
بايدن يتلقى »رسائل ُملّغمة« من العراق
»االحتالل« في مرمى المقاومة

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
رس�ائل متتالي�ة يتلقاه�ا الرئي�س األمريك�ي 
الجديد جو بايدن، عىل ش�كل رضبات متفرّقة 
توجهه�ا فصائ�ل املقاومة اإلس�امية، صوب 
أرتال »االحت�ال« يف محافظ�ات عراقية عّدة، 
والت�ي اس�تؤنفت بع�د »الحماق�ة« األمريكية 
بعدم انس�حاب قواتها العسكرية من األرايض 

العراقية.
وع�ىل وق�ع االنته�اكات األمريكي�ة املتك�ررة 
لس�يادة العراق، واالعتداءات العس�كرية التي 
تنفذه�ا ب�ن الح�ن واآلخ�ر، بالتزام�ن م�ع 
ادعاءاته�ا املتكررة بش�أن تقليص عدد قواتها 
املتواج�دة داخ�ل األرايض العراقي�ة، م�ا تزال 
الوالي�ات املتح�دة »تلع�ب بن�ار الفتن�ة« التي 
يخ�ى مراقب�ون، م�ن أن »تط�ال ألس�نتها« 

أرايض باد ما بن النهرين.
ففي الس�ابع عرش من ترشي�ن الثاني املايض، 
قال القائ�م بأعم�ال وزارة الدف�اع األمريكية، 
كريس�توفر ميلر، إن عدد الق�وات األمريكية يف 
العراق س�يكون يف ح�دود 2500 جندي، وذلك 
م�ن 3000 حالي�ا، وس�يكون الع�دد املتبق�ي 
يف أفغانس�تان أيض�ا 2500 جن�دي، من أصل 
4500، وذل�ك بحلول 15 كان�ون الثاني. وجاء 
ذل�ك بع�د ”الهدن�ة املرشوطة”، الت�ي منحتها 
فصائ�ل املقاومة اإلس�امية، للواليات املتحدة 

لسحب قواتها من األرايض العراقية.
وأصدرت الهيأة التنسيقية للمقاومة العراقية، 
يف وق�ت س�ابق، بياناً حم�ل يف طيات�ه تهديداً 

واضحاً ورصيحاً للقوات العس�كرية األمريكية 
املتواج�دة ع�ىل األرايض العراقية دون مس�وغ 
َن أيضاً خطاباً  قانوني يتيح لها ذلك، كما تضمَّ

عقاني�ًا عمدت من خاله إىل إعطاء واش�نطن 
“فرصة مرشوطة” لانس�حاب بش�كل نهائي 

من باد الرافدين.

وجاء يف س�ياق البي�ان: “يف الوقت الذي نعطي 
في�ه للق�وات األجنبي�ة فرص�ة مرشوط�ة – 
احرتاماً للجه�ود الطيبة التي قامت بها بعض 

الش�خصيات الوطني�ة والسياس�ية – بوضع 
جدول زمن�ي )مح�دود ومحدد( لتنفي�ذ قرار 
الش�عب، ومجلس الن�واب، والحكومة القايض 
بإخراجه�ا من الباد، نحّذر األم�ريكان تحذيراً 
شديداً من مغّبة املراوغة واملماطلة والتسويف 
يف تحقيق مطلب الش�عب األول، وإال سنضطر 
حينه�ا إىل االنتق�ال ملرحل�ة قتالي�ة متقدم�ة 
مس�تفيدين م�ن إمكاني�ات املقاوم�ة )كّم�اً 
ونوعاً( وس�تدفعون الثمن مضاعفاً، وسُتمّرغ 
أنوفك�م يف ال�رتاب كم�ا ُمرّغت من قب�ل وأنتم 

صاغرون”.
ويف هذا السياق يقول عضو لجنة األمن والدفاع 
النيابية مهدي آمريل ل�«املراقب العراقي«، »إننا 
نش�كك بجدية اإلدارة األمريكية بسحب قواتها 
من العراق، ونح�ذر الحكومة من التعامل غري 
املبارش مع اإلدارة الجديدة بشأن إبقاء القوات 

األمريكية واألجنبية عىل األرايض العراقية«.
ويضيف آم�ريل أن »بايدن مع�روف بتوجهاته 
التوس�عية من�ذ أن كان نائبا للرئيس األس�بق 
ب�اراك أوبام�ا، وال نن�ى مرشوع�ه الخ�اص 

بتقسيم العراق«.
ويؤكد آمريل أن »الرئي�س األمريكي الجديد، إذا 
كانت غايته تحقيق هذه املش�اريع، فنعتقد أن 
اإلدارة األمريكية ستماطل كثريا بسحب قواتها 

من العراق«.
ويف أيام�ه األوىل عىل كريس الرئاس�ة، لم يتواَن 
باي�دن عن توجي�ه »صفعة قوي�ة« للكاظمي 
وفريق�ه الحكومي، من خال الس�ماح بتدفق 

املزيد من القوات إىل القواعد املنترشة يف العراق، 
عىل الرغم من االدعاءات املستمرة التي تقدمها 
حكوم�ة الكاظم�ي، بش�أن ني�ة األمريكي�ن 
خفض أعداد قواتهم، تمهيداً النسحابها بشكل 

تام.
وكش�فت وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون(، 
الس�بت امل�ايض، أنه�ا تخط�ط إلرس�ال املزيد 
م�ن الق�وات إىل الع�راق »قريب�اً«، دون تقديم 
ج�دول زمني مح�دد، لترضب ُع�رض الحائط 
الترصيحات املتواترة لحكومة الكاظمي، فضاً 
ع�ىل االدع�اءات »الواهية« الت�ي قّدمتها إدارة 
الرئيس األمريكي املهزوم دونالد ترامب، بشأن 

االنسحاب العسكري من األرايض العراقية.
وذك�رت وزارة الدفاع األمريكي�ة: » أن الرئيس 
وأفغانس�تان  يف س�وريا  الظ�روف  إن  يق�ول 
والع�راق معقدة للغاية لدرجة أنه ال يس�تطيع 
أن يع�د بانس�حاب كامل للقوات يف املس�تقبل 
العملي�ات  تس�هيل  القري�ب. ومهمتن�ا ه�ي 
الخاص�ة ض�د داع�ش واملنظم�ات اإلرهابي�ة 

األخرى«، عىل حد تعبريها.
ويأتي ذلك بعد م�رور أكثر من عام عىل القرار 
الذي صوت عليه مجلس النواب، خال جلس�ة 
استثنائية عقدها يف الخامس من كانون الثاني 
2020، والذي ألزم من خاله الحكومة بالعمل 
عىل جدولة إخراج القوات األجنبية من العراق، 
ومنعه�ا من اس�تخدام أرض الباد وس�مائها 
ومياهه�ا، لتنفيذ أية أعم�ال عدائية تجاه دول 

الجوار الجغرايف.

المراقب العراقي/بغداد...
اع�رب النائ�ب ق�ي عب�اس، امس االح�د، عن يأس�ه من 
عقد جلس�ة التصويت عىل موازنة 2021 بس�بب اس�تمرار 

الخافات بن بغداد واربيل .
وقال عباس يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« ان 
“نقاط الخاف األساسية بن الحكومة االتحادية وحكومة 
اإلقليم بش�أن واردات النفط وكمياته املصدرة لم تَر طريقا 
اىل الح�ل لغاية اللحظ�ة”. وأضاف، ان “النقطة األساس�ية 

يف هذا الخاف الذي تس�بب بعرقلة توص�ل الطرفن اىل حل 
مريض ه�ي كمي�ات النفط املص�درة خارج اوراق س�ومو 

ورضورة احكامها بيد حكومة بغداد”.
واش�ار اىل ان »هن�اك ضمان�ات أخ�رى طلبته�ا الحكومة 
االتحادي�ة مقاب�ل تس�لم كردس�تان لحصتها م�ن املوازنة 
وهي ان تتعهد بان تس�لم كام�ل حصتها النفطية اىل وزارة 
النف�ط وتكون مس�ؤولة عن ه�ذا االمر بعد إق�رار املوازنة 

ومستقبا«.

المراقب العراقي/بغداد...
ح�ذرت كتل�ة دولة القان�ون، امس األحد، 
االنتخاب�ات  ع�ىل  االمم�ي  االرشاف  م�ن 
الربملاني�ة املزمع انطاقه�ا مطلع ترشين 
املقب�ل. وق�ال القي�ادي يف الكتل�ة حي�در 
الامي يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 

العراقي« إن »االنتخابات تعترب من سيادة 
الباد، وس�يادة االنتخابات هي من سيادة 
الب�اد،   وزي�ارة املندوب�ة الخاصة لألمن 
لش�ؤون  املتح�دة  األم�م  ملنظم�ة  الع�ام 
الع�راق جين�ن باس�خارت قال�ت )نحن 
س�وف نرشف ونراقب ونعاين االنتخابات 

وال�ذي  عراقي�ة  واالنتخاب�ات  العراقي�ة، 
يديرها هم العراقيون( وكام باس�خارت 
فيه تناق�ض«. وب�ّن، أن »االرشاف يعني 
وض�ع الي�د، وه�ذا ام�ر مرف�وض فه�و 
يس�بب انتهاكاً لس�يادة العراق وس�يادة 
االنتخابات، وأما كلمة املعاينة فهي كلمة 

ل�م تفهم وماذا تقص�د معنى كلمة معنى 
املعاين�ة وعىل باس�خارت توضي�ح ذلك، 
أم�ا الرقابة فهي مقبول�ة عىل ان ال تمس 
سيادة االنتخابات كون سيادة االنتخابات 
هي من س�يادة العراق«. وأضاف، ان »كل 
ارشاف س�وف يأتي بتدخل وه�ذا التدخل 

اكي�دا س�يكون ع�ىل حس�اب جه�ة دون 
جه�ة اخرى، ولصالح جه�ات ضد جهات 
اخ�رى، وله�ذا االنتخابات أمر س�يادي ال 
يمكن السماح ألي جهة خارجية االرشاف 
عليه�ا، فهناك تخ�وف م�ن أن يكون هذا 

اإلرشاف لحساب جهة ضد جهة اخرى«.

المراقب العراقي/بغداد...
كش�فت لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية ، امس األحد، ان 70 الف ملف فساد 

تاحق وزارة التجارة.
وقال عضو اللجنة حامد املوس�وي يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« 
أن »أكث�ر من 70 ألف ملف فس�اد يتعل�ق بوزارة التجارة تم�ت إحالتها إىل هيأة 
النزاهة«. وأضاف أن »الحكومة لم تحرك س�اكنا ازاء اخفاقات التجارة املستمر 
، مش�ريا إىل أن” هناك مخلفات قانونية وإدارية وفس�اد وتهرب من املس�ؤولية 

داخل الوزارة«.
ولف�ت إىل أن »هن�اك ماحظات كثرية ح�ول أداء عمل ال�وزارة اليسء عىل مدى 

جميع الحكومات املتعاقبة«.
يش�ار اىل ان ملف البطاقة التموينية ش�هد تلكؤاً واضح�اً، حيث اقترصت املواد 
املجه�زة عىل م�ادة او مادتن لكل ش�هر، فيما ترصف الحكومة س�نوياً ماين 

الدوالرات تحت عنوان دعم البطاقة التموينية.

70 ألف ملف فساد تالحق 
وزارة التجارة

يأس برلماني من عقد جلسة التصويت 
على الموازنة

كتلة سياسية تحذر من اإلشراف األممي على االنتخابات

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
أعلنت محافظاُت واس�ط واملثنى والنجف والديوانية وبابل 
تعطي�َل َدواِم َجميِع املدارس بس�بب غزارِة األمطاِر وُس�وِء 
األحواِل الجوية نتيجة طفح املجاري وغرق تلك املحافظات 
وهو مش�هد يتكرر كل ع�ام , فاألمطار نعم�ة الله تتحول 
يف الع�راق اىل نقمة نتيجة تلكؤ مش�اريع الرصف الصحي 
يف تلك املحافظات بس�بب الفس�اد املخيم ع�ىل الحكومات 

املحلية.

وتس�ببت تلك الفيضانات بقطع الطرق وتوقف الحياة بكل 
تفاصيلها ، ما أثر س�لبا عىل حياة معظ�م املواطنن الذين 
يحصلون عىل قوتهم بالعمل اليومي ، ورغم استنفار دوائر 
مجاري تلك املحافظات إال أنهم يقفون عاجزين عن إيجاد 
الحلول بس�بب ضعف ش�بكات الرصف الصح�ي وغيابها 
ع�ن مدن كث�رية، وقائمة امل�دن التي غرق�ت التقترص عىل 
الخمس محافظات التي عطلت الدوام الرسمي وإنما أغلب 
مدن الع�راق غرقت بمي�اه الفيضان�ات ,إال أن محافظيها 

لم يعلنوها عطلة رس�مية. فرق الدفاع املدني اس�تنفرت ، 
كوادرها البرشية وإمكانياتها اآللية لس�حب مياه االمطار 
يف محافظات »بابل واملثنى والنجف االرشف« من الش�وارع 
الرئيس�ية والفرعية بع�د هطولها بغ�زارة وذكرت مديرية 
الدفاع املدني العامة يف بيان حيث سخرت الفرق مضخاتها 
املنفصلة واملتصلة بالعجات الحوضية منذ ساعات الفجر 
األوىل وسيس�تمر جهد الدفاع املدني إىل حن انتهاء سقوط 

االمطار وإتمام سحب املياه من املدن السكنية«.

وزارة االعم�ار واالس�كان والبلدي�ات العام�ة أك�دت ، أن 
العام الجاري سيش�هد إنجاز مشاريع سرتاتيجية للرصف 

الصحي، يف عدد من املحافظات .
بينما ي�رى مراقب�ون أن أغلب محافظي الع�راق يختفون 
عند س�اعات الفيضان�ات يف محافظاتهم وه�م يتحملون 
تلك املش�كلة بسبب تقاعس�هم عن إنجاز شبكات الرصف 

الصحي...
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قطرات المطر تزيح »غبار« فساد الحكومات 
المحلية وسرقات المحافظين

الديكتاتورية تخيم على سماء كردستان
اعتقاالت بالجملة لعوائل المشاركين في التظاهرات!

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
وس�ط صم�ت وتجاهل عالين م�ن حكومة 
االم�م  الدولي�ة وبعث�ة  واملنظم�ات  املرك�ز 
إقلي�م كردس�تان س�ابقة  املتح�دة، ش�هد 
خط�رية تتجاوز حدود االنته�اك عىل حقوق 
االنس�ان، بعد أن أقدمت الجهات االمنية عىل 
اعتق�ال عدد كبري من أهايل ذوي املتظاهرين 
الذي�ن س�بق أن اعتقلتهم الس�لطات خال 
التظاه�رات  الت�ي ج�رت يف كردس�تان قبل 

غضون شهرين.
مراقبون لفت�وا إىل ازدواجية عمل املنظمات 
الدولية وبعثة األم�م املتحدة يف العراق، فيما 
أش�اروا اىل أن تل�ك االعم�ال التي تمارس�ها 
حكومة كردس�تان كفيلة بانت�زاع الرشعية 

منها.  
وكش�ف النائ�ب ع�ن حرك�ة التغي�ري كاوه 
محم�د، أمس األح�د، عن قيام ق�وات األمن 

الكردي�ة باعتق�ال ذوي املتظاهري�ن الذي�ن 
خرج�وا بتظاهرات يف عدد من م�دن اإلقليم 
املعيش�ية،  األوض�اع  بتحس�ن  للمطالب�ة 
باالضافة اىل معرفة مصري أبنائهم املعتقلن 
خ�ال التظاه�رات االخ�رية الت�ي ش�هدها 

االقليم.
وأكد محمد، أن هذه املمارس�ات التعس�فية 
تس�تخدم من قب�ل الحزب الحاكم لتوس�عة 
نفوذه، مش�ريا اىل أن مصري املعتقلن مايزال 
مجهوال رغم مناش�داتنا للمنظمات الدولية 
واألم�م املتحدة ومنظمات حقوق اإلنس�ان، 
لكْن هنالك تكميم لألفواه واس�تخدام للقمع 

املفرط من قبل األجهزة األمنية يف أربيل.
وش�هدت كردس�تان خ�ال الف�رتة القليلة 
محافظ�ة  يف  ش�عبية  تظاه�رات  املاضي�ة 
الس�ليمانية وم�دن أخ�رى، مض�ادة لقرار 
روات�ب  م�ن  مالي�ة  اس�تقطاعات  ف�رض 

املوظفن، وكذلك بس�بب الفساد املسترشي 
يف مفاصل اإلقليم واستئثار عائلة البارزاني 
بالحك�م، جابهته�ا الحكوم�ة بعملي�ات رد 
قوي م�ن خال قمع املحتجن واعتقال عدد 

كبري منهم.
ومن االجراءات التي اتخذتها حكومة االقليم 

هو إغاق وسائل االعام التي عملت عىل نقل 
االحتجاجات واغتيال اإلعامين.

وما يثري الغرابة أكثر هو أن يتحدث ساس�ة 
االقلي�م ب�ن الح�ن واآلخ�ر ع�ىل الحريات 

ورضورة ضمان توافرها للمواطنن...
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المراقب العراقي/بغداد...
كش�فت كتل�ة التغيري النيابي�ة، امس األح�د، عن عدد 
الفضائين يف اقليم كردستان،  فيما افادات ان عددهم 
بل�غ 300 ال�ف، لفت�ت اىل ان ترصيح�ات وزارة مالية 

كردستان حول اعدادهم غري حقيقية وقليلة. 
وقال النائب عن الكتلة غالب محمد يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »الفضائي�ن يم�ألون 
جميع املؤسس�ات املدنية والعسكرية يف اإلقليم وحتى 

يف التقاعد ومؤسسة الشهداء والسجناء«.
وأض�اف أنه »إذا كانت حكومة اإلقليم جادة يف محاربة 
الفس�اد والقي�ام باإلص�اح، فعليها محاربة الفس�اد 
وخاصة األرقام الفضائية م�ن املوظفن واملتقاعدين، 
آلن األرق�ام اآلن تؤك�د وجود ح�وايل 300 ألف فضائي، 
وما تم كش�فه يف األيام الس�ابقة وإيقاف رواتبهم من 
قبل وزارة املالية يف اإلقليم هي أعداد قليلة جدا قياس�ا 

باألعداد الحقيقية«.
ولف�ت اىل أن »املترضر األكرب من ع�دم التوصل التفاق 
ب�ن بغ�داد وأربيل ه�و املوظ�ف الكردي ال�ذي يعيش 
وضعا اقتصادي�ا مزريا، فيما تس�تمر حكومة اإلقليم 
بتحميله أعباًء إضافية من الرضائب رغم عدم اس�تام 

راتبه كاما ومنتظما«.

التغيير: 300 ألف 
فضائي في اإلقليم 
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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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المراقب العراقي/بغداد...
لوح�ت وزارة الصح�ة، ام�س األحد، بع�ودة االجراءات 
الصحية الصارمة ملواجهة فايروس كورونا، فيما لفتت 
اىل انها سرتفع عدة توصيات اىل لجنة الصحة والسامة 

نهاية الشهر الجاري.
وق�ال وزير الصحة حس�ن التميمي يف ترصيح صحفي 
تابعته »املراقب العراقي« ان »وزارة الصحة وعرب لجان 
استش�ارية تتخ�ذ التوصي�ات الازمة بش�أن مكافحة 
فاي�روس كورونا«، مبينا ان »ما نطلبه من املواطن هي 
اربعة رشوط  للوقاية من الفريوس منها ارتداء الكمامة 
واالبتعاد الجس�دي واالبتعاد عن التجمعات واس�تخدام 

املعقمات«.
وبش�أن التوصي�ات الت�ي س�رتفعها ال�وزارة اىل لجنة 
الصحة والس�امة الوطنية، اش�ار التميم�ي اىل ان »من 
ضمن التوصيات هو التاكيد ع�ىل وزارة الرتبية بالدوام 
ي�وم واح�د يف االس�بوع ويومان يف االس�بوع بالنس�بة 
للجامع�ات والكليات، اضافة اىل من�ع التجمعات ومنع 
قي�ام ص�اة الجماعة ومنع دخ�ول اي زائ�ر اىل املراقد 
املقدس�ة ما لم يرتدي الكمامة، مع منع مجالس العزاء 
وص�االت االعراس، ال س�يما بعدما  الحظناه من تهاون 

كبري يف االلتزام باالجراءات الصحية«.

الصحة تلوح مجددًا بعودة 
اإلجراءات الصحية الصارمة 
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

صمت »مطبق« من المنظمات الدولية

حكــومــة كــردستان تعتقــل ذوي المتظـاهرين 
ومطـــالبـــات لبغــداد بالتــدخــل

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
وس�ط صمت وتجاه�ل عاليني 
م�ن حكومة املرك�ز واملنظمات 
الدولي�ة وبعث�ة االم�م املتحدة، 
ش�هد إقليم كردس�تان سابقة 
خطرية تتج�اوز حدود االنتهاك 
ع�ى حق�وق االنس�ان، بعد أن 
االمني�ة عى  الجه�ات  أقدم�ت 
اعتق�ال ع�دد كب�ري م�ن أهايل 
الذين س�بق  املتظاهري�ن  ذوي 
أن اعتقلته�م الس�لطات خالل 
يف  ج�رت  الت�ي  التظاه�رات  
غض���ون  قب�ل  كردس�تان 

شهرين.
مراقب�ون لفت�وا إىل ازدواجي�ة 
عم�ل املنظمات الدولي�ة وبعثة 
األم�م املتح�دة يف الع�راق، فيما 
أش�اروا اىل أن تلك االعمال التي 
تمارس�ها حكوم�ة كردس�تان 
كفيل�ة بانت�زاع الش�����رعية 

منها.  
حرك�ة  ع�ن  النائ�ب  وكش�ف 
أم�س  محم�د،  كاوه  التغي�ري 
األح�د، ع�ن قي�ام ق�وات األمن 
ذوي  باعتق������ال  الكردي�ة 
املتظ�����اهرين الذين خرجوا 
بتظاه�رات يف ع�دد م�ن م�دن 
بتحس�ني  للمطالب�ة  اإلقلي�م 

األوضاع املعيشية، باالضافة اىل 
معرفة مصري أبنائهم املعتقلني 
خالل التظاه�رات االخرية التي 

شهدها االقليم.
وأكد محمد، أن هذه املمارسات 
التعس�فية تس�تخدم م�ن قبل 
الحزب الحاكم لتوسعة نفوذه، 
مش�ي������را ال��ى أن مصري 
مجه�وال  ماي�زال  املعتقل�ني 
للمنظم�ات  مناش�داتنا  رغ�م 
واألم�����������م  الدولي���ة 
املتح�دة ومنظمات حق����وق 
اإلنس�ان، لك�ْن هنال�ك تكميم 
للقم�ع  واس�تخدام  لألف�واه 
املفرط م�ن قب�ل األجه����زة 

األمنية يف أربيل.
وشهدت كردستان خالل الفرتة 
تظاه�رات  املاضي�ة  القليل�ة 
السليمانية  شعبية يف محافظة 
لقرار  أخ�رى، مض�ادة  وم�دن 
مالي�ة  اس�تقطاعات  ف�رض 
م�ن روات�ب املوظف�ني، وكذلك 
بس�بب الفس�اد املس�ترشي يف 
مفاصل اإلقليم واستئثار عائلة 
بالحك�م، جابهته�ا  البارزان�ي 
الحكوم�ة بعمليات رد قوي من 
خ�الل قمع املحتج�ني واعتقال 

عدد كبري منهم.

ومن االج�راءات الت�ي اتخذتها 
إغ�الق  ه�و  االقلي�م  حكوم�ة 
وس�ائل االعالم التي عملت عى 
واغتي�ال  االحتجاج�ات  نق�ل 

اإلعالميني.
وم�ا يث�ري الغرابة أكث�ر هو أن 
االقلي�م ب�ني  يتح�دث ساس�ة 
الح�ني واآلخ�ر ع�ى الحري�ات 
توافرها  ورضورة ضم�����ان 
للمواطنني وكذل�ك حرية الرأي 
للم�����واطن�ني  وإتاحته���ا 
الحكوم�ات،  قب�������ل  م�ن 
االخ�رية  االحتجاج�ات  أن  إال 
واالج�������راءات التعس�فية 
ك���ردس�تان  اتبعته�ا  الت�ي 
معه�ا كفيلة بكش�ف زيف تلك 

الترصيحات.
ورغم مناشدات ناشطي االقليم 
بالتدخ�ل  لبغ�داد  وسياس�ييه 
يف  القم�ع  مسلس�ل  إليق�اف 
كردستان، إال أن حكومة بغداد 

تتنصل عن ذلك.
وق�ال املحل�ل الس�يايس صالح 
الطائ�ي، يف ترصيح ل� »املراقب 
»السياس�ات  إن  العراق����ي« 
تمارس�ها  الت�ي  التعس�فية 
س�لطات االقليم بحق الش�عب 
كفيلة بانتزاع الرشعية منها ويف 

الوقت ذاته تظهر مؤرشا خطريا 
ال���رأي يف  ب�����وضع حرية 
التي  والدكتاتوري�ة  كردس�تان 

تتبعها الحكومة«.
وأضاف، أن »عى حكومة املركز 
الوقوف مع  العراق�ي  والقضاء 
أبناء الشعب الكردي بالضد من 
االضطهاد العلني الذي تمارسه 
وفض�ح  كردس�تان  حكوم�ة 

سياساتها«.
املنظمات  وبخص�وص موق�ف 
الدولية املعنية بحقوق االنسان 
املتحدة وممثليتها  وكذلك االمم 
يف الع�راق، لف�ت الطائي، اىل أن 
»هذا السكوت يكشف زيف عمل 
تل�ك املنظمات جميع�ا، وكذلك 
يفصح عن التدخل الواضح من 
قبل السفارة االمريكية يف بغداد 
بشكل أو بآخر بعلمها عى وفق 
العالقة التي تتمت�ع بها الجهة 
املُتظاَه�ُر ضده�ا م�ع الطرف 
االمريك�ي، فف�ي الوق�ت الذي 
نج����د موقف تل�ك املنظمات 
ق�د »قل�����ب الدنيا« حس�ب 
قول�ه يف تظاه�رات املحافظات 
الجنوبية، يقابله التزام الصمت 
املري�ب إزاء م����ا يحص�ل يف 

كردستان«.

تغريدة

النائب هوشيار عبداهلل

التوصل  لعدم  الرئيس���ي   السبب 
و  بي���ن  #االقلي���م  التف���اق 
 #الحكومة_االتحادي���ة هو وجود 
اتفاق مبط���ن بي���ن جماعة من 
االقلي���م وجماع���ة م���ن بغ���داد، 
كالهم���ا متفق���ان عل���ى ع���دم 
التوصل إل���ى اتفاق، في االعالم 
يهاجمون بعضه���م وفي الخفاء 
يريدون إبقاء الوضع على ما هو 
عليه. كلما تك���ون هناك فرصة 

لالتفاق يخربون الفرصة.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت وكال�ة االس�تخبارات، ام�س االح�د، عن 
االطاح�ة ب�� )١٣( ارهاب�ي ينتم�ون لجماع�ات 
اس�تباقية  بعملي�ات  االجرامي�ة  »داع�ش« 
اس�تخباراتية يف بغداد.وقال�ت الوكال�ة، يف بي�ان 
تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة من�ه، إنه »من 
خالل تنس�يق العمل االس�تخباري ب�ني مديريات 
عن�ارص  م�ن  للقص�اص  االس�تخبارات  وكال�ة 
عصاب�ات داع�ش االرهاب�ي يف العاصم�ة بغداد، 
حيث تمكنت مفارز وكالة االس�تخبارات املتمثلة 
االتحادي�ة  الرشط�ة  اس�تخبارات  بمديريت�ي 

واس�تخبارات بغ�داد يف وزارة الداخلي�ة من القاء 
القب�ض ع�ى )١٣( ارهاب�ي بمناط�ق متفرق�ة 
م�ن املحافظة مطلوب�ني وفق اح�كام املادة )٤/
ارهاب( النتمائهم لعصابات داعش االرهابي وفق 

مذكرات قبض صادرة بحقهم من القضاء«.
وأض�اف البي�ان، أن »اإلرهابي�ني يعمل�ون ضمن 
العصاب�ات االجرامي�ة فيم�ا يس�مى قواط�ع ) 
كركوك ونينوى وشمال بغداد و دجلة( تحت كنى 
واس�ماء مختلفة«، مؤكدا أنه »تم تدوين اقوالهم 
باالعرتاف وتس�ليمهم اىل جه�ات الطلب بموجب 

وصالت استالم أصولية«.

االستخبارات تطيح بمجموعة 
ارهابية بعمليات استباقية يف بغداد

قوة مشرتكة تحبط محاولة تسلل 
لداعش جنويب الفلوجة

املراقب العراقي/ الفلوجة...
أف�اد مصدر أمني يف محافظ�ة االنبار، امس 
االح�د، باحب�اط تس�لل لجماع�ات داع�ش 
االجرامي�ة جنوبي قضاء الفلوجة بواس�طة 

كمني أمني ناجح.
وق�ال املص�در، إن »ق�وة امنية م�ن الجيش 
واالم�ن الوطن�ي نصب�ت كمين�ا ملجموع�ة 
م�ن الدواع�ش كانت ت�روم دخ�ول منطقة 
الهريم�ات القريبة قضاء عامري�ة الصمود 
جنوبي مدين�ة الفلوجة ، لغ�رض الحصول 
عى معونات غذائية وحال اقرتاب املجموعة 

االرهابي�ة اندلعت اش�تباكات ب�ني الطرفني 
اس�تخدمت فيه�ا االس�لحة الخفيف�ة دون 

وقوع اي اصابات بني الطرفني«.
واض�اف املص�در، أن »الق�وات االمنية اغلت 
امني�ة  بحمل�ة  ورشع�ت  الح�ادث  م�كان 
استباقية بحثا عن افراد املجموعة االرهابية 
الذي�ن الذوا بالفرار اىل املناط�ق الصحراوية 
مس�تغلني س�وء االح�وال الجوي�ة«، مبين�ا 
ان »الق�وات االمني�ة عززت م�ن تواجدها يف 
منطق�ة الح�ادث للحيلول�ة دون وق�وع اي 

خرق امني«.

ين
ألم

ط ا
شري
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الخدمات النيابية توجه كتابا للكاظمي
 بتنفيذ »اإلتفاقية الصينية«

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت لجنة الخدمات واالعمار يف مجلس 
الن�واب، امس االح�د، عن توجي�ه كتاب 
لرئيس ال�����وزراء مصطفى الكاظمي 
لالطالع ع�ى تفاصيل العم�ل باالتفاقية 
الصيني�����ة الخ������اص�ة بإقام�ة 
يف  س�رتاتيجي����ة  مش���������اريع 

العراق.
وق�ال رئي�س اللجنة، وليد الس�هالني يف 
ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»االتفاقية التي ابرمته�ا بغداد مع بكني 
جي�دة ج�دا اذا ماطب�ق بروتوكولها عى 
ارض الواق�ع«، مع���رب�ا ع�ن أمل�ه ان 
»تخرج م�ن اتفاقه�ا الش�كيل الذي هو 
عب�ارة ع�ن ح�ر ع�ى ورق اىل اطاره�ا 

الواقعي«.
.وأوضح الس�هالني ان�ه »ال يوجد لغاية 
الواق�ع،  االن يشء ملم�وس ع�ى ارض 
ولي�س هناك اي مرشوع يمكن ان يطبق 
او ينج�����ز او يع�رض خ�الل املرحلة 
القريب�ة املقبل�ة والحديث يج�ري فقط 
ع�ى  مش������دداً  بروتوك�ول،  ح�ول 
ض�����رورة أن ت�رى االتفاقي�ة الن�ور 
بعد ان مض����ى ع�ى اب���رامها وقت 

طويل«.
وكش�ف عن أن لجنت�ه »س�توجه كتابا 

مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  اىل  رس�ميا 
الكاظمي لالطالع عى تفاصيل االتفاقية 
الخدم�ات  بموض�وع  تتعل�ق  بصفته�ا 

والبنى التحتية«.
وتس�اءل الس�هالني، “هل هن�اك مبالغ 
موج�ودة االن يف البنوك الدخال االتفاقية 

حيز التنفيذ، وه�ل هناك رشكات قدمت 
م�ن قب����ل الص�ني اىل الع�راق القامة 
مش�اريع س�رتاتيجية، وملاذا لم تتفاعل 
تنفي�ذ  م�ع  االتحادي�ة  الحك����وم�ة 
املش�اريع الت�ي وع�دت به�ا ع�ى ارض 

الواقع”.

بالــوثيقـة

البرلمان يحدد موعدا لتوجيه »س���ؤال 
نيابي شفهي« لوزير التعليم العالي.

