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رئيس الوزراء البريطاني: اللقاح ضد كورونا ربما لن يظهر أبدا
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أوروبا تستفز العراقيين وتتجاوز على عقائدهم 
عبر »تصّرف وقح«

علم »الشذوذ« يثير غضباً عارماً

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
يف تحٍد صارخ لألعراف الدبلوماسية، وتجاوز عىل العادات 
والتقالي�د العراقي�ة، والطاب�ع الدين�ي ال�ذي يطغى عىل 
مجم�ل مدن الب�اد، عمدت بعث�ة االتح�اد األوروبي لدى 
العراق وبالتعاون مع السفارتني الربيطانية والكندية، إىل 
رفع العلم الذي يرمز للش�ذوذ الجن�ي يف العاصمة بغداد 

صباح األحد.
وتبّجحت البعثة بشكل صارخ برفعها للعلم، تحت ذريعة 
»االحتفال باليوم العامل�ي ملناهضة رهاب املثلية والتحول 
الجن�ي«، وه�ي يف الحقيقة عب�ارة يس�تخدمها الغرب 
واملنظم�ات املش�بوهة، يف محاولة إليجاد مربر للش�اذين 
جنس�يناً والداعني ملمارس�ة هكذا أفعال ين�دى لها جبني 

اإلنسانية.
وجوب�ه اإلج�راء املش�بوه ال�ذي اتخذت�ه بعث�ة االتح�اد 
األوروب�ي، بغضب ع�ارم عرب عنه العراقي�ون عرب مواقع 
التواصل االجتماعي التي ش�هدت حمات منددة ورافضة 
ملحاوالت الرتويج للش�ذوذ الجني داخ�ل بلد لطاملا ُعرِف 

عن أبنائه التزامهم الديني والعقائدي.
برملاني�ًا، وجهت رئاس�ة مجل�س النواب، دع�وة إىل وزارة 
الخارجي�ة ملن�ع املمارس�ات املس�تفزة، مطالب�ة ممثلية 
االتح�اد األوروب�ي يف الع�راق بتقدي�م اعتذارها الرس�مي 
لكل املس�لمني يف أنحاء العالم والش�عب العراقي عىل وجه 

الخصوص«.
وق�ال النائ�ب األول لرئي�س الربمل�ان حس�ن الكعبي، إن 
»احرتام قوانني وتقاليد وأعراف البلدان األخرى هي واحدة 
من بني أهم مبادئ العمل الدبلومايس واملتفق عليها عاملياً, 
ونحن كمجتمع إس�امي وحتى األقليات الدينية العراقية 
متمسكني بالعادات واألعراف املجتمعية املحافظة, وحتى 
القوانني ال تجيز التشجيع عىل ممارسات وأخاقيات ربما 
تجدها مجتمعات أخرى غ�ر محافظة أمراً طبيعياً، لكن 
دينن�ا الحنيف رافض لها كونها ممارس�ات ته�دم القيم 

واملبادئ املجتمعية وحتى العائلية«.
وأص�درت كت�ل سياس�ية، بيان�ات أدانت فيه�ا رفع علم 
الشذوذ الجني يف بغداد، حيث اعترب ائتاف دولة القانون 
ذلك، تج�اوزاً عىل القي�م واألعراف االجتماعي�ة والعقيدة 

اإلسامية التي يؤمن بها أكثرية الشعب العراقي والعقائد 
الديني�ة األخرى«، فيما طالبت كتل�ة صادقون، الحكومة 
بغلق سفارات االتحاد األوروبي بسبب »أفعالها الشاذة«.

م�ن جانب�ه، أص�در رئيس دي�وان الوقف الس�ني س�عد 
كمبش، بياناً جاء فيه: »نس�تنكر بأشد العبارات السلوك 
عديم املس�ؤولية وغ�ر األخاقي لبعث�ة االتحاد األوروبي 
والس�فارتني الكندي�ة والربيطاني�ة لرفعهم عل�م املثليني 
الشاذين جنس�يا عىل أرض العراق ويف أيام شهر رمضان 

املبارك«.
وذكر كبمش أن »ديوان الوقف السني يعترب هذا الترصف 
تعدياً عىل ش�عب العراق ودين اإلس�ام وقيمنا األخاقية 
ونرى أن الفعل تخطيط الستهداف البيئة األخاقية لألمة 

اإلسامية«.
ب�دوره أوعز زعي�م التيار الصدر الس�يد مقت�دى الصدر، 
ملمثل�ه الحوزوي والس�يايس، بإرس�ال مذك�رة احتجاج 
ملمثلية االتحاد األوروب�ي يف العراق، فيما طالب الحكومة 
العراقية برد حازم عىل رفع علم الش�ذوذ الجني يف مقر 

االتحاد.
ويرى مراقبون أن رفع هذا العلم يف بغداد الس�يما يف شهر 
رمض�ان املب�ارك وإحياء ليل�ة القدر يعد س�ابقة خطرة 
واستفزازاً ملش�اعر العراقيني والشعوب املسلمة وانتهاكاً 

رصيحاً لحرمة التقاليد واألعراف املجتمعية.
ويف ه�ذا الس�ياق، يق�ول النائب عن تحال�ف الفتح كريم 
عليوي ل�«املراقب العراقي«، إن »رفع علم املثليني يف بغداد 
من قبل بعض الس�فارات األجنبية يعد تجاوزا سافرا عىل 
أع�راف وتقالي�د الش�عب العراق�ي وعدم اح�رتام هويته 

وانتهاكاً لحرمة شهر رمضان«.
وي�رى علي�وي أن »رفع العلم ج�اء بمثابة دع�وة للدفاع 
عن ه�ذه الظاهرة الخطرة، وهذا ال�يء ينايف ما جاء يف 
األديان الس�ماوية ويخالف األع�راف املجتمعية الحميدة 

القائمة، فضاً عن كونه ضد الفطرة البرشية«.
ويردف قائاً إن »املثلية تهدم املجتمعات وتنرش األمراض 
وتلغ�ي فكرة التكاثر الطبيع�ي للبرش، لذا نطالب بموقف 
ح�ازم تجاه هذا الس�لوك املش�ني م�ن قبل س�فارة كندا 

وبريطانية وبعض الدول األخرى«.

اعادة النظر بالدرجات الخاصة يفتح 
بابًا جديدًا الزمة سياسية

المراقب العراقي/ احمد محمد...
طرح ملف اعادة النظر بتوزيع الدرجات الخاصة 
من قبل عدد من الكتل السياسية، فرسها البعض 
بانه�ا حيلة تتبن�ى تنفيذها الكتل السياس�ية يف 
مجلس النواب للحصول عىل مغانمها ومناصبها 
يف الحكوم�ة الجدي�دة، ع�رب اع�ادة النظ�ر بتلك 
الدرج�ات التي صوت عليها مجلس الوزراء خال 
حكوم�ة ترصي�ف االعم�ال الت�ي كان يرتأس�ها 
رئي�س ال�وزراء الس�ابق ع�ادل عبد امله�دي، اذا 
يؤك�د برملاني�ون أن هن�اك حال�ة م�ن الامباالة 
يف تعي�ني الش�خصيات له�ذه املناص�ب م�ن قبل 
الكت�ل النيابية من خال اناطتها ألش�خاص غر 
كفوئني، فيما يؤك�د اخرون انها جزء من اصاح 
الوضع الس�يايس للبلد كونها قسمت عىل اساس 

املحاصصة.
وترى االوس�اط النيابية أن اعادة تس�مية جميع 

الدرجات الخاصة يف هذه الفرتة امر غر ممكن.
 بينما دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حس�ني 
العقابي اىل اعادة النظر بأس�ماء جميع الدرجات 

الخاصة واملنظومة االدارية بش�كل عاجل، مبينا 
ان بع�ض املناص�ب تم بيعه�ا يف عه�د الحكومة 
الس�ابقة وال يمك�ن االبقاء عليه�ا فيما اعترب أن  
الحديث عن االصاح الس�يايس واالداري ال يمكن 
ان يج�ري دون اع�ادة النظر باملنظوم�ة االدارية 

الحاكمة يف الباد.
واكد ان عرشات وكاالت الوزارات واملدراء العامني 
وم�ا يعادلها تم بيعها وال يمكن االس�تمرار فيها 

مطلقا سيما مع االزمة االقتصادية الخانقة.
وع�ن ملف الدرج�ات الخاصة ايض�ا وكمثال عن 
وجود ارصار حكومي عىل اعادة النظر يف الدرجات 
الخاصة التي اعلنتها الحكومة املس�تقيلة اش�ار 
وزير التعليم العايل الجديد الدكتور نبيل الجبوري 
أن وزارت�ه مرصة ع�ىل العمل عىل اع�ادة تكليف 
رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الذين تم انهاء 
تكليفه�م من قبل الحكومة الس�ابقة، معتربا أن 

الذين تم انهاء تكليفهم هم من الكفاءات.
ويف هذا الصدد يبني الخبر القانوني عيل التميمي، 
املص�ر القانون�ي للدرج�ات الخاص�ة الت�ي ت�م 

تعيينها خال حكومة ترصيف االعمال الذي كان 
يرأسها رئيس الوزراء السابق عادل عبد املهدي.

تفاصيل اوسع صفحة 2

»يد الفساد« تسعى لمنح »الرخصة الرابعة« الى شركات الهاتف »الفاشلة« 

في هذا العدد

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
برتوي�ج  مبك�را  ب�دأت  املوباي�ل  رشكات 
اعاناتها يف شاش�ات الفضائيات العراقية 
بش�أن جودة خدماته�ا املقدم�ة للمواطن 
وامتاكه�ا احدث التقني�ات يف هذا الجانب 
من اج�ل الحص�ول ع�ىل ترخي�ص الجيل 
الراب�ع، مم�ا اث�ار اس�تياء املواط�ن كونه 
الضحية االوىل لجش�ع تلك ال�رشكات التي 
رسقت امواله ولم تقدم لهم تقنيات جديدة 
أس�وة بدول الجوار اىل مستخدميها، ناهيك 

ع�ن مش�اكل ال حرص لها تس�ببت بها تلك 
ال�رشكات يف مقدمته�ا اس�تخدام موجات 
قص�رة االمد من خ�ال ابراجها يف املناطق 
السكنية والتي وصفت بأبراج املوت بسبب 

بثها اشعاعات تؤثر عىل صحة املواطن.
اىل دول  تع�ود ملكّیتھ�ا  املوباي�ل  رشكات 
الخلیج واقلیم كردس�تان وبعض اسهمها 
تعود لسياس�يني عراقيني وتعد من وسائل 
غس�يل االموال وممارس�ة التجس�س من 
خ�ال اجهزتها الرئيس�ية املتواجدة خارج 

الباد.

وزارة  ب�ني  م�ا  الصاحي�ات  تقاط�ع 
واالتص�االت  االع�ام  وهيئ�ة  االتص�االت 
اس�تغلتها  والت�ي  املش�اكل  اغل�ب  وراء 
الس�يئة  ال�رشكات الس�تمرارية خدماتها 
مقاب�ل عم�والت , يف الوق�ت نفس�ه هناك 
فيت�و س�يايس عىل أنش�اء رشك�ة وطنية 
لألتص�االت م�ن اج�ل ابقائه�ا الس�تنزاف 

جيوب العراقيني.
عملية منح الرخصة الرابعة لهذه الرشكات 
هي جريمة اخرى يمارس�ها الفس�اد، الن 
هناك ملفات كثرة عن فشل تلك الرشكات 
وقوائ�م جرائمها لرسقة املواطن ابتداء من 
تحويل املكاملات اىل الثواني ورسقة الرصيد 

والقائمة تطول.
االزم�ة املالية الت�ي يمر بها الع�راق تدعو 
حكومت�ه اىل ايجاد بدائل لتموي�ل موازنته 
م�ن خ�ال من�ح الرخص�ة الرابع�ة والتي 
تع�د مصدر مايل لو تم اس�تغاله بعيدا عن 
الفس�اد والنفوذ الس�يايس , واس�تحصال 
الديون التي بذمتها وفتح الس�وق العراقي 
ل�رشكات اخرى تكون لها س�معة جيدة يف 
عمله�ا م�ن اجل من�ع احت�كار االتصاالت 
لرشكات س�يئة , وكذلك ستدر موارد مالية 

افضل من االقرتاض الخارجي.

تفاصيل اوسع صفحة 3

المراقب العراقي/ متابعة...
اك�دت لجنة األمن والدف�اع النيابة ، امس األح�د، ان عصابات داعش 
االجرامية، يجب ان تحارب فكرياً قبل ان يتم محاربتها عسكرياً، فيما 

لفتت اىل ان االرهاب الزال موجوداً يف العراق.
وق�ال عضو اللجنة ن�ارص محي يف ترصیح صحف�ي تابعته »املراقب 
العراق�ي« ، إن »اإلره�اب ما زال موجوداً يف الع�راق، وعصابات داعش 
ل�م تفقد كامل إمكانياتها«، مؤكداً ان »تلك العصابات تتواجد يف أغلب 

املحافظات واملدن العراقية«.
وأوضح، أن »القضاء عىل داعش يحتاج إىل عملية عس�كرية مشرتكة 
كب�رة ج�داً، وباإلضاف�ة اىل العملية العس�كرية، يحت�اج التنظيم إىل 

محاربة فكرية ايضاً«.
وأش�ار إىل أن »القضاء عىل عصابات داعش بحاجة إىل وثقة جادة من 
قبل الحكومة، متوقعاً أن »الحكومة الجديدة س�يكون لها دور كبر يف 

قضية القضاء عىل هذه العصابات«.

المراقب العراقي/ متابعة...
دع�ت كتل�ة املس�تقبل الكردية، ام�س األح�د، الحكوم�ة امركيزة إىل 

استخدام الخيار العسكري إليقاف تهريب نفط اقليم كردستان.
وق�ال النائب ع�ن الكتلة رسكوت ش�مس الدي�ن، يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »املراقب العراق�ي«، اىل رضورة ان يوقف املركز تصدير النفط 
م�ن اقليم كردس�تان ب�اي طريقة كانت، ع�رب قرار قانون�ي قضائي 
او حت�ى من خال العمليات العس�كرية ورفع الس�اح، أو عن طريق 

املحاكم الدولية املختصة«.
وأك�د: »نحن م�ع الخط�وات القضائية والعس�كرية إليق�اف تهريب 
)تصدي�ر( النف�ط م�ن اقليم كردس�تان، ومع اس�تمرار دف�ع رواتب 
املوظف�ني، الن تلك الرشيحة ليس له�ا اي عاقة بما تقوم به االحزاب 
الحاكمة يف االقليم، وستكون مؤيدة ألي عملية عسكرية ضد حكومة 

كردستان«.
وأض�اف النائب عن كتلة املس�تقبل الكردية: »ال فائ�دة من الحوار او 
التف�اوض بني بغداد وأربي�ل، وعىل الحكومة االتحادية العمل بش�كل 
ج�اد نحو جعل امللف قضائيا وعس�كرياً، وال فائ�دة من التفاوض مع 

جهات ال تؤمن بالعراق وال تحرتم الدستور«.

المراقب العراقي/ متابعة...
ب�ني تحالف الفتح امس االحد، موقفه م�ن عودة حقيبة الخارجية 
اىل الكرد ، فيما بني انه ال يس�تطيع أي مكون عزل العراق عن دول 
العالم. وقال النائب عن التحالف عباس الزاميل ، يف ترصيح صحفي 
تابعته »املراقب العراقي« ، ان اي مكون مهما كان ثقله اليستطيع 

عزل العراق عن املحيط العربي واالقليمي واملجتمع الدويل ».
واشار اىل »تنامي تاثر العراق عىل املستويني االقليمي والدويل خال 
مع�ارك التحري�ر والنرص عىل داعش االرهابي وط�رد قوى التكفر 

والتطرف .
واضاف ان » هناك اهتماما دوليا واضحا بامللف العراقي ، خاصة يف 
االونة االخرة منذ تكليف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل 
ورئاسة الحكومة الجديدة ، مبينا ان » العراق لديه امتدادات واسعة 
للعاق�ات الخارجية اقليمي�ا ودوليا ، وعليه ال يمك�ن الي جهة او 

حزب عزل العراق دوليا من خال شغل حقيبة وزارة الخارجية ».

