوني�ة  املس�ائلة 
وأن  الهندي�ة،  الحكوم�ة 
ع�دم القي�ام بذل�ك س�يجعل 
تل�ك الخدم�ات مس�ؤولة عن 
قانوني�ة  أي معلوم�ات غ�ر 
لطرف ثال�ث يت�م إتاحتها أو 
اس�تضافتها م�ن قبلهم دون 
موافقته�م وقد يؤدي حتى إىل 

إنهاء عملهم داخل حدود الدولة اآلسيوية.
الحكوم�ة  طلب�ت  عندم�ا  الس�ابق،  ويف 
الهندية من رشكة »واتساب« تحديد أصل 
الرس�ائل املحرض�ة لحادث�ة احتجاجات 
الخدم�ة  جادل�ت   األخ�رة،  املزارع�ني 
اململوك�ة لرشك�ة فيس�بوك رافضة طلب 
الحكوم�ة، مدعي�ة أن الرس�ائل محمي�ة 
بميزة التشفر من طرف إىل طرف، وحتي 
أن التزام�ت بإرش�ادات الحكوم�ة، فإنها 

تنتهك قواعدها ولوائحها الخاصة.

فيسبوك تطلق تطبيقًا إلنشاء نوع من الموسيقى ومشاركتها

كش�فت رشكة هواوي الصينية عمالقة صناعة التكنولوجيا 
يف العال�م عن نيتها تصنيع أول س�يارة كهربي�ة خاصة بها 
يف الع�ام الجاري.وبحس�ب موقع ج�ي إس إم آرينا التقني، 
تنوى هواوي الكشف عن سيارتها الكهربية األوىل نهاية 
العام الجري، حيث تعم�ل حالًيا عىل التصميم النهائي 
لس�يارتها.وقالت ه�واوي إن�ه »مثلما حققن�ا طفرة 
يف عال�م الهوات�ف الذكية حول العال�م، ينقوم 
باملثل و لكن يف مجال أخر وهو السيارات 

الكهربي�ة التي ستش�كل مس�تقبل ه�ذه الصناع�ة قريًبا«.
وبدأت ه�واوي بالفع�ل محاداثاتها مع مواطنته�ا الصينية 
»ش�انجان« إلس�تخدام مصانعها لتقديم أول مش�اريعها يف 
ه�ذا املجال، بمش�اركة BAIC Group، وعدة رشكات صينية 

أخري.
وأعل�ن املتحدث الرس�مي لرشكة ه�واوي« رشكتنا ليس�ت 
مصنعة سيارات، ولكن عرب تكنولوجيا اإلتصاالت واملعلومات 
نأمل التوجه لهذه الصناعة، لتقديم سيارات أفضل وأذكي«.

كش�فت دراسة فرنس�ية وجود عالقة 
بني تعرض العاملني يف املجال الزراعي 
لكمي�ات مكثفة من املبي�دات وخطر 
اإلصابة برسطان الدم النخاعي الحاد، 

وهو األكثر خطورة عند البالغني.
مجل�ة  يف  املنش�ورة  الدراس�ة  وأع�د 
أربعة أطباء  “س�اينتيفيك ريبورتس” 
متخصصني يف أم�راض الدم من املركز 
يف  الجامع�ي  اإلقليم�ي  االستش�فائي 
مدينة تور )وس�ط فرنس�ا(، أجروا عىل 
م�دى عام�ني تحلي�اًل للبيان�ات العلمي�ة 
املنش�ورة بني أع�وام 1946 و2020 يف ثالث 

قواعد بيانات عاملية كربى.