التعافي السريع..الفرصة لْم َتُفْت بعد..!
ثمة مفهوم بدأ يأخذ مداه االس�تثنائي؛ يف الفكر الس�يايس العاملي، ويمثل أحد 
أه�م مؤرشات اهتم�ام حركة التنظري الجدي�دة، يف حقول العلوم السياس�ية، 
وأعني ب�ه مفهوم »التع�ايف الرسيع«.يتميز هذا املفهوم بأن�ه يطرح إجابات؛ 
للتس�اؤالت األكث�ر إث�ارة للج�دل، ح�ول كيفي�ة تجاوز ال�دول لح�االت عدم 
االس�تقرار الس�يايس واألمني، ومواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية واألزمات 
غ�ري املتوقعة، يف خضم بيئة م�ن التعقيدات املركبة، وعدم اليقني، وتدني قدرة 

الدول عى توقع التحوالت الراهنة..
ينطب�ق هذا املفهوم عى دول ومجتمعات؛ مرت بأحداث سياس�ية ومجتمعية 
واقتصادي�ة ك�رى، وعانت من ك�وارث طبيعية مدمرة، ولكنه�ا تعافت منها 
برسعة، بل إن بعض الش�عوب  استثمرتها؛ يف تحقيق قفزات كرى يف ميادين، 
ُخيِّ�َل للمراقبني أنها لن تحق�ق فيها تعافيا إىل األبد.الخط�وة األوىل عى طريق 
»التع�ايف الرسيع«؛ هي أنه يتعني عى قيادات البلدان التي تتعرض إىل األزمات، 
أن تع�رتف ب�أن بالدهم تواجه أزمة..ه�ذه هي الخط�وة األوىل، ولكنها خطوة 
صعب�ة، ال س�يما يف بداية األزمات، الت�ي ال تقع فجأة بل تندل�ع نتيجة تفاقم 
ظ�روف موضوعي�ة تعايش معها ش�عبهم، لكن التعايش معه�ا حولها إىل أن 

تكون مألوفة؛ وجزًءا من حياة الشعب! 
يف ظ�ل األزمات التي تتصف بالغموض وااللتباس، تأتي االس�تجابات الناجحة 
يف صورة إجراءات منظمة، تم توقع أطرها العامة، وجرى التفكري بها واإلعداد 
له�ا س�لفا، ، دون االكتف�اء ببعض التح�ركات املؤقت�ة، باإلضاف�ة إىل بعض 
التعدي�الت؛ التي يمكن اإلبقاء عليها بعد تخط�ي األزمة، نظراً للفوائد املرجوة 
منها.املش�كلة الت�ي تواجهها »الش�عوب املرتبك�ة«، هي أنها ال تس�تطيع أن 

تنت�ج »قيادات« ُيعوَُّل عليه�ا يف مواجهة األزمات، 
وكل م�ا تنجبه هو »أش�باه قي�ادات«..وإذا أردنا 
أن نك�ون أكث�ر إنصاف�ا، فنس�ميهم »مش�اريع 
قيادات«..!خ�الل األزم�ات يج�ب عى الش�عوب؛ 
التخ�يل ع�ن اعتق�اد مخط�وء؛ ب�أن االس�تجابة 
الصادرة من قمة هرم السلطة؛ وصوالً إىل قاعدته 
س�تولد االس�تقرار، ألن الس�لطة ال تعني القيادة، 
ب�ل هي ال تع�دو أن تكون إدارة، وألن�ه يف األزمات 
املغلف�ة بالش�ك، س�تكون املواجه�ة مع مش�اكل 

ليس�ت مألوفة أو مفهوم�ة بدقة..الش�عوب الحية ال 
تنت�ج قادة ُكُث�راً، ألن إنتاج الق�ادة أوال؛ يمثل عملية ذات بع�د تأريخي أصيل 
متجذر يف تلك الشعوب، وثانيا أن إنتاج القادة مخاض صعب ومعقد، ال يحصل 
إال بأوق�ات متباع�دة لصعوبة تحقق اش�رتاطاته املوضوعي�ة، ولكن يف حالة 
كحالة ش�عبنا، الذي يعد يف طليعة الشعوب املرتبكة، كانت عملية إنتاج القادة 
تجري عى قدم وس�اق!هكذا بتنا شعبا من القادة، فكل عراقي يعتقد أنه قائد 
بال�والدة، ويت�رصف عى هذا األس�اس دائما، ولذلك فإن يف داخ�ل أيٍّ منا قائد 
، ُنخرج�ه إىل حي�ز الوجود متى م�ا احتجنا إليه، ولذلك ف�إن معظمنا ال يتقبل 
فك�رة؛ أن يكون منصاع�ا لقائد أو تبعا له!حتى األحزاب التي تقودها أس�ماء 
المع�ة، هي ليس�ت أحزابا باملعن�ى الصحيح لألحزاب، فه�ي ال تغدو أن تكون 
إرث�ا عائليا، أو مجموعات تمجيدية ملن بيده الجاه والثروة والقوة.هذا التفكري 
يفرس لنا عى سبيل املثال، تعدد مراكز القرار يف أحزابنا العريقة، ويفرس أيضا 
كثرة االنشطارت الحزبية، ويعطينا تعليال موضوعيا، لوجود حوايل ٤00 حزب 
وكيان س�يايس؛ أجازتها مفوضية االنتخابات..يف معركتنا مع داعش،  وخالفا 
إلرادة الزم�ن ال�رديء، خ�رج العراقيون من دائ�رة االرتباك، ودخل�وا يف دائرة 
التنظيم، بعدما توفرت لهم قيادة استثنائية يف الزمن االستثنائي، وكانت قيادة 
مكتوبة يف كتاب ذي عنوانني..قيادة عقائدية تمثلت بمرجعية دينية، شخصت 
الخلل ووضعت العالج املناس�ب، وقيادة ميدانية كان الش�ايب »رض« عنوانها 

الكبري..فانترصنا..
كالم قبل السالم: ال نغتنم الفرص بل نصنعها..!

سالم

ألواح طينية...

قاسم العجرش 

البرلمان يعتزم استجواب 
وزير الكهرباء

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د النائب عن كتلة ب�در كريم عليوي 
املحمداوي، امس االحد، قرب استجواب 
وزي�ر الكهرب�اء ماج������د حنتوش 
كون�ه تالع�ب بمس�تحقات موظف�ي 

الوزارة.
وقال املحمداوي، يف بيان تلقت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »الحكومة 
تالع�ب  الكهرب�اء  وزي�ر  وباالخ�ص 

بمس�تحقات الوزارة ولربما س�نضعها 
جمي�ع  ك�ون  الفس�اد  خان�ة  ضم�ن 
الوزارات رصفت مستحقات موظفيها 

اال وزارة الكهرباء«.
وأضاف ان »وزارة الكهرباء وزعت ملقر 
الوزارة وتركت جمي�ع املرافق الحيوية 
لهذا سنعمل عى استجوابه حتى لو تم 
دفع املس�تحقات كون هذا االجراء ال بد 

منه«.

القضاء يوجه االدعاء العام باتخاذ 
االجراءات الفاعلة لمكافحة الفساد

املراقب العراقي/ بغداد...
وج�ه مجلس القضاء االع�ى، االدعاء العام 
ب�رورة اتخ�اذ اج�راءات كفيل�ة النه�اء 
الفس�اد. وق�ال بي�ان ص�ادر ع�ن املرك�ز 
االعالم�ي ملجل�س القض�اء االع�ى تلقت�ه 
مجل�س  »رئي�س  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
زي�دان،  فائ�ق  الق�ايض  االع�ى  القض�اء 
التق�ى املدع�ني العام�ني يف جمي�ع املناطق 
االس�تئنافية لكافة املحافظات بحضور كل 
من رئيس االدعاء العام س�الم محمد نوري 
البدراني ورئيس االرشاف القضائي جاس�م 

محمد عبود«.
واض�اف أن »املجتمع�ني ناقش�وا رضورة 
قي�ام اعض�اء االدع�اء العام ب�دور اكر يف 
مج�ال مكافح�ة الفس�اد االداري، لذا وجه 
رئي�س املجل�س بمخاطب�ة وزارت�ي املالية 
والتخطي�ط الرس�ال ص�ورة م�ن املوازن�ة 
العام�ة واملبال�غ املخصصة ل�كل محافظة 
مع تفاصيل املش�اريع املخصصة لها اموال 
املحافظ�ة ليتس�نى العضاء االدع�اء العام 
وبالتعاون مع هيأة النزاهة وديوان الرقابة 
املالية تش�كيل فرق عمل مش�رتكة ملتابعة 

تنفيذ هذه املش�اريع وأوج�ه رصف املبالغ 
املخصصة ل�كل محافظة وتحريك الدعاوى 
الجزائي�ة بش�كل عاج�ل إزاء كل مخالف�ة 
للقانون«.وبالنس�بة للعاصم�ة بغداد وجه 
رئيس القض�اء األعى »بتفعيل عمل اللجان 
املش�رتكة بني االدعاء الع�ام وهيأة النزاهة 
ودي�وان الرقاب�ة املالية التي س�بق وان تم 
تكليفه�ا بإكم�ال اعمال مكاتب املفتش�ني 
العمومي�ني يف ال�وزارات واملؤسس�ات غ�ري 
جمي�ع  يف  والتحقي�ق  ب�وزارة  مرتبط�ة 

املخالفات القانونية«.
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أعلن�ت عضو اللجن�ة املالية النيابية النائب س�هام ش�نون ، عن 
انتهاء االجتماع الذي ضم اللجنة املالية ورئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي وع�دد م�ن ال�وزراء ذوي االختصاص , مش�رة اىل ان 
اللجن�ة س�لمت الحكوم�ة الصيغة النهائي�ة للكاظم�ي .وقالت 
ش�نون  , ان ” اجتماع اللجنة املالي�ة يف مجلس النواب مع رئيس 
الوزراء وع�دد من الوزراء املعنيني باملوازن�ة انتهى قبل قليل وقد 
غ�ادر رئي�س ال�وزراء مبنى الربمل�ان ” .وأضاف�ت ان ” االجتماع 
ناق�ش البن�ود النهائي�ة للموازن�ة وقد س�لمت اللجن�ة الصيغة 
النهائية للكاظمي”, رافضة الكش�ف ع�ن تفاصيل أخرى .يذكر 
ان رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي وصل الربملان صباح اليوم 
مع عدد من الوزراء املعنيني باملوازنة حيث تم مناقش�ة الصياغة 

النهائية لبنود املوازنة .

الكاظمي يتسلم صيغة الموازنة 
النهائية من المالية النيابية

أعلن  البنك املركزي ، عن اطالق خدمة االلتحاق الرقمي التي تعد 
األوىل من نوعه يف العراق واملنطقة.

وذك�ر بي�ان للبنك ، أن “االلتح�اق الرقمي هو نظ�ام مايل رقمي 
متكام�ل يعزز من االس�تقالل والتحرر املايل م�ن االنظمة املاليه 
التقليدية، حيث يعمل عىل تحويل العراق إىل دولة اقل اعتمادا عىل 
النقد ما يمكن الدولة من محاربة الفساد والتهرب والبروقراطية 

يف التعامالت املالية داخل البنوك العاملة يف العراق”.
وأض�اف البيان، أن “هذه الخدمة تع�د اتجاهاً حديثاً ومختلفاً ملا 
تحققها من مزايا عدة من ضمنها إجراء العمليات املالية بش�كل 
إلكرتوني رقمي حديث مما يخترص الزمن واملسافات الجغرافية 

ورفع الحواجز التقليدية يف القطاع املرصيف العراقي”.

البنك المركزي يعلن عن 
االقت�صاديانطالق خدمة االلتحاق الرقمي

أعلن�ت وزارة الزراعة ، من خالل دائرة الثروة الحيوانية، عن 
تصاع�د وترة إنتاج الدواج�ن واملتمثلة يف إنتاج بيض املائدة 
ولح�وم الدواجن خالل ش�هر يناير/ كان�ون الثاني 2021؛ 
بع�د الحد م�ن التهريب وعودة العديد من املش�اريع للخدمة 

اإلنتاجية.وقال�ت ال�وزارة، يف بيان لها، إنه ت�م إنتاج 217.8 
ملي�ون بيضة مائدة، و1.43 ملي�ون بيضة تفقيس، و6.02 
ملي�ون فروج لح�م يف املحافظات كافة. وأضاف�ت الزراعة، 
أن الكمي�ات املنتجة من بيض املائ�دة والتفقيس عن طريق 

الحقول واملشاريع العاملة يف هذا القطاع والبالغة 132 حقال 
لبي�ض مائ�دة و643 حقل فروج لح�م و4 مجازر من خالل 
التقاري�ر الواردة من مديريات الزراع�ة يف املحافظات كافة، 
عدا إقليم كردستان، فيما بلغ عدد معامل العلف العاملة 61 

معم�ال أنتجت أكثر من 109.14 أل�ف طنا من العلف.وبينت 
ال�وزارة، أن حق�ول فروج اللح�م اس�تقبلت 11.35 مليون 
فرخة، فيما تم تس�ويق 6.02 مليونا من الدجاج فروج لحم 
إىل األس�واق املحلية.وأك�دت وزارة الزراع�ة، أنها مس�تمرة 

بتجدي�د ومن�ح إجازات رخصة ممارس�ة مهن�ة عن طريق 
دائ�رة الثروة الحيوانية؛ للمس�اهمة يف زيادة اإلنتاج وتوفر 
األم�ن الغذائ�ي للمواطن من أج�ل تحقيق االكتف�اء الذاتي 

وخلق فرص العمل دعما لالقتصاد الوطني.

محافظون مقصرون وأحزاب متصارعة.. المدن »تغرق« بأول موجة امطار
الفيضانات تعطل الحياة اليومية للعراقيين

 فاألمط�ار نعم�ة الل�ه تتح�ول يف 
تلك�ؤ  نتيج�ة  نقم�ة  اىل  الع�راق 
مش�اريع ال�رصف الصح�ي يف تلك 
املحافظات بس�بب الفس�اد املخيم 

عىل الحكومات املحلية.
وتس�ببت تل�ك الفيضان�ات بقطع 
ب�كل  الحي�اة  وتوق�ف  الط�رق 
تفاصيله�ا ، ما أثر س�لبا عىل حياة 
الذي�ن يحصلون  معظ�م املواطنني 
 ، اليوم�ي  بالعم�ل  قوته�م  ع�ىل 
مج�اري  دوائ�ر  اس�تنفار  ورغ�م 
تل�ك املحافظ�ات إال أنه�م يقف�ون 

عاجزي�ن عن إيجاد الحلول بس�بب 
ضع�ف ش�بكات ال�رصف الصحي 
وغيابه�ا ع�ن مدن كث�رة، وقائمة 
امل�دن الت�ي غرق�ت التقت�رص عىل 
الخم�س محافظ�ات الت�ي عطلت 
ال�دوام الرس�مي وإنم�ا أغلب مدن 
العراق غرقت بمياه الفيضانات ,إال 
أن محافظيه�ا ل�م يعلنوه�ا عطلة 

رسمية.
 ، املدن�ي اس�تنفرت  الدف�اع  ف�رق 
كوادرها البرشية وإمكانياتها اآللية 
لس�حب مياه االمطار يف محافظات 

»بابل واملثنى والنجف االرشف« من 
الش�وارع الرئيس�ية والفرعية بعد 
هطوله�ا بغ�زارة وذك�رت مديرية 
الدف�اع املدني العام�ة يف بيان حيث 
املنفصلة  الفرق مضخاتها  سخرت 
واملتصلة بالعج�الت الحوضية منذ 
س�اعات الفج�ر األوىل وسيس�تمر 
جه�د الدفاع املدني إىل ح�ني انتهاء 
سقوط االمطار وإتمام سحب املياه 

من املدن السكنية«.
وزارة االعمار واالس�كان والبلديات 
العام�ة أك�دت ، أن الع�ام الج�اري 
سيشهد إنجاز مشاريع سرتاتيجية 
م�ن  ع�دد  يف  الصح�ي،  لل�رصف 

املحافظات .
أغل�ب  أن  مراقب�ون  ي�رى  بينم�ا 
محافظ�ي الع�راق يختف�ون عن�د 
ساعات الفيضانات يف محافظاتهم 
وهم يتحملون تلك املش�كلة بسبب 
ش�بكات  إنج�از  ع�ن  تقاعس�هم 
ال�رصف الصحي , فف�ي محافظة 
تلك�ؤ  ن�رى  باب�ل ومن�ذ س�نوات 
بس�بب  الكب�ر  الحل�ة  م�رشوع 

الفس�اد وه�ذا االمر يش�مل معظم 
بمي�اه  غرق�ت  الت�ي  املحافظ�ات 
االمطار , لذل�ك يلجأ املحافظون اىل 
تعطي�ل الدوام الرس�مي يف محاولة 

لتقلي�ل آثار تل�ك الفيضان�ات , إال 
أنها التنتهي ب�ني ليلة وضحاها بل 
تستغرق أس�ابيع لسحب املياه من 
الشوارع واالزقة , فمعظم املشاريع 

التي ُتح�ال اىل رشكات غر رصينة 
من قبل املحافظني ولم نَر مرشوعا 
واح�دا اكتم�ل من�ذ س�نوات ولحد 
اآلن وم�ا يحدث هو متاجرة بأرواح 

الحكوم�ات  قب�ل  م�ن  العراقي�ني 
املحلية يف املحافظات .

م�ن جهته يرى الخب�ر االقتصادي 
 ( م�ع  اتص�ال  يف  املالك�ي  إي�اد 
املراقب العراق�ي(: أن دوائر البلدية 
بمي�اه  الغارق�ة  املحافظ�ات  يف 
االمط�ار تحاول تربي�ر الفيضانات 
بع�دم وج�ود تخصيص�ات مالي�ة 
إلكم�ال ش�بكات ال�رصف الصحي 
والبع�ض اليمل�ك ذل�ك , والغري�ب 
أن تل�ك املحافظ�ات تحص�ل ع�ىل 
حصة س�نوية م�ن املوازنة ,فضال 
ع�ن االي�رادات املالي�ة الناتجة عن 
بع�دم  تتحج�ج  وه�ي  الرضائ�ب 
قدرته�ا ع�ىل بن�اء ش�بكة مجاري 
وتع�رض أرواح املوطنني اىل الخطر 
ون�واب  املحافظ�ون  ويتحم�ل   ,

املحافظة املسؤولية الكبرة .
وتاب�ع املالك�ي: أن ضع�ف الرقابة 
وزارة  جدي�ة  وع�دم  الحكومي�ة 
االس�كان يف متابع�ة عم�ل إنش�اء 
االم�ر  وت�رك  جدي�دة  ش�بكات 
تل�ك  اىل  أدى  ذل�ك  كل  للمحاف�ظ 

املعان�اة فاملحاف�ظ ه�و املس�ؤول 
االول ع�ن الفيضانات ألنه لم يعمل 
بج�د ون�واب املحافظة ل�م يطالبوا 
بتخصيصات كافية من أجل إكمال 

شبكات الرصف الصحي.
م�ن جهت�ه أك�د املختص بالش�أن 
االقتصادي س�الم عباس يف اتصال 
مع ) املراقب العراق�ي(: أن تعطيل 
الفيضان�ات  بس�بب  املحافظ�ات 
أم�ر يتكرر كل ع�ام , فاملحافظون 
يتحمل�ون االزمة كونهم ال يهتمون 
الت�ي  واالم�وال  بمحافظاته�م 
يحصل�ون عليه�ا س�نويا تذهب يف 
تعاقدات فاش�لة ل�رشكات وهمية 
وأخ�رى غر رصين�ة , يف ظل غياب 
ال�وزارة املختص�ة ع�ن عم�ل تل�ك 
املشاريع ,فمعظم مشاريع املجاري 
تم تخصي�ص أموال لها , لكن تلكؤ 
لرشكات املنفذة وراء عدم إنجازها 
أخ�رى  محافظ�ات  ع�ن  فض�ال   ,
ل�م ُتن�ىء ش�بكات رصف صحي 
حديث�ة وبقي�ت عىل القديم�ة التي 

التستوعب ارتفاع أعداد السكان .

أعلن���ت محافظ���اُت واس���ط والمثن���ى والنج���ف 
والديوانية وبابل تعطي���َل َدواِم َجميِع المدارس 
بسبب غزارِة األمطاِر وُسوِء األحواِل الجوية نتيجة 
طفح المجاري وغرق تلك المحافظات وهو مشهد 

يتكرر كل عام .

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

الزراعة: ارتفاع إنتاج لحوم الدواجن والبيض خالل يناير بعد الحد من التهريب

أرقام واقتصاد

ترليونات دينار المبلغ 
المتوقع لضرائب هذا 

العام ,حسب خطة هيئة 
الضرائب العامة

 6

طن من الرز قيمة 
المناقصة العالمية التي 

طرحتها وزارة التجارة لسد 
االحتياج المحلي 
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ع�اودت الرشك�ة العام�ة للس�كك الحدي�د نق�ل 
املش�تقات النفطي�ة بمع�دل )1000( مرت مكعب 
يوميا م�ن مصفى الصمود يف بيج�ي اىل ميناء ام 
ق�رص وذلك بعد اع�الن الرشكة ع�ن صيانة 100 
حوض لنق�ل املش�تقات والتعاقد الس�تراد 250 
حوضا جديدا سعيا لزيادة االيرادات والتحول نحو 

“الربحية”.

وق�ال مدير الرشكة العامة لس�كك حدي�د العراق 
طال�ب جواد كاظم الحس�يني يف بيان اطلعت , ان 
“م�الكات الرشكة تمكنت م�ن تأهيل وصيانة ما 
ت�م تدم�ره من خطوط الس�كك ومع�دات وابنية 
واعادته�ا للعمل لزيادة طاق�ة النقل وجعلها من 

الرشكات الرابحة”.
واكد الحسيني، أن “التعاقدت مع احدى الرشكات 
التخصصية الس�تراد 250 حوض�ا جديدا، وصل 
منها 39 حوضا، وسيصل الحقا 150 حوضا خالل 
االيام القليلة املقبلة لزجه�ا يف فعاليات النقل من 

صالح الدين ومصفى الدورة اىل ميناء ام قرص”.
وتعاق�دت الرشك�ة ايض�ا م�ع وزارة النفط لنقل 
املش�تقات النفطي�ة بواس�طة اح�واض الس�كك 
التخصصي�ة الجدي�دة بمع�دل 1000 مرت مكعب 
يومي�ا قاب�ل للزي�ادة حس�ب الطاق�ة االٕنتاجية 
للمصف�ى م�ن مس�توعات التحمي�ل يف محط�ة 
الصم�ود يف بيج�ي بكلف�ة تعريفي�ة جدي�دة ل�م 

يشهدها النقل من قبل.

لنقل 1000 متر مكعب يوميا.. إحياء الخط 
السككي بين مصفى بيجي وميناء ام قصر

رئيس لجنة يطالب الحكومة بإعادة سعر الصرف إلى »1300« دينار
تنفي�ذ  لجن�ة  رئي�س  طال�ب 
الربنامج الحكومي والتخطيط 
االس�رتاتيجي ح�ازم الخالدي، 
بإعادة س�عر ال�رصف ليكون 
لحماي�ة  دين����ار   )1300(
املواطن�ني م�����ن التداعيات 
مس�توى  عل���ى  والتضيي�ق 

معيشتهم.
، إن  وق�ال الخال�دي يف بي�ان 
 2021 موازن�ة  »تعدي�الت 
تضمنت اضافة مبلغ مقداره ) 
500( مليار دينار كتعويضات 
مل�ا وصفت�ه باملترضري�ن من 
نتيج�ة فرق س�عر  املقاول�ني 
الدوالر عىل نشاطهاتهم، وهذا 
املق�رتح يدل�ل بش�كل واضح 
عىل ظهور اآلثار السلبية لرفع 
س�عر رصف ال�دوالر يف وق�ت 
قص�ر جدا ، ولكن املس�تغرب 
ان ال يلحظ ال�رضر والتضييق 
العراقيني  الذي سيطال ماليني 

املح�دود  الدخ�ل  ذوي  م�ن 
واملش�مولني بش�بكة الرعاي�ة 
االجتماعي�ة واملعتمدي�ن ع�ىل 

الدخل اليومي الش�حيح ، وهم 
أوىل بالرعاي�ة والحماي�ة م�ن 
الرضر املرتتب عىل رفع س�عر 

ال�رصف ، لذا نج�دد مطالبتنا 
بإعادة س�عر ال�رصف ليكون 
دوالر  ل�كل  دين�ار   )1300(

العراقي�ني  مالي�ني  لنحم�ي 
التداعي�ات  ه�������ذه  م�ن 
والتضييق عىل مس������توى 

معيشتهم«.
وطال�ب »بإلغ�اء امل�ادة )56( 
التي تنص عىل استثناء العجز 
باملوازنة لسنة 2021  املخطط 
من النس�بة ال�واردة يف قانون 
وال�ذي  الناف�ذ  املالي�ة  اإلدارة 
اليس�مح بزي�ادة العج�ز ع�ن 
نس�بة 3٪ م�ن الناتج املحيل 

اإلجمايل«.
واس�تغرب الخ���ال�دي، م�ن 
»مطالب�ة تطال�ب الحكومة يف 
امل�ادة )57( من قانون املوازنة 
بع�دم ن�رش تعليم�ات تنفي�ذ 
املوازن�ة يف الجريدة الرس�مية 
م�ع  يتن�اىف  م������ا  وه�و 
املعلوم�ة  واتاح�ة  الش�فافية 
والرأي  الرقابي����ة  للجه�ات 

العام«.

حيازة الدول من الذهب 
ترتفع والعراق يحافظ 

على مرتبته عالميا
  اعلن املجل�س العاملي للذهب ، ان حيازة البنوك 
املركزية للدول م�ن الذهب ارتفعت، فيما حافظ 
الع�راق عىل تصنيف�ه العاملي باملرتب�ة 38.وقال 
املجل�س يف أحدث جدول له لش�هر ش�باط لعام 
2021 , إن »حي�ازة البن�وك املركزي�ة للدول من 
الذه�ب ارتفع�ت بمق�دار 6 اطن�ان لتص�ل اىل 
35.197 الف طن مقارنة بالش�هر الذي سبقه«.
واضاف ان ابرز املشرتين للذهب خالل هذا الشهر 
هي تركيا، والهند، وكازخس�تان واوزبكس�تان، 
فيما كان�ت اب�رز البائعني للذهب ه�ي منغوليا 
ومالطا.واش�ار املجل�س اىل ان »الع�راق م�ا زال 
يحاف�ظ عىل املرتب�ة 38 عاملي�ا والخامس عربيا 
بأك�رب احتياطي للذهب وبواق�ع 96.3 طنا وهو 
يمثل 10.1٪ م�ن باقي االحتياطي�ات االخرى«.
يذكر ان املجلس العاملي للذهب والذي يقع مقره 
يف اململك�ة املتحدة يمتلك خربة واس�عة ومعرفة 
عميقة بالعوامل املسببة لتغير السوق ويتكون 
أعضاؤه من أكرب رشكات تعدين الذهب يف العالم 

وأكثرها تقدماً.

الكعبي: البرلمان نجح في 
منع االنهيار االقتصادي 
وتوفير 40 ترليون دينار

كش�ف رئي�س كتلة ب�در النيابية حس�ن ش�اكر 
الكعبي ، عن توفر مجلس النواب نحو 40 تريلون 
دين�ار ضمن املوازن�ة ومنع االنهي�ار، مبينا انه ال 
يمكن ايجاد حل بازمة كردستان دون تسلم كافة 

النفط املصدر منه.
وقال الكعبي  ان “اللجنة املالية النيابية س�اهمت 
يف توفر نحو 40 تريلون دينار بعد تقليص املوازنة 
م�ن 164 تريلون اىل اقل من 120 ترليون وتقليص 

العجز التاريخي فيها”.
واضاف ان “تمرير املوازنة كما جاءت من الحكومة 
فان مصر االقتصاد العراقي سيكون هو االنهيار 
الوش�يك خصوصا بعد رفع س�عر الدوالر وتاثره 
عىل الس�وق املحلية مع ارتفاع التخضم”.واوضح 
الكعبي انه “ال حل ألزمه كردس�تان سوى تسليم 
النفط بالكامل وعائدات املنافذ الحدودية واملصايف 
مقابل منح الحكومة كافة مصاريف االس�تخراج 
وروات�ب املوظف�ني ويف ح�ال االرصار ف�ان الكتل 
السياسية ستميض يف تمرير املوازنة وفقا لألغلبية 

النيابية ومصالح الشعب”.

تحديد موعد الكشف عن الموظفين 
الفضائيين ومزدوجي الراتب

ح�ددت وزارة التخطي�ط ، ش�هر حزي�ران املقب�ل 
موعداً الستكمال مرشوع )بنك املوظفني( يف خطوة 
لحرص اعدادهم وكشف الوهميني منهم وذلك ضمن 

اجراءات االصالح الحكومي.
وق�ال املتحدث باس�م وزارة التخطي�ط عبد الزهرة 
الهن�داوي ، ان “ال�وزارة تواص�ل عمله�ا النج�از 
م�رشوع بنك املوظفني املؤم�ل ان يكتمل يف حزيران 
املقب�ل بالتع�اون مع بقية ال�وزارات واملؤسس�ات 
الحكومية”.وأض�اف الهنداوي ان “اهمية هذا امللف 
تكمن ببن�اء قاعدة بيان�ات تفصيلية عن املوظفني 
وف�ك اي ازدواج موج�ود وتس�هيل عملي�ة رصف 
الرواتب عرب منصة الكرتونية ومعرفة التخصصات 

ومدة الخدمة والتحصيل الدرايس وبيانات اخرى”.
ووص�ف الهن�داوي “اس�تجابة مؤسس�ات الدولة 
له�ذا امل�رشوع بالجيدة بع�د ص�دور توجيهات من 
مجل�س الوزراء به�ذا الصدد وتش�كيل لجن�ة عليا 
برئاس�ة وزي�ر التخطي�ط، وهناك تفاع�ل وتعاون 
النجاز تفاصيل قاعدة البيان�ات الخاصة بموظفي 

مؤسسات الدولة”.
وكان وزي�ر املالية عيل عالوي كش�ف يف ترصيحات 
صحافية ع�ن  ان “اكثر من 10 باملئة من املوظفني 
فضائيون ومزدوجو رواتب”، حيث يرتاوح عددهم 
يف املؤسس�ات الحكومي�ة ب�ني 200 اىل 300 أل�ف، 
وان “نس�بة  40 باملئة من رواتب املوظفني موطنة 

والنسبة بتزايد”.
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المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت وكال�ة “خاما ب�رس” األفغانية، 
إصابة ش�خصني ع�ى األق�ل يف انفجار 
عبوة ناس�فة، استهدف سيارة يف كابول 

األحد.
ويف إقلي�م ننكاره�ار، أصي�ب اثنان عى 

األقل من رجال الرشط�ة وثالثة مدنيني 
يف انفجار وقع بمدينة جالل آباد.

ويف حادث آخر، انفجرت سيارة مفخخة 
يف نقطة تفتيش تابعة للرشطة بمنطقة 
خوجياني بإقليم ننكارهار رشق البالد، 
ح�وايل الس�اعة الخامس�ة م�ن صب�اح 

األحد.
فق�د فج�ر انتح�اري س�يارة ك�وروال، 
محمل�ة باملتفج�رات، مم�ا أس�فر عن 
مقتل رجل رشطة وإصاب�ة 10 آخرين، 
من بينهم مدنيون، طبقا ملا ذكره مكتب 

حاكم إقليم ننكارهار.