االمن النيابية: داعش تحتاج 
الى حرب فكرية قبل العسكرية

كتلة كردية تدعو الستخدام القوة 
لوقف تهريب النفط باالقليم

الفتح يبين موقفه من عودة 
حقيبة الخارجية للكرد

بعد تسجيل 144 اصابة .. وزير الصحة: الحظر الجزئي سبب المشاكل

االتفاق الروسي - التركي حول ادلب .. الى أين ؟

المراقب العراقي/ متابعة...
حمل وزي�ر الصح�ة والبيئة حس�ن التميمي ، 
ام�س األحد، ق�رار الحظ�ر الجزئي مس�ؤولية 
ارتف�اع ح�االت االصاب�ة اىل 144 اصابة خال 

يوماً واحداً.
ق�ال التميم�ي  يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« ان« عدم الت�زام املواطن�ني بالحظر 
الجزئي ، تس�بب بمشاكل كثرة يف مجال زيادة 
ع�دد االصابات بف�روس كورن�ا«. واضاف ان 
»جائح�ة كورونا اصبحت واقع ح�ال يجب ان 

يت�م التعامل معها ع�رب االلت�زام بالوقاية ملنع 
االصابة«.

 واش�ار اىل ان »اهم النق�اط التي ركزنا عليها ، 
هي تش�ديد االجراءات من قب�ل القوات االمنية 
، والتأكيد عىل موظف�ي الدولة الذين يواصلون 
تأدي�ة واجباتهم بااللت�زام بالوقاي�ة الصحية 
بش�كل كامل ، فضا عن رضورة التش�ديد عىل 
االجه�زة االمني�ة باملس�اعدة يف ف�رض الحجر 
الصح�ي املناطقي الذي يع�د رضوريا للحد من 
انتش�ار الفروس ». وتابع التميم�ي ان »لدينا 

عدداً من املستش�فيات املمتلئة باملصابني، وتم 
فت�ح مستش�فيات اخ�رى ملعالج�ة املصاب�ني 
بفروس كورونا«، مش�را اىل »استحداث بعض 
املستشفيات املتنقلة والرسيعة يف بعض املناطق 
الستيعاب االعداد الكبرة من املصابني«. ولفت 
اىل انه »سيتم اعتماد الحجر املناطقي للمناطق 
التي س�جلت بها اكثر نسبة اصابات ، وخاصة  
يف جانب الرصافة من بغداد ، كما ان محافظتي 
البرصة والس�ليمانية من بني اكثر املناطق التي 

سجلت فيها االصابات بالفروس«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
نف�ى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بش�ر حداد 
، ام�س األحد، توصل الوفد الك�ردي اىل اتفاق مع املركز 
بخص�وص النف�ط وروات�ب املوظف�ني. وق�ال حداد يف 
ترصي�ح صحفي تابعته »املراق�ب العراقی« إن »الفرتة 

املاضية ش�هدت حوارات واجتماع�ات مكثفة بني وفد 
حكوم�ة اقليم كردس�تان والحكوم�ة االتحادية، تمت 
خاله�ا مناقش�ة جمي�ع امللف�ات العالقة ب�ني االقليم 
وبغداد, الس�يما ما يتعلق بآلية تصدير النفط وتس�ليم 
املس�تحقات املالي�ة لإلقلي�م ع�ىل أس�اس التفاهمات 

املش�رتكة ب�ني الطرفني«. واض�اف أن »تل�ك الحوارات 
تمخض�ت ع�ن تش�كيل لجان فني�ة للم�ي بمعالجة 
تل�ك امللفات العالقة«، مبينا، أن »تلك الحوارت ش�هدت 
خطوات متقدمة يف زمن الحكومة السابقة والتي أبدت 
خالها حكومة إقليم كردستان استعدادها تسليم كمية 

النف�ط املتفق عليه�ا مع بغ�داد وتصديرها عرب رشكة 
س�ومو, وتأكي�د حكوم�ة كردس�تان التزامها بخفض 
انتاج النفط ضمن الحصة املقررة باالتفاق والتنس�يق 
مع وزارة النفط نزوالً عند قرارات الدول املصدرة للنفط 

يف منظمة االوبك«.

الوفد الكردي يفشل بالتوصل الى اتفاق مع المركز

6 درجال يدعو نادي 
كربالء لفتح ابوابه 
لالشتراك الجماهيري
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
ط�رح مل�ف اع�ادة النظ�ر بتوزي�ع الدرج�ات 
الخاص�ة من قب�ل عدد م�ن الكتل السياس�ية، 
فرسه�ا البع�ض بانه�ا حيل�ة تتبن�ى تنفيذها 
الكت�ل السياس�ية يف مجل�س الن�واب للحصول 
ع�ى مغانمها ومناصبه�ا يف الحكومة الجديدة، 
عرب اع�ادة النظ�ر بتل�ك الدرج�ات التي صوت 
عليه�ا مجلس ال�وزراء خ�ال حكومة ترصيف 
ال�وزراء  الت�ي كان يرتأس�ها رئي�س  االعم�ال 
الس�ابق عادل عبد املهدي، اذا يؤكد برملانيون أن 
هناك حالة من الامباالة يف تعيني الش�خصيات 
لهذه املناصب من قب�ل الكتل النيابية من خال 
اناطته�ا ألش�خاص غ�ر كفوئني، فيم�ا يؤكد 
اخرون انه�ا جزء من اصاح الوضع الس�يايس 

للبلد كونها قسمت عى اساس املحاصصة.
وترى االوس�اط النيابية أن اعادة تسمية جميع 
الدرجات الخاصة يف هذه الفرتة امر غر ممكن.
 بينما دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسني 
العقابي اىل اعادة النظر بأسماء جميع الدرجات 
الخاصة واملنظومة االدارية بشكل عاجل، مبينا 
ان بع�ض املناصب ت�م بيعها يف عه�د الحكومة 
الس�ابقة وال يمكن االبقاء عليها فيما اعترب أن  
الحديث عن االصاح السيايس واالداري ال يمكن 
ان يج�ري دون اعادة النظ�ر باملنظومة االدارية 

الحاكمة يف الباد.
واكد ان عرشات وكاالت الوزارات واملدراء العامني 
وما يعادلها تم بيعها وال يمكن االس�تمرار فيها 

مطلقا سيما مع االزمة االقتصادية الخانقة.
وع�ن مل�ف الدرج�ات الخاص�ة ايض�ا وكمثال 
ع�ن وج�ود ارصار حكومي ع�ى اع�ادة النظر 
يف الدرج�ات الخاص�ة الت�ي اعلنته�ا الحكومة 
املس�تقيلة اش�ار وزي�ر التعلي�م الع�ايل الجديد 
الدكت�ور نبي�ل الجبوري أن وزارت�ه مرصة عى 
العم�ل ع�ى اع�ادة تكلي�ف رؤس�اء الجامعات 
وعم�داء الكلي�ات الذين تم انه�اء تكليفهم من 

قب�ل الحكوم�ة الس�ابقة، معت�ربا أن الذين تم 
انهاء تكليفهم هم من الكفاءات.

ويف ه�ذا الص�دد يب�ني الخب�ر القانون�ي ع�ي 

التميم�ي، املص�ر القانوني للدرج�ات الخاصة 
الت�ي تم تعيينها خال حكومة ترصيف االعمال 
الذي كان يرأس�ها رئيس الوزراء الس�ابق عادل 

عبد املهدي.
وق�ال التميم�ي، يف ترصيح خص ب�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »تعي�ني الدرج�ات الخاص�ة وفق 

الدس�تور العراق�ي يف امل�واد ٦١ فقرة خامس�ا 
واملادة ٨٠ فقرة خامس�ا ب�أن يقرتحها مجلس 
ال�وزراء ويصادق ويصوت عليها الربملان وايضا 

امل�ادة ٧٦ من الدس�تور أك�دت ذل�ك«، الفتا إىل 
إن »الدرج�ات الت�ي ت�م تعيينه�ا خ�ارج ه�ذه 
الصياغ�ات أو يف مرحل�ة ترصي�ف األعمال فإن 
للحكوم�ة الجدي�دة تلغي ه�ذه التعيينات بذات 
طريقة وللمترضر من اإللغاء اللجوء إىل القضاء 

اإلداري والطعن يف ذلك«.
وأض�اف أن »التعيينات بالوكال�ة ال يوجد نص 
قانون�ي يتيح ذل�ك، ويمكن للربمل�ان ان يرشع 
قانون خاص بذلك يبني لنا مدة التعيني بالوكالة 
كان تك�ون ش�هر وأيض�ا يح�دد من ه�ي هذه 
الدرج�ات الخاصة«، مبين�ا ان »مجلس النواب 
ه�و صاح�ب كلم�ة الفص�ل بش�أن التعيينات 

بالوكالة«.
وللحديث عن امكانية اع�ادة النظر يف الدرجات 
الخاص�ة وكذلك عن امل�آرب التي دفع�ت الكتل 
السياس�ية اىل اث�ارة مثل هذا املوض�وع يف هذه 
الف�رتة اك�د النائ�ب يف الربملان ع�ي العبودي أن 
»ملف الدرجات الخاصة وعى الرغم من صدور 
ع�دد من القوائم من قبل الحكومة الس�ابقة اال 
انه لم يكتمل بع�د«، مبينا ان »هناك مناصب يف 
الدول�ة مازال مس�ؤولوها يديروها وفقا لنظام 

الوكالة«.
وق�ال العبودي، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« 
إن »عملي�ة اع�ادة النظ�ر يف جمي�ع االس�ماء 
الت�ي عين�ت بموجب ق�رارات مجل�س الوزراء 
غ�ر ممكنه«، مش�را اىل »وجود ش�ك يف بعض 
االس�ماء التي حصلت ع�ى تل�ك املناصب )من 

دون أن يوضح تفاصيل الشكوك(«.
واض�اف، أن »الق�وى السياس�ية لديها حظوة 
كبرة يف الدرجات الخاصة، وما يثار هو محاولة 
لتمرير اس�ماء غر كف�وءة لتلك املناصب، وهذا 

امر معيب حسب قوله«.
وتاب�ع أن »هناك مس�اع نيابي�ة وبحجة اعادة 
التوازن السيايس باملناصب تريد اثارة هذا امللف 

للحصول عى املناصب يف الحكومة الجديدة«.

مختصون يوضحون الصيغة الدستورية لذلك

إعادة النظر بالدرجات الخاصة.. حيلة سياسية لتوزيع المناصب من جديد ام دعوة لالصالح؟

لتكن مطالب جماهيرية

رأي...

نح�ن }كمواطن�ني { أؤكد كمواطن�ني وبع�د أن اظهرنا أعى 
مس�تويات االنضباط واالمتثال للقوان�ني النافذة يف البلد ولم 
يص�در منا أي تج�اوز عى منش�آت الدول�ة وال اماكها ولم 
نعرق�ل س�ر العملية الرتبوية وال انس�يابية املس�ار املعييش 

اليومي لعامة الناس.
يف الوق�ت ال�ذي قدمنا في�ه الدماء الزواكي ع�ى منحر العزة 
والكرام�ة دفاعاً ع�ن العرض واالرض وما هو اس�مى منهم 

)املقدسات(.
نتقدم اليوم وبشكل طبيعي يتناسب مع ظروف البلد والحق 
الديمقراط�ي ال�ذي تكفله الدس�تور والقوان�ني واملعاهدات 
الدولي�ة وهى غ�رار ماتقدم به بع�ض املتظاهرين باملطالبة 

بحقوقهم.
ونطالب من رئيس الحكومة مايي :

اوالً :  كما أن الدف�اع والداخلية يرفضون تنصيب أحد خارج 
مس�لكهم وصنفه�م لقي�ادة وزاراته�م فإنن�ا نطال�ب فيما 
لوكان�ت هناك ني�ة بالفعل الختيار قيادة للحش�د بان تكون 
قيادة الحش�د من داخل الحش�د نفسه وليس�ت من خارجه 

حفاظا عى زخمه الروحي وتماسكه 
الداخي ونرفض م�ادون ذلك رفضاً 

قاطعاً.
ثاني�اً : نطالب بفتح تحقيق ش�امل 
وكامل بجريمة استهداف الشهيدين 
الحاج قاسم س�ليماني والحاج ابي 

مهدي املهندس
ثالث�ا: نطال�ب بالعم�ل ع�ى تنفيذ 
احكام االعدام  فوراً بكافة االرهابيني 
خاصة اولئك الذين يقبعون يف سجن 

الحوت.
رابع�اً : نطالب باالبقاء عى أتفاقية الصني والعمل عى تنفيذ 

بنودها بشكل فوري.
خامس�ا: نطال�ب بانه�اء االعتصام�ات والتظاه�رات بع�د 
ان تحقق�ت جمي�ع مطال�ب املتظاهري�ن واعتق�ال كل من 
يث�ر الش�غب ويعبث بام�اك الدول�ة ويعتدي ع�ى املقرات 
الدبلوماس�ية ويس�ئ لعاق�ة الع�راق مع اش�قائه وجرانه 

وسمعته الدولية.
سادسا: نطالب بتحديد موعد ثابت ونهائي الجراء االنتخابات 

النيابية فهي املهمة االوىل واالهم لوجود الحكومة املؤقتة.
س�ابعاً : نطالب باقرار املوازنة بش�كل رسيع فهي كذلك من 

املهام الرئيسية لتكليف الحكومة املؤقتة.
ثامناً : نطالب الحكومة بتنفيذ قانون أخراج القوات االجنبية 

من العراق الذي اقره الربملان العراقي.
تاس�عاً: عى الحكوم�ة متابعة نتائج الش�كوى التي تقدمت 
بها وزارة الخارجية  ملجلس االمن الدويل ضد الواليات املتحدة 
القدامها عى اغتيال الحاج قاس�م سليماني والحاج املهندس 

)رض(.

أويس القرين

املراقب العراقي/ بغداد...
اعت�رب عض�و بمجلس الن�واب، ام�س األحد، إن 
مهم�ة رئي�س الحكوم�ة مصطف�ى الكاظم�ي 
صعبة ومعقدة للغاية بسبب الرتكة الثقيلة التي 

خلفتها له حكومة عادل عبد املهدي.
وبني عضو املجلس، عام�ر الفايز، إن »الضغوط 
االقتصادي�ة عى الع�راق تراكمت بس�بب إغاق 
مراف�ق األعمال والتجارة والحياة املالية، بس�بب 
ما طرأ من أحداث عى مستوى النفط، إضافة إىل 

جائحة كورونا، بينما يعاني البلد باألس�اس من 
خلٍل بنيوي يتمثل يف اعتماده عى النفط فقط«.

وأض�اف الفاي�ز أن »النف�ط هو مص�در دخول 
ال�دوالر األمركي إىل العراق، وهو القوة الس�اندة 
للدين�ار، إال أن غيابه يعني عدم قدرة العراق عى 

التمويل«.
وتاب�ع قائاً إن »مهمة الكاظمي صعبة ومعقدة 
للغاي�ة بس�بب الرتكة الثقيل�ة الت�ي خلفتها له 
الحكومة السابقة )حكومة عادل عبد املهدي(«.

نائب: مشاكل اسعار النفط ستعقد مهمة الكاظمي 

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت اللجنة املالية النيابية، امس االح�د، عن إمكانية 
إج�راء تعديل آخر ع�ى قانون التقاعد املوح�د خال املدة 
املقبلة، مبينا أن هن�اك طلبات كثرة قدمت للجنة الجراء 
تعديل عليه.وق�ال عضو اللجنة أحمد الصفار، يف ترصيح 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »قان�ون التقاع�د املوحد 
يحت�وي ثغ�رات عدة يف�رتض تعديلها لوج�ود مظلومية 

لبع�ض الفئ�ات فض�ا ع�ن خس�ارة الدول�ة للكف�اءات 
العراقي�ة«، مبين�ا ان »طلبات كثرة قدم�ت الجراء إجراء 
تعدي�ل آخر عليه«.وأضاف أن »هناك مخاوف لدى مجلس 
النواب من إجراء تعديل جديد عى القانون كونه س�يفتح 
أبواب كثرة يح�اول املجلس تجنبها«، مؤك�دا أن »هنالك 
نية ع�ى إجراء بع�ض التعديات املهمة لكنه�ا لم تتضح 

بسبب عدم التئام املجلس«.