وق�ال رئي�س قس�م أم�راض ال�دم البيولوجية يف 
الصحاف�ة  لوكال�ة  إي�رو  أوليفيي�ه  املستش�فى 
الفرنس�ية، إن الدراسة ش�ملت بيانات أربعة آالف 
مري�ض وعرشة آالف ش�اهد واردة يف 14 دراس�ة 
اخت�رت من بني س�بعة آالف مرجع، اس�تناداً إىل 

معاير علمية.
وفص�ل قائال: “لق�د وجدن�ا صل�ة إحصائية بني 
التعرض لجرعات عالية من مبيدات اآلفات وخطر 
اإلصاب�ة برسط�ان ال�دم النخاع�ي الح�اد. وهذا 
االرتباط هو خطر نس�بي يبلغ 1.51، ما يعني أن 
خطر إصابة املعرضني له�ذه الجرعات بهذا النوع 
من رسط�ان الدم أكرب ب�50 يف املئ�ة مما هو لدى 

السكان غر املعرضني.”

تويتر تخطط للسماح لك بحظر 
الحسابات المسيئة تلقائًيا

كش�فت رشك�ة كوالكوم ع�ن بعض 
 AR Smart XR1 مواصف�ات نظ�ارة
Viewer الت�ي طورته�ا لتتمي�ز ع�ن 
االف�رتايض  الواق�ع  نظ�ارات  جمي�ع 

املطروحة حاليا.
وأكث�ر ما يمي�ز هذه التحف�ة التقنية 
الجدي�دة أنها ج�اءت بتصميم نظارة 
شمس�ية عادي�ة، وبهي�كل مصن�وع 

واملطاط  البالس�تيك  م�ن 
لخفي�ف  ا

الوزن.
النظ�ارة  ه�ذه  عدس�ات  وجه�زت 
بشاشتني OLED بدقة )1080/1920( 
بيكس�ل، معدل ترددهم�ا 90 هرتزا، 
الهوات�ف  م�ع  إقرانه�ا  يمك�ن  كم�ا 
ع�رب  الالس�لكية  الذكي�ة  واألجه�زة 
م�ع  وصله�ا  أو  خ�اص،  تطبي�ق 
الحواس�ب عرب منف�ذ USB-C لتظهر 
م  للمستخد

واجهات العرض أو شاش�ة الحاس�ب 
وكأنه�ا معروضة أمام�ه بحجم كبر 
يف ص�ورة افرتاضي�ة، أو لتمكن�ه من 
الفيديوه�ات  بمش�اهدة  االس�تمتاع 
واألفالم دون الحاجة لشاش�ة جهازه 

املحمول.
وتعتم�د ه�ذه النظ�ارة ع�ىل رشائح 
XR1 الت�ي ط�ورت لتتعام�ل برسعة 
مع الواقع املعزز واالفرتايض، وزودت 
داخلي�ة  ببطاري����ات 
تكفيه�ا لتعم�ل بض�ع 
س�اعا���ت بالش�حنة 
الواح�دة، وتمل�ك مجال 
ع�����رض بزاوي�ة 45 
درج�ة كم�ا يف نظ�ارات 
HoloLens 2 التي طورتها 

مايكروسوفت تقريبا.
تط�رح  أن  املنتظ�ر  وم�ن 
يف  النظ�ارة  ه�ذه  كوالك�وم 
النص�ف الثاني م�ن الع�ام الجاري، 
لتناف�س فيها أحدث نظ�ارات الواقع 
االف�رتايض الت�ي س�تطرحها غوغ�ل 

ومايكروسوفت.

كوالكوم تعلن عن نظارة مميزة للواقع االفتراضي
البح�����ث  مجموع�ة  أطلق�ت 
والتطوي�ر الداخلية ضمن رشكة 
 NPE Team املس�ماة  فيس�بوك 
التايل املسمى  التجريبي  تطبيقها 

.Bars
ال�راب  ملغن�ي  التطبي�ق  ويتي�ح 
موس�يقى  ومش�اركة  إنش�اء 
ال�راب الخاص�ة بهم باس�تخدام 
اإليقاعات االحرتافية عرب مقاطع 

فيديو مدتها 60 ثانية.
ويمث�ل ه�ذا التطبي�ق التطبي�ق 
الثان�ي ال�ذي تطلق�ه مجموع�ة 
NPE Team يف مج�ال املوس�يقى 
الفيدي�و  تطبي�ق  ظه�ور  بع�د 