المراقب العراقي/ متابعة...
ترام�ب  دونال�د  سياس�ات  عك�س  ع�ى 
املته�ورة يف الرشق األوس�ط، ب�دأ الرئيس 
األمريكي الجديد جو بايدن واليته محاوالً 
إع�ادة املوق�ف إىل مس�ار معت�دل وإعادة 

النظر يف الجغرافيا السياسية اإلقليمية.
وقدمت اس�راتيجية ترامب غري التقليدية 
خ�الل ف�رة واليته سلس�لة م�ن األفعال 
الخط�رية واملبادرات الفاش�لة التي غريت 
املشهد الس�يايس يف الرشق األوسط. حيث 
انس�حبت الوالي�ات املتح�دة م�ن االتفاق 
النووي امل�رم عام 2015 م�ع إيران. كما 
نقل�ت الس�فارة األمريكي�ة إىل القدس يف 
خ�رق لإلجم�اع ال�دويل وقلص�ت الوجود 
العس�كري األمريك�ي يف منطق�ة يعتق�د 
ترام�ب أنه�ا فق�دت الكثري م�ن أهميتها 

االسراتيجية.
كم�ا أدت عالق�ات ترامب الش�خصية مع 
األنظم�ة يف منطق�ة ال�رشق األوس�ط إىل 
تحري�ر أي�دي الق�ادة واألنظم�ة امللكي�ة 
العربية، وال سيما الحاكم الفعيل للمملكة 

العربية السعودية، محمد بن سلمان.
واملث�ري لالنتب�اه ه�و التناقض ب�ني باراك 
تج�اه  عالقاتهم�ا  يف  وترام�ب  أوبام�ا 
الس�عودية ودول الخلي�ج الف�اريس حيث 
أث�ارت عالق�ات أوبام�ا حينه�ا وخاصة 
بع�د إب�رام صفقاته م�ع إي�ران مخاوف 

السعودية وجريانها.
أما ترامب ويف آخر أيام واليته وس�عياً منه 
لتغي�ري قواع�د اللعب�ة يف منطق�ة الرشق 
األوس�ط ق�ام ببي�ع طائ�رات مقاتلة من 
طراز أف -35 بقيمة تزيد عن 10 مليارات 
دوالر إىل اإلم�ارات، كمكافأة عى تطبيعها 

مع الكيان الصهيوني.
وينظ�ر الس�عوديون إىل ترام�ب ع�ى أنه 
عمل لحماي�ة أهم مصالحه�م اإلقليمية، 
م�ن خ�الل ف�رض عقوبات قص�وى عى 
إيران، وعن طريق دفع مبيعات األس�لحة 
إىل اململكة. ولذلك كان�وا يرغبون يف بقائه 
ولك�ن مع ق�دوم باي�دن واس�تالمه زمام 
األمور يف أمريكا بدأت املخاوف الس�عودية 
بالظهور إىل العلن ش�يئاً فشيئاً كما بدأت 
وع�ود باي�دن ض�د اململك�ة تدخ�ل حي�ز 

التنفيذ.
حي�ث قالت جني س�اكي املتحدثة باس�م 
البي�ت األبي�ض يف الخام�س م�ن ش�باط 

أن  تتوق�ع  املتح�دة  الوالي�ات  إن   2021
حق�وق  يف  س�جلها  الس�عودية  تحس�ن 
اإلنس�ان، بما يف ذلك اإلفراج عن النشطاء 
املدافع�ني عن حق�وق امل�رأة والس�جناء 
السياس�يني اآلخرين. وس�لطت تعليقات 
س�اكي الضوء عى ني�ة الرئيس األمريكي 
ج�و بايدن جع�ل حقوق اإلنس�ان قضية 
رئيس�ية يف العالقات األمريكية السعودية 
التي تعهد خالل حملته االنتخابية بإعادة 

تقييمها.
وتجنبت س�اكي اإلجابة عن س�ؤال حول 
م�ا إذا كان�ت اإلدارة األمريكي�ة الجدي�دة 
الس�عودية  ع�ى  عقوب�ات  س�تفرض 
بس�بب مقتل الصحفي الس�عودي جمال 
خاش�قجي، الذي كان يكت�ب يف صحفية 
أي�دي عن�ارص  واش�نطن بوس�ت، ع�ى 
س�عودية يف قنصلية اململكة بإس�طنبول 

عام 2018.
ووصف�ت املتحدثة مقتل خاش�قجي بأنه 
»جريمة مروعة« وكررت عزم اإلدارة رفع 
الرسية ع�ن تقرير اس�تخباراتي أمريكي 

ع�ن الجريمة التي قال�ت وكالة املخابرات 
املركزي�ة )يس.آي.أيه( إنها تمت بموافقة 
ويل العه�د الس�عودي األم�ري محم�د ب�ن 

سلمان وربما أمر بها.
وم�ن دوره أعلن الرئيس األمريكي الجديد 
ج�و بايدن اتخ�اذ موقف أكث�ر حزماً مع 
اململك�ة إذ أعل�ن إنه�اء الدع�م األمريكي 
للعملي�ات الهجومية للتحالف العس�كري 
الذي تقوده السعودية ضد الشعب اليمني 

منذ عام 2015.
جو باي�دن الذي قال  يف حملته الرئاس�ية 
عام 2020 إن الس�عودية دولة “منبوذة” 
وهذا املصطلح عادًة ما يقترص عى كوريا 
الشمالية وفنزويال، وقائديهما كيم جونغ 
أون ونيك�والس م�ادورو. كان يناه�ض 
سياس�ات بن سلمان وكان قد وعد حينها 
بإنهاء الدع�م األمريكي للح�رب يف اليمن 

وها هو اآلن يبدأ تنفيذ وعوده.
وبعد ترصيحات بايدن األخرية والتي كانت 
تع�ر ع�ن السياس�ة الخارجي�ة للواليات 
املتحدة األمريكية ارتفعت بعض األصوات 

من اململكة لتكيل املديح لبايدن وتش�كره 
ع�ى ذك�ر الس�عودية يف خطاب�ه! وكأن 

الخطاب كان موجهاً ملديح السعودية!
حيث عق�ب نائب وزير الدفاع الس�عودي 
خالد بن س�لمان، ع�ى الترصيحات التي 
أدىل به�ا الرئيس األمريكي، جو بايدن بأن 
الح�رب يف اليم�ن يجب أن تتوق�ف. وقال 
يف تغري�دة عى صفحته الرس�مية بتوير: 
»نرحب ببي�ان الرئيس باي�دن الذي يؤكد 
االلت�زام بالعم�ل مع األصدق�اء والحلفاء 
لحل النزاعات والتعامل مع إيران كما هو 
الح�ال خالل ال�7 عقود، نتطلع للعمل مع 
أصدقائن�ا يف الوالي�ات املتح�دة حول هذه 

التحديات«.
كما علق وزير الخارجية السعودي فيصل 
ب�ن فرح�ان، ع�ى الكلم�ة الت�ي ألقاه�ا 
الرئي�س األمريكي وغرد اب�ن فرحان عر 
حس�ابه الرس�مي ع�ى موق�ع »توي�ر« 
للتواص�ل االجتماعي أن ب�الده »تتطلع إىل 
التعاون م�ع مبعوث الوالي�ات املتحدة إىل 
اليم�ن املع�ني حديثاً، تي�م الندركينغ، من 

أجل تحقيق هدفنا املش�رك املتمثل يف حل 
سيايس ش�امل يف اليمن كجزء من رؤيتنا 
املش�ركة ملنطق�ة س�لمية ومزده�رة«، 

بحسب قوله.
ويبدو أن مسلس�ل املجامالت الس�عودية 
ل�إلدارة األمريكية الجديدة ق�د بدأ بالفعل 
ولك�ن الس�عودية و محم�د ب�ن س�لمان 
ال ي�زال يحتف�ظ بورق�ة رابحة م�ن أجل 
التحكم يف الضغوط األمريكية وشدتها عى 
اململكة وه�ذه الورقة ه�ي »املوافقة عى 
تطبيع العالقات مع الكي�ان اإلرسائييل«، 
العالق�ات  يف  ترام�ب  إدارة  بع�د توس�ط 
اإلرسائي�يل  الكي�ان  ب�ني  الدبلوماس�ية 
واإلم�ارات والبحرين والس�ودان واملغرب.

وم�ن الواضح أن محمد بن س�لمان إذا ما 
ق�رر اتخ�اذ خطوة أخ�رى نح�و التطبيع 
م�ع الكي�ان اإلرسائي�يل، فس�وف تك�ون 
ه�ذه الوس�يلة لتنش�يط عالقت�ه املتدنية 
للغاية م�ع إدارة بايدن وربما تكون ورقة 
إنق�اذ حياته عى خلفي�ة تورطه يف مقتل 

خاشقجي.

عربي دوليعربي دولي
ابن سلمان ُيلّوح بـ»ورقته الرابحة«

إدارة بايدن تبدأ مسلسل الضغط 
على الدولة »المنبوذة«

4
سلسلة تفجيرات تضرب أفغانستان

»عدو البشرية« يحصد أرواح 
2.3 مليون شخص حول العالم

إغالق مطار صنعاء اليمني يتسبب بوفاة عشرات اآلالف

زوارق االحتالل تستهدف 
الصيادين الفلسطينيين

قائد الثورة يوجه خطابًا شديد 
اللهجة لألميركيين

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد قائد الثورة االس�المية اإلمام عيل الخامنئي، إن اآلخرين اذا 
أرادوا ع�ودة إيران اىل التزاماته�ا يف االتفاق النووي فعى أمريكا 
أن ترف�ع كل أنواع الحظر وبش�كل عميل، »ف�اذا تأكدنا من ذلك 
ورأين�ا أن الحظر قد الغ�ي فعال، عند ذلك س�نعود اىل التزاماتنا 
يف اط�ار االتفاق النووي، وهذه هي سياس�ة إيران التي ال تحيد 

عنها وهي مورد اتفاق جميع مسؤويل البالد«.
ول�دى اس�تقباله االح�د جمعا من ق�ادة الق�وة الجوية لجيش 
الجمهوري�ة االس�المية ، تط�رق اإلمام الخامنئ�ي اىل موضوع 
الحظ�ر املف�روض ع�ى الب�الد، وق�ال: »اذا اردن�ا ان نتح�دث 
بمنطقي�ة فأن أمريكا وال�دول األوروبية الث�الث تخلت عن كل 
التزاماته�ا يف االتفاق النووي ووضعتها تحت اقدامها، ليس من 
حقها ان تضع رشوطا وقيودا للعودة، ألنها لم تنفذ أيا من هذه 

التعهدات«.
وتابع قائال ان »الطرف الذي يحق له أن يضع رشوطا معينة هو 
إيران، ألنه�ا عملت بكل التزاماتها، وبالت�ايل من حقنا أن نضع 
رشط�ا الس�تمرار االتفاق، وقد أعلنا هذا الرشط ولن يس�تطيع 

أحد العدول عنه«.
وتح�دث قائ�د الثورة االس�المية ع�ن فضائح امري�كا االخرية 
وس�قوط ترامب، معترا ان ما حدث يش�ري اىل أفول قوة امريكا 

ونظامها االجتماعي والسيايس.
واش�ار اىل ان »ه�دف امريكا م�ن الحظر والضغ�وط القصوى 
هو اس�قاط الجمهورية االسالمية، بحيث ان أحد حمقى البيت 
االبيض أعلن قبل عامني انهم س�يحتفلون يف طهران يف ش�باط 
م�ن ع�ام 2019 ، واآلن ذل�ك الش�خص ألقي يف مزبل�ة التاريخ 
كم�ا أن رئيس�ه أُخ�رج مفضوحا م�ن البيت االبي�ض، وبقيت 
الجمهورية االسالمية شامخة ثابتة بفضل الله تبارك وتعاىل«.

المراقب العراقي/ متابعة...
فتح�ت زوارق بحرية الع�دو الصهيون�ي، األحد، نريان اس�لحتها 

صوب مراكب الصيادين الفلسطينيني قبالة شاطئ بحر غزة.
وقالت مصادر فلس�طينية، إن “زوارق بحرية العدو أطلقت النار، 
وفتح�ت خراطي�م املياه، ص�وب مراكب الصيادي�ن وهي عى بعد 
قرابة س�تة أمي�ال بحرية، قبال�ة بحر مدينة خ�ان يونس جنوب 
قط�اع غزة، دون وقوع إصابات يف صفوف الصيادين، فيما لحقت 

أرضار بأحد مراكب الصيد”.
وتتعمد قوات العدو الصهيوني يوميا التنغيص عى حياة الصيادين 

يف بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�دت إدارة مطار صنعاء وبعض 
منظم�ات املجتم�ع املدني، األحد، 
يف بيان مش�رك أن إغ�الق املطار 
تس�بب بالكثري م�ن األرضار عى 
والصحي�ة  اإلنس�انية  الجوان�ب 
وعى جميع جوانب الحياة املدنية 

لليمنيني.
وأش�ار خال�د الش�ايف مدير عام 
إدارة مط�ار صنع�اء الدويل خالل 
مؤتمر صحفي مشرك مع بعض 

منظم�ات املجتم�ع املدن�ي عق�د 
بالعاصمة صنعاء، إىل أنه يف 9 آب 
2016 أعلن العدوان حظر الطريان 

وإغالق مطار صنعاء الدويل.
وأكد أن معاناة اليمنيني مستمرة 
من�ذ أربع س�نوات ونص�ف، وأن 
للوف�اة  تعرض�ت  الح�االت  آالف 
املط�ار  إغ�الق  جريمت�ي  بفع�ل 
واس�تمرار ذلك أمام جمود موقف 

املجتمع الدويل.
وبني أن إغالق املطار تسبب بوفاة 

أكث�ر م�ن 80 ألف مري�ض كانوا 
بحاج�ة ماس�ة لتلق�ي العالج يف 
الخ�ارج، مش�ريا إىل أنه م�ا يزال 
أكثر من 450 ألف مريض بحاجة 
للس�فر لتلقي الع�الج يف الخارج 
بس�بب اس�تمرار الح�رب وتردي 
الظروف الصحية بسبب الحصار 

الشامل.
وتابع أن أكثر من 12 ألف مريض 
الكلوي بحاج�ة إلجراء  بالفش�ل 
عملي�ات زراع�ة ال�كى بص�ورة 

عاجل�ة، وأن أكث�ر م�ن 65 حالة 
أصبح�وا  بالرسط�ان  مرضي�ة 

مهددين باملوت يف أي لحظة.
ولف�ت إىل أن أكث�ر م�ن ملي�ون 
بامل�وت  مه�ددون  مري�ض 
نتيج�ة انع�دام أدوي�ة األم�راض 
املس�تعصية، وأن أكث�ر من ثالثة 
آالف مري�ض مس�جلون ب�وزارة 
الصح�ة يعان�ون م�ن تش�وهات 
قلبي�ة بحاج�ة ملحة إىل الس�فر 

للخارج لتلقي العالج.

المراقب العراقي/ متابعة...
حصد فريوس كورونا حياة مليونني و309 آالف ش�خص حول 
العالم حتى اآلن، وبلغ عدد اإلصابات التي تم تسجيلها منذ بدء 

تفيش الوباء نحو 106 ماليني.
وبحس�ب آخر أرق�ام وإحص�اءات جامعة “جون�ز هوبكنز”، 
الص�ادرة األحد، ارتفع�ت حصيلة الوفي�ات يف الواليات املتحدة 
الت�ي تتصدر قائمة الدول األكثر ت�ررا، إىل أكثر من 462 ألف 

حالة، وبلغ إجمايل اإلصابات نحو 27 مليون إصابة.
وتحتل الرازيل املرتبة الثانية يف قائمة الدول األكثر تررا حيث 
س�جلت أكثر من 230 ألف حالة وفاة، ونحو 9.5 مليون إصابة 
منذ ب�دء تفيش الوب�اء، تليها املكس�يك التي بل�غ فيها إجمايل 
الوفي�ات ج�راء تفيش الوباء نح�و 166 ألف حال�ة، وتجاوزت 

حصيلة اإلصابات مليون و926 ألفا.
ويف الهن�د الت�ي تحت�ل املرتبة الرابع�ة حصد ف�ريوس كورونا 
حياة نح�و 155 ألف ش�خص، وتج�اوزت حصيل�ة اإلصابات 
حت�ى اآلن 10.8 مليون إصاب�ة. ويف بريطانيا أكثر دول االتحاد 
األوروبي تررا جراء تفيش الوباء بلغت حصيلة الوفيات أكثر 
من 112 ألف حالة، وتم تس�جيل أكثر م�ن 3.9 مليون إصابة، 
تليها إيطاليا التي تحتل املرتبة السادس�ة يف قائمة الدول األكثر 
تررا تجاوزت حصيلة الوفيات فيها 91 ألفا، وس�جلت حتى 

اآلن أكثر من مليونني و625 ألف إصابة.
وتحت�ل فرنس�ا املرتبة الس�ابعة من حيث ع�دد الوفيات حيث 
حص�د فيها ف�ريوس كورونا أرواح نحو 79 ألف ش�خص، وتم 
تس�جيل أكثر من 3 ماليني و376 أل�ف إصابة بالفريوس حتى 

اآلن.
وتحتل روس�يا املرتبة الثامنة يف قائمة الدول األكثر تررا من 
حي�ث عدد الوفي�ات، حيث تجاوزت فيها حصيل�ة الوفيات 75 
أل�ف حالة، وارتفع�ت فيها حصيلة اإلصاب�ات إىل أكثر من 3.9 
مليون إصابة منذ بدء تفيش الوباء. وسجلت أملانيا نحو 62 ألف 
حالة وفاة منذ بدء تفيش الوباء، وبلغت حصيلة اإلصابات فيها 

أكثر من مليونني و941 ألف إصابة.

المراقب العراقي/ متابعة...
نرشت صحيفة “صاندي تايمز” 
تقريرا ملراس�لتها لوي�ز كاالغان 
س�عودي  أم�ري  اختف�اء  ع�ن 
معارض ووالده يف الرياض وسط 
مخ�اوف متزاي�دة ع�ى مص�ري 
املعتقل�ني السياس�يني يف اململكة 
ووس�ط “أس�وأ فرة قمع” تمر 

عليها.
وقالت إن األمري س�لمان بن عبد 
العزي�ز ب�ن س�لمان آل س�عود 
اختف�ى م�ن الري�اض يف ش�هر 
ترشين الثاني حيث يتحسن فيها 

الجو وتخفف درجات الحرارة.
وظ�ل األم�ري س�لمان، املتح�دث 
بأربع لغات والحائز عى ش�هادة 

من جامع�ة الس�وربون معتقال 
م�ع والده بع�د مش�اكل مع ويل 

العهد مهمد بن سلمان.
وق�ال أش�خاص ع�ى عالقة مع 
العائلة إنهم�ا اعتقال يف بيت من 
طابقني يف الري�اض حيث وضعا 
تحت رقابة الرشط�ة وأعداد من 
املخاب�رات الت�ي رابط�ت ح�ول 

البناية.
وكان�ت الحي�اة يف داخ�ل البي�ت 
لهم�ا  س�مح  حي�ث  مقبول�ة 
بحرية الحرك�ة داخله والترصف 
يس�تطيعان  وكان�ا  بش�ؤونه، 
العتب�ات الخلفية  الجلوس ع�ى 
للبيت املس�ور ويرشبان الش�اي 
يف الظل. وس�مح لهما باستقبال 

م�ن  واتص�االت  العائل�ة  أف�راد 
ع�ر  منهم�ا  املقرب�ني  أبنائه�ا 
خ�ط هاتف�ي مرب�وط بمش�غل 

لتحويلهم.
وقبل ش�هرين ظ�ل الهاتف يرن 
ب�دون رد، ولم يع�د أحد يدخل أو 
يخ�رج من األبواب األمامية، وبدا 
البي�ت مهج�ورا حس�ب مقربني 
م�ن األم�ري. وبع�د ثالث�ة أعوام 
من الس�جن اختف�ى األمري. ولم 
تستطع العائلة اإلتصال به حيث 
كان�ت تواجه بالصم�ت، وهي ال 
تع�رف إن كان هو والده عى قيد 
الحي�اة أم ال. وق�ال مق�رب من 
األم�ري “نخ�ى م�ن تعرضهم�ا 
للرب” و”ربما قتال، ال نعرف”.

المراقب العراقي/ متابعة...
قالت صحيفة »نيويورك تايمز« األمريكية، 
إن اإلمارات أسست شبكة قرصنة إلكرونية 
تضم أعضاء سابقني يف وكالة األمن القومي 

األمريكية؛ بهدف التجسس عى قطر.
أبوظب�ي  حكوم�ة  أن  الصحيف�ة  وذك�رت 
»عرضت رواتب مالي�ة عالية وحياة فاخرة 
ع�ى أعض�اء الش�بكة الت�ي أسس�تها عام 
2014؛ بهدف تنفيذ أنش�طة اس�تخباراتية 

وتجسس عى قطر«.
وأف�ادت ب�أن »الش�بكة اس�تهدفت العائلة 
الحاكم�ة يف قط�ر، ومس�ؤولني يف االتح�اد 
ال�دويل لكرة الق�دم )فيفا(«، مش�رية إىل أن 
»أعض�اء الش�بكة رص�دوا أحيان�ا رس�ائل 
رفيع�ة  أمريكي�ة  لش�خصيات  إلكروني�ة 

املستوى«.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

صاندي تايمز: مخاوف متزايدة على المعتقلين 
السياسيين في السعودية

نيويورك تايمز: اإلمارات أسست شبكة 
للتجسس على قطر



يتأرجح الغرب دوما بين نظريات وفلسفات ترفع القيم مثل المساواة والعدالة، وممارسات تهدر هذه القيم 
مثل االستعمار والهيمنة، فيما بدا كمحصالت نهائية انها شعارات جوفاء، وقد تأثر الغرب رغم تباين 

مدارسه بجدلية »هيجل« الشهيرة المعروفة بـ«السيد والعبد«، ويبدو انه توقف عند تناقضاتها ولم يفقه 
مخرجاتها القاضية بحتمية االعتراف المتبادل.
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بقلم/ إيهاب شوقي
هن�ا نح�ن لس�نا بص�دد نق�اش 
امل�دارس  تأث�ر  لرص�د  فلس�في 
بنظري�ات  املختلف�ة  السياس�ية 
هيج�ل او مارك�س وغريهما، بل 
بصدد رصد قناعات انعكست عىل 
التوجهات والسياسات ويمكن ان 
تقود اىل تحليل الواقع واسترشاف 
املس�تقبل  يف  االح�داث  تط�ور 

القريب.
فبع�د انهيار ج�دار برل�ن والذي 
ت�م اعتم�اده كتأري�خ اكاديم�ي 
ظه�رت  الش�يوعية،  لس�قوط 
الش�هرية  فوكويام�ا  اطروح�ة 
ب�«نهاي�ة التاري�خ«، والتي تقول 
ان الديمقراطي�ة الليربالي�ة ه�ي 
ال�ي انترصت وانها والرأس�مالية 
وافكار الس�وق الحر  تمثل نهاية 
التاريخ�ي والثقايف وقمة  التطور 
مس�تخدما  االنس�اني،  الوع�ي 
اقتباسات فلسفية لهيجل وغريه، 
اطروحت�ه  لتس�ويغ  كمحاول�ة 
باضف�اء ابع�اد عقلي�ة وروحية 

وفلسفية.
واملالحظ أن الفكر الس�ائد يف هذه 
املرحل�ة ح�اول تس�فيه جمي�ع 
االيديولوجي�ات االخرى والخروج 
الكالسيكية  الواقعية  عن مدرسة 
األمريكي�ة والتي كان من أش�هر 
معتنقيها كيس�نجر، وبدأ مرحلة 
تص�ف  متطرف�ة  نيوليربالي�ة 
اآلخرين باالرهاب وبالخروج عن 

التاريخ والشذوذ عن الواقع.
وتزامنت مع ذلك أطروحات أخرى 
تسوغ  ما أعلنته أمريكا من حرب 
عىل االرهاب، مثل أطروحة رصاع 
الحضارات، وب�دا أن العالم متجه 
لقط�ب وحي�د وهيمن�ة امريكية 

خالصة.
الح�رة  الش�عوب  رف�ض  أن  إال 
وب�روز ق�ادة تاريخي�ن لقي�ادة 
املقاومة لهذه الهيمنة، ابطل هذه 
الخراف�ات واالوه�ام االمريكي�ة، 
فصعدت الصن كقطب اقتصادي، 

وروس�يا كقطب عس�كري رادع، 
وب�رز مح�ور املقاوم�ة كقط�ب 
االقلي�م  البت�الع  مان�ع  اقليم�ي 
وبطبيع�ة الح�ال اه�در احالم�ا 
اوس�ع  امريكية  جيوس�راتيجية 

من البعد االقليمي.
انهي�ار  وقب�ل  أن�ه  الش�اهد 
االتح�اد الس�وفيتي، ب�رزت عدة 
ايديولوجي�ات وم�دارس، صبغت 
ال�رصاع الدويل وش�كلت ردة فعل 
ع�ىل م�ا تص�ور الغ�رب س�ابقا 
بش�كل او باخر انه نهاية للتاريخ 
ع�رب  العق�ل  ل�ذروة  وص�ول  او 
الليربالية الغربية يف أعقاب الثورة 
الفرنس�ية، وبدت كنقطة انطالق 

لالستعمار والهيمنة.
والنازي�ة  الفاش�ية  ب�رزت  فق�د 
وب�رز  والقومي�ات،  والش�يوعية 
القادة التاريخيون واتسم الرصاع 
ع�رب  لذروت�ه  ووص�ل  بالح�دة 
الحربن العامليتن، وما تالهما من 

حرب باردة.
مرحل�ة  العال�م  يعي�ش  والي�وم 
مش�ابهة بدورة رصاع جديدة مع 
اختالفات ومس�تجدات قد تؤثر يف 
بعض أش�كال الرصاع، ولكنها قد 

ال تؤثر يف مضمونه.
فالي�وم هناك بروز جدي�د للقادة 
التاريخي�ن بع�د مرحل�ة حاولت 
خلق اشخاص وظيفين مهمتهم 
تنفيذ السياس�ات النيوليربالية يف 
كافة منط�اق الرصاع الس�ابقة، 
فقد حاول�ت املؤسس�ات الدولية 
تس�ييد النيوليربالي�ة يف مواط�ن 
مث�ل  املنافس�ة،  االيدلوجي�ات 
ايطالي�ا واملانيا وروس�يا والرشق 
االوس�ط وامريكا الالتينية، بديال 
والنازية والشيوعية  الفاشية  عن 
خل�ق  وحاول�ت  والقومي�ات، 
طبقات حكم موالية ورؤس�اء بال 
ش�خصية او كاريزم�ا او خطاب 

سيايس.
لك�ن ه�ذه الخط�ة ل�م تنجح يف 
الص�ن والتي س�ارت عىل خطى 

ثابتة مستقرة، وال يف روسيا التي 
اب�رزت قائدا تاريخي�ا مثل بوتن، 
ول�م تنج�ح يف امري�كا الالتيني�ة 
بشكل كامل، حيث برز قادة مثل 
تشافيز ومن بعده مادورو وكذلك 

موراليس.
فاصطدم�ت  منطقتن�ا،  يف  أم�ا 
الخط�ة بمح�ور املقاوم�ة وقادة 
ايدلوجي�ة  يحمل�ون  تاريخي�ن 
عصي�ة ع�ىل التش�ويه، ف�ال هي 
قومي�ة بش�كل عن�رصي يمك�ن 
صبغها بأنه�ا تحمل انفصاال عن 
العال�م ووحدته وتش�كل انغالقا 
ويمك�ن رضبها عرب اس�تقطاب 
واضع�اف  مكوناته�ا  بع�ض 

حلقاتها.
وال ه�ي فاش�ية او نازي�ة تنادي 

بسيادة اعراق بعينها.
وال هي دموية كاش�كال شوهت 
زورا  رايت�ه  ورفع�ت  االس�الم 

ومارست القتل واالرهاب.
فقد تميز محور املقاومة بخطاب 
تحرري وحض�اري منفت�ح بدت 
يف رصاع�ه م�ع الغ�رب والكي�ان 
االرسائيي، كل س�وءات املعس�كر 
االخ�ر وتناقضاته، وبدت معه كل 

خطايا املتخاذلن والخونة.
لم تع�د أوراق الغرب اليوم بنفس 
قوته�ا، من حيث ادعاء املس�اواة 
والديمقراطية وحقوق االنس�ان، 
فق�د هيمن�ت ع�ىل الغ�رب ذات�ه 
م�دارس يمينية قومية ش�عبوية 
أصبح�ت منافًس�ا انتخابًيا قوًيا، 
وفرنس�ا  املاني�ا  يف  ن�رى  كم�ا 
وايطالي�ا وغريها م�ن جهة، كما 
ب�رز تناق�ض الغ�رب وش�عاراته 
بتحالفه م�ع منتهكي هذه القيم 

من جهة اخرى.
وهن�ا نحن بص�دد ع�ودة لرصاع 
مش�ابه لرصاع القرن املايض عرب 

وق�ادة  رصيح�ة  ايديولوجي�ات 
تاريخين بارزين.

لقد جسد ترامب الوجه الحقيقي 
تاريخي�ة  لحظ�ة  يف  ألمري�كا 
وجهه�ا  جس�د  حي�ث  كاش�فة، 
العن�رصي،  القوم�ي  الرأس�مايل 
وقد يح�اول بايدن احي�اء الوجه 
النيوليربايل لتأجيل لحظة الصدام 
ع�ىل خلفية ق�راءة اس�راتيجية 
أمريكي�ة يف دولته�ا العميقة بأن 
التوازنات ليست يف صالح أمريكا.
وقد تكون مرحل�ة ترامب بمثابة 
الستكش�اف  تجريبي�ة  مرحل�ة 
التوازن�ات الدولي�ة وجس النبض 
ع�ىل  الق�وى  بع�ض  واجب�ار 
اب�راز أح�دث مس�تجداتهم م�ن 
ح�دث  م�ا  وه�و  االس�تعدادات، 
وب�رزت مع ترام�ب قوة روس�يا 
واظهاره�ا لبع�ض م�ا تخفي�ه، 
وكذلك مح�ور املقاومة وما أبرزه 

من اس�تعداد وش�جاعة، وهو ما 
ق�اد إلب�راز ش�خص مث�ل بايدن 
واكم�ال  التهدئ�ة  ع�ىل  ليعم�ل 
أو  األمريكي�ة  االس�تعدادادت 
بالتوازن�ات  لحاقه�ا  باألح�رى 
الجدي�دة والعم�ل عىل اس�تعادة 

التفوق.
تبقى املعضلة هنا ملن ال يفقهون 
الوض�ع ال�دويل الجدي�د والذي يف 
ش�كله احي�اء للنيوليربالي�ة، ويف 
جوه�ره رصاع ايديولوج�ي ع�رب 

قادة تاريخين.
فالق�ادة يف منطقتن�ا ه�م ق�ادة 
مح�ور املقاومة، بينم�ا موظفو 
النيوليربالية هم احبار عىل أوراق 
ال يش�كلون اال أدوات ق�د تك�ون 
عرضة للتلف أو االس�تبدال وفًقا 
للتوازنات وتطورات الرصاع وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنًعا أو 

يرسمون تاريخا!

محور المقاومة في ميزان الفلسفة والصراع الدولي
يوم بعد يوم تزداد الفجوة بن الجمهور و هذا النظام السيايس ، فال 
يشء جدي�د يف االفق يحفز العراقين و يبع�ث بهم امل التغيري ، و ما 
التظاهرات االخريه اال تعبري عن هذا االمتعاض و الخصام بن الشعب 
و الكتل السياس�ه و االحزاب املتصديه يف الفره املاضية. و بناءا عىل 
ه�ذه النتيجه التي حل بها الش�عب العراقي يتعي�ن عىل الحكومه و 
الربملان والنقابات و النخب و الكفاءات و اصحاب الكلمة و الرأي ان 
تتظافر جهودهم جميعا باتجاه اعادة الثقه للمواطن بهذا النظام و 
فعاليات�ه الديمقراطيه و تطمينه عىل اهمية كلمته يف تحديد املس�ار 
الع�ام للدولة ، ال س�يما اننا مقبلن عىل انتخاب�ات مصرييه توصف 
باملبك�ره! و تأتي كفرص�ه بديله للتغ�ري بعد انتخاب�ات 2018 التي 
ش�هدت عزوف كبري عن االنتخ�اب ، اذ قدرت مفوضي�ة االنتخابات 
حينها نسبة املش�اركة بحوايل 44.5% ، لذلك ان معالجة العزوف عن 
املش�اركة يف االنتخاب�ات يجب ان تت�م وفق برام�ج تثقيفيه مكثفه 
ت�رشف عليه�ا املفوضية املس�تقله لالنتخابات و تتبناه�ا الحكومه 
و يش�رك معه�ا الربمل�ان و النقاب�ات و املراكز الثقافي�ه و املثقفن 
والخطب�اء و كل اصحاب الكلمه ، ع�ى ان يتمكنوا من اعادة الثقه 

للناخب العراقي بصوته و دوره يف فعالية االنتخابات.
و هن�ا اود ان اقرح ث�الث محاور تبنى عىل اساس�ها هذه الربامج : 
و ابتدئها بفتوى املرجع اية الله الس�يد السيس�تاني قبيل انتخابات 
2018 و التي نصت عىل ما مضمونه ان ليس هنالك اثر رشعي يرتب 
عىل عدم االش�راك باالنتخابات و  االمر يف ذلك مروك للناخب نفسه 
، و هنا بدأت املاكنات االعالميه لبعض االحزاب بتظليل الجمهور من 
خالل تفس�ريات غري صحيح�ه تتفه من اهمي�ة االنتخابات و تحث 
الجمه�ور )ضمن�ا( عىل عدم االش�راك بها، فال ب�د ان تتضمن هذه 
الربام�ج توضي�ح رأي املرجعيه م�ن االنتخاب�ات ورضورتها و الذي 
بينته يف بيان صدر عنها بوقت سابق )يف 2010/2/16( ، و باملجمل 
ف�ان هذه الجزئية  تقع بصورة رئيس�يه عىل عات�ق رجال الدين من 

الخطباء و املعممن.
املح�ور الثاني يتعلق برواد املجتمع من املثقفن و الكتاب و النخب ، 
فهؤالء تقع عليهم مس�ؤولية تصويب الرأي العام و محاربة االفكار 
املش�بوهه التي ال تنسجم مع معايري و قيم بناء الدولة الديمقراطية 
الحديث�ه ، و هنا ارى م�ن الرضوري ان تدع�م الحكومه يف برامجها 
التثقيفي�ه ه�ذه اقامة مهرجان�ات توعويه تثقيفي�ه تفاعلية يف كل 
املحافظ�ات و تكون عىل ش�كل مناظرات بن النخ�ب والجمهور او 
ب�ن النخ�ب و اعضاء  املفوضيه و هكذا ، و يف نفس الس�ياق ، ايضا 
ارى م�ن الرضوري ان تأخ�ذ هذه الربامج التثقيفيه مس�احه جيده 
من اوقات بث املحطات االذاعيه الرس�ميه و التي ترشح يف محتواها 

اهميه االنتخابات و خطورة العزوف عنها.
املحور الثالث يتعلق باالجراءات الحكوميه الفنيه التطمينيه للناخبن 
عن س�المة اصواتهم و مصداقية عمل املفوضية و بالنتيجه تحقيق 
نتاج انتخابي عادل يلبي طموح املواطن و يعكس ارادة الش�ارع ، و 
من هذه االجراءات عىل س�بيل املثال : اعتم�اد التصويت البايومري 
، الع�د و الفرز االلكروني الدقيق )املس�بق الفحص( بدل طرق العد 
الي�دوي البدائي�ه ، ايضا ال بأس م�ن ان تقام االنتخابات عىل ش�كل 

مراحل.
ه�ذه املح�اور الثالث وغريها يجب ان تش�كل برنام�ج الدولة العادة 
ثقة الجمهور بالعملية السياسية وفعالياتها الديمقراطيه ، من االن 
و حتى ي�وم االنتخابات يجب ان يكون هذا الربنامج ش�غال و فعال 
يف س�بيل تحقيق مش�اركة جيده باالنتخابات ، و اذا لم تويل الجهات 
املعنيه اهتمام كبري ملس�ألة العزوف عن االنتخاب فنحن امام فش�ل 
حقيق�ي و مركب ينذر بفوىض و انهيار ه�ذا النظام الديمقراطي و 

الدوله بصوره عامه.