طلبات لتعديل قانون التقاعد الموحد 
على طاولة المالية النيابية

المحاضرون بالمجان يتظاهرون امام 
تربية واسط  لتحويلهم الى عقود

املراقب العراقي/ االنبار...
اعلنت رشطة نفط الش�مال، امس االحد، القبض 

عى 4 متهمني بتهريب صهريج نفط يف االنبار.
وقال�ت الرشطة يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« 
نسخة منه، ان »منتس�بي مفرزة سيطرة رشطة 
نف�ط حديث�ة التابعة لش�عبة س�يطرات مديرية 
رشط�ة نفط الش�مال تمكنت م�ن القبض عى 4 
متهم�ني مع ضب�ط عجاته�م »صهري�ج« أثناء 
يف محافظ�ة  حديث�ة  مس�تودع  م�ن  خروجه�م 

األنبار«.

املراقب العراقي/ صاح الدين...
تمكنت قوات الحش�د الش�عبي، امس األحد، من تطهر مناطق شاس�عة يف 
صحراء غ�رب محافظة صاح الدين، وتدمر عدد من العبوات الناس�فة 

واملاجئ لداعش وذلك ضمن عمليات أسود الجزيرة.
وذكر اعام الحش�د الش�عبي يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة 
من�ه، أن »ق�وات الحش�د الش�عبي تمكنت وخ�ال عمليات »اس�ود 
الجزيرة« من تطهر مناطق شاس�عة من صحراء غرب صاح الدين 
وتدم�ر عدد من املضافات التي كان يس�خدمها العدو كماجئ آمنة 
له«.وأضاف البيان، انه »تم معالجة الكثر من العبوات الناس�فة التي 
كان�ت مزروعة ع�ى طرق صحراوي�ة، فيما تمت الس�يطرة عى كدس 

للصواريخ والعتاد ومعالجته من قبل مفارز مكافحة املتفجرات«.

الحشد الشعيب يطهر مناطق شاسعة 
من صحراء صالح الدين

شرطة االنبار تقبض عىل 4 
متهمين بتهريب صهريج نفط 

ط 
شري
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ا

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�د النائ�ب عن تحال�ف س�ائرون غايب 
العمري، ام�س األحد، ان رئي�س الوزراء 
تعي�ني  ل�ه  يح�ق  الكاظم�ي  مصطف�ى 
العراقي�ة  الدول�ة  يف  عالي�ة  ش�خصيات 
مالم تتقاط�ع مع مجلس الن�واب، مبينا 
أن الربمل�ان يرف�ض رفض�ا قاطع�ا تفرد 

العم�ري  بالتعيينات.وق�ال  الكاظم�ي 
العراق�ي«  يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
إن »ال�وكاء وامل�دراء العامني والس�فراء 
وغرهم م�ن أصحاب الدرج�ات الخاصة 
تقع ضمن مس�ؤولية مجل�س النواب وال 
يحق لرئيس الوزراء تكليف أي ش�خصية 
الربمل�ان«. ثق�ة  ين�ال  مال�م  باألصال�ة 

وأض�اف أن “مجلس النواب يرفض رفضا 
قاطعا تف�رد رئيس الوزراء بق�رار تعيني 
ش�خصيات رفيع�ة املس�توى مال�م يكن 
للمجل�س اطاع بذلك”، مبين�ا أن “إعفاء 
وتعيني ش�خصيات أمنية وعس�كرية من 
مه�ام رئيس الوزراء القائ�د العام للقوات 

املسلحة”.

املراقب العراقي/ السليمانية...
ق�ررت لجن�ة مواجهة ف�روس كورونا يف 
السليمانية، امس األحد، عدم فرض حظر 

التجوال خال عيد الفطر املبارك.
وقال�ت اللجن�ة، يف بي�ان تلق�ت »املراقب 

العراقي« نس�خة منه أنها »عقدت اللجنة 
اجتماع�ا ترأس�ه هف�ال ابوبك�ر محافظ 
الس�ليمانية لتقييم االوض�اع«، مؤكدة ان 
»حظ�ر التجوال لن يكون س�اريا ايام عيد 
الفطر، كما ان حركة املرور بني املحافظات 

ستكون مغلقة«.ودعت اللجنة »املواطنني 
اىل االلت�زام بالتعليمات الصحية والوقائية 
يف مواجه�ة جائح�ة كورونا«.يأت�ي ذلك، 
عى خلفية انخفاض االصابات املسجلة يف 

عموم محافظات إقليم كردستان.

األزمة النيابية تتوقع تطبيق الحظر المناطقي قبل العيد 
املراقب العراقي/ بغداد...

توقعت خلية األزمة النيابية، امس 
الحظ�ر  إج�راءات  تنفي�ذ  األح�د، 

أملناطقي قبل عيد الفطر املبارك.
وقال عضو الخلية عباس عليوي يف 
ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي« 
الحكومي�ة  األزم�ة  »خلي�ة  إن 
املناطقي  الحظ�ر  تأخرت بإع�ان 
للمناط�ق الت�ي س�جلت إصاب�ات 
مرتفعة بسبب الظرف االقتصادي 
ال�ذي تم�ر ب�ه الب�اد«، الفت�ا إىل 
يش�مل  املناطق�ي  »الحظ�ر  إن 
مدين�ة الص�در والحرية والش�علة 

واملناطق الشعبية األخرى يف بغداد 
“خلي�ة  أن  والبرصة«.وأض�اف 

األزمة الحكومية ق�د تعلن الحظر 
يف املناطق قبل عي�د الفطر املبارك 

للح�د من تح�ركات املواطنني التي 
تك�ون س�بب يف انتش�ار ف�روس 
كورونا”، مبينا أن “الحكومة أمام 
خيارات صعبة وهي الخيار الصحة 
والخي�ار االقتص�اد ففرض الحظر 
الشامل يؤثر عى العائات الفقرة 
التي تعتاش ع�ى الدخل اليومي”.
وكان�ت وزارة الصحة قد س�جلت 
خ�ال األي�ام الثاثة املاضي�ة أكثر 
م�ن 3٠٠ إصابة بف�روس كورونا 
املستجد يف عموم محافظات الباد، 
حيث س�جلت العاصمة بغداد أعى 
األرقام قياسا باملحافظات األخرى.

املراقب العراقي/ واسط...
تظاهر املئات من املحارضين املجانيني امس االحد، مطالبني بتحويلهم 

اىل عق�ود وزاري�ة ضم�ن وزارة الرتبي�ة. 
وق�ال ش�هود عيان ان »العرشات م�ن املحارضين املجاني�ني واإلداريني 
تظاهروا اليوم، امام مبنى مديرية تربية واس�ط للمطالبة بتحويلهم اىل 

عقود وزارية«.
واضاف، ان »املتظاهرين اكدوا عى انهم عملوا بصفة عقد مجاني«.

كتلة برلمانية: ال يحق للكاظمي التفرد بتعيين الدرجات 
الخاصة دون العودة لمجلس النواب

الحظر للتجوال في السليمانية خالل العيد !

 يف عقر دار الع�راق بلد القيم 
وموطن الرسالة بعثة االتحاد 
وبريطانيا  وكن�دا  األوروب�ي 
تتج�رأ عى رفع علم الش�واذ 
بع�رض  ضارب�ة  الع�راق  يف 
وأخاقن�ا  قيمن�ا  الحائ�ط 
ومبادئنا، السيما أننا يف شهر 
رمض�ان املبارك.وق�د حذرنا 
م�ن ذل�ك س�ابقاً وتوقعناه.
ولذا نطالب بموقف حكومي 
ح�ازم ورسي�ع تج�اه ه�ذا 

السلوك املشني.

تــغريدة

النائب نعيم العبودي

اكد النائب عن كتلة املس�تقل رسكوت ش�مس الدي�ن، امس االحد، 
أن�ه س�يلجأ اىل جمع تواقيع نيابية ملس�اءلة رئي�س حكومة اقليم 
كردستان مرسور بارزاني بسبب قمه للتظاهرات يف دهوك واربيل. 
وقال ش�مس الدي�ن يف ترصي�ح الذاعة »العه�د« تابعت�ه »املراقب 
العراقي« إن »الحزب الديمقراطي يستخدم كل وسائل العنف لقمع 
اية تظاهرة يف اقليم كردس�تان وهناك خطف واعتقال للناش�طني 
يف تظاه�رات دهوك«، الفتا اىل انه »س�نلجأ اىل جم�ع تواقيع نيابية 
ملس�اءلة رئي�س حكومة اقليم كردس�تان مرسور بارزاني بس�بب 
قم�ه للتظاه�رات يف ده�وك واربيل«.وأضاف، أن 
الديمقراطي الكردس�تاني  »لدى الح�زب 
ب�اب  فم�ن  متناقض�ة  سياس�يات 
يف  الس�لمية  التظاه�رات  يدعم�ون 
الوسط والجنوب لكن يقمعونها 
يف اربيل وده�وك«، مبينا انه 
املوض�وع  ام�س  »بحثن�ا 
الكت�اب  وص�ل  والي�وم 
بش�كل رس�مي اىل الربملان 
التدخل  والحكوم�ة بش�أن 
يف  التظاه�رات  قم�ع  ملن�ع 
»نوجه  أنن�ا  االقليم«.وأوض�ح 
خطابن�ا للحكوم�ة العراقي�ة النها مس�ؤولة عن 
س�امة كل العراقيني فضا عن كون الرقابة يف كردس�تان س�يطر 

الحزب الديمقراطي الكردستاني عليها بشكل كامل«.

أذاعيترصيح
نائب كردي: سنجمع تواقيع 

لمساءلة مسرور بارزاين بسبب 
قمع التظاهرات يف االقليم
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االثنين 18 أيار 2020 العدد 2338 السنة العاشرة

كش�فت هيئ�ة النزاه�ة االتحادية ، ع�ن وج�ود أخطاء فني�ة يف تنفيذ 
مرشوع تأهيل معمل الدرفلة والخدمات الهندسية يف محافظة البرصة؛ 
�ا أدَّى إللحاق الرضر باملال العام، مبينة أن الكلفة اإلجمالية للمعمل  ممَّ
قاربت )40( مليون دوالر.وقالت الهيئة يف بيان ، إن “فريق عمل مديرية 
تحقي�ق البرصة ال�ذي انتقل إىل الرشكة العام�ة للحديد والصلب، تمكن 
م�ن ضبط أوليات عقد تأهيل معمل الدرفلة والخدمات الهندس�ية الذي 
أبرمت�ه الرشكة العام�ة للحديد والصلب مع إح�دى الرشكات الرتكية”.
ر الفرن  وأش�ارت إىل “وجود أخطاء فنية يف تنفيذ املرشوع أدت إىل ترضُّ
ا أثر سلباً عىل البنى  الحراري وطفح وتدفق املياه الجوفية يف املعمل؛ ممَّ
التحتي�ة للمرشوع”، مبينة ان “القيمة اإلجمالي�ة للعقد الذي أُْبرَِم عام 

2012 بلغت )39,250,000( مليون دوالر أمريكي”.

النزاهة تضبط عقدين تسبَّبا بهدر 
ماليين الدوالرات في البصرة

ح�ذر مرصف الرافدين ، من وجود صفحات وهمية عىل مواقع 
التواصل االجتماعي تزعم ش�مول موظفي دوائر الدولة بسلفة 
25 ملي�ون دينار .وقال املكتب اإلعالم�ي للمرصف يف بيان ، ان 
“العديد م�ن الصفحات ومواقع التواصل االجتماعي تدعي بان 
لديه�ا االس�تعداد الكامل لش�مول املوظفني املوطن�ة رواتبهم 
بس�لفة 25 ملي�ون دين�ار”، مش�را اىل ان “تل�ك الصفح�ات 
وهمي�ة وغ�ر قانونية وقد حذر املرصف س�ابًقا م�ن التعامل 
معها”.وأوض�ح املرصف ان “تعليمات جديدة اصدرها املرصف 
بخصوص شمول املوظف بالسلف وعىل مدراء حسابات الدوائر 
االطالع عىل تلك التعليمات من خالل التواصل مع ادارة املرصف 
وإبالغهم بتزويد املرصف بالبيانات الخاصة للموظف حتى يتم 

شموله بالسلفة”.

الرافدين يحذر من صفحات تدعي 
شمول الموظفين بسلفة 25 مليون

أكد النائب محمد شياع السوداني، أن أزمة جائحة 
كورون�ا ق�د فاقم�ت م�ن فق�ر املناط�ق الفقرة 
وتحديدا محافظات الوس�ط والجنوب املحافظات 
الت�ي دفع�ت ثمن ح�روب متك�ررة دم�اَء أبنائها 

الغيارى ولم تحصل عىل االهتمام الكايف.
وقال الس�وداني يف بي�ان ، إن “محافظة املثنى من 
املحافظات االش�د فقرا يف العراق بحسب ماجاء يف 
بيانات املنظمات الدولية وخارطة الفقر”، موضحا 

أن�ه “من�ذ ع�ام )2018( كانت هن�اك احتجاجات 
تطال�ب بتوفر ف�رص عمل البناء ه�ذه املحافظة 
وتش�ر اىل حالة الفقر املنترشة يف املحافظة واليوم 
ُصِدَم الرأي الع�ام أمام فديو للعوائل الفقرة تقف 
يف طواب�ر غف�رة يف قض�اء الرميثة وه�ي تنتظر 
الحصول عىل سلة غذائية يف ضمن االعمال الخرية 
وق�د كان بالحقيقة مش�هدا مؤملا يكش�ف ما آلت 

الية حالة الفقر يف هذه املنطقة”.

وأض�اف “أننا ن�رى أن محافظة املثن�ى تحتاج اىل 
متابعات ج�ادة وخلية من ال�وزارات املعنية تعمل 
عىل إتخ�اذ اجراءات فاعلة يف ه�ذه املحافظة التي 
فاقم�ت ازم�ة كورونا من مش�كلة الفق�ر فيها”، 
مش�را إىل انه “س�بق وان ناش�د وطالب يف بيانات 
وكتب بمعالجة ظاهرة الفقر لكن لالس�ف لم تكن 
هنال�ك آذان مصغي�ة نتيجة الفس�اد املس�ترشي 
واالستغالل الحزبي من الجهات املسؤوله عن هذه 

امللفات”.
اكد الس�وداني أن “الحاجة أصبحت ماسة إلنشاء 
)صن�دوق دع�م املناط�ق الفق�رة يف محافظ�ات 
الوسط والجنوب( وعىل الحكومة ان تدرس بشكل 
جدي إنش�اء ه�ذا الصن�دوق وعىل وف�ق إجراءات 
عملي�ة تتضمنها موازن�ة 2020 وع�ىل وفق مادة 
واضحة ورصيحة النتش�ال هذه املحافظة وغرها 

مما تعانيه من فقر مدقع”.

السوداني يدعو الى إنشاء صندوق يدعم المناطق األشد فقرا

رصح نائ�ب رئي�س الربملان 
ط�ريف  أن  ح�داد،  بش�ر 
الحكومة  ب�ني  املفاوض�ات 
إقليم  وحكوم�ة  االتحادي�ة 
ملف�ات  ح�ول  كردس�تان 
رواتب  ومس�تحقات  النفط 
موظف�ي االقليم لم تس�فر 

عن اتفاق نهائي.
وق�ال ح����داد ، إن »طريف 

الحكومة  ب�ني  املفاوض�ات 
االتحادي�ة وحكومة اإلقليم 
»لم يتوصال إىل اتفاق نهائي 
بشأن ملفات النفط ورواتب 
موظفي اإلقليم حتى األن«.