.Collab املوسيقي
وبينم�ا يرك�ز Collab عىل صنع 
ع�رب  اآلخري�ن  م�ع  املوس�يقى 
اإلنرتنت، فإن Bars يستهدف بدالً 
من ذل�ك مغني ال�راب املحتملني 
الذين يتطلعون إىل إنشاء مقاطع 

فيديو خاصة بهم ومشاركتها.
ضم�ن  املس�تخدمون  ويخت�ار 
التطبيق من بني مئات اإليقاعات 
االحرتافي�ة، وم�ن ث�م يكتب�ون 
ويس�جلون  الخاص�ة  كلماته�م 

مقطع فيديو.
ويمك�ن أن يق�رتح Bars أيًض�ا 
القوايف تلقائًيا أثناء كتابة كلمات 
األغان�ي، م�ع توفر مرش�حات 

صوتية ومرئية مختلفة ملصاحبة 
مقاط�ع الفيدي�و باإلضاف�ة إىل 

ميزة الضبط التلقائي.
ويمكن�ك بعد ذلك ن�رش مقاطع 

الفيدي�و ضمن موج�ز عىل غرار 
تيك توك، حيث يمكن لألشخاص 
مشاهدته ووضع عالمة عليه، أو 
مشاركتها عرب منصات التواصل 

االجتماعي األخرى.
بتأث�رات  أيًض�ا  التطبي�ق  يع�د 
صوتي�ة بجودة االس�تديو، بما يف 
.AutoTune ذلك املعالج الصوتي

كما يع�د التطبيق أيًضا بقاموس 
الذي�ن  ألولئ�ك  للق�وايف  تلقائ�ي 
أنه�م  أنفس�هم ع�ىل  يصنف�ون 
مبتدئ�ني عن�����د التس�جيل يف 

التطبيق.
ع�ىل  الرتكي�ز  م�ن  وبالرغ�م 
وج�ه  ع�ىل  وال�راب  املوس�يقى 
الخصوص، يمكن اعتبار التطبيق 
محاول�ة  م�ا  بطريق�ة  الجدي�د 
أخرى من فيس�بوك لتطوير أحد 
مناف�ي تي�ك توك، ع�ىل األقل يف 

فئة املحتوى هذه.
اإلص�دار  ن�رش  حالًي�ا  ويت�م 
ع�رب   Bars م���ن  التجريب�ي 
متجر تطبيق�ات iOS يف الواليات 
املتح�دة، ويفتح قائم�ة االنتظار 

الخاصة به.
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أكدية  كلمة  وهي  الزقورة  تشكل 
الهوية  املرتفع-  املكان  معناها 
ذي  ملحافظة  والحضارية  التاريخية 
بذاكرة هذه  الناس هنا  قار، ويرتبط 
واحدة  ما  يوما  كانت  التي  املدينة 
األرض،  وجه  عىل  املمالك  أعظم  من 
سكان  لحياة  وتنظيما  دقة  وأكثرها 
ما  بحسب  القدماء،  الرافدين  بالد 

تذكره التنقيبات اآلثارية.
ويؤكد الباحث واآلثاري ومدير متحف 
النارصية الحضاري عامر عبد الرزاق 
أن »زقورة أور تعد أقدم فكرة للبناء 
املدرج يف العالم، حيث بناها امللك )أور 
 2100( الثالثة  أور  ساللة  من  نمو( 

قبل امليالد(.
من  »أقدم  أنها  الرزاق  عبد  ويضيف 
بريو  وأهرامات  املرصية  األهرامات 
غرب  تقع  حيث  املكسيك،  يف  واألنكا 
وظهر  كلم،   17 بـ  النارصية  مدينة 
السكن فيها منذ أكثر من أربعة آالف 

عام قبل امليالد«.
الباحث-  -يوضح  الزقورة  وتتألف 
كل  ساللم،  وثالثة  طبقات  ثالث  من 
 3 ألن  درجة،  مئة  من  مؤلفة  منها 
القديم،  بالعراق  املقدسة  األرقام  من 
رقما  اآلثار  علماء  بعض  يراه  ولهذا 
ميتافيزيقيا، ما وراء أو ما فوق عالم 
لطريقة  آخر  بُعدا  ويعطي  الطبيعة، 