العزوف عن االنتخابات 
وسبل اعادة الثقة

زيد نجم الدين 

بقلم/ محمود الهاشمي 
بعد تداعيات االنتخابات االمريكية ،وهجوم 
الكونغرس ،وهزيمة ترامب ،وتلويح الداخل 
االمريكي باالنقسام ،بات العالم اجمع يفكر 
يف واق�ع دويل اخ�ر ،لي�س فيه م�ن الهيمنة 

الدولية الحد عىل اخر !
دول عدي�دة اع�دت نفس�ها ملرحل�ة مابعد 
»الهيمن�ة االمريكية«مث�ل الصن وروس�يا 
وايران والهند وتركيا وفرنس�ا واملانيا ودول 
يف جنوب رشق اسيا وامريكا الالتينية ،فيما 
بقيت دول اخ�رى )متفرجة( تنتظر صعود 
هذا القطب او ذاك لاللتحاق به ،فقد اعتادت 

ان تكون تحت رعاية االخرين .
ال�دول العربية هي االكثر انش�غاال بداخلها 
،فق�د عصف به�ا )الربي�ع العربي(وجعلها 
يف حال التحس�د عليه ،بحيث التعلم مايدور 
ببع�ض والياته�ا ولي�س بال�دول االخ�رى 
،فيم�ا تعيش دول الخليج حالة )من القلق( 
التع�رف ماذا يخف�ي لها الغ�د ،فقد اوقفت 
مالها ومصريها بي�د الواليات املتحدة ودول 

الغرب .
ربما هي فرص�ة للدول العربية ان تنتظم يف 
موقف يجعله�ا قوة فاعلة باملنطقة والعالم 

،وان التنشغل بالتصعيد بن ارسائيل وايران 
،فق�د ثبت لهم ان ايران دولة متماس�كة قد 
هي�أت جمي�ع ظروفه�ا اىل اي مواجهة مع 
الصهاين�ة ،ناهيك ان )ارسائي�ل ( اليمكنها 
الذه�اب لوحدها يف حرب م�ع ايران دون ان 
تضم�ن املوقف االمريك�ي واالورب�ي ،وبات 

كالهما غري مضمون !
الش�ك ليس م�ن مصلح�ة اي دول�ة عربية 
االنحياز اىل ارسائيل يف اي مواجهة قد تحدث 
،فالش�عوب العربية عموم�ا ترى يف ارسائيل 

)حالة طارئة (
وذاكرتها عن ارسائيل مألى باالحداث املروعة 
م�ن قتل واعت�داءات واغتص�اب ،ومجرد ان 
تش�عر هذه الش�عوب ب�ان حكوماتها تميل 
كفته�ا الرسائي�ل يف اي ح�رب محتملة مع 
ايران س�تحدث ردود فعل داخلية ومش�اكل 
كب�رية ،خاص�ة وان )املقاومة االس�المية( 

ستهاجم اي دولة تصطف مع ارسائيل 
وب�ذا تجد هذه الحكومات نفس�ها متورطة 
يف ح�رب داخلية وخارجية ،ناهيك ان العرب 
يدرك�ون عموم�ا بم�ا فيه�م )العم�الء من 
الح�كام ( ان مي�ل املي�زان لصال�ح ارسائيل 

وتقويتها سيجعلها تتنمر عليهم !

يج�ب ان يفه�م العرب ان ارسائيل تش�كلت 
بصناعة غربية ،وتراجع النفوذ الغربي يعني 
بداية هزيمتها ،وان منطقة بال ارسائيل اكثر 
هدوء واس�تقرارا ،وق�د اتضح له�م الخيط 
االبيض من الخيط االس�ود بان امن املنطقة 
م�ن امن دولها دون اي تدخ�ل خارجي ،الن 

هؤالء وراء مأساة العرب .
علين�ا ان نؤمن ان تركيا وايران بلدان جاران 
،لهما معنا تاريخ مش�رك متداخل االحداث 
،وانهم�ا )االن( افض�ل حال من�ا ،يف الجانب 

الحضاري والتقدم عىل كافة االصعدة ،
واليمك�ن لن�ا ان نتج�اوز ه�ذه )الحقيقة( 
واذا ما اردنا ان نس�تفيد من ادوات نهضتنا 
وتش�كيل كتلة نواجه بها التحديات الجديدة 
ونش�وء هذا الفراغ ال�دويل ،ان نحيص مالنا 
وماعلين�ا ،وم�ن هي ال�دول الت�ي يمكن ان 

نستفيد منها يف توجهنا هذا .
تركي�ا ادركت حص�ول »الفراغ » فس�ارعت 
مبك�را اىل احي�اء روح )الع�رق  الرك�ي( يف 
الدول ذات االصول الركية واملمتدة من تركيا 
اىل اذربيج�ان وص�وال اىل كازاخس�تان ،وما 
)ح�رب قارب�اغ ( اال جزًء من ه�ذا املخطط 
باالضاف�ة اىل االنفتاح ع�ىل اليونان وقربص 

وحت�ى دخول القوات الركي�ة للعراق ضمن 
ذات املرشوع للدخول اىل العالم الجديد بهذه 

الكتلة .
اي�ران تمل�ك عمق�ا اس�راتيجيا يف املنطقة 
العربي�ة واالس�المية ،وتتفه�م العالق�ة مع 
الصن وروس�يا ومع اورب�ا ومع بعض دول 
ام�ريكا الالتيني�ة والوس�طى  مث�ل فينزوال 
وبوليفي�ا وكوب�ا ونيكاراكوا ايض�ا ،ناهيك 
والعقائدي�ة  العس�كرية  االمكاني�ة  ع�ن 

واالقتصادية التي تمتلكها .
دول امريكا الالتينية مزاج ش�عوبها يساري 
وتحم�ل )نقمة( ع�ىل امريكا كب�رية ،وفيها 
دول بدأت مرشوعها االقتصادي الفاعل مثل 
الربازي�ل واالرجنت�ن ،مس�تفيدة وقد بدأت 
التح�والت السياس�ية فيها بصع�ود احزاب 
يسارية للسلطة واالعالن عن العداء المريكا 
،فيم�ا وج�دت يف الص�ن عون�ا له�ا ،حيث 
وص�ل التبادل التجاري ب�ن الصن وامريكا 
الالتيني�ة ع�ام 2019 اىل )223(مليار دوالر 
،وهن�اك  ج�ذور لح�ركات تح�رر كث�رية يف 
امريكا الالتينية مث�ل التوبوماروس وغريها 
ذات جذر  شيوعي ماوي واستلم احد قادتها 
السلطة يف االرغواي عام 2010 وهو خوسيه 

موخيكا.
الص�ن رشعت بعقد معاهدة  اقتصادية مع 
دول جنوبي رشق اس�يا ع�ام 2020) حيث 
اتفقت 15 دولة بقيادة الصن، ، عىل إنش�اء 
أك�رب كتلة تجارية يف العال�م، تضم ما يقرب 
من ثلث األنش�طة االقتصادي�ة يف العالم، يف 
خطوة تع�زز قوة بكن اقتصاديا وتجاريا يف 

آسيا.
وش�اركت يف إب�رام االتف�اق، ال�دول العرش 
األعض�اء يف رابط�ة دول جنوب رشق آس�يا 
أو ما تعرف ب� »آس�يان« وتضم أندونيسيا، 
ماليزيا، الفلبن، سنغافورة، تايلند، بروناي، 

فيتنام، الوس، بورما، كمبوديا،
كما ض�م التكتل الجديد اقتص�ادات الصن، 

املصنفة كثاني أكرب اقتصاد عاملي.
من الخطأ للعرب ان يبقوا يف حالة )الذهول( 
بل ان يستفيدوا من ارثهم التاريخي والديني 
والفكري وموقعهم االس�راتيجي وثرواتهم 
البرشية واالقتصادية ،اما اذا ذهبوا )فرادا ( 
باي مرشوع مستقبي فقد يحتاجون لقرن 
اخ�ر كي يس�تعيدوا ج�زء م�ن عافيتهم او 

يبقوا يف ظالم دامس .

فوزي بن حديد
بع�د الحرب النفس�ّية الرشس�ة التي س�ادت يف فرة حكم 
الرئيس األمريكّي السابق دونالد ترامب بن الواليات املّتحدة 
األمريكي�ة وإيران، بدأ الرئيس األمريك�ي الجديد جو بايدن 
حياته الرئاس�ية بمعركة دبلوماسية ناعمة، تبادل خاللها 
الّطرفان االتهامات واملطالبات لتحقيق الهدف، رغم أّن كالً 
منهما عرّب عن اس�تعداده للعودة إىل االتف�اق النووي الذي 
أُب�رم يف العام 2015م، وحاول أن يق�رب من اآلخر، ويبّن 

أّنه سيلتزم باالتفاق إذا ما التزم الطرف اآلخر به.
ويف ضوء هذه املعركة الناعمة، برز صوت ثالث س�يكون له 
دور فّع�ال يف إعادة الدفء إىل العالق�ات األمريكية اإليرانية 
املتصل�ة بهذا امللف رأس�ًا، وه�و صوت االتح�اد األوروبي، 
رغ�م أنه ش�هد خالل الف�رة املاضي�ة تذبذب�اً واضحاً بعد 
خروج أمريكا م�ن االتفاق وتعّنت الرئيس الس�ابق دونالد 
ترامب وتعّمده اس�تفزاز إيران، إلرغامها عىل توقيع اتفاق 
ث�اٍن تكون ل�ه فيه الكلم�ة العليا، وهو ما ل�م يتحقق عىل 
األرض، لخسارته يف االنتخابات الرئاسية املاضية يف ترشين 
الثاني/نوفمرب 2020م وصمود إيران أمام التيار اإلمربيايل 

االستعماري.
اختل�ف األمُر كثرياً يف عهد جو بايدن الذي عاهد العالم بأنه 
س�ريجع إىل االتفاق النووي، وس�يوجد الطريقة املناس�بة 
للحل، فعّن مبعوث�ًا خاّصاً إليران، وكلّ�ف وزير الخارجية 
األمريك�ي الجديد أنتوني بلينكن بتش�كيل فري�ق للتحاور 
والتفاوض بشأن النقاط العالقة يف هذا امللف، والتي حالت 

دون رجوع سلس إىل االتفاق.
ويب�دو أّن أمريكا جاّدة ه�ذه املرة يف إضفاء الدبلوماس�ية 
الناعمة عىل تحركاتها، س�واء تجاه إيران أو اليمن، بخالف 
الدبلوماس�ّية الخش�نة التي كان ترامب يمارس�ها، وربما 
أيضاً مع فلسطن، فقد يرسل مبعوثاً خاصاً يمكن أن يعيد 
املياه إىل مجاريها، وتعود الّسلطة الفلسطينّية إىل ممارسة 

عملها بشكل معتاد، وُيفتح مكتبها الرسمي يف واشنطن.
تع�د هذه املؤرشات جي�دة جداً للوص�ول إىل عالقات هادئة 
ال تس�تعر فيها لغة القوة والغطرسة والعجرفة التي كانت 
س�ائدة يف عهد ترامب، وهو م�ا يفّس رسعة العمل يف هذه 
اإلدارة الجدي�دة، التي ما إن حّطت قدماها يف البيت األبيض 
حتى س�ارعت، وب�كل ق�وة، إىل تغيري سياس�ات أمريكا يف 
املنطقة والعالم جوهرياً من النقيض إىل النقيض، ولكن ما 
زال األمُر يف بدايته، ألن املصالح بن جميع األطراف تتشابك 

وتتعّقد، وقد تصل يف بعض األحيان إىل طريق مسدود.
ومهم�ا كان األمر، ف�إّن التوّجه األمريكي ق�د ُيزعج بعض 
»إرسائي�ل«  وخصوص�ًا  املنطق�ة،  يف  األخ�رى  األط�راف 
والس�عودية، الحليف�ن الكبريين لدونالد ترام�ب، فبعد أن 

عاش�ت »إرسائي�ل« يف رغٍد يف عه�ده، ها هي الي�وم تجني 
الثمار الس�وداء لسياس�ة عرجاء كان يمارس�ها للحصول 
ع�ىل تأييد يهودي أكرب يمكن أن يفيده يف االنتخابات، إال أن 

تيار الديموقراطين كان أقوى.
وبع�د أن حصلت الس�عودية يف عهد ترام�ب عىل دعم كبري 
لسياساتها الجديدة، مقابل ما تدّره من أموال كثرية عليه، 
ها هي اليوم تجد نفس�ها يف موقف حرج ربما يف والية جو 
باي�دن، الذي أوقف صفقة الس�الح وطال�ب بوقف الحرب 
اليمنية، وربما محاس�بة املتورطن فعلي�ًا يف قتل الصحايف 

جمال خاشقجي.
وم�ن خ�الل ه�ذه الس�يناريوهات، يب�دو أنَّ إي�ران تكّثف 
تحرّكاته�ا وترصيحاته�ا أيضاً الس�تغالل الوق�ت وإجبار 
الوالي�ات املتحدة األمريكية عىل الرجوع إىل االتفاق النووّي، 
ألّن الوقت ينفد، بحس�ب قوله�ا، ولم يعد هناك الكثري أمام 
اإلدارة األمريكية الجديدة، ألّن االنتخابات الرئاسية يف إيران 
عىل األبواب، وربما يأتي رئيس محافظ يعارض أّي تسوية 
م�ع أمريكا وأي اتف�اق معها، فتعود األم�ور مرة أخرى إىل 
نقطة الصفر، وهو ما يخش�اه املسؤولون اإليرانيون بشدة 

خالل هذه الفرة.
ولذل�ك، فإنهم يبذل�ون الجهد الكايف لتحري�ك املياه الراكدة 
وإدخ�ال العب جدي�د يف املعركة، يتمث�ل باالتحاد األوروبي 
الذي يخىش أيضاً ما تخشاه أمريكا وإيران. وإذا استطاعت 
أوروب�ا إقناع أم�ريكا بالتخّي ع�ن رشوطه�ا والرجوع إىل 
االتف�اق النووي، فربم�ا تصل األطراف إىل عق�د محادثات 
أخرى تتصل بمواضيع لها عالقة باألمن يف الرشق األوسط، 
وتهدأ األم�ور كثرياً، وتزده�ر الحركة التجارّي�ة، وتنتعش 

الحركة االقتصادّية.

هل تنجح الدبلوماسّية الناعمة لبايدن على العرب ان يحسموا امرهم !
في اختراق الممنوع في عهد ترامب؟
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المسابقات تحدد موعد انطالق تصفيات المنطقة الغربية

منتخب السلة يواجه الهند والبحرين اسيويًاحكيم شاكر مدربًا للسويق العماني

سعد ناطق يقترب من االنتقال
 الى أهلي جدة

أك�د العب نادي زاخو س�يف س�لمان، انه 
ل�م ينتق�ل اىل صف�وف ن�ادي الديوانية يف 

االنتقاالت الشتوية الحالية.
وانت�رت انب�اء تفيد ب�ان س�لمان وقع 

بشكل رسمي مع »االحمر« الديواني.

وقال س�لمان إن »كل ما اشيع عن انتقايل 
اىل صف�وف ن�ادي الديواني�ة، ه�ي اخبار 

عارية عن الصحة«.
حس�ن  الن�ادي  »رئي�س  أن  واض�اف 
اىل  لالنتق�ال  مع�ي  اتف�ق  العنك�ويش 

الديوانية، وعندما ذهبت للقائه بدأ يماطل 
ويؤجل املوضوع«.

واوض�ح بالق�ول، »م�ن ناحيت�ي التزمت 
بكالم�ي له وبموعدي، لك�ن العنكويش لم 

يحرتم املواعيد.

سيف سلمان يؤكد عدم انتقاله للديوانية

الجوية يؤكد مشاركة إبراهيم بمباراة اليوم 
ومحسن يتسبب بأزمة بين الزوراء ونفط الوسط

أوض�ح ع�ي زغ�ر امل�رف عىل 
الكرة بالقوة الجوية، أن مهاجمن 
لكتيب�ة  س�ينضمان  إفريقي�ن 
الصقور خالل الفرتة املقبلة، 
م�ن أج�ل تعزي�ز كتيبة 
امل�درب أي�وب اوديش�و 
اآلس�يوية  البطول�ة  يف 

والدوري املمتاز.
وأك�د زغ�ر يف بي�ان 
ع�ر صفح�ة النادي 
الرس�مية تابعت�ه /
العراقي/،  املراق�ب 
أن »هن�اك تح�ركا 
م�ن قب�ل الهيئ�ة 

اإلداري�ة وبالتش�اور م�ع الجه�از التدريب�ي 
لض�م مهاجمن اثن�ن عىل مس�توى عال تم 
االتفاق والتواصل م�ع وكيل أعمالهما لتعزيز 
خ�ط هجوم الصقور ك�ون الفريق مقبال عىل 

املشاركة يف دوري أبطال آسيا«.
وعن مش�اركة املداف�ع الدويل أحم�د إبراهيم 
يف املواجه�ة املقبلة أمام املين�اء املقررة اليوم 
اإلثنن، أكد أن الالعب بإمكانه املش�اركة فيها 
واليوج�د حرمان كم�ا نوه البع�ض يف مواقع 

التواصل االجتماعي.
وأض�اف أن الالع�ب هم�ام طارق سيش�ارك 
البطاق�ة  وص�ول  بع�د  املواجه�ة  ه�ذه  يف 
الدولية الخاص�ة بانتقاله للفري�ق قادما من 

اإلسماعيي املرصي.

وعن توقي�ع إدارة القوة الجوي�ة مع الالعبن 
الشابن س�يف رشيد وأحمد حسن، أكد أنهما 
يمث�الن إضاف�ة قوي�ة للفري�ق ك�ون اللجنة 
الفني�ة الخاصة بالتعاقدات تابعتهما بش�كل 
كبر ووجدت أنهما سيكونا مستقبل الصقور 

خالل الفرتة املقبلة.
م�ن جهة اخ�رى أدخل الالعب عماد محس�ن 
إدارتي نفط الوسط والزوراء يف مشكلة إدارية 

بعد توقيعه للنادين.
وق�ال نائب رئيس ن�ادي نفط الوس�ط هيثم 
بعي�وي: »نتعج�ب م�ن ت�رصف إدارة ن�ادي 
الزوراء الت�ي أعلنت تعاقدها مع الالعب عماد 
محس�ن وهي تعلم أنه وقع مع نفط الوس�ط 
بش�كل رس�مي وتم توثي�ق عق�ده يف االتحاد 

العراقي لكرة القدم«.
إدارات  الوس�ط تح�رتم  »إدارة نف�ط  وب�ن: 
األندي�ة األخرى وال ترغب يف الدخول بس�جال 
أو ج�دل مع أي ناد، لكن كان األحرى بالزوراء 
مطالب�ة الالعب بف�ك ارتباطه م�ع النادي أو 
مخاطبتنا بشكل رس�مي وعدم تجاهل عقده 

معنا«.
وأمهلت إدارة نادي نفط الوسط الالعب عماد 
محس�ن ثالثة أيام من أجل االلتحاق بالفريق 
قبل اتخ�اذ اإلجراءات القانوني�ة املتفق عليها 

بالعقد ويف لوائح الدوري العراقي.
يش�ار إىل أن إدارة ن�ادي ال�زوراء أعلنت امس 
تعاقده�ا مع عماد محس�ن فيم�ا أعلن نفط 

الوسط قبل أسبوع تعاقده مع نفس الالعب.

م�ن الصع�ب أن تج�د تفس�راً مقنعاً مل�ا يج�ري يف ُعْقر ن�ادي الطلبة 
الري�ايض وم�ن حوله يف ظ�ّل زيادة أع�داد معاريض إدارة ع�الء كاظم، 
وُمجاه�رة بعض زمالئه بوجود ملّفات خروق مالية وإدارية أمام هيئة 
النزاهة، وتعاظم ُس�خط الجمه�ور املقاطع ملباري�ات الفريق يف دوري 
الك�رة املمتاز، كل ذلك لم يه�ّز كريس الرئيس ال�ذي يواصل ُحكمه عىل 
مقّدرات الن�ادي حتى انتهاء مّدته الرعية مع حلول موعد االنتخابات 

املقبلة أيار عام 2022.
إن مفهوم املعارضة يف مجتمع األندية الرياضية العراقية لتهيئة انقالب 
ض�د رئي�س ناٍد ما غالباً ما يس�تند اىل تقهقر الفري�ق يف بطولة عريقة 
مث�ل دوري كرة القدم، وتتم عملية تحش�يد الجمهور كلّما واجه نتائج 
صادمة ومخّيبة، وكأّن املقياس الحقيقي هو مواصلة تس�جيل النقاط 
ة  واالحتف�اظ بمركز متق�ّدم يف الالئحة النهائية، وه�ذه النظرة القاصرِ
زادت م�ن تمادي رئيس نادي الطلبة يف عن�ادهرِ بعدم إخالء موقعه، ولم 
يلتف�ت املعارضون اىل ملّفات أكثر أهمية م�ن مراقبة حظوظ األنيق يف 

الدوري!
منذ أيار 2018 تاريخ تجديد الثقة بإدارة نادي الطلبة كرئيس بال منافس 
ب�130 ص�وت من مجموع 168عض�و يف الهيئة العام�ة، بدأت مرحلة 
انعدام الثقة بن الوزارة والنادي، فالنادي منذ تويل عالء كاظم رئاس�ته 
يوم 15 آذار 2007 لم يش�هد أي تطوير يف بناه التحتّية، بدليل أن قطعة 
األرض املش�يّد عليها مقر الن�ادي يف حي القاهرة ببغداد -تعود ملكيتها 
لوزارة التعليم العايل- تفتقر اىل مقوّمات األندية الحديثة، وتعّثر إعماره 
منذ أواس�ط عام 2015 مقابل اس�تمرار اإلدارة بإنف�اق مالين الدنانر 
عىل عقود العبي الكرة حتى غرقت يف الديون وتعرّضت لالستدعاء أمام 

املحاكم املحلية السرتداد حقوق بعض املدربن والالعبن.
األم�ر اآلخر، بروز معارضة ش�ديدة من أبناء النادي ض�د زميلهم عالء 
كاظم وهي أشّد حاالت التعارض ملا ترتكه من آثار نفسية تجعل األخر 
يعي�ش دّوامة املؤامرة إلخراجه عنوة، يف حن لو ارِختىل مع نفس�ه قليالً 
وتتّب�ع بدايات تس�لّمه املوقع لعرف أن هناك رغب�ة من زمالئه لخالفته 
لي�س ألن�ه نّدهم، بل لكونه لم يعتزل رس�مياً حتى أواخ�ر ما بعد فوزه 
بالرئاسة وكان ُيشاركهم اللعب حتى منتصف عام 2007، لهذا فإن مدة 
اش�تغاله يف اإلدارة دخلت السنة الرابعة عرة، وهم أيضاً من حّقهم أن 
يمارسوا العمل اإلداري بعد اعتزالهم منذ سنوات، وكان ينبغي أن يكون 
شفافاً يف تفّهم هذه الرغبة دون تحّسس أو اتخاذ موقف متشّدد، األمر 
الذي وصل زميله يونس محمود صاحب الشعبية الجارفة اىل اليأس من 
وعود اتفاقاته وتوّجه لتأس�يس نادي الجامعة ليستشعر بقيمة خدمة 

الطالب يف كيان ثاٍن.
القضي�ة األكث�ر إثارة يف أزم�ة الطلبة ه�ي مبلغ ال�400 ملي�ون دينار 
الت�ي ظّل يطالب ع�الء كاظم بها منذ تموز 2018 لس�ّد الديون كرط 
وحيد لتوقيع اس�تقالته، بينما كشف عي وهيب أحد أبرز العبي الطلبة 
أن هن�اك مبلغاً يقّدر ب��350 ألف دوالر منحها مرش�ح النادي محمود 
الس�عدي مقابل حصوله عىل كتاب تمثيله يف انتخابات اتحاد كرة القدم 
التي جرت يوم 18 حزيران 2011، وطالبه وهيب بالكشف عن تفاصيل 
املوضوع! فضالً عن تلويح زميله باسم عباس بملف خروق يضم أوراق 
اختالس وتزوير وعقود فيها مش�اكل كبرة أتجه بها اىل القضاء التخاذ 
اإلج�راءات القانوني�ة بش�أنها، وقبله اضطر زميله اآلخ�ر مهدي كريم 
إلحض�ار مبلغ 60 ملي�ون دينار يف برنام�ج مع إقرار من�ه بإعادته اىل 
خزين�ة النادي يف حالة اس�تقالة إدارة عالء كتح�ٍد منه إثر خالف مادي 

أفسد الود بينهما.
ش�هادات أبناء الطلبة تس�تدعي وقفة ج�ادة م�ن وزارة التعليم العايل 
لبسط صالحياتها القانونية واإلدارية كونها الجهة املسؤولة عن النادي 
ال�ذي يواج�ه خطر الهب�وط اىل الدرج�ة األوىل إذا ما اس�تمّر تقهقره يف 
أواخ�ر الرتتي�ب ضمن الئحة الدوري املمتاز يف ظّل ورطة مدربه حس�ن 
أحم�د الذي لم ُيحس�ن اختيار وجهته الفنية بع�د إنهاء عمله مع فريق 
النج�ف بعكس عديد املدربن الذين يتمّهل�ون يف قبول العروض حفاظاً 

عىل تاريخهم!
َمن ينقذ الطلبة من محنته الكبرة وقد س�أمت جماهره رسوبه يف كل 

االختبارات؟!

شهادات أبناء الطلبة

إياد الصالحي

أج�رت، لجنة املس�ابقات يف الهيأة 
التطبيعية قرعة التصفيات املؤهلة 
للمنطق�ة  االوىل  الدرج�ة  ل�دوري 
الغربي�ة يف مق�ر االتح�اد بحضور 
رئيس التطبيعية، إياد بنيان واسعد 

الزم، واعضاء لجنة املسابقات.
وتم تحديد موعد انطالق التصفيات 
يف الخامس عر من الشهر الحايل، 
بع�د أن ت�م توزيع الف�رق املتأهلة 
بن مجموعتن تلعب عىل مرحلتن 
تتأه�ل منها ثالثة ف�رق اىل الدوري 

الع�ام للدرج�ة االوىل.
وقاَل رئي�س التطبيعية، إياد بنيان 
»دوري  ان  للتطبيعي�ة،  بي�ان  يف 
يحظ�ى  ان  الب�د  االوىل  الدرج�ة 

باالهتم�ام والرعاية النه من ركائز 
تطوير اللعبة واالرتقاء باملس�توى 
الفن�ي لكرتن�ا، ونعمل ع�ىل توفر 
س�بل نج�اح التصفي�ات املؤهل�ة 

لدوري الدرجة االوىل«.
وتح�دَث عض�و لجنة املس�ابقات، 

نج�م االويس، قائ�ال: ان »املباريات 
س�تنطلق يف الخام�س ع�ر م�ن 
الش�هر الحايل، وقسمت الفرق عىل 
مجموعتن، ضمت االوىل الصوفية 
والخال�ص،  واملوص�ل  والعل�م 
واملجموع�ة الثاني�ة ضم�ت الفهد 

والرقاط والفتوة ودياىل«. وأشاَر 
الجول�ة  »مباري�ات  ان  اىل  االويس 
املوصل  للتصفيات س�تجمع  االوىل 
والخال�ص ويالعب الصوفية العلم، 
أم�ا يف املجموعة الثانية فس�يواجه 
الرق�اط  الفت�وة دي�اىل ويالق�ي 

الفهد«.
واختتَم بالقول: »س�يتأهل من كل 
مجموع�ة فري�ق واح�د، والثواني 
س�يلعبان مباراة فاصل�ة يف ملعٍب 
محايد، وتق�ام املباريات يف مالعب 
م�ع  جمه�ور،  وب�دون  نظامي�ة 
رضورة توفر س�يارة إسعاف من 
اجل الحفاظ عىل س�المة الالعبن، 

وإظهار املباريات باملظهر الالئق«.

العراقي حكيم  املدرب  وصل 
ش�اكر، إىل س�لطنة عم�ان، 
تمهي�دا لتويل مهم�ة تدريب 
الس�ويق فيم�ا تبق�ى م�ن 

املوسم الكروي الحايل.
املع�د  م�ع  حكي�م  ووص�ل 
البدني عي حس�ن، لتوقيع 
العق�ود، علًما بأنه س�بق له 

تدري�ب الفريق، وحقق معه 
لق�ب كأس الس�لطان ع�ام 

.2017
بع�ودة  الس�ويق  ورح�ب 
امل�درب العراقي م�ن جديد، 
الرس�مي عىل  عر حس�ابه 
قائ�اًل:  »توي�رت«،  موق�ع 

»مرحًبا بك من جديد«.

ويحتل السويق املركز الرابع 
ال�دوري  ترتي�ب  ج�دول  يف 
العمان�ي، ب��13 نقطة من 
8 ج�والت متخلًف�ا بفارق 9 
نقاط خلف املتصدر السيب، 
وتأهل إىل رب�ع نهائي كأس 
الس�لطان، وخ�ر موقع�ة 

الذهاب أمام عري )0-1(.

اعلن االتحاد االس�يوي لكرة الس�لة ع�ن مواعيد 
مبارات�ي املنتخ�ب العراقي الوطني لكرة الس�لة 
ضمن تصفيات كأس آس�يا الناف�ذة الثالثة تقام 

بنظام التجمع يف مملكة البحرين.
وقال خالد نجم أمن رس اتحاد السلة إن »املنتخب 
العراقي سيخوض مباراتن يف قاعة مدينة خليفة 
الرياضي�ة بالعاصم�ة البحريني�ة املنام�ة خالل 
شهر شباط الحايل« وأوضح نجم أن »اللقاء االول 

سيكون أمام منتخب الهند يف العرين من شباط 
الح�ايل بالقاع�ة املذكورة عن�د الس�اعة الرابعة 
عرصا، بينما اللقاء الثاني س�يكون أمام منتخب 
البل�د املضيف البحرين بعد يومن 22 من الش�هر 
ذاته ويف ذات القاعة يف الس�اعة الثامنة مس�اًء«. 
واك�د ب�ان املنتخ�ب العراق�ي الوطن�ي يواص�ل 
تدريباته اليومية يف قاعة الش�عب املغلقة ببغداد 

استعدادا لخوض اللقائن املرتقبن.

طالب س�عد ناط�ق، مداف�ع الرط�ة، إدارة 
الن�ادي بمنح�ه بطاقة االس�تغناء م�ن أجل 
االنتقال، إىل أهي جدة. وقال مصدر مقرب من 
إدارة الن�ادي يف ترصيحات لكووورة: »س�عد 
أبدى رغبته يف خوض تجربة احرتافية مع أهي 
ج�دة، وطال�ب اإلدارة ببطاقة االس�تغناء من 
أج�ل االنضمام للفريق الس�عودي، لكن إدارة 
الرطة أبدت تمس�كها بالالعب«. وأوضح أنَّ 
ناط�ق، عر عن امتعاضه لع�دم تفهم اإلدارة 
وطال�ب الجه�از الفن�ي بالتدخل، مش�ًرا إىل 
أنه س�يكون هناك اجتماع حاس�م بن اإلدارة 
والجه�از الفن�ي الذي يقوده امل�درب الرصبي 

اليتش، لحسم أمر رحيل الالعب.
ويبحث الرطة خيارات تعويض الالعب 

سعد ناطق يف حال تم منحه االستغناء، 
بديل�ة  صفق�ة  إب�رام  وإمكاني�ة 

تعوض رحيل�ه، ومن املنتظر أن 
تحسم األمور بشكل نهائي.

ينتظ�ره  الرط�ة  أن  يذك�ر 
مشاركة مهمة يف دوري أبطال 
آس�يا حيث أوقعت�ه القرعة يف 

املجموعة الثالثة إىل جانب أندية 
واس�تقالل  القط�ري،  الدحي�ل 

طهران، واألهي السعودي.