وأضاف: »أن الفرتة املاضية 
شهدت حوارات واجتماعات 
مكثف�ة ب�ني وف�د حكومة 
إقليم كردس�تان والحكومة 

خالله�ا  تم�ت  االتحادي�ة 
امللف�ات  جمي�ع  مناقش�ة 
اإلقلي�م وبغداد  العالقة بني 
بآلي�ة  يتعل�ق  م�ا  الس�يما 
وتس�ليم  النف�ط  تصدي�ر 
املس�تحقات املالي�ة لإلقليم 
التفاهم�ات  أس�اس  ع�ىل 
املش�رتكة بني الطرفني وتم 
تش�كيل لجن�ة فنية للميض 

بمعالجة تلك امللفات«.
بانتظ�ار  »نح�ن  وذك�ر: 
ع�ودة املفاوضات من جديد 
الس�تكمال  الوفدي�ن  ب�ني 
الس�ابقة  املباحث�����ات 
به�دف الوص�ول إىل حل�ول 
وتفاهمات جديدة والتوصل 
ي�ريض  نهائ�ي  اتف�اق  إىل 

جميع األطراف«.

المفاوضات النفطية بين بغداد وكردستان لم تتوصل إلى اتفاق نهائي

االقت�صادي

السعودية والكويت تتجهان 
لغلق حقل الخفجي المشترك

أوردت صحيف�ة ال�رأي الكويتي�ة، أن الكويت 
والس�عودية تتجه�ان لغل�ق حق�ل الخفج�ي 
النفطي املشرتك، كإحدى أدوات خفض اإلنتاج، 
وتحقيق االس�تقرار ألس�واق الطاقة العاملية.
ونقل�ت الصحيف�ة ع�ن مص�ادر لم تس�مها، 
قولها، إن الغلق يف الحقل الذي استؤنف اإلنتاج 
فيه قبل عدة شهور، س�يتم اعتبارا من مطلع 

يونيو/ حزيران املقبل، وملدة شهر كامل.
ومن ش�أن غل�ق اإلنت�اج يف الحق�ل، أن يوقف 
إم�دادات الخام العاملية بمق�دار 80 ألف برميل 
م�ن النفط الخ�ام يوميا، ت�وزع مناصفة بني 
البلدين.تأت�ي الخطوة، مع جهود كبار منتجي 
النف�ط لوق�ف تخم�ة املع�روض العامل�ي من 
الخام، من خالل خفض اإلنتاج العاملي، بقيادة 
م�ن تحالف )أوب�ك+(، الذي بدأ مطلع الش�هر 
الجاري خف�ض اإلنتاج ب�� 9.7 ماليني برميل 

يوميا.

أعلنت مصلحة الطران املدن�ي الصينية أن عدد 
رح�الت الطران املدن�ى الصيني وصل�ت يف يوم 
واح�د إىل عرشة آالف رحلة للمرة األوىل منذ األول 
م�ن ش�باط/فرباير.ونقلت وكالة أنب�اء الصني 
الجديدة )ش�ينخوا( عن املصلحة أن عدد رحالت 
الط�ران املدنى ىف الب�الد وصل ي�وم الجمعة إىل 
10262 رحلة، متعافيا بنسبة 60% من مستوى 

ما قبل تفيش فروس كورونا.

ومن�ذ تفيش الوباء، انخفض ع�دد رحالت اليوم 
الواحد إىل أدنى مستوى له يف 13 شباط/فرباير، 
حي�ث تم تش�غيل إجمايل 3931 رحل�ة، ما يمثل 

23% فقط من املستوى الطبيعي.
وذك�رت املصلحة أنه مع احتواء الوباء تدريجيا، 
استأنف قطاع الطران املدنى عمله، حيث وصل 
متوسط عدد رحالته اليومية إىل 8900 رحلة منذ 

بداية أيار/مايو.

قطاع الطيران المدني في الصين يتعافي
 لـ٦0 % من مستوى ما قبل كورونا

النزاهة تضبط عقدين تسبَّبا بهدر ماليين الدوالرات في البصرة

الرخصة الرابعة للموبايل بالمزاد العلني مجددا والشركات »الفاشلة« تواصل احتكارها لسوق االتصاالت
استثمارها يدر امواال ضخمة على الموازنة

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
رشكات املوباي�ل ب�دأت مبكرا برتويج 
الفضائي�ات  شاش�ات  يف  اعالناته�ا 
خدماته�ا  ج�ودة  بش�أن  العراقي�ة 
املقدم�ة للمواط�ن وامتالكه�ا احدث 
التقني�ات يف ه�ذا الجان�ب م�ن اج�ل 
الحصول عىل ترخي�ص الجيل الرابع، 
مما اثار استياء املواطن كونه الضحية 
االوىل لجشع تلك الرشكات التي رسقت 
اموال�ه ولم تقدم له�م تقنيات جديدة 
أس�وة بدول الجوار اىل مس�تخدميها، 
ناهي�ك ع�ن مش�اكل ال ح�رص له�ا 
تس�ببت بها تلك الرشكات يف مقدمتها 
اس�تخدام موج�ات قص�رة االمد من 
خ�الل ابراجه�ا يف املناط�ق الس�كنية 
والتي وصفت بأبراج املوت بسبب بثها 

اشعاعات تؤثر عىل صحة املواطن.
اىل  ملكّیتھ�ا  تع�ود  املوباي�ل  رشكات 
دول الخلیج واقلیم كردس�تان وبعض 
اسهمها تعود لسياسيني عراقيني وتعد 
من وس�ائل غس�يل االموال وممارسة 
التجسس من خالل اجهزتها الرئيسية 

املتواجدة خارج البالد.
تقاط�ع الصالحي�ات م�ا ب�ني وزارة 
االتصاالت وهيئة االع�الم واالتصاالت 
وراء اغلب املشاكل 
اس�تغلتها  والت�ي 
ت  ك������ا لرش ا
رية  الس�ت����مرا
خ����دماتها 
السيئة مقابل 
يف   , عم�والت 
الوقت نفس�ه 

هناك فيتو س�يايس عىل أنشاء رشكة 
وطني�ة لألتص�االت من اج�ل ابقائها 

الستنزاف جيوب العراقيني.
عملي�ة من�ح الرخص�ة الرابع�ة لهذه 
الرشكات هي جريمة اخرى يمارسها 
الفس�اد، الن هناك ملف�ات كثرة عن 
فش�ل تلك الرشكات وقوائ�م جرائمها 
لرسق�ة املواط�ن ابت�داء م�ن تحوي�ل 
املكامل�ات اىل الثوان�ي ورسق�ة الرصيد 

والقائمة تطول.
االزم�ة املالي�ة التي يم�ر به�ا العراق 
تدع�و حكومته اىل ايجاد بدائل لتمويل 
موازنت�ه م�ن خ�الل من�ح الرخص�ة 
الرابع�ة والت�ي تعد مصدر م�ايل لو تم 

اس�تغالله بعيدا عن الفس�اد والنفوذ 
الس�يايس , واس�تحصال الديون التي 
بذمتها وفتح السوق العراقي لرشكات 
اخرى تكون لها سمعة جيدة يف عملها 
م�ن اج�ل من�ع احت�كار االتص�االت 
لرشكات س�يئة , وكذلك س�تدر موارد 

مالية افضل من االقرتاض الخارجي.
وبهذا الجان�ب يرى الخبر االقتصادي 
جاس�م الطائي يف اتصال مع )املراقب 
العراقي(: ان الحم�الت االعالمية التي 
تروج له�ا رشكات الهاتف النقال ذات 
األداء امل�رتدي وه�ي تب�ث االعالناتها 
ع�ن الرخصة الرابع�ة وكانها حاصلة 
عىل تراخي�ص من هيئ�ة االعالم، وان 

اإلدارة  ,تؤك�د  املتوف�رة  املعلوم�ات 
التنفيذي�ة يف الهيئة تعت�زم منح هذه 
ال�رشكات تراخيص للعم�ل رغم عدم 
قي�ام ه�ذه ال�رشكات بدف�ع الدي�ون 
املرتتب�ة عليه�م وكذل�ك ع�دم قيامها 
جي�دة  اتص�االت  خدم�ة  بتحقي�ق 
تتناس�ب مع حجم األس�عار الخاصة 

بالخدمات املقدمة من قبلهم.
وتاب�ع الطائ�ي: ان عملي�ة احت�كار 
االتصاالت الهاتفية اصبحت للرشكات 
نفس�ها التي تعمل حالي�ا , ويبدو ان 
هناك تواطىء لعدم اس�تقدام رشكات 
رصينة تستخدم تقنية عالية من اجل 
منحها الرخصة الرابعة , فهذه العملية 

س�تدر اموال ضخمة عىل موازنة البالد 
وتخ�رج بنا من االحت�كار الذي فرض 
ع�ىل املواطن جراء الفس�اد املتغلغل يف 
دوائرن�ا , كما ان الهيئ�ة تتعارض مع 
عم�ل الوزارة وال نعلم مل�اذا هي باقية 
لح�د االن فاالثنان لعم�ل واحد وعليه 
يجب ترشيق الحكومة والغاء الحلقاء 

الزائدة.
ع�ىل الصعي�د ذات�ه يق�ول املخت�ص 
بالش�أن االقتص�ادي س�الم عباس يف 
اتص�ال م�ع ) املراق�ب العراقي(: عىل 
حكوم�ة الكاظم�ي ان تس�تغل مل�ف 
االتص�االت لتحقي�ق امواال تس�د جزء 
كب�ر م�ن العج�ز امل�ايل , فالس�نوات 
الس�ابقة ل�م تس�دد رشكات املوبايل 
ويف  للعم�ل  تس�عى  وكذل�ك  ديونه�ا 
الرخصة الرابعة , لذلك يجب استغالل 
ه�ذا امللف بطريقة جي�دة اذا ما ارادت 
الحكومة اجراء اصالح�ات اقتصادية 
حقيق�ة وليس وهمي�ة كم�ا اتبعتها 
الحكومة السابقة وهي من خالل فتح 
الس�وق الع�راق الس�تقطاب رشكات 
جدي�دة م�ن اج�ل املنافس�ة وتقدي�م 

االفضل.
يش�ار اىل ان النائب عالء الربيعي وجه 
س�ؤاالً اىل هيئ�ة االع�الم واالتص�االت 
بخصوص تروي�ج رشكات اإلتصاالت 
بإعالنات ش�به يومية حول تراخيص 
الجي�ل الراب�ع ودون أي تنس�يق م�ع 
الجهات املختص�ة واملعلومات املتوفرة 
تعت�زم  التنفيذي�ة  اإلدارة  أن  لدين�ا 
منحه�م  تراخي�ص للعمل رغ�م عدم 
قي�ام ه�ذه ال�رشكات بدف�ع الدي�ون 

املرتبه عليهم.

اكدت اللجنة املالية النيابية، ان موازنة 
2020 ستكون تقش�فية جراء االزمة 
املالية الت�ي حصلت بفع�ل انخفاض 
املوازن�ة  ان  الفت�ة  النف�ط،  أس�عار 

ستعاني عجزا لكنه غر معلوم.
وقال عضو اللجنة النائب حنني القدو 
، ان “عجز املوازن�ة مازال غر معلوم 
 2020 موازن�ة  ان  خاص�ة  األرق�ام 
س�تكون تقش�فية، خاصة ان اللجنة 
املالية لم تناقش الحكومة حول نسبة 
العج�ز وآلي�ات معالج�ة املوازنة بما 
ينس�جم وتط�ورات املرحلة”.وأضاف 
املالي�ة س�تنتظر قلي�ال  ان “اللجن�ة 
ملعرفة إجراءات الحكومة وتحركاتها 
ح�ول املوازن�ة وطريق�ة معالجته�ا 
للعج�ز املايل ج�راء انخفاض أس�عار 

النفط”.
وب�ني ان “اللجنة املالية س�يكون لها 
لقاء م�ع وزير املالي�ة إضافة لرئيس 

الحكومة 
اج�ل  م�ن 

االطالع ع�ىل املوازنة 
لتجاوز  الحل�ول  وإيجاد 

االزم�ة”، مؤك�دا يف الوقت 
ذات�ه “عدم املس�اس برواتب 

املوظف������ني واملتقاعدي�ن 
ومخصصاتهم”.

البح�ر  رشك�ة  م�الكات  انج�زت 
االس�ود الرومانية أعم�ال الصيانة 
للوحدة الرابعة يف محطة النارصية 
البخاري�ة، بع�د ان توقفت بش�كل 
كام�ل وخرجت م�ن الخدمة لرتفد 
ب��140  املح��افظ�ة  كهرب�اء 
ميغ�اواط .وق�ال مدير ف�رع انتاج 
النارصية احمد غازي ، ان “الرشكة 
الروماني�ة أنجزت أعم�ال الصيانة 
بالوحدة التوليدية الرابعة وتمكنت 

الخدم�ة  اىل  اعادته�ا  م�ن 
قدره�ا  إنتاجي�ة  بطاق�ة 

)140( ميغاواط“.
البح�ر  رشك�ة  ان  يذك�ر 
الروماني�ة، ق�د  االس�ود 
حالي�اً  وتنف�ذ  نف�ذت 
أعم�ال  م�ن  العدي�د 
املحط�ات  يف  الصيان�ة 
البخارية التابعة لوزارة 

الكهرباء”.

المالية النيابية: اليمكن التنبؤ بالعجز 
المالي وموازنة 2020 ستكون تقشفية

شركة رومانية ترفد كهرباء 
الناصرية بـ »140« ميغاواط 

الحكومة :االقتراض الخارجي او خفض 
الدينار لمواجهة االزمة االقتصادية 

دع�ا النائب عن محافظ�ة الديوانية 
عب�اس الزام�ي ، الحكوم�ة لإليفاء 
بالتزاماته�ا وتوفر املبال�غ الكافية 
الفالح�ني  مس�تحقات  لتس�ديد 
املس�وقني ملحص�ول الحنط�ة، الفتا 
اىل »مالحظت�ني« تم تأش�رها خالل 
املوس�م الزراعي الحايل، اعترب أن ما 
يج�ري ه�و »ح�رب نفس�ية« تجاه 

املزاعني.
وق�ال الزام�ي ، »من خ�الل املتابعة 
الحالية بموس�م تس�ويق محصول 
زراع�ة  تضم�ن  وال�ذي  الحنط�ة، 
مس�احات كبرة وواسعة، نعتقد أن 
الع�راق مقبل ع�ىل االكتف�اء الذاتي 
لألس�ف  لك�ن  الحنط�ة،  ملحص�ول 
الش�ديد فان الحكومة حتى اللحظة 
ل�م تق�دم الدع�م ال�كايف للفالح�ني 
من خ�الل توفر املس�تحقات املالية 
ملحاصيله�م املس�وقة م�ع تراج�ع 

واضح يف األس�عار باألسواق املحلية 
بسبب عدم توفر املستحقات املالية 

بعكس ما حصل بالعام املايض«.
»الحكوم�ة  ان  الزام�ي،  وأض�اف 
بالع�ام املايض بدأت ومنذ األس�بوع 

األول من موس�م التس�ويق بتوزيع 
مادف�ع  الفالحي�ني،  مس�تحقات 
الفالحيني للتشجع يف مجال الزراعة 
بهذا املوس�م، اال انن�ا الحظنا يف هذا 
املوس�م امري�ن مهم�ني اولهما بان 

محص�ول الش�عر لم يتم اس�تالمه 
بذريعة تقليل نسبة الشوائب، ورأينا 
يف بع�ض املحافظ�ات عدم تس�ويق 
حت�ى الف طن من املحصول مقارنة 
بالعام املايض حيث وصل التس�ويق 
اىل م�ا يق�ارب العرشي�ن أل�ف طن، 
الحنط�ة  محص�ول  ان  اىل  إضاف�ة 
املس�تلم لم يتم حتى اللحظة تسليم 

مستحقاته للفالحني«.
واكد الزامي، ان »هذا املوضوع يمثل 
حرب نفس�ية تجاه املزاعني، بالتايل 
ف�ان الحكوم�ة عليها ورغ�م حجم 
األزم�ة االقتصادي�ة أن تعم�ل ع�ىل 
توفر املبالغ الكافية لتنفيذ االلتزام 
بتسليم مستحقات الفالحني بشكل 
كامل بارسع وق�ت ممكن من اجل 

دع�م وحماي�ة املنتج املح�ي ودعم 
الفالح من اجل االس�تعداد للمواسم 

املقبلة«.