تفكري السومريني آنذاك.
غاية  يف  بطريقة  أور  زقورة  وبُنيت 
الروعة -كما يكشف عبد الرزاق- عىل 
قاعدة مربعة طول ضلعها 42 مرتا، 
ترتفع الطبقات املتعاقبة واملتساوية 
ومبنية  صلدة  وهي  االرتفاعات، 
من  كسيت  وقد  اللِبن،  من  جميعها 
اآلجر  من  سميكة  بطبقة  الخارج 
هندسية،  وبطريقة  املفخور،  األحمر 

إىل  البناء  ويميل  »السبط«،  تُسمى 
مما  األعىل،  إىل  ارتفع  كلما  الداخل 
ليبدو  برصية،  خدعة  للناظر  يعطي 

أعىل من ارتفاعها الحقيقي.
مرتا   16 الحايل  الزقورة  وارتفاع 
القديم  ارتفاعها  لكن  املرت،  ونصف 
عند بنائها األول كان 26 مرتا ونصف 
املرت، ولم يتبَق من الزقورة اآلن سوى 
الطبقة األوىل، وأجزاء من الثانية، أما 
الثالثة فغري موجودة، إىل جانب املعبد 
العلوي أيضا الذي انهار بسبب عوامل 

التعرية.
جوانبها  كل  ومن  الزقورة  يف  وتوجد 
الدامعة«  »العيون  تسمى  »فتحات« 
عيونه  يرفع  عندما  السائح  يراها 
الفتحات  األعىل، وهذه  إىل  للمشاهدة 

الزقورة  لهيكل  املمتدة  الشاقولية 
مياه  الستخراج  تستخدم  الداخيل 
يف  األنابيب  عرب  وترصيفها  األمطار 
وقتنا الحارض، ويخرج ماء املطر كما 

تخرج الدموع من العيون.
سبب  تفرس  نظريات  عدة  هناك 
مجرد  تبقى  لكنها  أور،  زقورة  بناء 
اآلثاري  يذكر  ما  بحسب  تأويالت، 
بكون  يتعلق  ما  منها  الرزاق،  عبد 
وقت  يف  بالجبال  عاشوا  السومريني 
سابق وخالل العصور الجليدية نزحوا 
إىل السهول ليبنوا الزقورة بهذا الشكل 
تأثرا بالحياة الجبلية، ومنها نظريات 
الفيضانات،  من  بالخوف  تتعلق 
وبعضا كونها محطة اسرتاحة اآللهة 
ننار(  أو  أور )سن  الرئيسة يف مدينة 

بالعراق  املعتقدات  حسب  القمر  إله 
القديم.

الربيطاني  اآلثار  عالم  اكتشف  وقد 
الزقورة  ليوناردو  تشارلز  السري 
عندما جاء إىل العراق يف بعثة تنقيبية، 
 ،1918 عام  أطاللها  واكتشفت 
عام  لها  صيانة  وآخر  أول  وكانت 
باقر  طه  اآلثار  عاملي  برئاسة   1962
وشاه محمد عيل الصيواني، وبعد ذلك 

لم يتم إجراء أية عملية صيانة.
إدراج  تم   ،2016 يوليو/تموز  يف 
أخرى  ومواقع  األثرية  أور  مدينة 
لألهوار-  -إضافة  قار  ذي  بمحافظة 
إىل الئحة الرتاث العاملي، لكن ال توجد 
وملموسة  حقيقية  مشاريع  فيها 

للسائحني القادمني إليها.