دافع خوان البورتا، املرش�ح عىل رئاسة برشلونة، عن األرجنتيني ليونيل مييس، 
قائد البارس�ا، بعد أن تعرض مؤخرًا لبعض الهجوم، عقب واقعة ترسيب عقده 
مع النادي الكتالوني.وقال البورتا، يف حوار أجراه مع شبكة »أوليه« األرجنتينية: 
»أنا متفائل بشأن مييس رغم انتشار األخبار الزائفة التي ال أحبها.. يقولون إن 
مييس يفسد برشلونة وهذا كذب«.وأضاف: »الكل يفهم أن مييس يدر دخال أكثر 
مم�ا يكلف النادي. هذا مه�م للغاية ألن األنباء س�ارت يف االتجاه املعاكس. وقد 
ثب�ت أن ليونيل يدر ثلث دخ�ل النادي، بينما يكلفنا 8%«.وتابع: »عىل املس�توى 
الري�ايض فإن تأثريه واضحة: لقد فاز ب�دوري األبطال 4 مرات، و10 بطوالت يف 
الدوري، و3 بطوالت كأس العالم، و6 ألقاب يف كأس ملك إس�بانيا. ولم نفز بهذا 

القدر من البطوالت من قبل يف التاريخ«.

وواص�ل: »عىل املس�توى الش�خيص، أعل�م أن مييس مصاب بالضي�ق والدليل 
ه�و رد فعل املحام�ن عىل واقعة الترسيب، إنها ش�كوى ضد وس�ائل اإلعالم 
والش�خصيات املحتمل تورطه�ا يف ترسيب العقد.. هذه جريم�ة ولها تأثريات 
حساس�ة للغاية بالنس�بة للش�خص املجني عليه«.وأكمل: »مييس األفضل يف 
التاري�خ. إن�ه ال يق�در بثمن.. من هو الالع�ب املفضل لألطف�ال؟ مييس.. من 
الالعب الذي يخيف منافسينا؟ مييس، لذا فإنه ال يقدر بثمن، لقد جعلنا نبكي 
بعاطف�ة، جماهري الربس�ا م�ع مييس«.وأت�م: »كيف س�تحافظ عىل مييس؟ 
البارس�ا يف وضع حرج، س�نقوم بإعادة هيكلة الديون باألص�ول التي لدينا.. 
أنا مقتن�ع أن ليو يريد البقاء. من أجل الحب واالحرتام املتبادل الذي نتمتع به 

لبعضنا البعض«.

س�يكون ملعب »أحمد بن عيل« 
القطرية  بالعاصم�ة  املوندي�ايل 
نارية  الدوحة مرسح�ًا ملواجهة 
الي�وم اإلثنن ب�ن بايرن ميونخ 
األملان�ي بط�ل أوروب�ا واأله�يل 
املرصي بط�ل أفريقي�ا يف ختام 
مثري ملرحل�ة نصف نهائي كأس 

العالم لألندية.
عناوين مختلف�ة تطرأ لألذهان 
املرتقب�ة  املواجه�ة  ه�ذه  قب�ل 
ولك�ن العن�وان األب�رز يتمثل يف 
طوف�ان هج�وم الباي�رن ال�ذي 
يتح�داه كربياء وتاريخ األهيل 
يف حضور جماهريي بنسبة 

30% من سعة املدرجات.
ملحة تاريخية

باي�رن ميون�خ يظه�ر يف 
كأس العالم لألندية للمرة 
مش�اركته  بع�د  الثاني�ة 
األوىل ع�ام 2013 والت�ي 
ش�هدت تتويج�ه باللقب 

مل�ي  لعا ا

للم�رة  األه�يل  يش�ارك  بينم�ا 
السادس�ة يف تاريخ�ه بمونديال 
نس�خ  خوض�ه  بع�د  األندي�ة 
و2012  و2008  و2006   2005

و2013.
ووص�ل األه�يل لنص�ف نهائ�ي 
املونديال للمرة الثالثة يف تاريخه 
بعد نس�خة 2006 التي ش�هدت 
الثال�ث  املرك�ز  ع�ىل  حصول�ه 
بجيل�ه  الربونزي�ة  وامليدالي�ة 
الذهبي بقيادة امل�درب الربتغايل 
مانوي�ل جوزيه ونس�خة 2012 
التي حقق خالله�ا املركز الرابع 
بقي�ادة مدربه األس�بق حس�ام 

البدري.
وتخط�ى األه�يل عقب�ة الدحيل 
القطري يف الدور الثاني ملونديال 
األندية ورضب موعداً مع بايرن 
مواجه�ة  أول  ليكت�ب  ميون�خ 
رس�مية له ضد بط�ل أوروبا يف 

املونديال.
ولكنه س�بق وواج�ه البايرن 3 
األوىل ع�ام  م�رات ودي�اً 
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وفاز األهيل بنتيجة 2-1 بس�تاد 
القاه�رة  يف  والثاني�ة  القاه�رة 
أيض�ا ع�ام 1984 وخرس األهيل  
2�1، والثالث�ة بقط�ر عىل نفس 
امللع�ب ال�ذي يس�تضيف اللقاء 
وف�از البايرن بنتيج�ة 2-1 عام 

.2012

البايرن..
 وخطوة نحو اللقب

يصب باي�رن ميونخ تركيزه من 
أج�ل تحقيق لق�ب كأس العالم 
ع�ىل  اعتب�ارات  لع�دة  لألندي�ة 
رأس�ها حصد لقب جديد يضاف 
إىل خزائ�ن بطوالته واس�تكمال 
موسمه الرائع الذي حقق خالله 
الخماس�ية بع�د تحقي�ق لق�ب 
دوري أبط�ال أوروب�ا والس�وبر 
األوروب�ي وحصد لقب�ي الدوري 
األملاني والكأس والسوبر املحيل.

ولخ�ص كارل هاينز رومينيجه، 
الرئيس التنفيذي للبايرن، هدف 
العم�الق الباف�اري يف املوندي�ال 
خ�الل ترصيح�ات صحفية بأن 
الفريق يس�عى للتتويج ببطولة 
وس�تضيف  جدي�دة 
مكاف�أة  لخزائن�ه 
مالية قدرها 
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مالين دوالر.
ورغ�م التفوق الواض�ح يف كافة 
الجوان�ب الفردي�ة والجماعي�ة 
والفني�ة لصال�ح الباي�رن إال أن 
العم�الق البافاري يواجه ش�بح 
اإلجهاد ال�ذي رضب الفريق بعد 
خ�وض لق�اء صعب ض�د هريتا 
برلن وسط الثلوج بخالف أزمة 
رحلة السفر التي عطلت وصول 

الفريق للدوحة.
امل�داورة س�تكون س�الح هانز 
ميون�خ  باي�رن  م�درب  فلي�ك 
لتجن�ب إجه�اد العبي�ه خاصة 
أن اللقاء النهائي س�يكون أكثر 
رشاس�ة ولك�ن الحس�م املبك�ر 
سيكون هدف العمالق البافاري 

يف مواجهة األهيل.
وتبدو الق�وة الضارب�ة مكتملة 
بالنسبة للبايرن ما يرسم مالمح 
بافاري بقيادة  طوفان هجومي 
القناص روبرت ليفاندوفس�كي 
ول�ريوي  كوم�ان  وكينجس�يل 
س�اني وتوماس مولر وسريجي 
جناب�ري وغريه�م م�ن نج�وم 

الفريق.
الواقعي�ة كانت س�الح الحارس 
يف  نوي�ر  مانوي�ل  القدي�ر 
ترصيحاته الصحفية قبل اللقاء 
مش�رياً إىل أن مواجهة األهيل لن 

لفريقه  بالنس�بة  تكون س�هلة 
واملواجهة تحتاج لرتكيز ش�ديد 

لتحقيق الفوز.

كربياء األهيل
ويس�تجمع األهيل قواه ويراهن 
عىل كربي�اءه وخرباته العريضة 
م�ن أج�ل تفج�ري مفاج�أة ل�م 
وحي�دة  م�رة  س�وى  تح�دث 
باملونديال بإقص�اء بطل أوروبا 
عن اللقاء النهائي منذ النس�خة 
لع�ب  ح�ن   2000 ع�ام  األوىل 
فاس�كو دا جام�ا وكورينثيان�ز 

نهائي برازييل خالص.
األه�يل رف�ض االن�زالق خل�ف 
نغم�ة الرع�ب الت�ي صدرته�ا 
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي 
وحذرت من س�يناريو خسارة 
برش�لونة  تلقاه�ا  مري�رة 
اإلسباني بنتيجة 8-2 يف دوري 
أبطال أوروب�ا ومصادفة إقامة 
 8( التاري�خ  نف�س  يف  اللق�اء 
بيتسو  املدرب  ش�باط(.وراهن 
الفني لألهيل  املدير  موسيماني 
يف حديث�ه ع�ىل الواقعية مؤكداً 
أن فريقه ليس لديه ما يخرسه 
أم�ام الباي�رن كم�ا أن�ه مهما 
كانت وس�ائل التصدي للهجوم 
الباف�اري فإن املهمة س�تكون 

صعبة.

اليوم.. طوفان البايرن يتحدى عراقة األهلي لحجز تذكرة النهائي 

االثنين 8 شباط2021  
العدد  2520
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قدم النرويجي أويل جونار سولسكاير، 
املدير الفني ملانشسرت يونايتد، تحديًثا حول اإلصابة 

الت�ي تع�رض لها ب�ول بوجبا خ�الل تع�ادل الش�ياطن الحمر مع 
إيفرتون )3-3(.

وتع�رض بوجبا لإلصابة خالل الش�وط األول من املباراة، واس�تبدل 
بفريد يف الدقيقة 39.

وقال سولس�كاير، يف ترصيحات أبرزها املوقع الرس�مي ملانشس�رت 
يونايتد: »إصابة بوجبا يف الفخذ.. تبدو إصابة عضلية، لذا س�يجري 

الفحوصات الالزمة، ونتمنى أن يتعاىف رسيًعا«.
وتأتي إصابة بوجبا بعد تألقه يف الش�هر املايض، حيث كان قد اختري 
العب الش�هر يف يونايتد، كما وقع اختيار جماهري الفريق عىل هدفه 

يف مرمى فولهام ليكون األفضل يف شهر كانون الثاني املايض.
وكان صاح�ب القمي�ص رق�م 6 ق�د ش�ارك يف 28 مب�اراة بجمي�ع 

املسابقات يف املوسم الحايل، سجل فيها أربعة 4 وصنع 3 أخرى.

أق�ر اإلس�باني رافائيل ن�ادال، املصنف 
الثان�ي عامليا، بأن وضعه معقد بس�بب 
اآلالم الت�ي يش�عر به�ا يف الظه�ر قب�ل 
يوم�ن م�ن مبارات�ه األوىل يف أس�رتاليا 

املفتوحة أمام الرصبي السلو جريي.
وقال ن�ادال: »حتى أي�ام قليلة مضت، 

كل يشء تقريب�ا كان مثالي�ا. كنت 
قد قدمت فرتة تمهيدية تقدمية 
للغاية وكانت ل�دي الثقة. ومع 
ذل�ك، منذ ح�دوث ذلك، تحولت 
الثق�ة إىل مش�كالت م�ع مرور 

األيام«.
األي�ام  قضي�ت  »لق�د  وأك�د 
املاضية وأنا أعاني ولم أتمكن 

م�ن التدريب بالق�وة التي كنت 
أرغ�ب فيها.. إذا لم يقيدني هذا 

حي�ث  م�ن  األم�ر 
الحري�ة يف 

الحرك�ة وتمكنت من الف�وز بمباريات، 
فقد أستعيد ثقتي«.

ويش�عر اإلس�باني بآالم يف الظهر بدأت 
بعد جلسة تدريبية يف أدياليد )أسرتاليا(، 

لكنه استبعد أن تكون إصابة خطرية.
وكش�ف ن�ادال أخ�ريا أن�ه لعب 
أمام  االس�تعراضية  املباراة 
النمساوي دومينيك ثيم، 
املصنف الثال�ث عامليا، 
أدياليد منذ تس�عة  يف 
أيام وهو يشعر بهذه 
اآلالم، لكن�ه أض�اف 
أنه قرر خوضها ألنه 

كان قد التزم بذلك.

كش�ف تقرير صحفي إيطايل، عن موقف املغرب�ي أرشف حكيمي، ظهري إنرت ميالن، من العودة إىل 
ناديه الس�ابق ريال مدريد.وكان حكيمي انتقل من املرينجي إىل إنرت ميالن يف الصيف املايض نظري 

40 مليون يورو، وذكرت بعض التقارير أن الالعب قد يعود إىل ريال مدريد.
ووفًق�ا ملوق�ع »كالتش�يو مريكاتو« اإليطايل، ف�إن حكيمي ووكيله ال يس�اورهما أي قلق بش�أن 
أنباء الرحيل عن إنرت ميالن، ال س�يما أن الالعب س�عيد مع النرياتزوري.وأش�ار املوقع اإليطايل إىل 
أن حكيمي ليس�ت لديه أي نية ملغ�ادرة إنرت ميالن يف املريكاتو الصيفي املقبل.وأوضح »كالتش�يو 
مريكاتو« أن إنرت يعترب حكيمي أحد الالعبن الرئيسن يف مرشوع النادي، إىل جانب روميلو لوكاكو 
ونيكولو باريال.وذكر أن إنرت س�يبدأ تسديد أموال صفقة حكيمي لريال مدريد يف شهر آذار املقبل، 

باالتفاق مع فلورنتينو برييز، رئيس النادي امللكي.

زياش: توخيل
 يميل  اكثر 

للهجوم  يرفض ممفيس ديباي، نجم أوملبيك ليون الفرنيس املقارنة مع 
كريم بنزيما، رغم إشادته بمهاجم ريال مدريد اإلسباني.

س�جل ديباي هدف�ن يف فوز فريقه عىل سرتاس�بورج 3-0 يف 
ال�دوري الفرن�يس، رافعا رصيده إىل 67 هدف�ا مع ليون يف كل 
البطوالت.وبذل�ك، يتج�اوز ديباي عدد األهداف الذي س�جله 
بنزيما مع فريقه السابق خالل الفرتة من 2004 إىل 2009.

وق�ال ممفيس عرب صحيفة ليكي�ب »بنزيما مهاجم رائع، 
يواصل تسجيل األهداف، لكن ال أريد مقارنة نفيس به«.

وأض�اف الالع�ب الهولن�دي »س�عيد بأه�دايف وأدائي مع 
الفري�ق، بنزيما مص�در إلهام بالنس�بة يل، وفخور ألنني 

تجاوزته يف عدد األهداف«.
ويفصل ممفيس ديباي هدفن فقط عن زميله السابق، 
نبي�ل فق�ري، الذي س�جل 69 هدفا بقمي�ص ليون بن 

عامي 2013 و2019.
ويحتل ديباي املركز السادس عرش بالئحة هدايف ليون 
عىل مدار تاريخه، خلف آنجيل رامربت الذي س�جل 68 
هدف�ا بن عام�ي 1960 و1970، بينما يتصدر القائمة 
فل�وري دي نال�و برصي�د 222 هدف�ا يف 495 مباراة بن 

عامي 1960 و1974.
يذكر أن ممفيس يلع�ب بصفوف الفريق الفرنيس منذ عام 

2017 قادما من مانشسرت يونايتد اإلنجليزي.

نادال: اآلالم عقدت وضعي 

أشاد املغربي حكيم زياش، نجم تشيليس بطريقة لعب 
األملاني توماس توخيل، املدرب الجديد للبلوز.

وكان�ت إدارة تش�يليس أعلن�ت، الش�هر امل�ايض، إقالة 
اإلنجليزي فرانك المبارد من قيادة الفريق، بسبب تراجع 

النتائج، وتعاقدت مع توخيل.
وق�ال زي�اش، يف ترصيح�ات للموق�ع الرس�مي 

لتش�يليس: »أعتقد أنك سرتى تشيليس يهاجم 
اآلن بش�كل أك�رب، ويس�يطر ع�ىل املباراة 
»ه�ذا  املغرب�ي:  النج�م  أكثر«.وأض�اف 
م�ا حاولن�ا القيام ب�ه يف آخ�ر مباراتن، 

حي�ث نلع�ب ع�ىل االس�تحواذ، وم�ن 
هن�ا نح�اول الهج�وم كثريًا«.وأت�م 

زي�اش: »لي�س م�ن الجي�د دائًما 
أن يغ�ادر امل�درب ويأت�ي مدير 
فني جديد، لك�ن املدرب الجديد 
يأتي بأف�كار جديدة والجميع 
يك�ون متحمًس�ا للعمل تحت 

قيادته«.

البورتا: ميسي يدر ثلث دخل برشلونة

ديباي يرفض 
مقارنته مع بنزيما 

حكيمي يرفض العودة إلى ريال مدريد

ماوريسيو  املدي�ر يحاول  بوكيتين�و، 
لباري�س  سان جريمان، توضيح الفن�ي 

أم�ر م�ا قب�ل املواجه�ة املرتقبة ضد برش�لونة 
اإلسباني، يف دور ال�16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال بوكيتين�و يف مؤتمر صحف�ي »نكن كامل 
االحرتام ملنافسينا، نحرتم برشلونة كثريا، لكننا 
نرك�ز يف الوقت الح�ايل عىل مواجهة مارس�يليا 
يف ال�دوري، أم�ا مواجهة البارس�ا فس�تكون يف 

غضون 10 أيام«.
وأض�اف امل�درب األرجنتين�ي »ال نري�د إطالق�ا 
بالحدي�ث ع�ن مي�يس نق�ل رس�ائل معين�ة أو 
تس�خن أج�واء اللق�اء، نحرتم خصمن�ا ونركز 

فقط عىل مستوانا«.
وأش�ار يف س�ياق متصل »كيلور ناف�اس بحالة 
مطمئن�ة، ويتعاىف بش�كل جيد، لكن�ه لن يكون 
متاح�ا ملواجه�ة مارس�يليا، أو مب�اراة كان يف 
ال�كأس أو املب�اراة التالية ضد ني�س يف الدوري، 
وس�نتابع حالته لتحديد م�دى جاهزيته ملباراة 

برشلونة من عدمها«.

بوكيتينو: ال نستفز
 برشلونة بالحديث عن ليونيل

سولسكاير 
يوضح طبيعة إصابة بوجبا
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ابي�ات لألعىش الكبري أعىش قيس، وهو أبو بصري ميمون الثقافـي

ب�ن قيس ب�ن جندل من القصي�دة التي قاله�ا يف منافرة 
علقمة بن عالثة وعامر بن الطفيل، وأّولها:

شاَقْتَك ِمْن َقْتلَة أَْطالُلها
طِّ َفالوِْتِر إِل�ى حاِجر بالشَّ

َفُركِن ِمهراٍس إىِل ماِرِد
َفقاِع َمنفوَحَة ذي الحاِئِر

َ آياِتها داٌر لَها َغريَّ
ُكلُّ ُملِثٍّ َصوُبُه زاِخِر

وقد أسىل املهّم حني اعرتى
بجرسة دورسة عاقر

َزّياَفٍة ِبالرَحِل َخّطاَرٍة
ُتلْوي ِبَشَخي َميَسٍة قاِتِر

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

جربان خليل جربان
الج�ود أن تعط�ي أكث�ر مم�ا تس�تطيع، واإلباء 
أن تأخ�ذ أقل مم�ا تحتاج إليه. إن م�ا نتوق إليه 
ونعجز عن الحصول عليه أحب إىل قلوبنا مما قد 
حصلن�ا عليه. إذا كان قلبك بركانا، فكيف تتوقع 
أن تزه�و األزهار بني يديك؟ الُح�رُّ الحقيقي هو 

الذي يحمل أثقال العبد املقّيد بصرب وشكر. 
الصدي�ق املزيف كالظ���ل يم�ي ورائي عندما 
أكون يف الشمس ويختفي عندما أكون يف الظالم. 
م�ا أظلم م�ن يعطيك من جي�����ب�ه ليأخذ من 

قلبك.

ويرف�ض  الح�رب  يرف�ض 
النظ�ام الدكتات�وري وال يريد 
أن يدن�س يديه بالدماء ،مبينا 
ان بطلها أشبه ببطل )الساعة 
الذي  والع�شون(  الخامس�ة 
قاىس العدي����د  من األهوال 
والصع�اب وه�و يخ�وض يف 
الح���ياة  أوح����������ال 

وغرائبيتها .
وق�ال املختار يف ق�راءة نقدية 
خ�ص بها )املراق�ب العراقي( 
الطريق�ة  امل�وت  يفه�م  :ل�م 
التكتيكّي�ة للب�ش يف التحايل 
عليه واله�روب منه حتى وإن 
نج�وا منه ف�رتة م�ن الزمن، 
س�تكون  األخ�ري  يف  ولك�ن 
مختلف�ة،  بط�رق  املواجه�ة 

أغلبه�ا س�يكون قت�اًل وعنفاً 
ودماًء إن كانت هذه املواجهة 
يف بلد كالع�راق، لكن االنتحار 
فرص�ة  إىل  يرن�و  كان  ربم�ا 
جديدة للحياة بعيداً عن أهوال 
الح�رب ودمويته�ا، وه�ذا ما 
ح���دث يف رواي�ة الدكت�ورة 
)انتح�ار  محم�د  تهان�ي 

تكتيكي(، 
واض�اف : ان الروائي�ة تهاني 
الرواي�ة فاجأتني  محمد هذه 
بلغته�ا  كتابته�ا،  بطريق�ة 
الح�دث  وحركي�ة  وأحداثه�ا 
وتنامي�ه يف وح�دة متكامل�ة، 
وإن ب�در منه�ا تهوي�ل هن�ا 
ومصادف�ات هن�اك، لك�ن يف 
النهاي�ة اس�تطاعت الكاتب�ة 

أحداثه�ا  ع�ىل  تس�يطر  أن 
وأبطاله�ا بطريق�ة احرتافية 
واضح�ة وإن كانت خربتها يف 
تجربة الكتابة الرسدية ليست 
طويل�ة فهي لديه�ا مجموعة 
قصصي�ة بعن�وان )يف زح�ام 
الحياة(، ورواي�ة عنوانها )ما 
زلت أعشقها(، وقد ينّم هذان 
العمالن الرسديان عن موهبة 
م�ا لديه�ا لكنه�ا يف الحقيقة 
أثبتت جدارتها يف هذه الرواية 
جن�دي  قص�ة  تحك�ي  الت�ي 

العراقي�ة  الح�رب  عراق�ي يف 
الح�رب  يرف�ض  اإليراني�ة 
الدكتاتوري  النظ�ام  ويرفض 
يدي�ه  يدن�س  أن  يري�د  وال 
بالدم�اء وأن يخ�وض قضية 
ال تعني�ه من قري�ب أو بعيد، 
إّنما تخص الدكتاتور املجنون 
وح�ده، بمعن�ى أنه�ا ليس�ت 
قضي�ة وط�ن والدف�اع عنه، 
لهذا حاول بشتى الوسائل أن 
يتخل�ص ويبتعد ولم يجد غري 
طريقة واحدة وهي أن يصوب 

فوه�ة بندقيت�ه ع�ىل س�اقه 
إنس�ان  إىل  أن يوجهه�ا  ب�دل 
وبذلك سيكون جريحاً ويخىل 
املستش�فى  إىل  الجبه�ة  م�ن 
)إنه�م يريدون من�ا أن نكون 
ش�يئاً ب�ال روح، مث�ل قطعة 
مط�اط أو خش�ب، جم�اداً ال 
روح في�ه، خاضع�اً ال يغضب 
وال يث�ور، اع�ذري جنون�ي يا 
ندى، س�أطلق اآلن رصاصتي 
األخرية ول�ن أك�ون بهيمة يف 
املتقد ش�ارف  أُواره�ا  ح�رب 
ع�ىل عام�ه الخام�س ولهيبه 
يزداد رضاوة دون أدنى أمل يف 

الخمود( ص7.
واس�تدرك : لك�ن البطل حني 
يخ�ىُل يق�اد إىل املعتقل بعد أِن 
اكتشفوا فعلته وهي يف عرفهم 
جب�ن وتخاذل وحت�ى خيانة، 
من هن�ا تبدأ دوام�ة األحداث 
التي تبعده عن حبيبته )ندى( 
الت�ي من املف�روض أن يذهب 
لها وأن تت�م خطبتها. لكن ال 
يشء م�ن هذا يح�دث فتتغري 
جمي�ع البوص�الت وتنح�رف 
االتجاه�ات إىل غ�ري م�ا كان 
مخططاً لها. الرواية س�ياحة 
بانورامية واس�عة ابتدأت من 

اإليراني�ة  العراقي�ة  الح�رب 
وانته�ت يف أح�داث االره�اب 
أن  رغ�م  الطائفي�ة  والفت�ن 

يتج�اوز  ال  صفحاته�ا  ع�دد 
حت�ى  صفح�ة،   )200( ال�� 
أنه�ا، يف صفحاته�ا األخ�رية، 

ص�ارت تتعجل األحداث وتريد 
أن تنهيه�ا، وربم�ا تعبت من 
تشابكها وتواليها لكنها، وبني 

واقع وحلم ووهم.
واش�ار اىل ان الكاتب�ة أوصلت 
لن�ا الخت�ام واتض�اح مصائر 
الش�خصية  األبطال خصوصاً 
ال�ذي  )حس�ني(  الرئيس�ية 
)الس�اعة  ببط�ل  أش�به  كان 
الذي  والع�شون(  الخامس�ة 
ق�اىس من األه�وال والصعاب 
وهو يخ�وض يف أوحال الحياة 

وغرائبيتها. 
إن  أق�ول  الخت�ام  :يف  وخت�م 
الكاتب�ة تهان�ي محمد اس�م 
جدي�د يدخ�ل يف عال�م الرسد 
وأن�ا  العراق�ي،  الروائ�ي 
أتوق�ع له�ا مكان�ة مضيئ�ة 
يف تخصصه�ا ال�رسدي ال�ذي 

يضاف إىل تخصصها الطبي.
والدكت�ورة تهان�ي محمد من 
الع�راق  دورة ١٩٩٤  موالي�د 
كلي�ة ط�ب بغ�داد ممارس�ة  
نس�ائية وتولي�د  وكاتبة ادب 
قصيص وصدر له�ا كتاب من 
دار الحكمة لن�دن بعنوان )يف 
زح�ام الحياة ( ورواية انتحار 

تكتيكي هي اخر اصداراتها.

المراقب العراقي/ المحرر الثقايف...
ي��رى الكاتب حميد المخت��ار ان رواية انتحار 
تكتيكي تن�����م عن موهبة الكاتبة الدكتورة 
تهاين محمد التي أثبتت جدارتها ف����ي ه���ذه 
الرواي��ة التي تحكي قص��ة جن��دي ع���راق���ي 

ف���ي الح����رب العراقية اإليرانية.

»انتحار تكتيكي« رواية جندي يرفض الحرب والدكتاتورية وال يريد تدنيس يديه بالدماء
بطلها قاسى من األهوال والصعاب

حميد المختار

شروق 
عويُل نساِء القرية دحَر سكوَن 
الفج�ر م�ا بع�د وق�ت الصالة 
.. لعلّ�ه , املّي�ُت , أك�رب قاطني 
القري�ة عم�راً والكث�ري منه�م 
كان�وا يعتربونه ذاك�رة القرية 
دون من�ازع .. الجميع توّجهوا 
نح�و مس�جد القري�ة لحضور 
مراس�يم الصالة عليه .. وهناك 
يف بيوتاته�ا القليلة واملتفرقة , 
ثّم�ة مخ�اض ل�والدات جديدة 
تحّق�ق أّوُله�ا م�ع أّوِل حزم�ٍة 

ألشعة الشمس.

صورة
يف لحظ�ٍة إعتربُت نف�ي بها , 
أنن�ي األوف�ر حظاً م�ن غريي , 
فقد كان�ت مصادف�ة أكثر من 
رائعة , بل وعجيبة , إْذ شاهدُت 
 , الكب�ري  ش�اعرنا   , املتنب�ي 
يتجّول يف أزق�ة بلدنا , وللحق , 
لم أستطع تخمنَي هدف زيارته 
عىل وجه الدق�ة , أهَي نزهٌة أْم 
لهدٍف آخر. عرّفتُه بنفي كونه 
ال يعرفني , فأدهش�ني إرتباُكه 
الواض�ح وه�و يه�م مرسع�اً 

باإلنرصاف عني .
 » سيدي » , قلُت له , » شاعرنا 
العظي�م املبّج�ل , يّشفن�ي أْن 

ألتقط معك صورة للذكرى » . 
تلّف�َت ب�كّل اإلتجاه�ات وه�و 
خائٌف ث�م قال وبحزٍم , »  وهل 
أنا مجنوٌن ألتيَح للقتلِة  فرصة 
التع�رّف ب�ي إلُقت�����َ�ل  من 

جديد .!

 زواج  
لس�نواٍت عديدة ،كانا يطرقان 
بصرٍب وأناة، طب�وَل الحّب.. ثّم 
... س�قطا مضّمخ�ني بحّن�اء 

الزواج .

فرار
 يْستشيُط غضباً ، وبات يمقُت 
كلَّ يشء . فّك�َر باإلنتحار رغم 
خوفه الش�ديد من�ه ، ومع ذلك 
، حاول م�رات عديدة أْن يبحث 
ع�ن طريق�ٍة  س�هلة لإلنتحار 
. ويف لحظ�ة ح������اس�مة ، 
قّرر الهروب م�ن واقعه ، لكّنه 
.....  وج�َد الواق�َع ه�و اآلخ�ر 

هارباً من واقعه ..

اتحاد الكتاب التونسيين يحتفي بديوان »شيء من الذاكرة« 
املراقب العراقي/ خاص ...

وس�ط حف�ل بهيج نظم ن�ادي الش�عر التابع 
التح�اد الكتاب برئاس�ة الش�اعر عب�د الرزاق 
الحاجي نظ�م لقاء مع الش�اعرة و الكاتبة و 

الناقدة الذرائعية إبتسام الخمريي.
و قدّمت الديوان الش�اعرة سونيا عبد اللطيف 
التي أك�دت عىل عدة جوانب باألثر انطالقا من 
عتبة الغ�الف إىل اإليقاع املوس�يقي و اختالف 
املواضيع املعالجة ب�ه كالوطن و األم و األب و 

الحبيب.
 وأش�ارت اىل أّن دي�وان » يشء م�ن الذاك�رة 
» تلتق�ي ج�ل نصوصه ح�ول الح�زن و األلم 
و الوج�ع.. تفاع�ل الحض�ور الكري�م تفاعال 
إيجابي�ا ع�ىل غ�رار الدكت�ور حم�د حاجي و 
الش�اعر الكبري ُس�وف عبيد و دكتورة مفيدة 
الج�اليص.. و غريهم أش�اروا إىل أن النصوص 
ق�د حوت عىل عن�رص التجدي�د و التطور رغم 
أنها نصوص كتبت ما بني 200٣ و 200٦ كما 
أضاف الش�اعر الكبري س�وف عبيد أن الشاعر 
تحفر اس�مها يف س�ماء الثقاف�ة العربية بكل 

جدية و مثابرة.. 
وش�ارك الش�اعرة ابتس�ام الخمريي االحتفاء 
بديوانه�ا الراب�ع »يشء م�ن الذاك�رة » ع�دة 
ش�عراء و نقاد و إعالمي�ني  فكان لقاء ناجحا 

من حيث التنظيم و الحضور و الحوارات.

ويذك�ر ان الديوان أحتوى ع�ىل واحد و ثالثني 
قصيدة من ش�عر ح�ر و نث�ري و عمودي.. و 
ق�د جاءت القصائد مكتنزة أس�ئلة وجودية .. 
قلق و توتر عاش�ته الش�اعرة متأثرة بأوضاع 
سياس�ية عرفها العال�م العربي و هي ما تزال 
تكتب ع�ن الوجود و إن ظه�رت مالمح الحب 

فهي حبها للوطن و الوالد و اإلنسان..
ابتسام الخمريي هي أستاذة مدارس ابتدائية، 
عضو اتحاد الكتاب التونسيني و رئيسة رابطة 
الكاتبات التونس�يات فرع سوس�ة و س�فرية 

الس�الم بأكاديمي�ة الس�الم بأملانيا و س�فرية 
االتح�اد الع�ام للمبدعني باملغ�رب و عضو يف 
عدة منظمات و جمعيات عربية .. كما كرمت 
كأفضل مائة ش�خصية لعام 20١8 من اتحاد 

منظمات الشق االوسط بفرنسا..
ص�در لها ديوان خواطر مس�افر و صلوات يف 
هي�كل الحي�اة ق�رص مضغ�وط و مجموعة 
قصصية غواية الس�كني بالقاهرة و مجموعة 
قصصي�ة » نقيق الزم�ن« عن اتح�اد الكتاب 

التونسيني تحت الطبع.

املراقب العراقي/ متابعة...
»هدنة اللتقاط األنفاس«رواية مهمة ألن مؤلفها 
كاتب كبري وش�هري ه�و جورج أوروي�ل ونِشت 
ه�ذه الرواية للم�رة األوىل ىف يونيو ع�ام ١٩٣٩م، 

قبل وقٍت قص�ري للغاية من اندالع الحرب العاملية 
الثانية. 