نائب يدعو الحكومة لإليفاء بالتزاماتها المالية تجاه الفالحين

كش�ف مص�در مق�رب م�ن مكت�ب 
رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، 
أن الحكوم�ة ت�درس خف�ض قيم�ة 
الدينار أمام العمالت األجنبية، يف إطار 
تدابر ملواجه�ة األزمة املالية الناجمة 
عن تراجع أس�عار النف�ط وتداعيات 
انتش�ار ف�روس كورونا 
الجديد.وق�ال املصدر 
تص���ريح�ات  يف 
صحفي��������ة 
»الخي�ارات  إن 
املتاح����ة أمام 
رئي�س الحكومة 
مصط�����ف�ى 

ظم�ي  لك����ا ا
لبيتها  غ����ا
 ، صعب�ة

م�ع  ج�ادة  ح�وارات  هن�اك  ولك�ن 
املستش�ارين والخ�رباء االقتصاديني، 
وخ�الل األي�ام املاضي�ة اس�ُتعرَِضت 
عدة خي�ارات ملواجهة األزم�ة املالية، 
منه�ا االق�رتاض الخارج�ي أو تقليل 
»هن�اك  ان  الدينار«.وأض�اف  قيم�ة 
أيض�اً خي�ارات أخ�رى، منه�ا عرض 
معامل وممتلكات عامة تابعة للدولة 
لالس�تثمار أو البي�ع، وطب�ع العملة، 
لكن ه�ذه س�تكون آخر الخي�ارات«.

وتاب�ع: »جميع الخي�ارات املطروحة 
امل�دى  ع�ىل  كب�رة  مش�اكل  تحم�ل 
البعي�د واملتوس�ط، لك�ن البدي�ل هو 
عجز عن س�داد املرتبات«، مش�راً إىل 
أن�ه يف امل�دى القص�ر س�ُيعتَمد عىل 
االحتياطي النقدي لبضعة أشهر، مع 
اتخاذ سلس�لة إجراءات تقشفية غر 

مسبوقة عىل مستوى الدولة«.
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المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د نائ�ب رئيس منظمة س�ام للديمقراطي�ة وحقوق 
اإلنس�ان يوس�ف املحافظ�ة، اس�تمرار معان�اة ش�يعة 
البحرين، فيما ش�دد عىل رضورة وضع حًدا للظلم الذي 

يعانون منه.
املحافظة ذكر يف سلس�لة تغريدات عرب تويرت بمناس�بة 

الي�وم ال�دويل للعيش مًعا بس�ام، أن “مب�دأ العيش معا 
يتحقق عرب التسامح مع جميع مكونات املجتمع وليس 
عرب اضطهاد فئة وحرمانها”، مبيًنا إن “شيعة البحرين 
يتعرض�ون لتمييز طائف�ي ممنهج، كم�ا يحرمون من 

ممارسة حرياتهم الدينية”.
وتحدث، عن “هدم مس�اجد الشيعة، وإغاق املؤسسات 

الش�يعية الديني�ة املس�تقلة، والتضييق ع�ىل املواطنني 
الش�يعة يف ممارس�ة حرياتهم الديني�ة، واعتقال علماء 
الدين الشيعة، وإس�قاط جنسيات رجال الدين البارزين 
وتهجريه�م، مراس�يم ملكي�ة تع�زز التميي�ز”. وخت�م 
املحافظ�ة، قائًا: “هذه كلها ممارس�ات حكومية يجب 

أن تتوقف”.

المراقب العراقي/ متابعة...
الس�وري  الجي�ش  ق�وات  ش�نت 
يف أواخ�ر الع�ام امل�ايض، عملي�ة 
وتطه�ري  لتأم�ني  عس�كرية 
املناط�ق التي تتمرك�ز فيها بعض 
رداً  وذل�ك  اإلرهابي�ة،  العن�ارص 
ع�ىل الهجم�ات الت�ي ش�نتها تلك 
العن�ارص والخاي�ا النائمة التابعة 
للجماع�ات اإلرهابي�ة يف محافظة 
درع�ا. وع�ىل الرغ�م م�ن تع�رض 
اإلرهابيني لرضبات قاتلة وموجعة 
خ�ال العملي�ة العس�كرية آنذاك، 
اس�تمروا يف تحركاته�م  أنه�م  إال 
يف املحافظ�ة بدع�م م�ن التحالف 
العرب�ي الصهيوني الغربي، وخال 
األيام القليلة املاضية جعلوا بعض 

املناطق غري آمنة مرة أخرى.
املس�لحة  الجماع�ات  وتح�اول 
زعزعة األمن واالس�تقرار يف درعا، 
م�ن خ�ال تنفي�ذ أعم�ال خبيثة، 
وذل�ك بع�د أن ت�م العفو ع�ن تلك 
الجي�ش  قب�ل  م�ن  الجماع�ات 
السوري، والتي تعهدت بعدم حمل 
الس�اح والتس�وية بموجب اتفاق 
تقاري�ر  وأش�ارت   .2019 صي�ف 
إخباري�ة إىل أن العنارص املس�لحة 
والخايا اإلرهابي�ة الخفية تواصل 
العم�ل برسي�ة يف محافظ�ة درعا 
الف�رتة  وخ�ال  س�وريا  بجن�وب 
القليلة املاضية قامت تلك املجاميع 
باس�تهداف  املس�لحة واالرهابي�ة 
القوات السورية عىل عدة جبهات.

وبحس�ب مص�ادر ميداني�ة، فقد 
وإرهابي�ون  مس�لحون  هاج�م 
عدده�م ح�وايل 50 بقي�ادة محمد 

بأب�ي  امللق�ب  الصبيح�ي  قاس�م 
الس�وري  الجي�ش  مق�ر  ط�ارق، 
يف بل�دة »املزيري�ب« بري�ف درع�ا 
الجنوب�ي، وخ�ال ذل�ك الهج�وم 
قتلت العنارص املسلحة واإلرهابية 
تس�عة جن�ود س�وريني، وترك�وا 
جثثهم يف س�احة »الغبشة«، حيث 
أدان ش�يوخ املنطقة هذه الجريمة 
وردوا بحزم عىل أنه تم التوصل إىل 
االتفاق�ات وتواف�ق اآلراء بني أبناء 
تل�ك املنطقة ملواجهة تلك املجاميع 

املسلحة واإلرهابية.
وذك�رت املص�ادر امليداني�ة أن�ه يف 
الوق�ت الذي قرر في�ه البدو تحديد 
املس�لحني والتعام�ل معه�م، ت�م 
إرس�ال عدد م�ن ق�وات املجموعة 
الرابع�ة التابعة للجيش الس�وري 
من منطقة »قلعة املضيق« الواقعة 
يف ش�مال غرب محافظة حماة إىل 
درع�ا للقي�ام بالرد املناس�ب عىل 

املسلحني.
الواردة، قامت  املعلومات  وبحسب 
قوات املجموع�ة الرابعة، إىل جانب 
ع�دد م�ن ق�وات الجي�ش األخرى 
)املجموع�ة 15( والقوات البدوية، 
بعملي�ة يف محور بل�دة »املزيريب« 
العنارص املس�لحة واإلرهابية  ضد 
»أب�و  اإلرهاب�ي  يقوده�ا  الت�ي 
طارق«. وبحسب مصادر ميدانية، 
تمكن�ت ق�وات الجي�ش الس�وري 
خ�ال تلك العملية العس�كرية من 
التع�رف عىل املق�ر الرئي�ي ألبي 
طارق زعيم املس�لحني واإلرهابيني 
يف بل�دة »املزري�ب«، وتمكنت أيضا 
من ش�ن هجمات عنيفة ضد هذه 

القاعدة الت�ي يتحصن فيها الكثري 
من العنارص اإلرهابية.

ويف س�ياق متصل، كش�فت العديد 
م�ن التقارير االخباري�ة بأن قوات 
الجيش الس�وري تمكن�ت من قتل 
خمس�ة  واعتقل�ت  مس�لحا   15
آخرين خال تلك االشتباكات، كما 
ف�ر عدد من املس�لحني اآلخرين إىل 

الضواحي بعد أن أصيبوا بخس�ائر 
فادح�ة، ولفت�ت تل�ك التقارير إىل 
أنه لم تقترص تح�ركات وهجمات 
والعن�ارص  املس�لحة  الجماع�ات 
بل�دة  ع�ىل  املخفي�ة  اإلرهابي�ة 
»املزيري�ب«، ب�ل إنها قام�ت بقتل 
ثاثة من عنارص القوات الس�ورية 
ب�ني بلدت�ي »ناحت�ة ومليح�ة« يف 

جنوب رشق »درعا«.
أعلن�ت  متص�ل،  صعي�د  وع�ىل 
وزارة الداخلي�ة الس�ورية يف بي�ان 
له�ا ع�ن استش�هاد تس�عة م�ن 
عنارص الجيش الس�وري يف ناحية 
»املزيري�ب« بريف درعا الغربي إثر 
هج�وم ش�نته مجموع�ة إرهابية 
ع�ىل مبن�ى الناحية أثن�اء قيامهم 

بعملهم وتم نقل جثامني الشهداء 
إىل املشفى الوطني يف »درعا«.

م�ن جهت�ه، أوض�ح قائ�د رشطة 
مجح�م  رضار  العمي�د  »درع�ا« 
الدن�دل أن�ه عند الس�اعة ال�8 من 
صباح يوم االح�د املايض هاجمت 
مجموعة إرهابية مؤلفة من 50 إىل 
60 مسلحا بأسلحة خفيفة ناحية 

باغت�وا عن�ارص  املزيري�ب حي�ث 
الناحي�ة وأطلقوا عليهم النريان ما 
أسفر عن استشهاد 9 من العنارص 
مؤكداً أن دماء الش�هداء لن تذهب 

هدراً وستتم ماحقة الجناة.
وتأت�ي تلك التطورات بعد سلس�لة 
هجمات منس�قة ومتتابعة ش�ّنها 
ونق�اط  مواق�ع  ع�ىل  مس�لحون 
تابع�ة للمخابرات وق�وات النظام 
والرشطة كان آخرها هجوم واسع 
شنه مسلحون عىل مخفر للرشطة 
يف بل�دة »املزيريب« قبل ع�دة أيام 
أدى إىل مقت�ل 9 عن�ارص رشطية، 
واسُتخدم املس�لحون يف هجومهم 
دراجات نارية. كما أعلن عن مقتل 
ضابط�ني رفيعني برتب�ة عقيد من 
خ�ال  نيس�ان،   18 يف   52 الل�واء 
هج�وم اس�تهداف آلية عس�كرية 
كانت تقله�م قرب مدين�ة الحراك 
رشق�ي درع�ا. وتش�ري املعلومات 
التي تم الحصول عليها أيضاً إىل أن 
ق�وات النظام أعادت تفعيل مواقع 
وكتائب عسكرية كانت قد توقفت 
خ�ال الس�نوات املاضي�ة به�دف 
إعادة اس�تخدامها لوجستياً وفنياً 
إذا ب�دأت عملية عس�كرية يف ريف 

درعا.
الناري�ة  الدراج�ات  واس�ُتخدمت 
للهجم�ات  وس�يلة  درع�ا  بري�ف 
الت�ي نفذها مس�لحون عىل نقاط 
وحواج�ز للق�وات النظ�ام ، بعض 
ه�ذه الهجم�ات كان�ت انتحاري�ة 
بأحزم�ة ناس�فة يرتديه�ا س�ائق 
وكان  الهج�وم.  �ذ  ُمنفِّ الدراج�ة 
ناريت�ني  آخ�ر هج�وم بدراجت�ني 

منتصف نيسان عىل نقطة لجيش 
النظام الس�وري يف بلدة نوى غرب 
درعا. وأصدرت الس�لطات املحلية 
بدرع�ا قراراً تحظر فيه اس�تخدام 
الدراج�ات الناري�ة يف مدينة نوى، 
غربي درعا، خال س�اعات النهار. 
الس�ورية  الس�لطات  وتس�عى 
لتكريس الس�يطرة امليدانية يف عدد 
كبري م�ن بل�دات ريف درع�ا التي 
يف  سياس�ية  تس�ويات  يف  دخل�ت 
صي�ف العام 2018. ولهذا الس�بب 
إىل  العس�كرية  التعزي�زات  ب�دأت 

املحافظة خال االيام املاضية.
تمكن�ت  وبعدم�ا   ،2019 آب  ويف 
تحقي�ق  م�ن  الس�ورية  الق�وات 
الكث�ري م�ن االنتصارات الواس�عة 
يف املناط�ق الوس�طى والش�مالية، 
أدرك�ت الجماع�ات اإلرهابية أنها 
ال تس�تطيع من�ع ه�ذا التق�دم يف 
النهاي�ة  يف  وتوصل�ت  »درع�ا«، 
إىل تواف�ق بش�أن املصالح�ة م�ع 
الحكوم�ة الس�ورية، وبن�اًء ع�ىل 
هذا االتفاق ت�م التوصل إىل انتقال 
األرايض  م�ن  املس�لحة  العن�ارص 
املحتلة يف محافظة إدلب إىل شمال 
سوريا ، لكن العديد من الجماعات 
املحافظ�ة  يف  بقي�ت  املس�لحة 
برشط ع�دم حم�ل الس�اح وبعد 
ذلك اس�تأنفت تلك العن�ارص التي 
تعهدت بعدم االش�تباك، عملياتها 
وهجماته�ا اإلرهابي�ة من�ذ أواخر 
الصي�ف امل�ايض، مم�ا أس�فر عن 
مقت�ل العرشات من أف�راد الجيش 

السوري يف درعا.
تي ستقف بوجه ابن سلمان.

عربي دوليعربي دولي
ً هجوم درعا يفتح النار مجددا

هل ينتهي »اتفاق آب« في جنوب سوريا بعد استئناف األنشطة اإلرهابية ؟
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المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن أمني اللجنة االجتماعية يف اللجنة الوطنية 
ملكافح�ة كورون�ا حس�ني كاظمي، األح�د، أن 
صاة عيد الفطر س�تقام يف األماك�ن املفتوحة 

ويف جميع املدن اإليرانية .
ونقل�ت “ارن�ا” عن كاظم�ي قول�ه، إن “اقامة 
مراس�م احياء لي�ايل الق�در وتع�اون املواطنني 
يف احيائه�ا مع مراع�اة القواع�د الصحية التي 
تم اباغاها اىل املس�اجد جعل م�ن اتخاذ القرار 
بشأن صاة عيد الفطر امرا يسريا، لذلك ستقام 
الصاة يف االماكن املفتوحة ويف جميع املدن ولن 
تقام يف األماكن التي يحتمل ان تكون املش�اركة 

كثيفة هناك مثل املصىل الكبري يف املدينة”.
وأض�اف أن “اقام�ة الصاة هذا العام وبس�بب 
كورونا ستقام يف املساجد حرصا وعدم اقامتها 
يف املصىل الكبري للمدينة”، موضحا ان “املطاعم 

س�تفتح ابوابها بعد ش�هر رمضان مع مراعاة 
الربتوكوالت الصحية التي تم اباغها”.

وكان وزير الصحة االيراني قد اعلن يوم السبت 
ان االوضاع االن يف الباد من حيث تفيش فريوس 

كورونا افضل من الس�ابق ولكن من املتحمل يف 
حال التغافل عنه ان »يس�جل يف مرمانا هدفا يف 
الدقيقة 90« لذا من الرضوري مواصلة االلتزام 

بالتوصيات الصحية.