أول فكرة للبناء المدرج بالعالم 

أبرز  من  لوحة  األوىل  للمرة  للعلن  ظهرت 
فنسنت  الهولندي  للرسام  الفنية  األعمال 
فان غوغ رسمها يف ربيع العام 1887، بعد 
أن شكلت جزءاً من مجموعة خاصة إلحدى 

قرن.وتشكل  من  ألكثر  الفرنسية  العائالت 
لوحة »مشهد عىل شارع مونمارتر« جزءاً 
غوغ  فان  أبدعها  للغاية  نادرة  سلسلة  من 
أثناء تمضية عامني برفقة أخيه تيو داخل 

أعمال  جامع  عليها  حصل  اللوحة  شقته. 
فنية فرنيس عام 1920 وبقيت مع العائلة 
الناس، عىل  أعني  عن  بعيداً  الحني  ذلك  منذ 

الرغم من اندراجها يف سبعة فهارس.

عرض لوحة لفان غوغ بعد أكثر من قرن

يعرض وعاء صيني اسـتثنائي ونادر 
يرجـع إىل عرص اإلمرباطـور الصيني 
يونغـيل مـن القـرن الخامـس عرش 
امليالدي يف صالة املـزادات للمرة األوىل 
منذ اكتشافه بصورة مذهلة يف إحدى 
سـاحات بيع العاديـات، بالقرب من 
مدينة نيو هيفـني يف والية كونيتيكت 
أول  األمريكيـة، حيـث جـرى رشاؤه 
األمـر بسـعر زهيـد يبلـغ 35 دوالراً 
فقـط. ومن املقدر أن يبدأ سـعر بيعه 
يف املـزاد بـني 300 و500 ألـف دوالر 
أمريكي يف صالة »سـوذبيز« للمزادات 
موقـع  حسـب  نيويـورك،  بمدينـة 
»سـوذبيز«.وكان أحد تجار العاديات 
قد الحظ وجود الوعاء الصغري الالفت 
للنظـر أثنـاء متابعة أعمـال البيع يف 

سـاحة العاديـات بواليـة كونيتيكت. 
وإثـر انجذابه الشـديد للوعاء الصغري 
وتصميمه املعقد واملثري للذهول، ابتاع 
التاجـر الوعـاء مـن دون تفكري كثري 
بمبلـغ 35 دوالراً فحسـب، وكان هو 
السـعر املطلـوب وقتذاك. ومن شـدة 
ولعه بالوعاء الصغري ذهب التاجر به 
إىل املختصني بدار »سوذبيز« للمزادات 
لتقييم حالته التاريخية، وهناك جرى 
التعـرف عليـه بأنـه قطعـة تاريخية 

استثنائية ونادرة.
وعند املقارنة بأوعيـة أخرى مماثلة، 
تـم التعـرف عـىل سـتة أوعيـة فقط 
معروفة حتـى اآلن، وأغلبها محفوظ 
يف مقتنيـات املتاحـف الكـربى األكثر 
شـهرة عـىل مسـتوى العالـم، بما يف 

ذلك اثنان يف متحف القرص الوطني يف 
تايبيه، ووعاء لدى املتحف الربيطاني، 
ووعـاء يف متحـف فيكتوريـا وألربت 
يف لنـدن، ووعاء آخـر يف متحف إيران 
الوطنـي يف طهران.يرجـع هذا الوعاء 
اإلمرباطـور  أرسة  أيـام  إىل  الصغـري 
يونغـيل الحاكمـة يف الصـني، وكانت 
صناعته من أجل البالط اإلمرباطوري، 
املـواد  ومنقـوش عليـه مزيـج مـن 
الرائعـة واأللوان الزاهيـة يف تصاميم 
بديعـة وغريبة بعض الـيء للفنون 
التـي تميـز تلـك الفـرتة مـن العرص 
شـأن  الصني.ومـن  يف  اإلمرباطـوري 
الوعاء الرائع الصغري أن يُعرض للبيع 
عرب دار سوذبيز للمزادات يف نيويورك 
الصينيـة  الفنـون  ضمـن مقتنيـات 