تحكي الرواية ِقصَة رجٍل يف منتصف العمر ينتمي 
إىل الطبق�ة املتوس�طة الدني�ا، ويعم�ل مندوًبا ىف 

إحدى رشكات التأمني، ُيدعى »جورج بولينج«.
بع�د حصول�ه ع�ىل طق�م أس�نانه الجدي�د، ب�دأ 
»بولين�ج« ىف اس�رتجاِع ذكري�ات ِصب�اه، وق�رَّر 
بينفيل�د؛  لوي������ر  بل�دة  إىل  عائ�ًدا  اله�روب 
حي�ث املن�زُل الذي ق�ى فيه ِصب�اه بالقرب من 
نه�ر التايمز، وكان�ت تلك بمثابة هدن�ة اللتقاط 

األنفاس. 
كان ُيفك�ر ب�ني الح�ني واآلخ�ر خ�الل رحلته يف 
املَخاط�ر الوش�يكة للحرب التي كانت عىل وش�ك 
ق بسقوِط  االندالع، قبل أن ُيشاِهد َمخاوفه تتحقَّ
قذيفٍة بالخطأ عىل بلدت�ه. وقد ُصدم من حقيقِة 
أنه لم يبَق يشء هناك كما كان، وأن كل يشء تغريَّ 

بصورٍة كبرية. 
ترسم الرواية صورًة واضحة لقلِق ما قبل الحرب، 
وال�رصاع ب�ني الحن�ني للم�ايض والتق�دُّم نح�و 
املس�تقبل؛ وُتَعد ذات طاَبع تشاؤمي؛ إذ يتبنيَّ من 
خاللها كيف أن النزعَتني االستهالكية والرأسمالية 
�ران أفضل م�ا يف الريف اإلنجلي�زي، وأنَّ َثمة  ُتدمِّ

مخاطَر خارجيًة جديدة كربى تواجه بريطانيا.

عبدالرزاق السويراوي  رشا الفوال
ع�ىل اف�رتاض أن الرواي�ة تتص�ل اتص�اال مبارشا 
بقضايا الناس يف إطار تتش�ارك في�ه أحداث تنمو 
لتص�ل إىل ال�ذروة ث�م الح�ل؛ فالرواي�ة التاريخية 
ق�د تع�ود إىل امل�ايض، الس�تثمار أحداث�ه وإضفاء 
ظاللها ع�ىل الحارض اعتمادا ع�ىل الوجدان ورصد 
الرصاع�ات، الت�ي قد يك�ون موضوعه�ا الحروب 

والسياسات العنيفة.
يف رواي�ة »حفل�ة أوه�ام مفتوحة« الص�ادرة عام 
20١8، ع�ن دار س�ؤال للن�ش، للكات�ب الس�وري 
هوش�نك أويس، نحن أمام رصد تاريخي لإلنس�ان 
ورصاعه يف مواجهة أوهام املجتمع السائدة؛ حيث 
عرضت الرواية ُس�لطة االستبداد وكبح أي محاولة 
للتفرد اإلنساني، اعتمادا عىل رصد السياق الواقعي 
بكل ما يحمل من قهر وبحث عن الحرية، من خالل 
الرسد ال�ذي توازى فيه مفهومان متعارضان، نزع 
األول إىل إح�الل نظ�ام االنتماء واالمتث�ال للمعايري 
الثقافية والسياس�ية الس�ائدة، وأراد الثاني إحالل 
نظ�ام الطاع�ة والخوف مح�ل الحري�ة، ليس من 
املصادف�ة إذن أن تأت�ي بني�ة الرواية مقس�مة إىل 
ث�الث مروي�ات بثالث�ة عناوين مس�تقلة، تتس�م 
بجدلية الخف�اء/ التج�ي؛ وألن التعامل مع النص 
األدب�ي تحليال ونق�دا، وفق املنه�ج النفي ينصب 
عىل«الدالالت التي ق�د تتأثر بالعقل الباطن للكاتب 
أكثر من تأثرها بعقله الواعي«؛ فال يخرج الحديث 
ع�ن الرصاع وآلياته النفس�ية عن ق�درة الكاتب يف 
القبض عىل اللحظات الس�يكولوجية، التي أنتجت 

األح�داث، والت�ي س�نتناولها م�ن خ�الل املح�اور 
التالي�ة: انطالقا من ك�ون »التاريخ ه�و رواية ما 
كان، والرواي�ة تاري�خ م�ا كان يمك�ن أن يك�ون« 
فأح�داث الرواية الحالية جعلت م�ن التاريخ إطارا 
محكم�ا لألح�داث، كأن الكات�ب اس�تعاد امل�ايض 
عرب االنتماء إىل زمن س�حري دائري ُيعمم س�لطته 

الدنيوي�ة؛ بحي�ث يك�ون تاري�خ الرصاع أرش�يفا 
للُحكم ووس�يلة لتحقيق انحيازه إىل فكرة الحرية، 
دفاعا عن هويت�ه، أما إذا تناولن�ا أطراف الرصاع، 
فس�نجد أن الفضاءات املأزومة تضافرت لتش�كل 
الفع�ل الضاغ�ط ع�ىل نفس�ية البط�ل الرئيي يف 
املروية األوىل، التي حملت عنوان »غريب عىل أراض 
غريب�ة«، حت�ى ان املتلق�ي يس�تطيع التمييز بني 
ال�رصاع الظاهري الذي برز يف فعل التضحية، »ألنه 
عاد وس�قط تحت تأثري الدعاية التي س�وقت لنبل 
وإنسانية املشاركة يف تلك الحرب«، ثم الرصاع عىل 
مس�توى العالقات العاطفية والذي اتب�ع فيه آلية 
التس�امي حيث السلوك بطريقة الشعورية مسلكا 
حضاري�ا بالتزام�ن م�ع أح�داث الح�رب، ليربز يف 
املروية الثانية التي حملت عنوان »موتى يعيش�ون 
أكثر مما ينبغي«، الرصاع الخفي الدال عىل استالب 
اإلنس�ان ومجاهداته املس�تمرة الس�رتجاع اتزانه، 
ال�ذي اتبع في�ه آلية اإلب�دال و«تحوي�ل الرصاع إىل 
صورة مقبولة شخصيا كمنفذ للطاقة املحتبسة«، 
فيقول«التعامل مع األش�ياء بحيادية وموضوعية 
يس�توجب التطهر وال�رباءة من الذاك�رة« البد هنا 
أن نش�ري إىل أن�ه يف املروي�ة الثالث�ة، الت�ي حملت 
عنوان »قطار أعمى ال يخل�ف مواعيده«، اتبع آلية 
اإلس�قاط التي ينسب الفرد فيها مخاوفه ورغباته 
وأف�كاره غري املرغ�وب فيها إىل أش�خاص آخرين؛ 
كوسيلة لحماية ذاته«، ما يتيح له تجنب السقوط 
أم�ام دوافع�ه العدوانية، والتأكيد ع�ىل أن اآلخرين 

هم الذين يمتلكون مثل هذه الدوافع.

»حفلة أوهام مفتوحة« التاريخ إطارا محكما لألحداث

»هدنة اللتقاط األنفاس« بين الحنين 
م نحو المستقبل للماضي والتقُدّ

 املراقب العراقي/ متابعة...
دعت وزارة الثقافة وس�ائل اإلع�الم اىل توخي الدقة 
وأخذ املعلومة من مصدرها الوحيد املتمثل بالجهات 
ان  اإلعالمي�ة بع�د  بال�وزارة ومكاتبه�ا  املس�ؤولة 
تس�ببت اعمال صيانة املدرس�ة املستنرصية بحملة 
فيسبوكية ضدها.وذكر بيان للوزارة تلقت )املراقب 
العراق�ي ( نس�خة من�ه : تداولت وس�ائل التواصل 
االجتماع�ي وبع�ض املواق�ع اإللكرتوني�ة املبغضة، 
ص�وراً قديمة ألعم�ال ترميم وتأهي�ل املوقع األثري 
الكبري )املدرس�ة املس�تنرصية( عىل أنه�ا واقع حال 
آل�ت إليه تلك املدرس�ة، وقد اس�تند املغرضون ممن 
يتصي�دون يف املاء العكر، عىل ص�ور تعود اىل املراحل 

األوىل من أعمال الرتميم والتأهيل يف العام 20١٣.
واضاف البيان : ان وزارة الثقافة والس�ياحة واآلثار 
وبعد ه�ذا التداول امليء تود أن توض�ح أنه وبدليل 
الص�ور األخ�رية املرفقة ضم�ن ه�ذا التوضيح أن« 
الص�ور املتداول�ة التي يبثها املتصي�دون، هي ضمن 
ملف إع�ادة تأهي�ل املدرس�ة العريق�ة يف خطواتها 
األوىل،  التي تحرص الوزارة عىل االهتمام بها، ضمن 
منهاجه�ا املبني عىل املحافظة ع�ىل املواقع األثرية، 
وقد انتهت تلك اإلجراءات الفنية التي اش�تغل عليها 
مهندس�ون وفني�ون مختص�ون من�ذ أش�هر عدة، 
وكان اله�دف منه�ا التخلّص من املي�اه الراكدة التي 
يعني دوام ركوده�ا تأّثر البناي�ة برمتها بالرطوبة، 
نتيج�ة بقاء تلك املياه يف أس�طح البناية، وقد تعامل 

املختصون بطرق علمية مع الحالة عرب سحب املياه 
ع�ن طريق نص�ب )املرازي�ب( ومن ثم ت�ّم رفع تلك 
)املرازيب( منذ أش�هر ع�دة، لكن من يريد اإلس�اءة 
للوزارة ومشاريعها، اعتمدوا الصور القديمة وسيلًة 

وحيدًة للقدح والذم.
وتاب�ع : ان وزارة الثقاف�ة إذ تص�در توضيحها هذا 
فهي تدعو وس�ائل اإلعالم بكافة مس�مياتها املرئية 
واملس�موعة واملقروءة اىل توخي الدقة وأخذ املعلومة 
م�ن مصدره�ا الوحيد املتمث�ل بالجهات املس�ؤولة 

بالوزارة ومكاتبها اإلعالمية.

المدرسة المستنصرية تتسبب بحملة 
فيسبوكية ضد وزارة الثقافة

قصص قصيرة جدا
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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. نور 9
على 
نور

حيدر  االقدم  املهندسني  رئيس  تحدث 
لدائرة  العام  املدير  معاون  نايف،  عادي 
املجاري،  قائالً: »تعد الدائرة مع ماء بغداد 
العاصمة،  يف  الخدمية  الدوائر  اقدم  من 
ومسؤولية هذه الدائرة هي عمل شبكات 
اذ  العاصمة،  جانبي  يف  الصحي  الرصف 
رئيسة،  خطوط  ثالثة  سابقاً  لدينا  كان 
جانب  يف  واثنان  الكرخ،  جانب  يف  االول 
الكرخ خطوط  ولدينا يف جانب  الرصافة، 
يو.   . دبل  الـ)  خط  منها  ناقلة  رئيسة 
الواقعة  املناطق  الخط  هذا  ويخدم  تي(، 
املنصور،  وبلدية  الشعلة  بلدية  ضمن 
تجميع  هي  املجاري  دائرة  ومسؤولية 
مياه الرصف الصحي يف العاصمة ونقلها 
مشاريع  اىل  لتذهب  رئيسة  خطوط  يف 
الكرخ  جانبي  يف  ايضاً  والواقعة  املعالجة 

والرصافة«.
الرصف  مياه  ترمى  ملاذا  سؤالنا  وعن 
الصحي يف بغداد بنهر دجلة وتلوثه، نفى 
املعالجة  غري  املياه  رمي  نايف  املهندس 

االن، واكد انها حالياً ال ترمى يف النهر بل 
ترمى بعد املعالجة.

جانب  »يف  أنه  اىل  نايف  املهندس  ولفت 
الكرخ كانت سابقاً مياه الرصف الصحي 
التخريب  اعمال  بعد  دجلة  نهر  يف  تصب 
 10/  23 وبتاريخ   2007 عام  جرت  التي 
تأهيل عدد  باعادة  املبارشة  تمت   2017/
تم  أن  بعد  الصحي،  الرصف  خطوط  من 
وحتى  الالزمة  املالية  التخصيصات  اعداد 
الصحي،  الرصف  مياه  تمت معالجة  االن 
وصار املاء يذهب اىل النهر بعد معالجته، 
نسبة  تقليل  عىل  تعمل  املعالجة  وهذه 

التلوث يف املياه حتى وصلت اىل 47 %«.
واضاف »بعد التوسعات االفقية السكانية 
الدائرة  عملت  بغداد،  مناطق  يف  الجارية 
جديدة  سرتاتيجية  مشاريع  انشاء  عىل 
تم  مرشوعان  ومنها  الكرخ،  جانب  يف 
احدهما  الخدمة،  ودخال  تنفيذهما 
مرشوع الجنوب الغربي، ويبدأ من تقاطع 
غريب  )ابو  قاطع  يف  الخرضاء  منطقة 

بالعامرية  مروراً  القديم  العامرية(   –
بالخط  ويربط  الرشيد  بلدية  وقاطع 
من  يبدأ  الذي  االضايف،  الغربي  الجنوبي 
طريق  بموازاة  الجادرية  جرس  تقاطع 
حلة - بغداد اىل منطقة ابو دشري، ثم اىل 
الدورة  منطقة  وهي  ثانية  رفع  محطة 
خطوط  بثالثة  املياه  تضخ  والتي  الثانية 
اىل  بدورها  املاء  تضخ  ناقلة  رئيسة 

مرشوع البوعيثة الذي تم تأهيله«. 
الرصافة سابقاً  يوجد يف جانب   « وتابع 
الذي  بغداد  خط  هما  رئيسان،  خطان 
تأسس يف نهاية الخمسينيات من القرن 
 ،1961 عام  يف  الخدمة  ودخل  املايض 
بني   الواقعة  املنطقة  الخط  هذا  ويخدم 
كال  ويخدم  الجيش  وقناة  دجلة  نهر 
الرصافة  ومركز  االعظمية  مناطق  من 
اىل  يصل  حتى  الجديدة  وبغداد  والكرادة 
نهاية مرشوع الرستمية القديم، والخط 
مناطق  يخدم  الذي  زبلن  خط  هو  اآلخر 
الرشطة،  وقناة  الجيش  قناة  رشق 
الصدر  ومدينة  الشعب  مناطق  وكذلك 
الجديدة  وبغداد  الثانية  والصدر  االوىل 
والغدير، ثم يلتقي املرشوعان يف مرشوع 
للمعالجة  مرشوعان  ولدينا  الرستمية، 
هما مرشوع الرستمية القديم ومرشوع 
بمعالجة  يقوم  الذي  الثالث  التوسع 
طاقتها  كل  تملك  املشاريع  وهذه  املياه 

التصميمية«. 
مع  الصحي  الرصف  مياه  اختالط  وعن 
الرشب  مياه  مع  واحياناً  االمطار  مياه 
ان شبكات  ذلك  السبب يف   « نايف  اوضح 
مياه املجاري كانت سابقاً منفصلة وهي 
وشبكة  الصحي  الرصف  مياه  شبكة 
التي  والظروف  الحروب  ونتيجة  االمطار، 
خطوط  اغلب  صارت  العراق،  بها  مر 
الشبكات الحديثة شبكات مشرتكة ، ملياه 
يف  مشكلة  وال  املجاري،  ومياه  االمطار 
مياه  اختالط  اما  املياه،  معالجة  بعد  ذلك 
يف  يحدث  فهذا  الرشب،  مياه  مع  املجاري 
املناطق القديمة جداً، لوجود التخسفات، 
مياه  شبكة  يف  تكرسات  تحدث  كما 
املنفذة  االنابيب  كانت  وسابقا  الرشب، 
واالزبستية  بالستيكية،  وليست  ازبستية 
اما  التشغييل،  عمرها  انتهى  يكون  قد 
ومعالجات  باصالحات  القيام  فهو  الحل 

وتنتهي املشكلة«. 
بفتحات  الخاصة  االغطية  فقدان  وعن 
ارضاراً  يخلف  ما  الشوارع،  يف  املجاري 
املجاري  اىل«أن شبكة  نايف  للسابلة لفت 
الدوائر  اختصاصات  ضمن  من  الداخلية 
والتنظيف،  الصيانة  ناحية  من  البلدية 
تنفيذ  عن  مسؤولة  فنية  كدائرة  ونحن 
واملشاريع،  الرئيسة  والخطوط  الشبكات 
اضافة اىل ان الدوائر البلدية تقوم بعملية 
لكثرة  ولكن  املفقودة،  االغطية  تعويض 
الذين  و)الدوارة(   املتجولني  الباعة 
)اهني(  كمادة  وتباع   االغطية  يرسقون 
وتذهب اىل املعامل، طالبنا بمتابعة معامل 
باغطية  استبدالها  يمكن  وال  الصهر، 
ضغط  تتحمل  ال  كونها  بالستيكية 
التجاوزات  وهذه  الشارع،  يف  السيارات 
اىل  اضافة  املواطن،  وعي  قلة  عىل  تدل 

مخالفته للقانون«. 
وعن رضورة تنظيف املجاري اشار النايف 
اىل أن »اغلب الدوائر البلدية تقوم بحمالت 
والثامن،  السابع  الشهر  يف  تبدأ  تنظيف، 
بجانب  املوجودة  التنظيف   بقايا  عن  اما 
فذلك  ترفع،  أن  دون  املجاري من  فتحات 
لقلة وعي العمال باهمية النظافة واحيانا 
)كواني(  سميكة  اكياس  يف  وضعها  يتم 
لعملية  املكملة  الحوضيات  وترفعها 

التنظيف«. 
كاظم  االمري  عبد  جعفر  املهندس  تحدث 
من قسم التصاميم يف دائرة مجاري بغداد 
عن الخط الناقل املعروف باسم )زبلن( اذ 
الرشكة  الخط، الن  : »جاءت تسمية  قال 
)زبلن(،  واسمها  املانية  كانت  املنفذة 
وكان ذلك يف بداية الثمانينيات من القرن 
مكتب  قبل  من  كان  والتصميم  املايض، 
هيد(  )جون  اسمه  انكليزي  استشاري 
والذي انفرد بوضع تصاميم كامل خطوط 
املجاري يف بغداد لغاية عام 2000، ويشري 
 2000 عام  بعد  انه  اىل  كاظم  املهندس 
دراسة  ووضعت  يابانية  رشكة  جاءت 
الكرخ فقط، تستمر حتى  ملجاري جانب 
تجري  أن  املقرر  من  وكان   ،2030 عام 
الرشكة اليابانية دراسة لجانب الرصافة، 
ولكن مبلغ القرض الياباني لم يكن كافياً، 
ما يعني ان عمر الخط اآلن )40( عاما ، 

وطوله  يبلغ )25( الفا و)400( مرت«.

تلعب العادات والتقاليد دوراً كبرياً يف اختيار أسماء املواليد، السيما يف مجتمعاتنا 
لحظة  منذ  للفرد  مالصقة  تبقى  كونها  لألسماء،  كبرية  أهمية  وتعطى  الرشقية، 
والدته وحتى بعد مماته، ويف املوروث الشعبي ألغلب األرس تتم تسمية األبناء وفقاً 
لحسابات ودالالت ورموز معينة. وتنسب أسماء األطفال إىل اآلباء واألجداد لحبهم 
الشديد وتعلقهم بهم، فيقول خلف أحمد )32( عاماً »أطلقت اسم والدتي عىل ابنتي 
لحبي لها ولتذكرني بها طوال الوقت«، مؤكداً »اختار أبي اسمي تيمناً باسم جدي«.

ويرغب آخرون بعدم تكرار تجربة تسمية األبناء عىل أسماء أجدادهم وآبائهم، كون 
أغلبها قديمة وال تتماىش مع أسماء هذا العرص.فبني جيجان موحان )35( عاماً، 
لن أطلق اسم والدي عىل أي طفل من أطفايل، ولكوني كنت املولود األول يف األرسة 

فسماني والدي عىل اسم جدي«.
أما كريمة حسني )30( عاماً، فكان اسمها عىل اسم جدتها ما جعلها محبوبة بني 
أعمامها وتشبهها إىل حد ما يف صفاتها ومالمحها، وتعاني الشابة صباح كاظم من 
مشكالت عديدة بسبب اسمها، لكونه ال يدل عىل جنس معني، فتواجه املعاناة التي 
تتخللها الدعابة أثناء قراءة أسماء الحضور أمام زمالئها الطلبة يف الجامعة، أو يف 
الدوائر الرسمية لتؤكد ضاحكة«أواجه األمر بابتسامة يف بعض األحيان، طاملا ليس 

يل ذنب باختيار اسمي«.
السينما  نجوم  من  املشاهري  أسماء  يطلقوا  أن  اليوم  كثريون  شباب  ويفضل   
والرياضة عىل مواليدهم، كالشابة زينب حمدان التي رفضت تسمية طفلتها باسم 
الرتكية  زهرة عىل والدة زوجها، وأرصت عىل تسميتها نيهال، وهو اسم نجمتها 
املفضلة، ما ادى  لنشوب خالف بينها و بني زوجها لبعض الوقت ودفعه  ملناداتها 
أنها  كما  قديما،  االسم وجدته  يعجبني  وتؤكد حمدان:«لم  ليغيظ زوجته،  بزهرة 
كأسماء  العربية  لألسماء  وكان  أحبه«.  الذي  باالسم  بتسميتها  الحق  ويل  طفلتي 
الجدد،  املواليد  ملختلف  أيضا  نصيبها  العرب  والقادة  والزعماء  القدماء  الشعراء 
العسكري  القائد  باسم  تيمناً  الدين  صالح  ابنه  عاماً،   )40( رحيم  أركان  فسمى 
والحجاز  الشام  بالد  وبتوحيده  االيوبية،  الدولة  أسس  الذي  األيوبي  الدين  صالح 
كثرية  ومعارك  حمالت  وقيادته  بانتصاراته  »اقتداء  بفخر  رحيم  وأوضح  ومرص، 
الستعادة األرايض املقدسة، إذ كان يحظى باحرتام العاملني الرشقي والغربي«.أما 
عمر  العربي  الثوري  املقاوم  لقب  عىل  املختار  الكبري  ابنه  فسمى  الصفار  حسني 
املختار، لحبه له ولشجاعته يف محاربة االيطاليني ملدة عرشين عاما حتى تم إعدامه 
البطولة  صفحات  يف  اسمه  ليخلد  عمره،  من  السبعني  يف  وهو  صورية  بمحكمة 
وننادي  دائما،  نتذكرهم  أن  يستحقون  بحماس:«هؤالء  وقال  العربية.  والثورة 
بناتهم،  عىل  زوجاتهم  أسماء  يطلقون  من  وألقابهم«.وهناك  باسمائهم  أبناءنا 
السيما إذا كان الزواج مبنيا عىل قصة حب جميلة، كالشاب مرتىض إبراهيم الذي 
سمى ابنته األوىل مروة عىل اسم زوجته وقال:«كان االسم تقديرا لزوجتي، وتعبريا 
ابنه  اسم عيل عىل  فأطلق  عاما،   )37( واملودة«.أما صالح محمد  بيننا  الحب  عن 
تخليدا السم أخيه الشهيد، ليقول محمد متأثرا، وهو يحبس دموعه: »لم أجد غري 
اسم أخي الذي استشهد يف كركوك قبل عامني مالئما لطفيل، وألنني كنت متعلقا به 

وكلما تذكرته فاضت عيناي بالدمع«.
بتسمية مواليدهم عىل  أبنائهم  اآلباء عىل  نتيجة إرصار  أحيانا  الخالفات  وتنشب 
الحفيد  يجعل  ما  لرغبتهم،  األبناء  فيخضع  املقاطعة،  إىل  األمر  ليصل  أسمائهم، 

ويضطر  الئق،  وغري  جدا  قديما  االسم  كان  إذا  خاصة  جده،  عىل  ناقما 
أعوام،  مرور  بعد  اسمه  لتغيري  قضائية  دعوة  لرفع  بعضهم 

كحال تايه قاصد )45( عاما، ليحدثنا ضاحكا: »السخرية 
واالستهزاء من أقراني يف املدرسة ونظرتهم القارصة يل، 
دفعتني لتغيري اسمي بعد سنوات وبذلك تخلصت من 

تلك الوصمة«.

ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثالث: في نكبته وغيبته ووفاته.

أسماؤنا ودور العادات 
والموروث في اختيارها

عقدة »العمر« .. معاناة المرأة مع سؤاله

مرافق المريض..داعم معنوي أم معرقل للخدمات والنظام؟

القــوش 

تعد دائرة المجاري واحدة من 
اقدم الدوائر الخدمية في امانة 

بغداد، اذ تأسست في مطلع 
خمسينيات القرن الماضي، وكان 

اسمها في ذلك الحين )مصلحة 
مجاري بغداد (، وفيها العديد 

من شبكات الصرف الصحي، 
والخطوط الناقلة لمياه الصرف 
ومن اهمها )خط زبلن( المنفذ 
من قبل شركة المانية، وصممه 

مكتب )جون هيد( البريطاني 
في مطلع الثمانينيات من القرن 

الماضي، و يمر في عدد من احياء 
شرق العاصمة، حتى يصل الى 
الرستمية، اذ ان طوله اكثر من 

)25( كيلومترًا. 

اختالط مياه الصرف الصحي مع االمطار خطر يهدد حياة المواطن و البيئة 
االثنين   8  شباط  2021   العدد  2520  السنة الحادية عشرة

بها  يمر  التي  الحرجة  الحاالت  أغلب  يف   
شخص  اىل  يحتاج  ما  عادة  املريض، 
أزمته،  تجاوز  عىل  ليعينه  له،  مرافق 
ويلبي احتياجاته التي ال يستطيع فعلها 
املنزل،  او  باملستشفى  سواء  بنفسه، 
له  الطبيب  او  املمرض  بمثابة  فيكون 
ووجوده ال غنى عنه، وعادة ما يف كل ارسة 
هناك من يتقن اداء ذلك الدور االنساني، 
يف  والطمأنينة  األمل  من  نوعا  ويزرع 

نفسية املريض.
خالل  قيس  سما  االنهيارتؤكد  مرحلة 
تعرضها لحالة مرضية اقعدتها يف الفراش 
االعتيادية  حاالت  يف  حتى  اشهر،  عدة 

وبداية مرضها، كان ألختها دور كبري يف 
وصلت  ألنها  لها،  النفيس  الدعم  تقديم 
الزائد  التفكري  بسبب  االنهيار  مرحلة  اىل 
والقلق والخوف من عدم الشفاء وتفاقم 
من  تمكنت  ملا  ذلك  ولوال  وضعها،  سوء 
تجاوز تلك املحنة موضحة:  »لقد عملت 
أختي عىل التخفيف من أملي بوقوفها اىل 
جانبي، وشجعتني عىل الصرب لعبور تلك 
االيام،  تلك  صعوبة  من  وبالرغم  االزمة، 
لكن مهمتها كانت اصعب، ألنها رافقتني 
اليوم،  طوال  باستمرار  معي  وتواجدت 
واملستشفيات،  لالطباء  مراجعتي  خالل 
عن  وعجزي  السيئ  مزاجي  وتحملت 
املرض  مع  بايجابية  التعامل 

وقتها«.
محمود  يرى  حني  يف   
وجود  من  بّد  ال  سامي، 
لكل  مرافق  شخص 
ما  يف  السيما  مريض، 
السن  كبار  يخص 
ويصبح  واالطفال، 
رضورة  اكثر  ذلك 
االمر  يتطلب  عندما 
باملستشفى  البقاء 
والتفرغ  ايام،  لبضعة 
يف  وبالذات  له،  كليا 
الذي  الحايل  الوقت 
كورونا،  وباء  به  ينترش 

والذي يستوجب أخذ االحتياطات الالزمة 
لتجنب حصول العدوى، حيث تقل مناعة 
عرضة  اكثر  يكون  وبالتايل  مريض  اي 
لالصابة بكورونا، مشريا اىل انه لم يتخَل 
عن والده املريض وبقي بصحبته حتى يف 
رحلة السفر، لغرض العالج بإحدى الدول 
أصعب  املهمة  صارت  وهناك  االجنبية، 
وما  البلد،  خارج  معوقات  واجه  ألنه 
اضطره لالستعانة ببعض املساعدين له، 
وذلك أسهم يف تحقيق شفاء ارسع لوالده 

وتحسن حالته نوعا ما.
اما السيدة هناء هادي مكي، فقد اصبحت 
بعد  املريض  مع  التعامل  يف  خربة  تمتلك 
املتوىف،  عدة تجارب خاضتها مع زوجها 
املسنة،  والدته  وكذلك  مرضه  خالل 
اغلب  بها  وتستعني  اليها  تلجأ  وصارت 
تقول:  صديقاتها،  وحتى  أرستها  افراد 
التحمل لذلك تصلح  اكثر قدرة عىل  املرأة 
كمرافق جيد موثوق به للمريض، مؤكدة 
انها باتت تسمى )طبيبة العائلة( بعد أن 
تمكنت وملدة سنوات طويلة من اكتساب 
مهارات طبية وعالجية عديدة، والن لديها 
قابلية يف االهتمام بكل ما يخص املريض 
واالعتناء به، وبحسب قولها فهو يحتاج 
ويحرص  بنظافته  ويهتم  يرعاه  من  اىل 
دوائه  ومواعيد  نومه  أوقات  معرفة  عىل 
وكل التفاصيل الدقيقة االخرى،  وتضيف 
تواجدي  اثناء  االطباء  من  تعلمت  مكي: 

اي  ملرافقة  املستشفيات،  يف  دائم  بشكل 
مريض من أرستي طرق واساليب التعامل 
العون  أقدم  كنت  أنني  حتى  الصحيح، 
شخص  لكل  النصح  وبعض  واالرشادات 
املستشفى،  يف  التقيه  اخر  مريضا  يرافق 
الكربى  االخت  بوصفها  اخر  جانب  من 
ارستها  افراد  تحيط  فهي  البيت،  يف 
لهم  ثانية  ام  وكانها  وعنايتها،  بحنانها 
والديها  تصف  العمر،  بهم  تقدم  مهما 
بأنهما االقرب لها لذا تسعى لتوفري اجواء 
الراحة لهما، كونهما يف سن كبري وعرضة 
للمرض بسهولة وباستمرار، فتحاول ان 
تلك  تماما ملساعدتهما يف  تكون متفرغة 

الظروف.
العبيدي  وهيب  محمد  الدكتور  يرى   
وصدرية(:  وقلبية  باطنية  )اختصاص 
مع  واحد  مرافق  حضور  االفضل  »من 
املريض، وبرشط أن يكون انسانا متعلما 
وملما  تاما  صحيا  وعيا  ويمتلك  ومثقفا 
بالجوانب العلمية، كذلك أن يكون عىل قدر 
جيد من املعرفة بطرق واساليب التعامل 
مع املالكات الطبية، اما بالنسبة لكورونا 
الكثري  والعدد،  الزخم  من  دوما  نحذر 
املستشفى،  او  العيادة  عىل  يرتدد  الذي 
املرض  وانتقال  العدوى  لحدوث  تجنبا 
بتوجيه  نقوم  ما  وغالبا  املرىض،  لبقية 
ال  ألننا  املريض،  عن  بالنيابة  يحرض  من 

نستقبله بنفسه«.

إجابة  من  حواء  تتهرب  ما  دائماً   
الحقيقي  عمرها  عن  اآلخرين 
أو  عزباء  كانت  إن  ذلك،  يفرق  وال 
إرضاء  وهي  واحدة  فاألنوثة  متزوجة، 
رغبتهن الداخلية للظهور بصورة مثالية، 
أسباب  ولعدة  أكرب،  او  عمراً  أصغر  سواء 

منها نفسية وأخرى اجتماعية.
الثالثني عاماً  الزواج بعد سن  املرأة عن  إنَّ تأخر 
وذلك  عمرها  بشأن  الكذب  إىل  يدفعها  ما  أكثر  هو 
يف  خصوصاً  أجرمت،  وكأنها  لها  املجتمع  نظرة  بسبب 
له  ووضعت  يشء،  كل  قولبت  التي  الرشقية،  املجتمعات 
إطارا وعمرا محددين، يعد شاذاً كل من خرج عنهما، ندى 
نفسها  تغالط  زالت  ما  عاماً(  تفوق)األربعني  التي  محمد 
زوج،  عىل  تعثر  أن  أمل  عىل  ثالثينية،  إنها  وتقول  والناس 
حيث قالت والحزن يبدو عىل مالمحها التي كستها بعض 
التجاعيد حول العينني والفم: »أشعر بالضيق من بعض 
التعليقات السلبية، لو أفصحت عن عمري الحقيقي«. 