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت وكالة االنباء السورية الرسمية “سانا”، 
االح�د، بأن طائ�رة تابع�ة للق�وات األمريكية 
أقدم�ت عىل اح�راق أكث�ر م�ن 200 دونم من 
حق�ول القمح ع�رب رميها عددا م�ن البالونات 
الحراري�ة فوق األرايض الزراعي�ة بريف مدينة 

الشدادي جنوب الحسكة.
وذك�رت الوكال�ة أن “طائ�رة حوام�ة أباتيش 
تابعة لقوات االحت�ال األمريكية قامت صباح 

األح�د برمي عدد من البالون�ات الحرارية أثناء 
طريانه�ا ع�ىل مس�افة قريب�ة م�ن األرض ما 
تس�بب باندالع عدد من الحرائق واحرتاق أكثر 
م�ن 200 دونم من الحقول املزروعة بالقمح يف 
قرية عدلة بريف مدينة الشدادي جنوب مدينة 
الحس�كة”. وأضاف�ت، أن “طائ�رات االحتال 
األمريكي�ة وأثن�اء طريانه�ا يف املنطق�ة تقوم 
بتنفي�ذ تحليقات اس�تفزازية حي�ث تقرتب اىل 
مسافات قريبة جدا من منازل األهايل والحقول 

الزراعي�ة م�ا يتس�بب بح�االت هل�ع وخ�وف 
والسيما لدى األطفال”.

األمريكي�ة خ�ال  االحت�ال  ق�وات  وأنش�أت 
وجوده�ا غ�ري الرشع�ي قواعد له�ا يف مناطق 
بإمداده�ا  تق�وم  الس�ورية  بالجزي�رة  ع�دة 
باألسلحة واملعدات اللوجستية عرب املعابر غري 
الرشعية م�ع العراق لتعزي�ز وجودها ورسقة 
النفط والثروات الباطنية الس�ورية واملحاصيل 

الرئيسة.

إيران تقرر إقامة صالة العيد في األماكن المفتوحة

طائرة أميركية تحرق 200 دونم من حقول القمح في سوريا

المراقب العراقي/ متابعة...
ن�رشت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا ملراس�لتها 
فيفي�ان يل، قال�ت في�ه إن أحام الس�عودية الكربى 
ارتطم�ت بج�دار، مش�رية إىل أن ف�ريوس كورون�ا 
وهب�وط أس�عار النفط، س�حبا البس�اط م�ن تحت 
خط�ط التطوير الت�ي اقرتحها ويل العه�د محمد بن 

سلمان.
وقال�ت الصحيفة إن الس�عودية عرف�ت التغري الذي 
أص�اب دواراً يف الرؤوس م�ن مصارعات ومغني راب 
وقيادة املرأة للس�يارة ودور س�ينما، أو كما وصفت 
الطالب�ة نورة خالد )23 عاما( من الرياض يف كانون 
األول: “م�رة لم يكن هن�اك أي يشء واليوم كل يشء 
موجود”، و”ال توق�ف، ويحدث كل يشء رسيعا” أما 

اليوم فتقول يل إن هناك رضبات وكدمات.
فف�ريوس كورونا لم يحرم الس�عوديني م�ن الحياة 
الطبيعي�ة، بل وحرم النفط الذي انخفضت أس�عاره 
الباَد من الثروة التي تعتمد عليها السعودية الجديدة.
وتش�ري إىل خط�ط اب�ن س�لمان لتنوي�ع االقتص�اد 
تحت فرضية أن الس�عودية ال يمكنه�ا االعتماد عىل 
النفط ولألبد. باإلضافة إىل تطوير السياحة والرتفيه 
إصاح�ات اجتماعية تحت ما ص�ارت تعرف برؤية 
2030. واآلن أصبح�ت الس�ياحة والرتفي�ه خ�ارج 
املعادل�ة، إال أن انهيار أس�عار النف�ط، جعل اململكة 
التي كانت قبل عدة أش�هر تعيش حالة من النش�وة 
املرتقبة، تعيش مس�تقبا مختلفا عن ذلك الذي وعد 

به ويل العهد املتهور.

المراقب العراقي/ متابعة...
أفاد تقرير عربي، بأن حقبة كورونا ش�هدت زيادة 
يف ح�االت االضط�راب العق�ي ب�ني جن�ود الكيان 
الصهيون�ي، حيث أج�رى نظام الصحة النفس�ية 
الخ�اص بالجيش ما يقرب من ألف جلس�ة فيديو 

وسكايب مع الجنود النظاميني والعاديني.
وارتفعت حاالت االضطراب العقي بنس�بة 40% يف 
االستفس�ارات النفسية والعقلية الواردة من جنود 

ومستخدمي جيش الكيان.
وقال يوآف زيتون، الخبري العسكري اإلرسائيي، يف 
تقريره عىل صحيفة يديعوت أحرونوت، إن “هناك 
عامات مقلق�ة عىل زيادة االضط�راب العقي بني 

جن�ود الجي�ش يف ف�رتة كورون�ا خ�ال الش�هور 
املاضية، وش�هدت ه�ذه املس�اعدات العقلية قفزة 
بنس�بة 38% يف طلبات الخدمة النفسية العسكرية 

يف الشهرين املاضيني”.
وأش�ار إىل أن�ه “وفقا لبيان�ات الجه�ات املختصة 
داخل ش�عبة الق�وى البرشية يف الجي�ش، فقد تم 
اس�تام 1710 طلبا م�ن الجنود، بم�ا فيها 26 تم 
تصنيفهم معرضون للخطر، ويف بعض الحاالت، تم 
تحديد الجنود الذين كانوا عىل وشك إنهاء حياتهم، 
باإلق�دام عىل االنتحار، لكنه�م عولجوا عىل الفور، 
إضافة لذلك، ش�هدت األسابيع املاضية حالتان من 
االنتحار يف الجيش، وهو رقم استثنائي فيما يتعلق 

بمتوسط الرقم يف السنوات األخرية”.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

نيويورك تايمز: النفط وكورونا سحبا البساط 
من مشاريع ابن سلمان

تقرير: ارتفاع محاوالت االنتحار في صفوف
 الجيش اإلسرائيلي

المراقب العراقي/ متابعة...
دع�ا عضو املجلس الس�يايس األعىل يف اليمن محم�د عي الحوثي، 
ال�دول الحرة للضغ�ط عىل دول تحالف الع�دوان لفك الحصار عن 

اليمن.
وقال الحوثي يف سلس�لة تغريدات عىل توي�رت: “ندعو الدول الحرة 
إىل الضغط عىل العدوان لفك الحصار وإدخال املستلزمات املطلوبة 

والفحوصات بدال من البحث عن األعداد«.
وأضاف الحوثي أن »البلد ميء بالحميات وال يصح إطاًقا اإلعان 

عن حاالت قبل التأكد منها”.
وتابع أن “اإلعاميني ونشطاء مواقع التواصل االجتماعي مطالبني 
بتسليط الضوء عىل رفض تحالف العدوان بإنهاء الحصار وإدخال 

املستلزمات الطبية والفحوصات”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�دت وزارة خارجية الكي�ان الصهيوني صح�ة تقارير صحفية 
أفادت بالعثور، األحد، عىل جثة س�فري الصني لدى تل أبيب، دو يف، 

داخل مقر إقامته يف مدينة هرتسليا.
وأعلن�ت ال�وزارة أن الرشط�ة وصل�ت موقع الح�ادث ورشعت يف 
التحقيق بوفاة الدبلومايس الصيني، دون تقديم تفاصيل إضافية.
يذك�ر أن الدبلوم�ايس الصين�ي، البالغ م�ن العم�ر 57 عاما، توىل 

منصب سفري باده لدى الكيان الصهيوني يف شباط املايض.
ويرجح مراقبون أن يكون الس�فري الصيني ق�د تعرض إىل عملية 
اغتي�ال مدبرة من قبل جهاز املوس�اد الذي طاملا برع بتنفيذ هكذا 

عمليات.

المراقب العراقي/ متابعة...
رجح رئيس الوزراء الربيطاني، 
بوريس جونسون، أن لقاحا ضد 
ف�ريوس كورونا املس�تجد ربما 
ل�ن ير النور أبدا، رغم املس�اعي 

الدولية الرامية للحصول علي�ه.
وذكر جونسون يف مقال نرشته 
اليوم األح�د صحيفة “ميل أون 
صن�داي”: “أك�دت أننا س�نبذل 
إيج�اد  الجه�د بغي�ة  قص�ارى 
لق�اح، وال ي�زال أمامن�ا طريق 
طويل نح�و هذا اله�دف، وعي 
اللق�اح  إن  برصاح�ة  الق�ول 
ربما لن يظهر أب�دا، لكننا نقود 

الحراك الدويل”.
وأوضح رئيس الوزراء أن بعض 
الدراس�ات األكث�ر بعث�ا لألم�ل 
ض�د  لق�اح  تطوي�ر  س�بيل  يف 
الف�ريوس ال�ذي يس�بب مرض 
“كوفيد-19” تج�ري يف اململكة 
املتحدة، وأعلن أن حكومة لندن 
تس�تثمر ب��93 ملي�ون جني�ه 
اسرتليني )أكثر من 112 مليون 
دوالر أمريك�ي( يف املركز الجديد 
إلنتاج وتطوي�ر اللقاحات، قبل 
املق�رر  املوع�د  12 ش�هرا م�ن 

سابقا.
دع�م  إىل  جونس�ون  ولف�ت 

الرامية إىل  حكومته للدراس�ات 
تطوي�ر عاج�ات لكورونا بغية 
مس�اعدة أكرب ع�دد من املرىض 
بالفريوس عىل التعايف بالكامل.

وتاب�ع: “رغ�م هذه املس�اعي، 
علين�ا االعرتاف بأننا س�نضطر 
إىل العي�ش م�ع ه�ذا الفريوس 
لبعض الوقت، ونحتاج إىل إيجاد 

سبل جديدة للسيطرة عليه”.
وذكر جونس�ون أن هذا الهدف 
خ�ال  م�ن  تحقيق�ه  س�يتم 
فحص األش�خاص الذين تظهر 
أع�راض إصابة محتملة  لديهم 

ومتابعة اتصاالت املرىض.

رئيس الوزراء البريطاني: اللقاح 
ضد كورونا ربما لن يظهر أبدا

الحوثي يطالب بالضغط على دول 
العدوان لفك الحصار عن اليمن

العثور على جثة السفير الصيني 
في »إسرائيل« بمقر إقامته
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 ] ي�ا ايها الذين امنوا إن جاءكم فاس�ق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا 
قوما بجهالة فتصبحوا عىل مافعلتم نادمني [

يش�هد االعالم اليوم يف نق�ل  املعلومات مش�كلة كبرية وخطرا 
عىل الش�عوب ، وبس�بب تطور التقنية ، اصبح م�ن املمكن ان  
يكون مصدر للمعلومات الكاذبة ، ونرشها عىل نطاق واس�ع ، 
الن اغلب وس�ائل االعالم يس�عى لهدف واحد هو الحصول عىل 
اك�ر عدد من املتابعني واملش�اهدين بواس�طة تقنيات معتمدة 
بنقل املعلومات بصورة مزيفة و برامج مفسدة للقيم واالخالق 

واالعراف واالديان.
وه�ذا مايلمس من تلك القناة املس�ماة mbc والتي وصل الحال 
بالقائم�ني عليه�ا ان يقوم�وا بالتعدي و التط�اول عىل الرموز 
م�ن مجاه�دي العراق امثال ش�يبة الجه�اد القائد الش�هيد ابا 
مهدي املهندس رحمة الله ، فما بثته كان كاش�فا عىل رؤيتهم 
التكفريي�ة املس�اندة لداع�ش وامث�ال داع�ش ، لتق�وم بقل�ب 
الحقيق�ة بجعل الجهاد ورشف الدفاع عن الدين والوطن ارهابا 

، بينما املعتدي عىل املبادئ واالعراض واالوطان مجاهدا .
ان اغلب االعالم يشكل مصدر للدمار والخراب وتفكك الشعوب 
، ولهذا كان  يعتر تناقل االخبار املزيفة من اسلحة الحرب فقد 
ذكر الجنرال الصيني س�ان يف كتاب�ه فن الحرب ،) الحرب كلها 
خدعة اذا كنت تس�تطيع ان تفعل ش�يئا اجعل عدو يؤمن بأنك 
غري قادر عىل ذلك ( ، اليوم يجب الحذر من الفساد االعالمي قبل 
الفس�اد الس�يايس الن االول يؤدي اىل تقاتل والخراب والتفرقة 
واالختالف بل وقلب الباطل اىل حق وتزييف الحقائق ولذلك حذر 
القران والس�نة النبوية واهل البيت بأحادي�ث عديدة من ذلك ، 
وم�ن هذا املنطل�ق يجب  الحذر والتزام ال�ورع والتعقل  يف نقل 
) الخ�ر ( ، ومراعاة الجوانب  االخالقي�ة والرشعية والقانونية 

بذلك .
يا ابن�اء العراق االب�ي.. نوصيكم  بعدم التصديق بما تس�معوا 
وتش�اهدوا اال بعد التأك�د ، وعدم االنجراف وراء تلك الوس�ائل 
االعالمية الباغضه الحاقدة ، نسال الله حفظ العراق وشعبه   .

 Mbc
الفاسق بنبأ   

الشيخ محمد الربيعي  

المواجهة المستمّرة من القرار 1559 إلى »قانون قيصر«

بقلم/ عمر معربوني 
العمل عىل الدع�وة لتنفيذ مضامني القرار 1559 
ينطب�ق عىل القرار 1701 لجهة تعديله أو إصدار 
ق�رار ملحق به يتضّمن الدعوة لنرش قوات دولية 
ع�ىل الح�دود الس�ورية - اللبناني�ة وه�ذه املرّة 
م�ن نافذة معالج�ة التهريب وتأثرياته الس�لبية 
ع�ىل االقتص�اد اللبنان�ي وارتب�اط ذل�ك برزم�ة 
اإلصالحات التي يطلبها صندوق النقد الدويل ملنح 
لبنان قرضاً يساعد يف تحسني الوضع االقتصادي 

وانتشاله من حالة اإلنهيار التي دخل فيها.
يف التوصي�ف األمريك�ي لقانون قي�ر تناقض 
رهيب بني هدف القان�ون ونتائجه، حيث يطرح 
األمريكي�ون القان�ون ع�ىل أن�ه يه�دف لحماية 
املدنيني يف س�وريا من بطش »النظام« وجرائمه، 
يف حني أّن املبارشة بتنفيذ مضامينه سيكون لها 
نتائج سلبية عىل مستوى معيشة السوريني التي 
تراجعت بش�كل كبري بس�بب الح�رب والحصار 
والعقوبات املستمرّة منذ عرش سنوات وتتعاظم 

يوماً بعد يوم.
اله�دف املُعلن لقانون قير ه�و معاقبة الدولة 
الس�ورية وحليفيها الرويس واإليراني والتضييق 
ال ب�ل الخنق ع�ىل كل م�ن يحاول اإلس�تثمار يف 
س�ورية أو يتعامل معه�ا، وكمثال ع�ىل طبيعة 
الضغوط أورد هذه البنود من قانون قير الذي 

سيبدأ تفعيله يف حزيران / يونيو القادم:

1- بي�ع أو تزوي�د س�لع وخدم�ات وتكنولوجيا 
ومعلومات هامة، أو تقديم دعم قد يفيد مبارشة 
وبشكل أسايس يف تسهيل صون أو زيادة اإلنتاج 
املحيل الس�وري من الغ�از الطبيعي، أو املنتجات 
البرتوكيميائي�ة أو النف�ط أو املنتج�ات النفطية 

ذات املنشأ السوري.