اعرتف رجل يشتبه يف قتله ثالثة أشخاص 
يف أوكالهوما جنوب الواليات املتحدة، بأنه 
قطـع قلب إحـدى ضحايـاه و»طهاه مع 
البطاطـا«، وفق وسـائل إعـالم أمريكية. 
وكان قـد أقر لورنس بول أندرسـون، 42 
عاما، املدان مرات عدة والذي قال سـابقا 
إنه يعانـي اضطرابا ثنائـي القطب، بأنه 
قتل عمه وابنـة األخري وإحدى جاراتهما، 
كما أصاب زوجة عمه بجروح يف التاسـع 
من فربايـر )شـباط( يف تشيكاشـا قرب 
أوكالهوما سيتي، وفق ما أعلنت الرشطة 
يف بيان، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وهـو قتل يف بادئ األمـر الجارة أندريا لني 
بالنكنشـيب، 41 عاما، وقطـع قلبها قبل 
التوجـه إىل عمـه ليـون بـاي، 67 عامـا، 
ولزوجتـه  لـه  وتقديمـه  القلـب  لطهـو 

وابنتهمـا أثناء زيـارة لهم خـالل النهار، 
وفق صحيفـة »ذي أوكالهومـان« وقناة 

تلفزيونية محلية.
وجـاء يف طلـب مذكـرة التفتيـش املقدم 
مـن الرشطـة للقضـاء أن املشـتبه بـه 
»أحـر القلـب وطهاه )...( مـع بطاطا 
لتقديمـه للعائلة إلطـالق الوحوش« التي 
تسـكنه، بحسـب الصحيفة. وبعد رفض 
العائلـة تناول القلـب عمد أندرسـون إىل 
طعنهم فقتـل عمه وجـرح زوجة األخري 
وابنتهمـا لكن هـذه األخرية مـا لبثت أن 
فارقت الحياة يف سـيارة اإلسعاف متأثرة 
بإصابتهـا. ويحاول املحققـون تحديد ما 
إذا كان املشـتبه به تحت تأثـري املخدرات 
عند تنفيذ جريمته، فيما لم تحدد الدوافع 

بعد.

ألـزم القضـاء الصينـي رجالً بدفـع مبلغ 
50 ألـف يـوان، أو ما يقـارب 8000 دوالر 
لطليقتـه، تعويضاً لها عن األعمال املنزلية 
التـي كانت تتوالها عندمـا كانا متزوجني.
ويمنح القانون املدنـي الصيني الذي دخل 
حيز التنفيذ هذه السـنة، األزواج املَطلَّقني 
حـق املطالبـة للمـرة األوىل بتعويـض إذا 
تولـوا يف املنزل مسـئوليات أكرب  . السـيدة 
وانج، وهي ربة منـزل، قالت خالل إدالئها 
بشهادتها أمام محكمة يف بكني، إنها أثناء 
زواجها اعتنت »بابنها وباألعمال املنزلية« 
بينمـا لم يكـن زوجهـا »يهتم أو يشـارك 
يف املهـام العائليـة« حتـى »خـارج أوقات 

عمله«، وفقا لليوم السابع.
ونـص قـرار املحكمـة عـىل أن األم تولـت 

بالفعـل أعمـاالً منزليـة أكثر ممـا توالها 
زوجها، وألَزَمت الزوج بدفع 50 ألف يوان، 
مـا يقـارب 8 آالف دوالر، كتعويض، يبدو 

أنه األول من نوعه يف الصني.
غري أن السيدة يانج استأنفت الحكم، وهو 
مـا أثار جدال كبريا، إذ كانت قد طلبت 160 
ألف يوان »25 ألف دوالر« كتعويض.واعترب 
عدد من املسـتخدمني أن قيمـة التعويض 
ضئيلة، وأشـار أحدهـم إىل أنه حـال قرار 
الزواج تعيني مربية، فكانت ستكلفه أكثر، 
فيما نقلت وسـائل إعالم عـن أحد القضاة 
قولـه إن املحكمة حـددت القيمة بناء عىل 
مجموعة معايري منها مدة الزواج و«جهود 
السـيدة وانـج يف األعمـال املنزليـة، ودخل 

زوجها وتكلفة املعيشة املحلية«.