وقد شاطرتها الرأي نفسه املواطنة انتصار هادي عزباء تعدت 
أنها  إال  االرتباط،  فكرة  عن  تخلت  أنها  ومع  عمر)الخمسني(، 
الناس بشأن عمرها وتدعي أنها أربعينية وقد  ما زالت تخادع 

عرّبت عن ذلك قائلة: »ال أريد سماع كلمة عانس«.
هناك من يعدون سؤال )كم عمرك؟( من األسئلة الخاصة التي 
ال يحق لآلخرين طرحها، فاملواطنة عائشة أحمد ترتك االجابة 
عليه  طرحها  خالل  من  عمرها  معرفة  يريد  من  لكل  مبهمة، 
ونزوالً، دون  املقابل يخمن صعوداً  ليبقى  سؤال )كم تتوقع؟( 
أجيب عن  ان  أحب  »ال  قالت:  الحقيقي وقد  الرقم  اىل  الوصول 

يشء ان لم أكن أرغب بذلك«.
السؤال وأعدته  امتعاضها من هذا  أم عبدالله عن  بينما عربت 
تحب  وال  بسنوات،  زوجها  تكرب  فهي  ايضاً،  الخصوصية  من 
يهتم  »لَم  محتدمة:  ومالمحها  وتساءلت  بذلك  أحد  يعرف  أن 

اآلخرون ملعرفة أعمارنا؟«.
عىل  أخريات  وتُقبل  التجميل  جراحات  النساء  بعض  تجري   
معها  وتخفي  الحقيقة  مالمحها  لتخفي  فيه،  املبالغ  التزين 
عن  النمطي  سؤاله  يطرح  بساطة،  بكل  أحد  ويأتي  عمرها، 

عند  السؤال  ذلك  يثريه  بما  منه  معرفة  أية  دون  من  عمرها، 
عمليات  عرش  من  ألكثر  خضعت  محمود  سهى  منهن،  الكثري 
العتقادها   )25( سن  عبورها  بمجرد  ونحت  وتجميل  حقن 
ُسئلت  وان  بذلك،  بالعمر  التقدم  عن  مالمحها  ستوقف  انها 
األجابة  من  للتهرب  كطريقة  باملزاح  ترد  ما  دائماً  عمرها  عن 
الحقيقية، وتقول بعد تنهيدة تطلقها »سأحارب عالمات الِكرب 

قبل ظهورها«. 
ذاته  السؤال  عىل  مظفر  أية  الشابة  تجيب  منها  العكس  وعىل 
لتعطي عمراً أكرب من سنها الواقعي، اذ هذا ما تلجأ اليه بعض 
بأنهن  ليشعرن  أعمارهن،  تكبري  يرغبن  ما  فغالباً  املراهقات 
أية  بدأت  وقد  النساء،  تمارسه  ما  يمارسن  ناضجات  نساء 
تتحسس من ُمداعبة أهلها واملقربني وتعاملهم معها كطفلة، 
النفسية،  رغبتها  تريض  حتى  أكرب،  عمر  أعطاء  اىل  لجأت  لذا 
حيث قالت: »أنزعج كثرياً من ذلك التعامل، فأهيل لم يستوعبوا 

بعد بأني قد كربت«.
 تشابهت آراء بعض النسوة واختلفن بذلك عن غريهن، فاألختان 
زينة وزهراء وواحدة من صديقات طفولتهن ال يرن مشكلة يف 

اعمارهن  عن  األفصاح 
قالت  فقد  الحقيقية، 

عاما(   40( خضري  زهراء 
سنة  بالعمر  »التقدم 

حالة  وهذه  برشية 
اليمكن  طبيعية 

انكارها«.



Almuraqeb Aliraqi NewSpaper �سحيفة-يومية-�سيا�سية-عامة

10 

ح�ذرت مديري�ة الدف�اع املدن�ي يف املثن�ى، م�ن االق�راب م�ن أعمدة 
الكهرب�اء، وأعمدة اإلنارة يف الش�وارع أثناء هط�ول األمطار، داعية إىل 
مراقبة األطفال وعدم الس�ماح لهم بالخروج خ�ال هذه الفرة.وقال 
مدي�ر الدف�اع املدني يف املثن�ى العميد محم�د جاس�م إن دائرته تدعو 
وتحذر من االقراب ومامس�ة أعمدة الكهرباء يف الشوارع خصوصا يف 
أوقات هطول األمطار.وأش�ار إىل أن دائرته تحذر أيضا سكان املناطق 
املكش�وفة كالبادي�ة من العواص�ف والربق والتي قد ت�ؤدي إىل تكوين 

الصواعق.

نف�ذت بلدية العمارة حملة لرفع األنقاض من الش�وارع 
الرئيسية واألزقة يف منطقة أبو رمانة لضمان عدم تجمع 
املياه اآلس�نة بالتزامن مع موجة األمطار التي تش�هدها 
املحافظة.وق�ال إعام البلدية يف بيان تلق�ت ) املراقب و 
الناس (ا نسخة منه إن كوادر بلدية العمارة والجهد اآليل 
ب�ارش برفع النفايات من ش�ارع األربع س�ايدات وحويل 
العوفي�ة واملناطق املحاذية للس�وق والتي ش�هدت رمي 

عشوائي لنفايات الباعة واملتبضعني.

اتهمت إدارة معمل نس�يج الكوت دائرة صحة 
واس�ط باس�تبعاد منت�ج املعم�ل م�ن بدالت 
الوقاي�ة الطبية )ال�كاون ( التي تس�تخدم يف 
املؤسسات الصحية رغم تعاقد الرشكة العامة 
للصناع�ات النس�يجية بواس�ط م�ع صح�ة 
املحافظ�ة مطلع الع�ام امل�ايض لتزويدها ب� 
٥٠٠ ال�ف قطعة.وق�ال مع�اون مدي�ر معمل 
نس�يج الكوت جال العابدي أن صحة واسط 

لم  تس�تلم منتج املعم�ل رغم كون�ه مطابقاً 
للمواصفات القياسية.

يذكر أن إدارة معمل نس�يج الكوت قد ش�كت 
يف وقت س�ابق من تك�دس اإلنتاج لعدم تنفيذ 
املؤسس�ات الحكومية س�يما التابعة لوزارت 
الصح�ة والداخلي�ة والدف�اع العق�ود املربمة 
مع املعم�ل والتي من املمك�ن أن تعيد إنعاش 

انتاجه.

أعلن�ت وزارة الصحة والبيئة، أنها 
س�تعمل مع اللجنة العليا للصحة 
والس�امة الوطني�ة ع�ى تفعي�ل 
حزم�ة م�ن اإلج�راءات الوقائي�ة 
خال األيام القادمة، ستكون أكثر 

شدة ورصامة.
وقال�ت مدي�رة العاقات يف قس�م 
اإلع�ام بال�وزارة رب�ى ف�اح ان 
تل�ك  س�تتخذ  م�ن  ه�ي  اللجن�ة 
الق�رارات به�دف الح�د م�ن عدد 
اإلصاب�ات وكرس سلس�لة انتقال 
عدوى ف�روس كورونا، موضحة 
إن ق�رارات تقليل الدوام او الحظر 
املناطق�ي  او  الجزئ�ي  او  ال�كيل 
تصدر أيضا من اللجنة وهي لغاية 
االن غر ص�ادرة، لك�ن ممكن ان 

تفرض وتصدر هكذا قرارات حال 
استمرار زيادة اإلصابات.

ودع�ت رب�ى املواطن�ني االلت�زام 
باإلج�راءات الوقائي�ة م�ن لب�س 
الكمامات وتعقيم اليدين والتباعد 
يف  التجمه�ر  وع�دم  االجتماع�ي 
إقام�ة  وع�دم  املغلق�ة  اإلم�كان 
مجال�س العزاء واألف�راح وغرها 
م�ن مناس�بات ت�ؤدي إىل زي�ادة 

باإلصابات.
وكان املوق�ف الوبائ�ي قد س�جل 
166٠ إصاب�ة جدي�دة و 8 حاالت 
وف�اة فيما بلغت نس�بة الش�فاء 

1٠2٠ حالة.
ويف جان�ب ذي صل�ة فق�د  أعلنت 
دائرة صح�ة الديواني�ة وفاة أحد 

إصابت�ه  إث�ر  الصحي�ة  الك�وادر 
بفايروس كورونا.

إع�ام  بي�ان ص�ادر ع�ن  وق�ال 
الصح�ة تلقت) املراق�ب و الناس 
( نس�خة من�ه إن الدائ�رة تنع�ى 
»جبار الش�باني« أحد رجال الصد 
مستش�فى  إىل  واملنتس�ب  األول 
الحمزة العام أثر إصابته بفروس 

كورونا.
ق�د  الصح�ة  وزارة  أن  إىل  يش�ار 
أعلن�ت خ�ال األي�ام املاضية عن 
زيادة بح�االت اإلصاب�ة بكورونا 
فيم�ا دع�ت إىل رضورة االلت�زام 
باإلج�راءات الوقائي�ة كما لوحت 
بف�رض إج�راءات مش�ددة ح�ال 
االستمرار بزيادة معدل اإلصابات.

ق�ال مدي�ر بلدي�ة العم�ارة ن�ورس 
الساعدي إن علوة الخضار النموذجية 
التي تتكون من 4٥ مكتب، ستش�مل 
بخدمات مستقبلية كتوفر الربادات، 
فيما أوضح أن ف�رض اإليجارات يتم 
من قبل املستثمر املحال عليه العلوة.

كما أشار الساعدي إىل وجود مشكلة 

املحافظ�ة  أس�واق  يف  العش�وائيات 
والس�عي لحل التج�اوزات من خال 
أكشاك نظامية وبالتنسيق مع وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية، وتحديد 
مواق�ع يف العمارة بواقع 2٠٠ كش�ك 
ق�ال انه س�يتم اس�تخدامها مجاناً.
لع�رض  تتج�ه  البلدي�ة  إىل  ولف�ت 

األسواق إىل املس�تثمرين وفق قانون 
املس�اطحة كون ه�ذا القان�ون فيه 
ع�ى  للبلدية.وش�دد  أكث�ر  واردات 
يف  األمني�ة  الق�وات  تواج�د  أهمي�ة 
املواق�ع الت�ي يت�م رفع التج�اوزات 
منه�ا يف األس�واق به�دف الح�د من 

عودتها مجدداً.

بمحافظ�ة  االزم�ة  خلي�ة  ق�ررت 
النجف منع اقام�ة مجالس العزاء و 
املناس�بات يف قاعات االعراس فضا 
ع�ن منع التجمعات البرشية بصورة 
عامة، وتخفيض نس�بة ال�دوام بما 
ال يتج�اوز 2٥% و حس�ب م�ا ي�راه 
مناس�باً مدير الدائرة عى ان ال يؤثر 
ذلك عى س�ر حرك�ة العم�ل، وذلك 
ضمن خطة ملواجهة االرتفاع الجديد 
يف اعداد االصاب�ات بفروس كورونا 

يف عموم العراق.
وقال املتحدث باس�م دائ�رة الصحة 
الحمي�داوي  س�الم  املحافظ�ة  يف 
املق�ررات تضم�ن ح�ث جمي�ع  ان 
املوظفني عى ارت�داء الكمامات لكل 
الدوائر الحكومية و كذلك عدم دخول 
اي مراج�ع الي دائ�رة اذا ل�م يرتدي 
الكمام�ة و توجيه دوائ�ر املحافظة 
بتوف�ر مواد التعقي�م، والزام 
امل�والت و االس�واق كاف�ة و 
املطاعم باالج�راءات الوقائية 
املق�ررات  ان  املتبعةواض�اف 
تتضم�ن كذلك توجيه و تبليغ 
بأس�تخدام  املقاه�ي  كاف�ة 
االس�تعمال  ذات  امل�واد 

و  ال�زام  الواح�دة   للم�رة 
توجي�ه العي�ادات الطبي�ة و 
الصيدلي�ات كاف�ة بااللت�زام 
باالجراءات الوقائية، وتوجيه 
القديم�ة بعدم  املدين�ة  فوج 
دخ�ول اي مواطن غر ملتزم 

الوقاي�ة و اهمه�ا  ب�رشوط 
لبس الكمامة.

وتابع ان�ه تقرر كذل�ك الزام 
كاف�ة امل�دارس الحكومية و 
االهلية و الجامعات بقرارات 

خلية االزمة يف املحافظة.

أهالي الطوبة والنخيلة 
يتظاهرون احتجاجًا على تلكؤ مشروع البنى التحتية

نظم موظفو سكك الحديد يف البرصة تظاهرة أمام محطة قطار املعقل، 
، ع�ربوا م�ن خالها ع�ن رفضهم لق�رار يقيض بإلغاء قط�ع األرايض 
املخصصة لهم س�ابقاً ومنحها إىل مس�تثمر، متوعدين بالتصعيد حال 

عدم تمليكهم تلك األرايض.
وق�ال ع�دد منه�م  إن عدده�م 3٥٠ موظ�ف يعملون يف دائرة س�كك 
البرصة، وس�بق وان حصلوا من الوزير األس�بق كاظ�م الحمامي عى 
قط�ع األرايض قبل نحو 4 س�نوات، وقس�م منهم يش�غل العقار وبنى 
عى األرايض دور س�كنية وذلك بع�د أن اس�تحصلوا املوافقات املحلية 
لإلشغال، مستدركني أن لجنة وزارية وصلت من بغداد لغرض مصادرة 
تل�ك األرايض عى ضوء كتاب بحوزتها يق�يض بإلغاء التخصيص لهم، 

بهدف منح تلك األرايض إىل مستثمر حسب قولهم.
وأش�اروا إىل انه وحال عدم االس�تجابة لهم فإنهم س�يدفعون باتجاه 
التصعيد وإيقاف حركة القطارات املدنية واألخرى التي تنقل مشتقات 

النفط، .

نظم عدد من أهايل منطقة الطوبة 
والنخيلة حي األساتذة يف محافظة 
الب�رصة تظاهرة انتق�دوا خالها 
ألعم�ال  املنف�ذة  الرشك�ة  عم�ل 
منطقته�م،  يف  التحتي�ة  البن�ى 
داع�ني املحاف�ظ اس�عد العيداني 
إىل زي�ارة املنطق�ة واالط�اع عى 
الواق�ع ال�ذي وصف�وه بامل�ردي 
التظاه�رة  منس�ق  فيها.وق�ال 
الرشك�ة  إن  العب�ادي  س�لمان 
املنفذة ملرشوع البن�ى التحتية يف 

منطقتهم تج�اوزت نصف الفرة 
املح�ددة لتنفي�ذ امل�رشوع  دون 
انجاز حتى مرحل�ة واحدة منها.

ويف الخام�س م�ن كان�ون األول 
املايض نظم أهايل منطقة الطوبة 
تظاه�رة  الب�رصة  يف  والنخيل�ة 
أعم�ال  تلك�ؤ  ع�ى  احتجاجي�ة 
البنى  املنف�ذة مل�رشوع  الرشك�ة 
التحتي�ة يف منطقته�م متهم�ني 
الرشكة بالتقصر بأعمالها وعدم 

امتاكها اآلليات الكافية.

ج�دد الع�رشات م�ن األطب�اء املقيم�ني يف 
مستش�فى الديوانية التعليمي تظاهراتهم 
داخل املستشفى ملطالبة الحكومة املركزية 
واملحلي�ة ووزارة الصح�ة واملالي�ة بإطاق 
رواتبهم املتأخرة منذ خمس�ة أش�هر.وقال 
عدد منهم بارشنا منذ الش�هر التاس�ع من 
الع�ام املايض بعد حص�ول املوافقة بالدوام 

واملبارشة بعد إص�دار قرار برصف الرواتب 
من قانون االقراض املصادق عليه من قبل 

مجلس النواب.
وأضاف�وا أن الك�وادر الطبي�ة م�ن األطباء 
املقيمني يؤدون عمله�م بالرغم من ارتفاع 
اإلصاب�ات بفاي�روس كورونا وه�م بدون 

رواتب.

ش�كا ع�دد م�ن أصح�اب )بس�طات( بي�ع 
الفواك�ه والخ�روات يف س�وق الشيش�ان 
وسط مركز مدينة الكوت من اتساع ظاهرة 
التجاوزات عى الشارع الرئييس املؤدي إليهم 
من قبل أقرانهم من أصحاب البسطات األمر 

الذي يمنع من دخول املتبضعني.
وق�ال ع�دد منه�م  إن كث�رة التج�اوز ع�ى 

الطري�ق الع�ام املقابل إىل املجمع�ات الطبية 
القريب�ة منه�م إضاف�ة إىل اتس�اع ظاه�رة 
البيع العش�وائي يف املناطق الس�كنية أدى إىل 
انخف�اض املبيعات األمر الذي انعكس س�لبا 
ع�ى مورده�م, مطالبني الجه�ات املختصة 
برورة معالجة هذه املشكلة التي أصبحت 

واقع حال بمرور الزمن.

من اجل سالمة المواطن من الجائحة  : ال بد من إجراءات أكثر صرامة

تظاهرة لموظفي السكك ترفض منح
 أراضي خصصت لهم سابقًا إلى مستثمر

ج�ددت وزارة املوارد تأكيده�ا عى اتخاذها 
الفيض�ان ج�راء  اإلج�راءات لدف�ع خط�ر 
اس�تمرار تساقط األمطار يف الباد ويف الدول 
املجاورة، مش�رة إىل أن الس�دود والخزانات 
والبحرات تس�توعب املي�اه املتأتي�ة يف هذا 
املوس�م لاس�تفادة منها يف املوسم الصيفي 

املقبل.    
وق�ال املتحدث الرس�مي باس�م وزارة املواد 
املائية ع�يل رايض، إن »ال�وزارة لديها خطة 
واضحة ع�ى مدار الس�نة الس�تيعاب مياه 
االمطار املتس�اقطة ومياه الثلوج الذائبة يف 
حويض دجلة والفرات من خال املنخفضات 
والبحرات والس�دود والخزانات ما يبعد اي 
خطر للفيضان«، مشرا اىل أن »ما يتم تناقله 
يف االخب�ار م�ن ارضار لحقت بق�رى ومدن 
دول مج�اورة ج�راء الس�يول ل�م تتأثر بها 
الق�رى واملدن العراقية س�وى بعض البيوت 
املش�يدة يف حوض الج�داول واملتجاوزة عى 
اكت�اف االنهار والبحرات ونتج عنها ارضار 

مادية بسيطة دون خسائر باألرواح«.
وأض�اف، أن »ال�وزارة ال تض�ع خططا آنية 
كردود افعال آني�ة فهي لديها خطة واضحة 
عى مدار السنة لهذه املنخفضات التي تتأذى 
من الس�يول دائما فاملدي�رات يف املحافظات 
تقوم بش�كل دوري وعى م�دار العام بإدامة 
مجاري االنهار والج�داول وازالة التجاوزات 
الت�ي تك�ون عائق�ا وتطهره�ا وتعميقه�ا 
وكذلك تقوي�ة الس�داد الفيضانية خصوصا 
الت�ي تك�ون يف مج�رى الس�يول وتوجيهها 

باتج�اه املنخفض�ات الخزني�ة والبحرات«، 
موضحا أن »الوزارة خفضت مستوى إطاق 
الس�دود نحو االنهار كي تمتلئ لاس�تفادة 
منه�ا يف فص�ل الصي�ف ولك�ي ال نعاني من 

فراغ خزني«.
وتاب�ع املتح�دث باس�م امل�وارد املائي�ة، أن 
»االمطار والسيول لهذا العام ستغطي حاجة 
الع�راق الفعلية من املي�اه والخاصة للزراعة 
»ال�وزارة وضم�ن  أن  اىل  وال�رشب«، الفت�ا 

خطته�ا االجرائي�ة ن�رشت مئ�ات االلي�ات 
املتخصص�ة يف عم�وم الع�راق خصوص�ا يف 
الحزام�ني الرشقي والغربي واملناطق املتوقع 
أن تأت�ي منها الس�يول اضافة اىل عمل خلية 
أزم�ة بمقر الوزارة وانش�اء غرف�ة عمليات 
خولت باتخاذ كافة االجراءات يف حالة حدوث 
اي طارئ بالتنس�يق مع جميع الجهات ذات 
العاق�ة لتهيئ�ة مجاري املياه م�ع اجراءات 
تقوية الس�دود مع أي زيادة كمية يف كميات 

املياه الواردة اىل الباد«
اىل ذلك استنفر فرع توزيع كهرباء محافظة 
ذي ق�ار جميع امل�اكات الفنية والهندس�ية 
التابع�ة ملراك�ز الصيان�ة ملعالج�ة األرضار 
التي لحق�ت بالش�بكة الكهربائية من جراء 
األمطار الغزيرة التي شهدتها املحافظة منذ 

الليلة املاضية.
وق�ال مدير الفرع أحمد حن�ون يف بيان له 
تلقت ) املراقب و الناس ( نس�خة منه انه 
تم اس�تنفار كامل ماكات واليات ش�عب 
مراكز الصيانة واألقس�ام الفنية الس�اندة 

من أجل رسعة إعادة املغذيات التي خرجت 
عن العمل نتيجة األمطار وإصاح األعطال 
الناجمة عنها، مش�را إىل أنه منح األولوية 
لتجهي�ز الطاق�ة الكهربائي�ة إىل محطات 
اس�تيعاب  أج�ل  م�ن  الصح�ي  ال�رصف 
غ�زارة  ج�راء  املتجمع�ة  املي�اه  كمي�ات 
األمط�ار وب�أرسع وقت ممك�ن للتخفيف 
م�ن معان�اة املواطن�ني، داعي�اً  املواطنني 
إىل إيصال ش�كاواهم يف حال�ة حصول أي 
مشكلة أو عطل يف الشبكة الكهربائية من 
خ�ال االتصال بالرقم املخصص الس�تام 

الشكاوي )1٥9( لإلباغ عنها.
م�ا تق�دم ه�و كام املس�ؤولني يف الدوائ�ر 
الحكومية صاحبة الشأن .. هو كام للتخدير 
فق�ط فهم يف واد و الن�اس يف واد اخر .. فهم 
لم يذكروا االهمال املتعمد يف شبكة املجاري و 
انسداداتها .. وتهالك الشبكة وعدم صيانتها 
وانقطاع الكهرباء عن محطات س�حب املياه 
.. حتى اصبح ح�ال املواطن يرثى له .. ) انه 

غيض من فيض (.

 لهشاشة البنى التحتية و الفساد ..كارثة مدمرة اسمها المطر في العراق 

أين خدمات مدينm النهرين السكنية ؟
أي�ن خدمات مدين�ه النهرين الس�كنية 
٢ع�ىل ١٠ و٣عىل١٠ إىل مت�ى التهميش 
هل يعقل يف عام ٢٠٢١ ال يوجد ابس�ط 
املنطق�ة  له�ذه  األساس�ية  الخدم�ات 
س�ننصب الخي�ام أم�ام أمان�ة بغ�داد 
ونطالب بإقالة األمني إذا لم يكون هناك 
تح�رك رسي�ع من قبل�ه له�ذه املنطقة 

املنكوبة.

                           * امري العراقي
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النجف تقرر منع اقامة مجالس العزاء واالفراح 
وتخفيض نسبة الدوام بما ال يتجاوز 25%

المثنى تحذر من االقتراب من 
أعمدة الكهرباء أثناء المطر

حملة طال انتظارها
لرفع النفايات واألنقاض

تجاوزات في سوق الشيشان بواسط

نحن طاب التعلي�م املوازي نطالب 
بالغ�اء االج�ور وتحويلن�ا للقن�اة 
العامة والبدء بتسنني قانون جديد 
يراع�ي رضوف العائل�ة العراقية ال 
يظل�م فيه اصحاب املعدالت العالية 
الحقيقي�ة  الث�روة  ه�م  الذي�ن   ..

للوطن .

         * طلبة التعليم املوازي

العراق الدولة الوحيدة 
التي تبتز وتعاقب ابناءها على تفوقهم 

أسواق العمارة و معاناة مريرة من التجاوزات

الديوانية .. األطباء المقيمون يجددون المطالبة بإطالق الرواتب

نطالب السادة النواب الخرين منهم واعضاء 
اللجن�ة املالية ان يرك�وا بصمتهم من خال 
أضاف�ة اس�تحقاق للخريج�ني القدام�ى يف 
موازن�ة 2٠21   ..  اعمارنا ال تتحمل التأجيل 
بوصلة حقوقنا تش�ر االن نحوك�م جميعنا 
معك�م وانظارنا نحن و عوائلنا  تتطلع اليكم 

انصفوا  الخريجني القدامى.

                            * عبد الحميد عبد الكريم

نطالب بنظام البديل ثابت حقنا وحق عوائلنا 
يف قي�ادة  العمليات كافه و املق�رات . ثانياً  : 
نطالب بتوطني رواتب منتسبي وزارة الدفاع 
املظلومني اسوة باخوانهم يف وزارة  الداخلية 
الق�وات  بروات�ب  املس�اس  ونطال�ب بع�دم 

املسلحة كافة .

                                  * جاسم عباس

 ادراج الخريج 
القديم بالموازنة

نطالب بنظام البديل

معمل نسيج الكوت يتهم صحة واسط 
باستبعاد منتجه من بدالت الوقاية الطبية



تحتاول الصني اللجتوء إىل إستراتيجية جديدة 
للتعامل مع الرشكات التي تنتهك قواعد التلوث، 

وذلك عرب استخدام بياناتها ضدها.
وذكترت وكالتة رويترز أن الصتني تستتعد يف 
األول من شتهر متارس إلطالق منصتة بيانات 
تسمح للجمهور واملسؤولني بدراسة مستويات 
االنبعاثتات يف الوقت الفعيل واملستجلة لتحديد 
ما إذا كانت املصانع واملؤسستات تنتهك لوائح 
التلوث.ويمكنك نظرًيتا معرفة املصنع املتورط 

يف التلوث والضغط عليه لالمتثال.
وقالتت وزارة البيئتة: إن الصتني تطلق منصة 

معلومتات جديتدة للستماح للجمهتور بتتبتع 
انبعاثات الرشكات امللوثة ومستاعدة السلطات 
يف مقاضتاة أولئتك الذين يخالفتون القواعد أو 

يحاولون التهرب من الرقابة.
وهنتاك 2.36 مليون رشكة ومنشتآت صناعية 
ومؤسستات يف الصني ملزمة قانوًنا بالحصول 
عتى تصاريتح النبعتاث امللوثتات، مثتل: ثاني 

أكسيد الكربيت أو مياه الرصف الصحي.
لكن الصني كافحت لجمتع املعلومات املطلوبة 
لتشتغيل املنصة، كما واجهت معوقات وتزوير 

بيانات من بعض الرشكات امللوثة.

وواجه املستؤولون يف الستابق مشكلة يف جمع 
املعلومتات الرضورية وتعاملوا بشتكل متكرر 
مع الرشكات إما بتزوير البيانات أو املماطلة يف 

طلبات املعلومات.
ويواجه منتهكتو القانون غرامات يومية، فيما 

يواجه املتهربني عمًدا من اإلرشاف االعتقال.
ووفًقتا لوزارة البيئة، تستمح منصة املعلومات 
الجديدة للستلطات وأفتراد الجمهتور بمراقبة 
مستويات االنبعاثات يف الوقت الفعيل والتحقق 
من البيانات التاريخية من أجل تحديد ما إذا تم 

انتهاك القواعد. 
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أعلنتت رشكتة نوكيا عن إطتالق هاتفهتا الذكي 1.4 
الجديد بسعر 99 يورو فقط.

وأوضحتت الرشكة الفنلندية أن الهاتتف الجديد يأتي 
بشاشة قياس 6.51 بوصة وبدقة وضوح 720 بكسل 

+، مع كامريا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.
وتوجتد يف الخلف وحدة كامريا مستتديرة تحتوي عى 
كامريا رئيستية بدقة 8 ميجابيكستل وكامريا ماكرو 

.LED بدقة 2 ميجابيكسل باإلضافة إىل فالش
وأشتارت الرشكة املنتجة إىل أن هاتفهتا الجديد مزود 

بمستشعر بصمة اإلصبع أيضا.
 Qualcomm ويعتمد هاتف نوكيا الجديتد عى املعالج
215 مقرنتا إما بستعة 1 جيجابايت أو 2 جيجابايت 
أو 3 جيجابايتت متن ذاكرة الوصول العشتوائي و16 
جيجابايتت أو 32 جيجابايتت أو 64 جيجابايتت من 
ذاكترة الفتالش، والتتي يمكن توستيعها حتتى 128 

.microSD جيجابايت باستخدام بطاقة ذاكرة
ويتم شتحن البطارية، التي تبلغ ستعتها 4000 مليل 
أمبري، عرب Micro USB. ويشتمل الهاتف الذكي بوزن 
178 جراما عى مقبس سماعة رأس ووحدة استقبال 
راديتو FM، مع دعتم تقنيتة 802.11n( 4 Wi-Fi( و 
Bluetooth 4.2 ونظام التشغيل Android 10 )إصدار 

.)Go
وستتقدم نوكيتا هاتفهتا 1.4 بدءا متن منتصف آذار 

.Charcoal و Fjord املقبل باأللوان

نوكيا تعلن عن هاتف 
ذكي جديد 

كابل شحن غير
 قابل للتلف!

بدأت يف روستيا اختبارات املحترك الكهربائي 
فائتق التوصيتل الواعتد التذي ستستتخدمه 
طائرة »ياك – 40« روسية الصنع التي تعمل 

كمخترب طائر.
وأفتادت بذلتك املؤسستة الروستية للبحوث 

املستقبلية الواعدة.
وجتاء يف بيتان نرشته املؤسستة:« بتدأت يف 
5 شتباط بمدينة نوفوسيبريستك الروستية 

املرحلة األرضية الختبار املخترب الطائر املزود 
بمحترك كهربائي فائتق التوصيتل بقوة 50 

كيلوواطا.
وتدحرجت الطائرة يف املرحة األوىل الختباراتها 
عتى املتدرج حيث قامتت بتشتغيل محركها 

الكهربائي الجوي.
يذكر أن مثل هذا االختبار يجرى عادة لفحص 
قدرة املحرك والطائرة عند سريها عى األرض. 

وقال ناطق باستم مؤسسة البحوث 
املستتقبلية الواعتدة إن االختبارات 
التتي أجريتت اليتوم أكتدت صحة 

التكنولوجيا التقنية الكهربائية املختارة.
وعالوة عتى ذلك فإن االختبار 
استعرض أن أجهزة الطائرة 
متع  التعامتل  عتى  قتادرة 

املحرك الكهربائي.

روسيا تختبر أول محرك كهربائي جوي 

تطبيق دردشة جديد يحقق شعبية كبرى في الصين

التوصل الى تقنيات للتعرف على »مزاجية« مستخدمي مواقع التواصل

الصين تطلق منصة بيانات عامة لتعقب التلوث

ميزة جديدة من نتفليكس للذين ينامون أثناء المشاهدة

رصتدت تقارير صحفيتة عاملية 
تحقيق تطبيق دردشتة أمريكي 

ناشئ شعبية كربى يف الصني.
وأوضتح التقريتر املنشتور عرب 
صحيفة »ذا فايننشتيال تايمز« 
الربيطانيتة أن تطبيتق »كلتوب 
الجديتد  األمريكتي  هتاوس« 
للدردشتة الصوتية، يحقق إقباال 
الستاعني  الصينيني  كبتريا بتني 
لتفتادي الرقابتة املفروضة عى 

اإلنرنت.
التواصتل  تطبيتق  ويجتتذب 
الصوتتي املبارش كلتوب هاوس 
أعتدادا كبترية من املستتخدمني 
من الرب الرئيتي الصيني، حيث 
ال يزال هتذا التطبيتق األمريكي 
غتري خاضتع للرقابتة متن قبل 
الستلطات، رغم ما يشتهده من 
حتول  مستتفيضة  مناقشتات 
الوطنيتة  والهويتة  الحقتوق 
ذات  املواضيتع  متن  وغريهتا 

الحساسية.
تطبيقتات  الصتني  وتحظتر 
الغربيتة  االجتماعتي  التواصتل 

مثل توير وفيستبوك ويوتيوب، 
وتفترض رقابتة صارمتة عتى 
اإلنرنتت املحتيل، للتخلتص من 
املحتوى الذي قد يؤثر ستلبا عى 

الحزب الشيوعي الحاكم.

وشهد تطبيق كلوب هاوس الذي 
أطلق يف أوائل عتام 2020 زيادة 
هائلتة يف أعتداد املستتخدمني يف 
وقتت ستابق هتذا الشتهر، بعد 
أن عقتد إيلتون ماستك الرئيس 

التنفيتذي لرشكتة تستال، وفالد 
تينيتف الرئيس التنفيذي لرشكة 
روبن هود، مناقشتات عى نحو 

مفاجئ عى تلك املنصة.
غترف  إىل  الدختول  يمكتن  وال 
الدردشتة الخاصة بالتطبيق، إال 
من ختالل دعوات متن األعضاء 

الحاليني.
وبتدأ اعتبتارا متن امتس األحتد 
بيع الدعتوات إىل املنصتة مقابل 
متا يرواح متن 50 إىل 400 يوان 
 69.59 إىل  دوالر   7.73( صينتي 
التجتارة  مواقتع  عتى  دوالر( 

اإللكرونية الصينية الشهرية.
الربيطانية  الصحيفتة  والحظت 
متن  العديتد  مبتارش  بشتكل 
الصينيتة،  باللغتة  املحادثتات 
حيث استتمع آالف املستخدمني 
إىل مناقشتات صوتيتة واستعة 
موضوعتات  تشتمل  النطتاق، 
يف  االعتقتال  معستكرات  منهتا 
تايتوان  واستتقالل  شتينجيانغ 
وقانتون األمتن القومي يف هونغ 

كونغ.