2- البي�ع إىل س�وريا أو تزويده�ا بنف�ط خام أو 
مكثف�ات، أو منتج�ات نفطي�ة مك�ررة، أو غاز 
طبيعي ُمس�ال، أو منتجات برتوكيميائية بقيمة 
س�وقية تبلغ 500 ألف دوالر أو يزيد، أو تلك التي 
تصل قيمتها السوقية اإلجمالية مليوني دوالر أو 

يزيد خالل 12 شهرًا.
3- بي�ع أو تزويد طائرات مدنية أو قطع غيار أو 
سلع أو خدمات أو تكنولوجيا أساسية ذات صلة 
بتش�غيل الطائ�رات أو رشكات الخطوط الجوية 
ألي ش�خص أجنبي يعمل يف املناط�ق الخاضعة 

لسيطرة الحكومة السورية.
4- بي�ع أو تزويد س�لع أو خدمات أو تكنولوجيا 
أساسية لش�خص أجنبي يعمل يف مجال الشحن 
)IV( البح�ري )بم�ا يف ذل�ك املوان�ئ ومناط�ق 
التجارة الحرة(، أو النقل، أو قطاعات االتصاالت 
الخاضع�ة  املناط�ق  يف  والالس�لكية  الس�لكية 

لسيطرة الحكومة السورية.
5- للرئي�س ترام�ب أن يفرض عىل أي ش�خص 
أجنبي العقوبات املنصوص عليها إذا رأى أن هذا 
الش�خص تعّمد و بعد تاريخ دخول هذا القانون 
حّيز التنفي�ذ تصدير، أو نقل، أو تقديم دعم مايل 
أو مادي أو تكنولوجي كبري إىل س�وريا من شأنه 
أن يس�اهم بش�كل أس�ايس يف ق�درة الحكوم�ة 

السورية عىل:
أو  كيميائي�ة  أس�لحة  تطوي�ر  أو  امت�الك   -6

بيولوجية أو نووية أو أي تكنولوجيات أخرى .
7- امتالك أو تطوير قدرات باليستية أو صواريخ 

موجهة )كروز( .
8- امت�الك أو تطوير أس�لحة تقليدي�ة متطورة 
بأعداد وأنواع تقّوض االس�تقرار أو امتالك لوازم 
دفاعية، أو خدمات دفاعية، أو معلومات دفاعية 

مهما كان نوعها.

أمام هذا املش�هد نس�تطيع بعملية ربط بسيطة 
فه�م الحمل�ة اإلعالمي�ة الش�عواء التي تش�ّنها 
أدوات أمريكا يف لبنان والتي تحاول حر أسباب 
املش�كلة االقتصادي�ة الت�ي يعان�ي منه�ا لبنان 
بعملي�ات التهري�ب التي ُي�رشف عليه�ا الحزب 
بحس�ب اإلدع�اءات والقفز عن س�بب املش�كلة 
الرئيس�ية التي صنعتها أمريكا من خالل الحرب 
املستمرّة عىل س�ورية واملنطقة لفرض هيمنتها 

عىل مقدرات وثروات املنطقة.
ق�د يبدو املقط�ع األخري خش�بياً بنظ�ر البعض 
وفي�ه تكرار ملعزوف�ة املؤامرة الت�ي ال أؤمن بها 
أصالً كوننا يف رصاع مكشوف ومفتوح منذ اكثر 
من مئة ع�ام  تتغري أدواته وآلياته فيما تس�تمر 

أهدافه.
وحتى ال نسرتسل كثرياً يكفي أن ننظر اىل املشهد 
الذي انطلق متزامناً يف لبنان والعراق تحت عنوان 
محارب�ة الفس�اد وهو فس�اد ال�وكالء املحليني 
الذي�ن نّصبتهم أمريكا بينما ت�رز الحقيقة التي 
يت�م التعتي�م عليها إعالمي�اً متمثل�ة كمثال بما 
طال�ب به األمريكيون لبنان خ�الل زيارة بومبيو 
الس�نة املاضية والتي يمكن إختصارها بخمسة 

مطالب واضحة ال لبس فيها:
1- إنصياع لبنان لطلب�ات البنك الدويل وصندوق 
النقد الدويل لجهة خصخصة وبيع القطاع العام 

تحت عنوان اإلصالحات املالية واإلدارية.
2- العمل املش�رتك بني لبنان والكيان الصهيوني 
بم�ا يخ�ص الحقل�ني 8 و9 للنف�ط والغاز تحت 

عنوان ترسيم الحدود البحرية.
3- دمج النازحني الس�وريني يف املجتمع اللبناني 
ومن�ع عودته�م اىل س�ورية والضغ�ط بهم عىل 
الدول�ة الس�ورية وإس�تخدامهم يف إس�تحقاق 
انتخابات الرئاس�ة الس�ورية وهو ما تّم اإلعداد 

ل�ه من خالل وضع موازنة ت�م إقرارها يف مؤتمر 
املانحني - بروكس�ل والتي بلغت 7 مليارات دوالر 
أمريكي إلستخدامها يف ترغيب النازحني البقاء يف 

لبنان.
4- توطني الفلس�طينيني يف لبنان بش�كل نهائي 
الرتب�اط األم�ر بما يت�م اإلعداد له عىل مس�توى 
صفق�ة القرن وعملي�ات الّضم املن�وي تنفيذها 

يف الضّف�ة الغربي�ة واألغ�وار وإح�داث متغريات 
م�ن  املزي�د  إقام�ة  ع�ر  كب�رية  ديموغرافي�ة 

املستوطنات.
5-العم�ل ع�ىل تقليص نفوذ حزب الل�ه يف لبنان 
وتنفي�ذ املزي�د من خط�ط ش�يطنته وعزله من 
خ�الل الحم�الت اإلعالمي�ة وبإس�تغالل الوضع 
االقتص�ادي ال�ذي يتج�ه اىل مزي�د م�ن الس�وء 

واإلنهيار .
أم�ام ه�ذا الواق�ع يب�دو واضحاً م�دى صعوبة 
وقس�اوة املعرك�ة القادم�ة التي تن�درج ضمن 
املواجهة املستمرّة، يف حني ان التدابري واإلجراءات 
املضادة لسورية ومحور املقاومة ستكون محور 
بحث آخر وبمقاربة منطلقة من طبيعة الهجمة 

وأدواتها وآلياتها.

إن كان البحث في جلسة مجلس األمن األخيرة يرتبط بإدخال تعديالت على القرارين 1559 و 1701 إاّل أّن الموضوع يتعلق ضمنًا بقرب تفعيل قانون قيصر الذي من المتوقع البدء 
بتنفيذ مضامينه قريبًا وهو القانون المرتبط بفرض المزيد من العقوبات على سورية وكل من يتعاطى معها إقتصاديًا .

بالنسبة للقرار 1559 تبدو واضحة نّية أميركا الضغط لتنفيذ البند المتعلق بسالح المقاومة واعتباره من وجهة النظر األميركية »سالحًا ميليشيويًا«يجب العمل على نزعه والتخلص 
منه بكل الوسائل واألساليب وعلى رأسها دعوة الدولة اللبنانية لتنفيذ القرار، وهي دعوة تحمل في طياتها مشروع فتنة وصدام داخلي تتوخى أميركا منها إحداث ضغوط إضافية على 

المستويين السياسي والشعبي لوضع الحزب في وضعية صعبة تزيد بحسب وجهة النظر األميركية من عزلته وتضييق الدائرة عليه أكثر .

بقلم/ شارل ابي نادر
حتى اآلن، وبعد مرور حوايل الش�هرين تقريباً عىل 
اتف�اق موس�كو، بني ال�روس واألت�راك، والخاص 
بتنفيذ مجموعة من االج�راءات امليدانية واألمنية، 
يف البقعة األخرية من سيطرة االرهابيني يف الشمال 
الس�وري، لم يس�لك املس�ار التنفيذي لهذا االتفاق 
ولو بنسبة جزئية، وبقي حتى اآلن يتعرقل من قبل 
نفس املجموعات االرهابية التي كانت أساساً وراء 
عرقل�ة اتفاق س�وتيش، ولنفس األس�باب تقريباً، 
واملتعلقة بعدم موافقة جبهة تحرير الشام وبعض 
املجموع�ات االرهابي�ة األخرى امللتصق�ة بها عىل 

تنفيذ الشق املتعلق بها.
أغلب نقاط اتفاق موس�كو املذك�ور، تحمل تقريباً 
نف�س مضم�ون اتف�اق س�وتيش، واملوّق�ع أواخر 
الع�ام 2018 بني الروس واالتراك، والتي تتمحور يف 

اتجاهني:
ميدان�ي، ويقوم ع�ىل فرض منطقة آمن�ة وخالية 

من األسلحة الثقيلة عىل كامل خط املواجهة الحايل 
بني الجيش العربي السوري وبني االرهابيني، وعىل 
فت�ح طريق حل�ب الالذقية الدولية، ع�ىل أن تكون 
مغّطاة بدوريات مش�رتكة روس�ية تركية عىل هذا 
الطري�ق املدع�و )ام 4(، اعتب�اراً م�ن ترمبة غرب 
رساقب مبارشة، وحتى عني الحور يف ريف الالذقية 
الرشق�ي، والواقع�ة اىل الجنوب الغرب�ي من جرس 

الشغور.
وتضم�ن أيض�اً االتج�اه امليدان�ي لالتف�اق، إجراًء 
عمالنياً آخر، يقوم عىل فرض منطقة آمنة وخالية 
من املس�لحني بعرض عرشة كلم ش�مالها وبنفس 
املس�افة جنوبه�ا، وحي�ث تش�كل هذه املس�احة 
الجغرافية نواة انتشار االرهابيني، بني مدينة اريحا 
حتى مدينة جرس الش�غور مروراً بمدينة محنمبل 
ومداخل س�هل الغاب الش�مالية، كان هذا االجراء 
ه�و األكثر حساس�ية وصعوب�ة لناحي�ة امكانية 

التنفيذ.

سيايس أمني: يقوم عىل فصل املجموعات االرهابية 
عن األخرى غري االرهابية، وعىل نرش نقاط مراقبة 
وتنسيق تركية وروس�ية داخل عمق بقعة انتشار 
املجموعات املذك�ورة، والتحضري للب�دء بتفاوض، 
بعد أن تتعنّي بشكل نهائي اللجنة الخاصة بدراسة 
الدستور، وموضوع الفصل هذا، كان واضحاً ايضاً 

أّنه من االجراءات املعقدة وصعبة التنفيذ.

حت�ى اآلن، ل�م يتّم تنفي�ذ أي من البن�ود املذكورة، 
وحتى نكون دقيقني، فقد تّم تنفيذ بضعة دوريات 
مش�رتكة، لم تتجاوز أطولها العرشة كلم من أصل 
70 كلم كطول للمس�لك املحدد يف االتفاق، وظهرت 
عملياً، أغل�ب هذه البنود مرتبطة ببعضها بش�كل 
ش�به كامل، حيث ال يمك�ن تنفيذ دوري�ات مؤلّلة 
عىل طريق ام 4 بشكل آمن، اذا لم يتم اخالء جانبي 
الطريق املذكور شماالً وجنوباً من االرهابيني، ومع 
ع�دم تنفيذ ه�ذا االخالء أو م�ع عدم تنفي�ذ اعادة 

االرهابيني انتش�ارهم، ال يوجد أّي�ة امكانية لنرش 
نق�اط مراقب�ة داخل البقع�ة التي ه�ي حتى اآلن 
غري آمنة، ال بل م�ا زالت بامتياز بقعة عمل ونفوذ 

وتحرك وسيطرة االرهابيني.
يف الواق�ع، بع�د توقي�ع اتف�اق موس�كو مبارشة، 
كان واضح�اً وم�ن الرف�ض الف�وري والعلن�ي له 
م�ن قب�ل جبه�ة »تحري�ر الش�ام« وحلفائها من 
املجموع�ات االرهابية االخرى، أن هناك اس�تحالة 
لتنفي�ذه بغري القوة، حيث ُتعت�ر الجبهة االرهابية 
املذك�ورة أّن التزامه�ا باالتف�اق س�يكون قاضي�اً 
لوجوده�ا ولنفوذها، وحي�ث أن االتفاق وعر أكثر 
نقاطه حساس�ية، يقوم عىل حساب انهاء الجبهة 
املذك�ورة، كان واضحاً أن هن�اك عقدة ال يمكن أن 

تحل اال بالقوة.
أمام ه�ذه املعطيات والتي من  الطبيعي أّن الروس 
واألت�راك كان�وا يف جوِّه�ا بش�كل كام�ل، يمك�ن 

االستنتاج أّن األتراك .

بقلم/د. عمار سعدون البدري
منذ انتش�ار الفريوس نهاية العام املايض وحتى اليوم، 
ش�غل موعد توقف انتش�اره الرأي العام ال�دويل، وكان 
مح�ط تس�اؤل غالبية ش�عوب العالم، وحت�ى اللحظة 
ف�ريوس كورون�ا لم يت�م الس�يطرة علي�ه أو الحد من 
انتش�اره من�ذ ان اعلن�ت منظم�ة الصح�ة العاملية ان 
فريوس كورونا املس�تجد املس�بب مل�رض »كوفيد 19« 
املنطل�ق م�ن مخت�رات اوه�ان الصينية ق�د تحول إىل 
وب�اء عامل�ي ,ومن ثم تح�ول ليصبح جائحة هي أش�د 
انتش�ارا من  الوباء ، ليفتك برسعة كبرية بمئات االالف 
م�ن الب�رش يف دول العالم جميعه�ا وخصوصا الواليات 

املتحدة االمريكية والصني وأوربا.
الدول الكرى تبادلت االتهام�ات فيما بينها بخصوص 
انتش�ار مرض كورونا, فبعد اتهام امريكا بالتآمر عىل 
العال�م م�ن قبل العدي�د من ال�دول بانها الس�بب وراء 
انتشار املرض إليقاف منافس�تها الصني عىل االقتصاد 
والتج�ارة العاملي�ة, تغ�ريت االدوار واصبح�ت اصاب�ع  
االتهام موجهه االن للصني بسبب تربع الواليات املتحدة 
ع�ىل قوائم الدول الت�ي فتك بمواطنيها م�رض كورونا 
وس�يطرة الصني عىل املرض. كما اتهمت الدول العربية 
ايران بع�دم الش�فافية والتكتم عىل انتش�ار الفريوس 
فيه�ا وع�دم إعالنه�ا عن ذل�ك، كم�ا تفع�ل كل الدول 
الطبيعية مما س�بب انتقال املرض لها نتيجة السياحة 
الديني�ة اىل مدينة قم التي كان�ت معقل مرض كورونا, 
حيث ب�دأت بلبنان ووصلت الحاالت اىل العراق والكويت 

وعمان والبحرين واإلمارات.
وحت�ى اآلن عىل الرغم من ِم�ي الكثري من الوقت عىل 
اكتش�اف أول حالة إصابة يف ف�ريوس كورونا إال أنه لم 
يت�م التوصل لعالج فّعال لهذا املرض يقي عليه، وهذا 
يدعون�ا للتس�اؤل متى ينته�ي ف�ريوس كورونا وكيف 
ُيمك�ن القضاء عليه يف ظل عج�ز األطباء حتى اآلن عن 
التوصل لعالجه. وهل يتم االستسالم لهذا العدو الخفي 
حت�ى يقي الله أم�راً كان مفع�والً هو الح�ل؟. وهل 
يمك�ن أن يقلل الحجر الصحي من االنتش�ار من خالل 

وض�ع الجميع تحت العزل والس�ماح فقط لعدد صغري 
من الناس بمغادرة املنزل يف حالة الطوارئ أو الحصول 
ع�ىل الغ�ذاء وال�دواء؟. وهل س�ماح  ال�دول ملواطنيها 
بالع�ودة إىل طبيعته�م برسعة كبرية قد ي�ؤدي ذلك إىل 
نتائج عكسية؟. وهل يمكننا الحصول عىل لقاح مضاد 

للفريوس لنرد لهذا الفايروس الصاع صاعني؟
العلماء واملهتمون يف الشؤون الصحية رسموا أكثر من 

سيناريو يف توقع متى ينتهي فريوس كورونا :
السيناريو االول: يرى البعض أنه قد يتم السيطرة عليه 
يف ش�هر حزيران عام 2020 كما تم يف فريوس س�ارس 
الذي أجتاح الكثري من الدول يف قارة آسيا2002 - 2003 
، وت�م الح�د من انتش�اره وتقدي�م اإلج�راءات لتوقيف 
انتشاره ومنع تفشيه ما بني الناس. وحجتهم يف يف ذلك 
ان فريوس كورونا يتأث�ر بعوامل الجو والحرارة, حيث 
كل زي�ادة لدرجة واحدة ف�وق ال27 درجة مئوية يقلل 

من نشاط كل الفايروسات يف االنتشار.
الس�يناريو الثان�ي: ي�رى البع�ض ان انته�اء ف�ريوس 
كورون�ا تتمثل يف وصول املرض لل�دول النامية ومن ثم 
العمل ع�ىل تقويضه كما حصل مع فريوس ايبوال الذي 
اجت�اح الدول األفريقية ما بني العام 2014 وحتى العام 
2016 قب�ل أن ُيصبح فريوس موس�مي ويت�م القضاء 
عليه وتختفي آثاره املميتة، وهنا يجب عىل كل حكومة 
أن تق�وم بدوره�ا يف منع إنتش�اره والحد من أس�بابه 
والعم�ل عىل تقدي�م العالج ال�الزم للمصابني والحفاظ 

عىل أرواح أبنائها.
الس�يناريو الثالث : ي�رى البعض أنه قد يتم الس�يطرة 
عليه يف شهر ترشين الثاني عام 2020, وحجتهم يف ذلك 
ان غالبية دول العالم يف نصف الكرة الش�مايل وبس�بب 
انخف�اض درجات الحرارة فيها س�تكون األكثر ترضرا 
بس�بب فعالية نشاط الفريوس ولكن يمكن ان تتقلص 
لديه�ا ف�رص نش�اط الف�ريوس خصوصاً م�ع ازدياد 
اج�راءات الحظ�ر والتباعد االجتماعي وانع�دام عادات 
التقبيل واالحتفاء الشخيص.. وقد يكون ذلك هو نهاية 
كورونا لألبد أو هو نهايته املؤقتة التي س�يتناوب فيها 

الظه�ور واالختفاء فيختفي حتى ش�هر ترشين الثاني 
ثم يعاود النشاط مع نهايات شهر كانون االول.