وعاء صيني سعره  500 ألف دوالر !أغرب )طبخة( مع البطاطا إلزام رجل بدفع 8 آالف دوالر تعويضًا 
لطليقته عن األعمال المنزلية !

صورة  أمس،  من  أول  ناسا،  وكالة  نرشت 
املسبار  التقطها  املريخ،  من  الفتة  بانورامية 
فيها  حط  التي  املنطقة  يف  »برسيفرنس«، 
وكالة  نرشتها  الصورة  هذه  املايض.  األسبوع 
عدة  لقطات  جمع  بعد  األمريكية،  الفضاء 
فوهة  قمة  الصور  الجوال.وتظهر  للروبوت 
العلماء،  بحسب  تحوي،  كانت  التي  جيزيرو، 

قبل  نهر  فيها  يصب  كان  عميقة،  بحرية 
الروبوت  سنة.والتقط  مليارات   3,5 حواىل 
درجة(،   360( بانورامية  صورة   142 الجوال 
مدمجة  الدقة  فائقة  تصوير  آالت  باستخدام 
»نحن  أريزونا  بل من جامعة  وقال جيم  فيه. 
موجودون يف موقع جيد جداً، يمكننا فيه رؤية 
التي وقعت عليها  بتلك  خصائص شبيهة جداً 

مركبات سبرييت وأوبورتيونيتي وكوريوسيتي 
)ثالث مركبات سبقت برسيفرنس إىل الكوكب 
وكالة  وتسعى  الهبوط«.  منطقة  يف  األحمر( 
إىل  املهمة،  هذه  خالل  من  األمريكية،  الفضاء 
األحمر،  الكوكب  عىل  قديمة  حياة  آثار  إيجاد 
عينة  ثالثني  إىل  يصل  ما  جمع  خالل  من 

صخرية من الكوكب، خالل أقل من عامني.

صورة بانورامية 
في المريخ

 نحن آل الشيخ هادي لنا مع الفخر واملمانعة حكاية قديمة، 
والٕمي العظيمة أيضا لها سـرية مع القلـق الرسمدي النبيل، 

فالذي تخشاه قد حدث فعال. 
يف بيتنـا ولدت العمائم املباركة، وعىل أهداب الجدران العتيقة 
علقت بدالت عسـكرية طاملا شـغلتها أجسـاد حـق وأرواح 

كرامة.
لكـن هاجـس الفقـد عنـد أمـي الحبيبـة حقيقـي وينـذر 
بالفاجعة، ابتسـاماتنا ودعاباتنا عىل الـدوام تبدد مخاوفها 
وتعطيهـا جرعة صرب، لكن حدث أن رن جـرس هاتفي وأنا 

مسافر يف أقىص االٔرض. 
قالوا : بطلكم جريح، لكن روحي عرفته شهيد، أنهارت الدنيا 

فوق رائس، وأصطكت أسـناني مـن الخوف عىل حبيبي، نعم 
هو حبيبي قبل أن يكون أخي، هو ثالثة ارباع قلبي وروحي، 

هو رفيق دربي ومالعب صباي وصندوق ارٔساري. 
كانت أمي  تسـميه ) كمرنا ( النه طيب ومبتسـم عىل الدوام 
وليس يف قلبه مكانا للرش أو الضغينة، كل الذين عرفوه حبوه 

اىل حد الوله بل عشقوه لفرط أنسانيته. 
يف عزائـه املعجـزة رأيـت رفاقه يتسـألون : هـل كل ما نراه 
حقيقـي؟ هـل يعقل غدا ال نرى وال نسـمع أبو يارس، وكيف 

سنكمل من بعده؟ 
قالـوا بجـزع : أنتـم لكم اللطـم والنـواح، لكننـا منتظرون 

مجيئه، نحن أدمنا محبته. 
يانـاس .... الزلنا نتذكر صدى عبارته املشـهورة ) الله عليه 

املاعنده مصريف يكول ( أخوكم أبو يارس بخدمتكم. 
أحدهم : يلطم وجهه وآخر يشـق ثوبه، ويرصخ ثالث خوية 