أطلقت خدمتة )نتفليكتس( Netflix لبث 
الفيديو خالل األسبوع املايض ميزة جديدة 
 Watch )تجريبية ُتسمى )مؤقت املشاهدة
Timer ملستتخدمي التطبيتق يف الهواتتف 
التي تعمل بنظام التشتغيل أندرويد، وهي 
موجهة بشتكل ختاص ملن ينامتون أثناء 
املشتاهدة، حيتث تستاعدهم يف التحكم يف 
أوقات املشاهدة وإيقاف نتفليكس تلقائًيا 
بعد فترة معينة.وتتيح لتك امليزة الجديدة 
االختيتار من بني أربعة إعتدادات للمؤقت، 
ويتتم إيقاف تشتغيل العترض تلقائًيا بعد 
انقضاء الزمن الذي قمت بتعيينه ستابًقا، 
مما يساعد يف توفري طاقة بطارية الهاتف، 
وعتدم القلق بشتأن املتكان التذي توقفت 

عنتده أثنتاء املشتاهدة.وتقول 

نتفليكتس: “لقتد صممت هتذه امليزة من 
أجل منح املشتاهدين مزيتًدا من الخيارات 
تجربتة  وتحستني  يومهتم  يف  للتحكتم 
املشتاهدة، حيتث تتيتح امليتزة الجديتدة 
للمشتاهدين االختيتار بتني أربتع فترات 
زمنيتة هتي: 15 دقيقتة أو 30 دقيقتة أو 
45 دقيقتة أو حتتى نهايتة العترض الذي 
تشاهده”.وأضافت ان »هذه امليزة الجديدة 
مفيدة بشتكل خاص ألولئك الذين يرغبون 
يف اإلقتالع عن عتادات مشتاهدة املحتوى 
يف نتفليكتس بدون تحكم، كما سُتستاعد 
هذه امليزة املشتاهدين عى تحسني عادات 

إىل  باإلضافتة  نومهتم، 
ذلك سُتساعد اآلباء 

يف  التحكتم  يف 

مشتاهدة أطفالهتم لعترض أختري قبتل 
الذهاب للنوم«.

ووفًقتا للرشكتة، فإن ميتزة )مؤقت فرة 
املشتاهدة( متاحتة حالًيا لالختبتار عاملًيا 
فقتط ملستتخدمي التطبيتق يف الهواتتف 
التتي تعمتل بنظتام التشتغيل أندرويتد، 
وستتقوم بتقييمها وإتاحتها يف إصدارات 
 iOS الهواتتف التي تعمل بنظام التشتغيل
والحواستيب وربمتا حتى أجهتزة التلفاز 
الذكية يف املستتقبل القريب إذا وجدت أنها 

حازت عى إعجاب املستخدمني.
ويقتترص وجود ههذ امليزة يف الوقت الحايل 
عتى حستابات البالغني فقط، عتى الرغم 
متن أنها تبدو ميتزة مثاليتة لألطفال، 
ال ستيما عندما يتعلتق األمر بوقت 
الشاشتة، إال أنهتا غتري متوفرة 
استتخدام  حالياً.كيفيتة  لهتم 
ميتزة مؤقت فرة املشتاهدة يف 

نتفليكس يف أندرويد:
تت قتم بتحديث تطبيق 
هاتتف  يف  نتفليكتس 

أندرويد.
تتت افتتح التطبيق، ثم 
شغل العرض التلفازي 
أو الفيلم املفضل لديك.
تت اضغتط عى أيقونة 
الستاعة يف أعى الجهة 

اليمنى من الشاشة.
 تت حدد الفرة الزمنية 
التي تريتد فيها إيقاف 
العرض متن الخيارات 

التي تظهر لك.

أول جزيرة بالعالم إلنتاج طاقة الرياح

مايكروسوفت تطلق ميزة استثنائية على »أندرويد« و »آيفون«

 The صحيتتتتتتتتفتة  قالتت 
إن  الربيطانيتة،   Independent
ط لبناء أول  دولة الدنمتارك تخطِّ
جزيرة لطاقتة الرياح يف العالم يف 
بحر الشمال، إلنتاج ما يكفي من 
الكهربتاء النظيفتة لثالثة ماليني 

أرسة أوروبية.
تبلتغ  االصطناعيتة  الجزيترة 
تكلفتهتا 210 مليتارات كورونة 
)34 مليتار دوالر( عى بعد حوايل 
80 كيلومراً من الستاحل الغربي 
للدنمارك، وستتتصل بالعديد من 
ُترَبط  التدول األوروبية، وستوف 
بتت200 توربتني ريتاح بحريتة، 

ستخزِّن منها الطاقة وتوزِّعها.
حيث من املقرر أن تقوم الجزيرة، 
التتي ستتكون بحجتم 18 ملعب 
كرة قدم يف البداية، بجمع وتوزيع 
الكهرباء من مزارع طاقة الرياح، 
وستتعمل عتى تشتغيل الستفن 
والنقتل  والصناعتة  والطائترات 

الثقيل وكذلك املنازل.
يأتي قترار بناء الجزيرة يف الوقت 
الذي كشف فيه االتحاد األوروبي 
نظتام  لتحويتل  خطتٍط  عتن 
الكهرباء الخاص بته إىل االعتماد 
يف الغالتب عى الطاقة املتجدِّدة يف 
غضون عقٍد متن الزمان، وزيادة 

قدرتته عى إنتتاج طاقتة الرياح 
بت25 ضعفاً بحلول عام 2050.

أكرب مترشوع إنشتائي يف تاريخ 
الدنمارك

من جهته علق وزير املناخ والبيئة 
الدنماركي، دان يورجنستن، عى 
هتذا األمتر بالقتول إنهتا “حقتاً 
ل  لحظٌة رائعة للدنمتارك وللتحوُّ

األخترض للعالتم”، مشترياً إىل أن 
الجزيرة ستتكون مركتزاً للطاقة 
وستتصبح  الشتمال،  بحتر  يف 
أكترب مترشوع إنشتائي يف تاريخ 
الدنمتارك، األمتر الذي سُيشتكل 
تحقيتق  يف  ضخمتة  مستاهمة 
اإلمكانتات الهائلة للريتاح قبالة 

السواحل األوروبية.

يورجنستن أضاف أنه “من خالل 
إلهتام اآلخريتن، وتطويتر حلول 
خرضاء جديتدة يرغبون أيضاً يف 
استخدامها، يمكننا القيام بيشء 

ملكافحة تغري املناخ”.
بدوره ذكر الربوفيستور جاكوب 
أوسترغارد، رئيس مركز الطاقة 
الكهربائية والطاقتة يف الجامعة 

هتذا  أن  الدنمتارك،  يف  التقنيتة 
وستيكون  “ضختم”،  مترشوع 
حجر الزاوية يف التحول األخرض، 
وتقليتل انبعاثتات ثانتي أكستيد 

الكربون الدنماركية.
إغتالق محطات الطاقة األوروبية 

التي تعمل بالفحم
إمكانتات  الشتمال  بحتر  ففتي 
هائلتة للرياح البحريتة، بإجمايل 
180 غيغتاوات، وهتذا يعنتي أنه 
يمكنهتم بالفعتل إغتالق جميتع 
محطتات الطاقتة األوروبية التي 
تعمتل بالفحم، واالستتفادة من 
هتذه الطاقتة الخرضاء بتدالً من 
ذلك، كما يقول أوسترغارد الذي 
أكد أن هتذه املبتادرة الدنماركية 
قتد تصبح جهداً دوليتاً مع مرور 

الوقت.
 The صحيفتة  أشتارت  فيمتا 
Independent الربيطانية، إىل أن 
الخطة ستضطلع بدوٍر رئيي يف 
جهود الدنمارك للوصول إىل هدٍف 
ُملتزٍم قانونتاً يتمثَّتل يف خفتض 
االحتبتاس  غتازات  انبعاثتات 
 2030 عتام  بحلتول  الحتراري 
بنستبة 70% من مستتويات عام 
1990، وهتو أحتد أكثتر األهداف 

طموحاً يف العالم، حسب قولها.

توصتل العلمتاء منتذ فترة إىل أن تقنيات 
الذكاء االصطناعي يمكنها تحديد السمات 
النفستية لألشتخاص متن ختالل متابعة 
بصمتهتم الرقميتة عتى مواقتع التواصل 

االجتماعي.
ونجح فريق بحثي من جامعتي ستانفورد 
وميتشتجن يف الواليات املتحتدة يف التوصل 
إىل إمكانية توظيف التذكاء االصطناعي يف 
متابعة الحالة املزاجية ملستتخدمي مواقع 
التواصل، والتغريات التتي تطرأ عليها عى 

مدار فرة معينة من الزمن.
وأفاد املوقتع اإللكروني »فيز دوت أورج« 
إىل أن الباحثني استخدموا أدوات إلكرونية 
لتحليتل اللغتة من أجتل مراقبتة البصمة 
الرقمية للمستتخدمني، وبالتايل تحديد ما 
إذا كان مستتخدم بعينته يشتعر بالرسور 

أو الحتزن يف أي وقتت متن األوقتات، كما 
استتطاعوا من ختالل معادلتة خوارزمية 
متخصصتة إعتداد مقطع فيديتو يوضح 
التباينات الشعورية للمستخدم خالل فرة 

زمنية معينة.
ورغم أن هذا االبتكار الجديدة يثري املخاوف 
مستتخدمي  خصوصيتة  حمايتة  بشتأن 
مواقع التواصتل، إال أن الباحث جوهانس 
إيشتتات من جامعة ستتانفورد يقول إن 
هذه التقنية يمكن أن تستاعد يف تشخيص 
مترىض التغتريات املزاجية، ودراستة مدى 

استجابتهم لوسائل العالج املختلفة.
وأضاف إيشتات أنه »يف حالة استخدام هذا 
املنهج العلمي بشكل اخالقي وقانوني، مع 
الحفاظ عى الخصوصية، فربما يتاح لدينا 
يف يتوم ما، أستاليب لفهم العقتل بطريقة 

حوستبية، وهتو ما يستاعد يف تشتخيص 
األمراض وتقييتم فعالية األدوية املختلفة، 
بتل وفهتم التأثتريات النفستية للصدمات 
االجتماعيتة املختلفتة مثل تأثتري جائحة 
كورونا عى مستتخدمي مواقتع التواصل 

عى سبيل املثال«.
وقتام فريتق الدراستة بتحليتل تدوينتات 
ثالثتة آالف متطتوع عى مواقتع التواصل 
االجتماعي من أجل تحديد الحالة املزاجية 
التي تعترب عنها هتذه التدوينتات، وما إذا 
كانت تعتترب إيجابية أم ستلبية، ثم قاموا 
يف  التحليتل  ونتائتج  التدوينتات  بتغذيتة 
منظومة للذكاء االصطناعي، بحيث أصبح 
من املمكن استخدام هذه البيانات كمعيار 
لتقييتم أي تدوينات مماثلتة يتم فحصها 

عى مواقع التواصل.

كشتفت براءة اخراع جديدة أن رشكة 
آبتل تعمل عتى ستلك شتحن ألجهزة 
أيفتون الخاصتة بها، والذي ستيجعل 
الكابالت البالية أمرا ال وجود له، حيث 
تشتري براءة االختراع، املودعة بمكتب 
براءات االختراع والعالمتات التجارية 
األمريكي، إىل أن الكابل الجديد سيكون 
لته ستمك موحتد ولكتن بمستتويات 

مختلفة من الصالبة.
ووفقا ملا ذكرتته صحيفة »دييل ميل« 
الربيطانية، ستيكون كال طتريف الكبل 
شتديدي الصالبة، بينتتتتتما ستيظل 
مركتز الكابتل مرًنتا، ولتم تذكتر أبتل 
االختراع  بتتتتتراءة  يف  متكان  أي  يف 
تقنيتة موصتل الطاقتة الخاصتة بها 

.»Lightning«
وتقتول Apple إنته »من املعتروف أن 
ثنتي الكبل بالقرب متن نقطة نهايته، 
قد يتستبب يف تلفغري مرغوب فيه عى 
توصيتالت األستالك، مما قتد يؤدي إىل 

فشل الكابل«.
وستيكون قلب الكابتل محاًطا بغطاء 
خارجي بستمك متتتتتوحد وله أيًضا 
قستم مركتزي بتتتتته صالبتة أوىل، 
وقستم طتريف يف كل طترف لته صالبة 

ثانية.
وجاء آختر إصدار للهاتتف لرشكة أبل 
إىل Lightning يف   USB-C متع كابتل 
إىل   USB-C كابتل  ويحتتوي  العلبتة، 
Lightning عى كماالت لتخفيف التلف 
صغترية يف كال الطرفتني لتعزيز القوة 

وجعلها أقل عرضة للتآكل.
وتقول رشكة آبل: »من الشتائع توفري 
غطتاء لتخفيف الضغتط مصنوع من 
مادة صلبة حول منطقة نهاية الكابل، 
ويتم تشتكيل كماالت تخفيف الضغط 
الحاليتة بشتكل عام كهيتكل منفصل 
يتتم وضعته حتول غتتتتالف الكابل 

الخارجي«.
ومع ذلك، فإن الكبل الجديد املوصوف 
يف بتراءة االخراع يمكتن أن يتخلص 
متن هتذه الشتتتتترائط الصغرية، 
والتتي تقول أبتل إنهتا »قتتتتتد ال 
تكتون مرغوبتة، مع تحستتتتني 

الحماية التي تقدمها«.

كشتفت تقارير صحفية عاملية أن رشكة 
»مايكروستوفت« األمريكية أطلقت ميزة 
»استثنائية« تعمل عى نظامي »أندرويد« 

و«آيفون«.
التقنتي  »إنغادجيتت«  موقتع  وأوضتح 
أطلقتت  مايكروستوفت  أن  املتخصتص 

ميزة »املتلء التلقائي« لكلمات املرور عرب 
»أندرويد« و«آي أو إس«، من خالل تطبيق 
»أوثينتاكتور«.ويستمح التطبيتق الجديد 
يف حفظ كلمات مرور املستتخدم يف كافة 
األجهزة الخاصة به والحستابات املتنوعة 
أيتا كان نتوع الجهتاز الذكي.وستتتمكن 

من الوصتول إىل جميع بيانتات االعتماد، 
املتصفتح  عتى  بتخزينهتا  قمتت  التتي 
»مايكروسوفت إيدج«، ولن تحتاج بعدها 
إىل تسجيل الدخول إىل أي حسابات خاصة 
بك.وستيكون لزاما عليك تسجيل الدخول 
إىل التطبيق، ليقوم التطبيق بعمل املزامنة 

لكافتة الحستابات الخاصتة بتك، ليقوم 
باملتلء التلقائتي لكلمتات املرور.وقدمت 
مايكروستوفت امتتدادا للمتلء التلقائي 
لكلمتات املترور ملتصفح »غوغتل كروم« 

املتصفحتات  وكافتة 
األخرى.
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بعدما  إندونيسية  قرية  قرمزية  مياه  غمرت 
يف  األقمشة  لصبغ  مركز  عىل  الفيضانات  أتت 
وسط جاوة ما أثار تعليقات واسعة النطاق عىل 

وسائل التواصل االجتماعي.
وشوهد سكان جينغوت قرب بلدة بيكالونغان 
اللون ونرش كثر  وهم يمرون عرب مياه حمراء 

صورا لهذه الظاهرة النادرة عىل اإلنرتنت.
الفريد  اللون  أن  الحق  وقت  يف  مسؤولون  وأكد 
تستخدمها  ضارة  غري  قماش  صبغة  من  جاء 
العديد من مصانع التطبيع الباتيكي يف املنطقة.

منسوجات  بصناعة  بيكالونغان  وتشتهر 
الصناعات  من  العديد  ازدهار  مع  الباتيك 

الحرفية يف كل أنحاء املدينة.
إدارة  يف  املسؤول  يودا  ارغا  ديماس  وقال 
برس  فرانس  لوكالة  املحلية  الكوارث  مكافحة 

لكن  قصد،  عن  الصبغة  يلقوا  »لم  االحد 
املصانع  هذه  من  العديد  غمرت  املياه 
املياه«  طريق  عن  الصبغة  عبوات  ونقلت 
مضيفا أن صبغة الباتيك ليست سامة وال 

تشكل خطرا.
مضخات  محليون  مسؤولون  ونرش 
وتم  املياه  غمرتها  التي  املنطقة  لتجفيف 

تنظيفها يف أقل من ساعة.
وحدوث الفيضانات أمر شائع جدا يف كل 
يف  خصوصا  اإلندونييس  األرخبيل  أنحاء 

موسم األمطار.
يقل  ال  ما  لقي  الثاني/يناير،  كانون  ويف 
عن 21 شخصا حتفهم وأجيل أكثر من 60 
الكبرية  الفيضانات  من  سلسلة  بعد  ألفا 

التي رضبت جنوب كاليمانتان.

أنها  الهندية  الرشطة  تعلم  تكن  لم 
أوقفت  عندما  غالياً  الثمن  ستدفع 
وأصدرت  الدراجات  سائقي  أحد 
خاصة  مرورية،  مخالفة  بحقه 
بحقها  صدرت  التي  الدراجة  وأن 
يف  يعمل  الشخص  تعود  املخالفة 
رشكة الكهرباء.ويف التفاصيل قالت 
إن رشطة  توداي«  »إنديان  صحيفة 
أوقفت  أباد  حيدر  مدينة  يف  املرور 
وأصدرت  شاالن،  يدعى  يافعاً  شاباً 
لقيادته  مرورية،  مخالفة  بحقه 
إن  وما  رخصة.  بدون  نارية  دراجة 
»راميش«،  الدراجة  صاحب  علم 
ليتجادل  مرسعاً  هرع  حتى  بالنبأ 
أرص  الرشطي  ولكن  الرشطة،  مع 
فرتة  املخالفة.وبعد  إصدار  عىل 
عن  الكهرباء  انقطعت  الزمن  من 
يف  مرور  وإشارة  للرشطة  مركزين 
املدينة، وخالل التحقيقات اكتشفوا 
قام  من  نفسه  هو  »راميش«  أن 
أنه  حيث  االنتقام،  بدافع  بقطعها 
فقبضوا  الكهرباء،  رشكة  يف  يعمل 

عليه وهو قيد املحاكمة اآلن.

يف الطريق اىل كربالء ومن مس�افات بعيدة يش�اهد 
الزائ�ر الكريم من�ارات ذهبية عالي�ة تنعكس عىل 
رؤوسها اشعة الشمس القوية فتشكل لوحة ازلية 
يف االف�ق تزي�د قدس�ية املدينة جالال ف�وق جاللها 
وتجعلها يف انظار وقلوب املش�اهدين اية من آيات 
الفن املعماري االصيل.يقول رئيس قس�م الشؤون 
الفنية والهندس�ية يف العتبة الحس�ينية املقدس�ة 
املهن�دس )محمد حس�ن كاظ�م( :بالنظ�ر لتآكل 
القط�ع الذهبي�ة واس�وداد بعضها نتيج�ة لتأثري 
العوام�ل الجوية، وكذلك تعرض املنارتني إىل إطالق 
نار من قب�ل أزالم النظام البائد يف أحداث انتفاضة 
ش�عبان عام 1411ه� املوافق آذار 1991م، ما أدى 
إىل اح�داث ثقوب يف القط�ع الذهبية، ارتأت األمانة 
العام�ة للعتبة الحس�ينية املقدس�ة إع�ادة تبديل 
الطاب�وق املغط�ى بالذه�ب واس�تبدالها بطابوق 
جدي�د وذه�ب جدي�د ،مؤك�دا ان\« صبيح�ة يوم 

)2008/6/1//( شهد اعالن االنتهاء من مرشوع 
تذهي�ب منارتي العتبة الحس�ينية املقدس�ة وذلك 
بوضع اخر طابوقة ذهبية عىل قمة املنارة الغربية 

للعتبة.
وتابع ان« كمية الذهب الجديد يف املنارة الغربية قد 
بلغ )42031( غراما وع�دد الكايش الذهبي اصبح 
اكثر من القديم بسبب زيادة طول املنارة )60سم( 
حيث بلغ اعداد كاش�يات الذهب )5560( كاش�ية 
ذهبية بالنس�بة للمنارة الغربية«. مبينا ان تكلفة 
العمل يف انج�از تذهيب املنارتني الرشقية والغربية 
بلغ�ت )2( مليار دين�ار وكمية الذهب املس�تخدم 
بل�غ )80،596( كغ�م من عي�ار )24( أي مايعادل 
)16119( مثق�ال م�ن الذهب اما كمي�ة النحاس 
املس�تخدم يف املنارت�ني فقد بلغ�ت )10،407( طن 

بنقاوة )99،99( »
واضاف رئيس قس�م الش�ؤون الفنية والهندسية 

يف العتب�ة الحس�ينية املقدس�ة ان« ارتف�اع املنارة 
الحس�ينية من مس�توى الصحن يبل�غ )33( مرتا 
وقط�ر املنارة ي�رتاوح بني )3-4( م�رت لحد مكان 
املؤذن املسمى )الحوض( وقطر املنارة فوق مكان 
املؤذن يبلغ )2( مرتا ».من جانبه قال الخبري الفني 
الصائ�غ )صاحب جواد املعمار( ع�ن مراحل عمل 
تجميع وصه�ر الذهب فقال »أن�ا عضو واحد من 
أربع�ة أعض�اء وهم )عب�د الهادي كاظ�م والحاج 
ميث�م عب�د الصاح�ب والح�اج فاضل آل ياس�ني( 
واعمل منتسبا يف العتبة الحسينية املقدسة نشكل 
لجن�ة فني�ة تأخذ الذه�ب م�ن اللجنة الرئيس�ية 
املؤلفة من خمس�ة أعضاء يتم تجميع الذهب من 
فتحة الش�باك الرشيف وكذلك م�ن بقية املتربعني 
يف الهدايا والنذور )ش�عبة إستالم الهدايا والنذور( 
العيني�ة والنقدي�ة ، تش�مل من ضمنه�ا الذهب ، 
نأخذ كمية الذهب ث�م نقوم بتنظيفه من األحجار 

وم�ا يعلق به ، ثم نقوم بوزن�ه ثم فرزه إىل عيارات 
مختلفة مبينا ان اكثرالذهب يكون من عيار )17( 
هو ذهب إيراني حيث تجمع هذه العيارات املختلفة 
كلها خ�الل عملي�ة التصفية وه�ي عملية مركزة 
صعب�ة ومزعجة وفيها خط�ورة عىل الكادر الفني 
الن�ه يس�تخدم يف عمله حام�ض النرتيك وحامض 
الكربتي�ك وأبخرة خاصة بالذهب و امل�واد العالقة 
بالذه�ب م�ن النحاس ويصب عىل ش�كل س�بائك 
يس�مونها س�بائك عيار )24( بدرجة نقاوة عالية 
جدا وخاضعة للسيطرة النوعية يف جهاز السيطرة 
والتقييس املركزي يف بغداد وتكون بسمك سنتمرتا 
واحدا تعطى إىل جمعية الفيض الحسيني يف كربالء 
حيث تقوم كوادرها)م�ن الهنود البهرة ( بعمليتي 
الطرق والس�حب وتثبيت رقائ�ق الذهب املطروقة 
عىل بالطات النحاس وبكمية )6( غرامات للبالطة 

الواحدة ذات قياس ) 20×20سم (.

المنارات الحسينية... لوحة أزلية في سماء كربالء

news

مياه حمراء غريبة تجتاح قرية إندونيسية !

مخالفة تتسبب بقطع الكهرباء عن إشارة المرور

طِرح أضيق منزل يف لندن، مع عرض يبلغ 1,7 
مرت، للبيع بأكثر من مليون يورو وهو يقع بني 

صالون لتصفيف الشعر وعيادة طبيب.
وكان هذا املبنى املثري للفضول املؤلف من خمسة 
األصل  والواقع يف حي شبريدز بوش، يف  طوابق 
مستودعات  مع  الفيكتورية  للقبعات  متجرا 
لتخزين البضائع ومساكن يف الطوابق العليا. ويف 
إشارة إىل ماضيه، احتفظ املنزل بنافذة صغرية 

مزينة بمصباح عىل شكل قبعة مستديرة.وتقدر 
واجهة  يملك  الذي  العجيب  العقار  هذا  قيمة 
ب�950  وجوده،  مالحظة  يمكن  وبالكاد  زرقاء 

ألف جنيه اسرتليني )1,1 مليون يورو(.
يف  املبيعات  مدير  مايرز  ديفيد  إىل  بالنسبة 
هذا  فإن  املبنى،  هذا  بيع  عن  املسؤولة  الوكالة 
الذي  املنزل  أن  حقيقة  خالل  من  يفرسرّ  السعر 
بداية  أو  التاسع عرش  القرن  نهاية  يف  بناؤه  تم 

القرن العرشين، يشكل »جزءا فريدا من« تاريخ 
لندن«.تختلف  سحر  من  جزء  »إنه  وقال  لندن. 
إىل آخر. وإذا  الغرف بشكل كبري من ركن  أبعاد 
الطابق السفيل األضيق،  كان املطبخ املوجود يف 
يساوي  الطعام  لتناول  مساحة  إىل  يؤدي  فهو 
حديقة  وتقع  املطبخ.  حجم  ضعف  حجمها 
زجاجية.الطابق  نوافذ  خلف  مرت   2,5 بعرض 
ل  تحورّ والذي  القديم  املتجر  كان  حيث  األريض 
إىل مدخل، والطابق األول، من الحجم نفسه. يف 
ومكتب،  نوم  غرفة  إىل  باإلضافة  األول،  الطابق 
ثمة رشفة توفر إطاللة خالبة عىل أسطح املنازل 
يوجد  الثاني،  الطابق  لندن.يف  غرب  يف  واملداخن 
حمام وغرفة استحمام، ويف الطابق الثالث غرفة 
النوم الرئيسة التي يتم الوصول إليها من خالل 

فتحة يف األرض لإلفادة من املساحة.
يناسب  املنزل  هذا  مايرز،  ديفيد  إىل  بالنسبة 
وبفضل  واحدا«.  شخصا  أو  شابني  »زوجني 
بنائه  تاريخ  ناحية  من  »الفريدة«  ميزاته 
املنزل،  يمكن  للداخل،  االنتقائية  واالبتكارات 
بالفن«  »يهتمون  مشرتين  يجذب  أن  له،  وفقا 
منزل  يوجد  »ال  مايرز  »بوهيميني«.وأوضح  أو 
آخر يف لندن يبلغ عرضه 1,7 مرت. هناك منازل 
أخرى من خمسة طوابق لكن ال يوجد أي منزل 
»كل  أن  الفريدة«، مضيفا  املساحة  بهذه  يتميز 
ك السابقني تركوا بصمتهم الخاصة عليه«. املالرّ
معظم  إىل  بالنسبة  باهظا  املنزل  سعر  يعترب 
سكان بريطانيا حيث يبلغ متوسط سعر املنزل 
256 ألف جنيه اسرتليني، لكنه نموذجي لسوق 
ألنه  أغىل  »إنه  مايرز  لندن.وقال  يف  العقارات 
يوفر كل ما تحتاج إليه. من نقطة مثل شبريدز 
بوش، يمكنك أن تكون يف قلب )لندن( يف غضون 

10 دقائق إىل 15 دقيقة«.

أضيق منزل في لندن للبيع بأكثر من مليون يورو !
األكثر  النيازك  أحجار  70 من  يزيد عىل  ما 
العلني  املزاد  ملطرقة  قريباً  تميزاً ستخضع 
لتذهب إىل مشاهري نجوم العالم من بينهم 
ونيكوالس  سبيلربغ  وستيفن  ماسك  إلون 

كايج.

للمزادات  كريستيز  دار  وسيعرض 
إمباكت«،  »ديب  حدث  يف  النيازك  أحجار 
الجنيهات.  ماليني  يجني  أن  يتوقع  حيث 
كريمة،  أحجاراً  األحجار  بعض  وتتضمن 
االنفجارات  لتأثريات  أخرى  خضعت  فيما 

منحوتات  تشبه  وباتت  الجوي  الغالف  يف 
تباع  أن  املتوقع  ومن  غياكوميتي.  أللربتو 
سقطت  أنها  ثبت  النيزك  حجر  من  قطعة 
و  ألفاً   180 بني  يرتاوح  بمبلغ  القمر  من 

250 ألف جنيه اسرتليني.

المشاهير مستعدون لصرف الماليين لشراء أحجار النيازك !

يف مفاج�أة س�ارة، تس�لم عالم أرص�اد جوية يف البحري�ة األمريكية محفظ�ة كان قد 
أضاعها يف أنرتكتيكا قبل 53 عاماً.ولم يكن بول غريشام يذكر حتى أنه أضاع املحفظة 
عندما اتصل به مجهولون لتس�ليمه إياها بالربي�د، عىل ما روى الرجل البالغ حالياً 91 

عاماً لصحيفة »ذي سان دييغو يونيون-تريبيون« يف كاليفورنيا.
وحصل االكتشاف بصورة غري متوقعة سنة 2014 عند هدم القاعدة العلمية يف جزيرة 
روس حيث كان العنرص يف البحرية متمركزاً بصفته خبرياً يف الرصد الجوي بني أكتوبر 
1967 ونوفمرب 1968.وكانت محفظة غريش�ام موجودة خل�ف غرفة لتبديل املالبس، 
وهي كانت تحوي بطاقة تعريف غريشام الخاصة بالبحرية ورخصة القيادة وإرشادات 

يف حال التعرض لهجوم بيولوجي أو كيميائي، وتذكرة للحصول عىل مرشوبات.
وأب�دى عن�رص البحرية »الذه�ول« حيال الع�دد الكبري من األش�خاص الذين حش�دوا 
طاقاته�م إلع�ادة املحفظة الضائع�ة إىل صاحبها. واتصل أحد املس�ؤولني يف مجموعة 
بحثية يف أنرتكتيكا بموظف سابق لديه كان قد نجح سابقاً يف عملية مشابهة مع سوار 
للبحرية اكتُش�ف يف متجر.وقد اس�تعان مع ابنته بمؤسس�ة لقدامى املحاربني اتصلت 
بدورها بهيئة للرصد الجوي كان بول غريش�ام عضواً فيها. وتس�لرّم غريشام املحفظة 

أخرياً بوضع جيد يف دارته يف سان كارلوس يف جنوب كاليفورنيا.

صادق�ت إدارة الغذاء والدواء يف الواليات 
املتح�دة ع�ىل جهاز »إكس�ايت إكس�و« 
الجديد ملس�اعدة املرىض الذي�ن يعانون 
انقطاع النفس االنسدادي النومي. ويعد 
الجه�از األول م�ن نوعه لالس�تعمال يف 
الي�وم ومدة 20 دقيقة فقط، خالفاً لتلك 
األجهزة املس�تخدمة أثناء الن�وم، وفقاً 
لتقري�ر أورده موق�ع »يس إن بي يس«.
الجه�از  أن  اإلدارة  تقدي�رات  ووج�دت 
يقلرّ�ص معدل الش�خري املرتفع بنس�بة 
تع�ادل 20 يف املئ�ة يف 87 م�ن أصل 115 
مريض�اً. ويذك�ر أن�ه م�ن ب�ني املرىض 
الذين يش�خرون جميعاً 48 منهم كانوا 
مصاب�ني بحال�ة معتدل�ة م�ن انقطاع 

التنف�س. أبرز ما يف الجهاز أنه ال يحتاج 
ألن يوض�ع ليالً وهو يتمي�ز بأنه قطعة 
يف الف�م، له�ا أربع�ة أقط�اب كهربائية 
يوض�ع اثنان منها فوق اللس�ان واثنان 
تحت�ه. وتقوم بتحفيز كهربائي للعضلة 
ع�رب جلس�ات تتألف م�ن سلس�لة من 
النبضات الكهربائية مع فرتات اسرتاحة 
بينهم�ا. وتس�تخدم ل��20 دقيق�ة مرة 
يف الي�وم بينم�ا الف�رد صاٍح ف�رتة تمتد 
س�تة أس�ابيع. وتبني أنه من أبرز اآلثار 
الجانبية الشائعة للجهاز فائض اللعاب 
حش�وة  وحساس�ية  األس�نان  ووج�ع 
األس�نان، ووخ�ز يف اللس�ان وتيبرّ�س يف 

الفك.

أرسل مسبار »تيانوين -1« الصيني أول صورة له عن كوكب املريخ، يف الوقت 
الذي تس�تعد فيه البعثة الصينية للهبوط ع�ىل الكوكب األحمر يف وقت الحق 
م�ن الع�ام الحايل.وأظهرت الصورة الت�ي باألبيض واألس�ود، ونرشتها إدارة 
الفضاء الوطنية الصينية س�مات جيولوجية لكوكب املريخ، من بينها فوهة 
س�كيابارييل وفاليس مارينرييس، وهي مساحة شاس�عة من األخاديد عىل 
س�طح املريخ، بحسب وكالة »فرانس برس«.والتقطت الصورة الجديدة عىل 
بع�د 2.2 ملي�ون كيلومرت )1.4 مليون ميل( من املري�خ، وفقا إلدارة الفضاء 
الوطني�ة الصيني�ة، الت�ي قال�ت إن املركب�ة الفضائية phgdh ع�ىل بعد 1.1 
ملي�ون كيلومرت من الكوك�ب األحمر.صورة نرشتها الص�ادرة إدارة الفضاء 
الوطنية الصينية لكوكب املريخ تم التقاطها بواسطة مسبار املريخ الصيني 
تيانوين-1 يف 5 فرباير/ شباط 2021ومن املتوقع أن تدخل املركبة الفضائية 
الصيني�ة التي تم إطالقها يف ش�هر يوليو/ تموز املايض م�دار كوكب املريخ 

بالتزامن مع مهمة أمريكية منافسة يف 10 فرباير/ شباط الجاري.

جهاز لمنع الشخير ! يسترجع محفظة فقدها قبل 53 عامًا ! التقطوا أول صورة
 للمريخ  فظهرت باألبيض واألسود ! 
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كاريكاتير