ياابو كليب االٔبيض ...
يـوم أمس كانت عتبة باب بيتنا مانع عظيم يل، وقدمي تأبى 
الولـوج للبيـت، كيـف أفعلها وكل شـئي يذكرنـي بعضيدي 
أبو يارس، كل التفاصيل تسـألني : متـى يأتي البطل مهروال 
لحضـن أمـه، وأمـي ياأصدقائي كيـف أنظـر لعيونها وهي 

تسألني : ليش ما حميته؟.
لكـن الكرامـة التي حدثـت يف شـهادة أخي عمـار أن عزائه 

املهيب حدث يف وقت منع وأزمة مخيفة. 
مـن أيـن جاءت هذه الحشـود الغفـرية، وما بـال كل الناس 
يبكون ويلطمـون بكل هذا الحزن والوجـع، نعم هي كرامة 
مـن الله، لقـد رأيت صوره تطـوف باالٔماكـن ورايات الفخز 
تتقـدم املسـرية، أتمنى لـو كان أبي حارضا لـريى أي رجال 

أنجب.
                   اخو الشهيد : مصطفى الهادي
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زقورة أور.. أقدم أهرام بالد الرافدين المليئة باألسراررسالة من  أخ الشهيد

»تويوتا« تبني مدينة ذكية مساحتها 175 هكتارًا
املبتكرون  سيكون  جديدة  ظاهرة  يف 
بدأت  فيها،  تجارب  حقل  هم  واملوظفون 
مدينة  لتطوير  برنامجها  تويوتا  رشكة 
كبري  ومخترب  كامل  بشكل  متصلة  يابانية 
لجميع تقنيات املستقبل مثل القيادة اآللية 

والتقنيات الروبوتية والذكاء االصطناعي.
املنطقة  أن  ويذكر 
عند  الواقعة  التجريبية 
فوجي  جبل  سفح 
الشهري وسط اليابان 
عليها  أطلق  التي 
املنسوجة«،  »املدينة 
للباحثني  وستسمح 
منتجاتهم  اختبار 
الواقعية  الحياة  يف 
يف  نسمة   360 مع 
البداية، ثم 2000 يف 
الحقة،  مرحلة 
ما  وفق 
ضحت  و أ

لصناعة  العمالقة  اليابانية  الرشكة 
الصحافة  وكالة  حسب  السيارات، 

الفرنسية.
لوضع  احتفاالً  تويوتا  يف  املسؤولون  وأقام 
تبلغ  التي  األرض  عىل  األساس  حجر 
مساحتها 175 هكتاراً والتي ستبنى عليها 
مصنع  كان  حيث  نفسه  املكان  يف  املدينة، 
تويوتا الذي أغلق أبوابه العام املايض. وقال 
»بدأ  بيان:  يف  تويوتا  رئيس  تويودا  أكيو 
مرشوع )املدينة املنسوجة( رسمياً اليوم«.

من  جزءاً  الذكية  املدينة  هذه  والدة  وتعد 
اليابانية  الرشكة  تطوير  اسرتاتيجية 
تطور  يستمر  فيما  الجديدة  للتقنيات 
القواعد وأذواق املستهلكني يف دفع صناعة 
مراعاة  من  مزيد  نحو  العاملية  السيارات 

البيئة والفعالية والتشغيل التلقائي.
»املخترب  لهذا  مرشوعها  تويوتا  وكشفت 
 2020 الثاني(  )كانون  يناير  يف  الحي« 
خالل معرض اإللكرتونيات االستهالكية يف 
الس فيغاس، داعية املستثمرين من أنحاء 
مشاريع  التعاون.وتتضاعف  إىل  العالم 
يف  خصوصاً  العالم  حول  املتصلة  املدن 
بالتعاون  والصني  الشمالية  أمريكا 
مع »غوغل« و»أبل« و»فيسبوك« 
جهة  من  و»أمازون« 
من  الصينية  والحكومة 
إىل  جنباً  أخرى  جهة 
الرشكات  مع  جنب 
املحلية  العمالقة 
 » ي و ا هو «