الس�يناريو الراب�ع : يرى البعض ان ش�هر تموز 2021 
هو نهاية الفاي�روس , وحجتهم يف ذلك ان بدء التداوي 
بلقاح قد تحتاج إىل سنة واحدة عىل األقل لو تم التعاون 
ال�دويل وتب�ادل الخ�رات والنتائ�ج والعل�م املكتس�ب 
بالتجرب�ة لتوفري وقت تكرار التج�ارب ذاتها والوصول 
لنف�س النتائ�ج وهذا كله مبني عىل الكش�ف عن لقاح 
مناس�ب ومبرش جداً خالل مدة ال تتجاوز ش�هرين من 
اآلن والب�دء يف تصنيع�ه يف كل مناط�ق العال�م يف ذات 
الوق�ت أمالً يف النج�اة الكاملة دون منظ�ور اقتصادي 

ربحي أو منظور عرقي  . 

وعىل الرغم من ان انتهاء أزمة كورونا تكاد ال تخرج عن 
هذه السيناريوهات وهذه املواعيد, اال انه يجب أن تبذل 
جميع البلدان قص�ارى الجهد ملكافحة هذا الجائحة, و 
العال�م بحاجة إىل التحرك من تدابري تس�تهدف »تحمل 
الل�وم« إزاء ف�ريوس كورونا، لصالح أه�داف أكثر دقة 
بكث�ري، أهداف مبارشة، من ش�أنها أن تتيح لنا يف األقل 
التعايش مع ه�ذا الفريوس حتى يمكنن�ا تطوير لقاح 
للتخل�ص من�ه, وإذا لم يكن هناك ق�رارات رسيعة من 
قب�ل ال�دول والحكومات من جهة، واس�تجابة من قبل 
املجتم�ع والفرد، فس�يكون هن�اك انتش�ار للفريوس، 
وس�يكون العالم عىل مشارف مستقبل مجهول يمي 

قدما إليه.

االتفاق الروسي - التركي حول ادلب .. الى أين ؟

جائحة كورونا مستقبال مجهول نمضي اليه
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م�ر ع�ى ال�دوري العراقي املمت�از، عرب 
تاريخ�ه، العدي�د م�ن النج�وم األجانب، 
الذين تركوا بصمات كبرية بفضل تألقهم 

وإنجازاتهم.
ويأت�ي ع�ى رأس ه�ؤالء زاه�ر ميداني، 
نجم الكرة السورية، الذي سجل حضورا 
ممي�زا م�ع الغريم�ن، ال�زوراء والق�وة 

الجوية.
إنج�ازات كب�رية م�ع  وحق�ق ميدان�ي 
الق�وة  برفق�ة  خصوص�ا  الفريق�ن، 
الجوية، حيث أحرز لقبن لكأس االتحاد 

اآلسيوي، وفاز بالدوري العراقي.
كم�ا يع�د النيج�ريي رحيم أوالب�ي، من 
املحرتف�ن األجان�ب األكثر اس�تقرارا يف 
ال�دوري العراق�ي، حيث مثل ع�دة أندية 
محلية، وهي ال�زوراء والحدود وكربالء، 

والصناعات الكهربائية حاليا.
ويعت�رب أوالبي م�ن قدام�ى املحرتفن يف 
ال�دوري العراق�ي، حيث قىض موس�مه 

السابع به.
وي�ربز أيضا يف نف�س القائمة، النيجريي 
اآلخر معروف يوس�ف، حي�ث مثل فريق 
اللق�ب مع�ه، وق�دم  الرشط�ة وحق�ق 

مستوى مميزا.
ورغ�م أن تجربت�ه ل�م تس�تمر طوي�ال، 
لكن�ه ترك أث�را طيبا يف نف�وس جماهري 
الرشط�ة، بعدما لعب للفري�ق معارا من 

الزمالك املرصي.
كما أن الالعب املغربي، زكريا اإلسماعييل، 
مدافع نفط الوس�ط، من األس�ماء التي 

تألقت يف الدوري العراقي.
الوس�ط،  نف�ط  لفري�ق  انض�م  فق�د 
باالنتق�االت الش�توية للموس�م املايض، 
وقدم مس�توى طيبا دف�ع الجهاز الفني 

لتجديد عقده.
لك�ن اإلصاب�ة منع�ت اإلس�ماعييل م�ن 
االس�تمرار م�ع فريقه، ليغ�ادر يف رحلة 

عالج.
الس�وري حس�ن  الالع�ب  يعت�رب  كم�ا 

الجوي�د، مث�اال رائع�ا للمح�رتف، فق�د 
اس�تمر م�ع ال�زوراء ألكثر من خمس�ة 
مواس�م، وحمل شارة القيادة، وتوج مع 

الفريق بلقبي الدوري والكأس.
وكان »جوك�ر« بي�د املدرب�ن، حيث يتم 
توظيف�ه يف امللعب يف عدة مراكز، وارتبط 

اس�مه بالزوراء وبات معشوقا لجماهري 
النادي.

وعندما ق�رر الجهاز الفني بقيادة حكيم 
ش�اكر، ع�دم تجديد التعاقد مع حس�ن 
الجوي�د، تأث�رت الجماهري بش�دة، حيث 

أدى ذلك لفجوة بينها واملدرب.

وهو من الالعبن الذي�ن تركوا أثرا طيبا، 
خصوص�ا أن�ه امت�از يف التس�جيل م�ن 

الكرات الثابتة.
وكذلك ي�ربز العاجي فلورنت ديدار، الذي 
تأل�ق م�ع نف�ط الوس�ط، وكان مح�ط 
اح�رتام النق�اد واملتابع�ن، حيث أضاف 

قوة كبرية للفريق.
ورغم أن املباريات التي خاضها ديدار مع 
الفريق قليلة، لكنه بات هدفا لعدة أندية، 
فه�و العب وس�ط صلب يمل�ك مهارة يف 
االحتف�اظ بالك�رة، والتمرير وتس�جيل 

األهداف.

عاشور: االندية الجماهيرية تسعى للتعاقد معي

الشباب والرياضة تؤكد دعمها التحاد الفروسية  درجال يدعو نادي كربالء لفتح ابوابه لالشتراك الجماهيري

اإلسماعيلي يحاول خطف محمود البدري

سمت الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي 
لك�رة القدم، ضي�اء حس�ن، اميناً لرس 

لجنة املسابقات يف االتحاد.
وق�ال مصدر يف اتحاد الك�رة إن »اللجنة 
ق�ررت  الك�رة،  اتح�اد  يف  التطبيعي�ة 

تس�مية ضياء حس�ن امينا ل�رس لجنة 
املسابقات«.

وأوض�ح أن »اللجن�ة ستحس�م قريب�اً، 
تسمية رئيس لجنة املسابقات يف االتحاد 
خ�الل اليومن املقبل�ن«، مش�رياً إىل أن 

»احد األس�ماء املطروحة يعمل بمنصب 
مدير عام يف وزارة التعليم العايل«.

تج�در اإلش�ارة اىل ان الهيئ�ة التطبيعية 
تواص�ل س�عيها إلكمال حس�م تس�مية 

جميع اللجان غري املكتملة.

ضياء حسين امينًا لسر لجنة المسابقات 

 1000 سالمة نتمناها للحكم الدولي مهند قاسم 
ودعاؤنا في أيام من شهر رمضان الكريم أن 

يمن بالشفاء والعافية على حكمنا الدولي الشاب 
المبتلى باإلصابة بفايروس كورونا، الحمد هلل على 

سالمته ونرجو ان نجده قريبا بكامل عافيته.
 قاس�م الذي صنع اس�مه بيديه وعمل بج�د ومثابرة من أجل 
أن يصل اىل مرحلة متقدم�ة يف صدارة حكام العراق الدولين 
بعط�اء متواص�ل وجهد ال يتوق�ف، نريد من�ه أن يكون قويا 
صامدا ال يخىش من ب�أس الفايروس وال ينحني له، هي ايام 
وتميض وهو قادر بعون الله س�بحانه وتعاىل أن يتجاوز هذه 

املحنة وأن يكون أكثر صالبة  من ذي قبل.
 الحك�م الش�اب وج�د املس�اندة والدع�م من جميع الوس�ط 
الري�ايض الذي س�ارع إىل تقديم العون والدع�م املعنوي لهذا 
الش�اب عرب اتصالهم املستمر به ورسائلهم له كي يعود قويا 
معاىف من الفايروس، ال ش�ك أن هذا الدعم املعنوي سيس�هم 
يف تخفيف األلم عن قاسم ويف تشجيعه عى تجاوز املعاناة ال 

سيما وأن الوقت الذي سيمضيه يف 
املستشفى لن يزيد عى أسبوعن.

رس�ائل  تلق�ى  الك�روي   الوس�ط 
االتح�اد  رئي�س  م�ن  اطمئن�ان 
اآلس�يوي لكرة الق�دم ومن ممثيل 
االتح�اد الدويل ومن وزير الش�باب 
والرياض�ة  الش�باب  لجن�ة  وم�ن 
والجه�ات  وال�وزارات  الربملاني�ة 

الداعم�ة كله�ا تتمنى الس�المة للحكم الش�اب ال�ذي يتمتع 
بمعنويات عالية وظهر باسما يف الصور التي بثها عرب وسائل 
التواص�ل االجتماعي مؤك�دا ثقته بالله وبنفس�ه وباالطباء 

املرشف�ن ع�ى الخ�الص م�ن الفاي�روس يف اق�رب وق�ت.
 التكاتف والتماسك هو ما نحتاجه يف هذا الوقت لكل الالعبن 
واملدرب�ن واإلداري�ن، هي دعوة إنس�انية وجه�د مجتمعي 
نريده عامرا متكامال يف ان ندعم بعضنا بعضا ونبتعد ببالدنا 
عن اإلصابات واألزمات وتكون أرض العراق س�املة  كي تعود 

الحياة طبيعية يف مختلف املدن العراقية.
 مهن�د س�يعود قريبا إىل عال�م التحكي�م بصافرت�ه الجميلة 
األنيقة يق�ود املباريات  بروح املنافس�ة الحقيقية ويتألق يف 
قي�ادة البطوالت ويكون س�فريا ممي�زا لبالدن�ا يف البطوالت 
اآلس�يوية، مهند س�يكون قويا يتجاوز ه�ذه املحنة نأمل له 
السالمة والشفاء التام والعودة إىل أهله ومحبيه يف أقرب وقت 

ممكن.

�سالمات مهند
عدنان لفتة

بين السطور

اكد مدافع يس�ار فريق الكهرباء، 
تلقي�ه عروضا  حس�ن عاش�ور، 
م�ن األندي�ة الكب�رية يف ال�دوري 
العراق�ي، مش�ريا إىل أن�ه يفاضل 

بينها الختيار األفضل.
وقال عاش�ور: »أتطلع الستئناف 
املس�ابقة املحلي�ة، حي�ث تلقيت 
عروض�ا من كب�ار األندية املحلية 
والق�وة  )ال�زوراء  وبمقدمته�ا 

الجوية والرشطة(«.
وأضاف: »هناك تواصل مع وكيل 
أعمايل لالطالع باستمرار عى تلك 
العروض، الختيار األنسب بينها«.

وأوضح أنه يك�ن االحرتام لفريق 
الكهرب�اء ال�ذي كان وراء تط�ور 
تمثي�ل  فرص�ة  لك�ن  مس�تواه، 
م�ن  تأت�ي  الوطني�ة  املنتخب�ات 
خالل الفرق الجماهريية الكبرية، 
وبالتايل مس�ألة االنتقال طبيعية 

يف املوسم املقبل.
وزاد: »أسعى للحفاظ عى الجانب 
التدريب�ات  خ�الل  م�ن  البدن�ي 
املنزلي�ة املنفردة، بس�بب فريوس 

كورونا«.
يش�ار إىل أن حس�ن عاشور تألق 

يف املوس�م امل�ايض م�ع الكهرباء، 
ووصل مع الفريق إىل نهائي كأس 

الع�راق، ال�ذي خ�رسه ملصلح�ة 
الزوراء بهدف دون رد.

اكد عضو لجنة الشباب والرياضة، النائب احمد حمزة 
البدي�ري، عى دعم�ه التحاد الفروس�ية، مطالباً ببذل 
اق�ى الجهود للنه�وض بواقع اللعب�ة. وذكر االتحاد 
أن »النائ�ب احمد حمزة البديري عضو لجنة الش�باب 
والرياض�ة الربملاني�ة، ب�ارك عملية اإلص�الح والتغيري 

يف اتح�اد الفروس�ية العراق�ي برئاس�ة ج�وان ف�ؤاد 
معصوم«. واكد البدي�ري، عى »االهتمام ورعاية لعبة 
اآلب�اء واألجداد وتطويرها ونرشه�ا يف عموم العراق«، 
داعي�اً اىل »بذل أق�ى الجهود للنه�وض بواقع اللعبة 

ورفع اسم العراق عاليا يف املحافل العربية والعاملية«.

دعا وزير الش�باب والرياضة، عدنان درجال، نادي 
كرب�الء الري�ايض، اىل فت�ح ابواب�ه امام االش�رتاك 

الجماهريي.
وذك�ر بيان عن وزارة الش�باب والرياض�ة تلتقه /
املراق�ب العراق�ي/ ان »وزي�ر الش�باب والرياض�ة 

اس�تقبل  درج�ال،  عدن�ان 
وف�د محافظ�ة كربالء يف 

التهاني  مكتبه، لتقدي�م 
والتربي�كات بمناس�بة 
تس�نمه املنصب، حيث 
اك�دوا ان وجود الوزير 
درجال عى راس الهرم 
يف الوزارة هو مكس�ب 
جميع�ا  للرياضي�ن 

التقاء  ونقط�ة 
ومب�ادرة 

لح�ل 

جميع الخالف�ات التي نامل ان تنتهي رسيعا وتعيد 
كربالء اىل وضعها السابق«.

واك�د درج�ال بحس�ب البي�ان، ان »ملدين�ة كربالء 
املقدسة مكانة متميزة يف ميداني الشباب والرياضة 
ويف املج�ال اللوجس�تي الداع�م لتنظي�م االح�داث 
الرياضية وان غياب ناديها االول عن دوري االضواء 
الكروي يؤرش لحالة س�لبية يج�ب عالجها رسيعا 

وتحديث انظمة العمل االدارية فيها«.
وبن درجال ان »م�ا يقربنا من الرياضين جميعا 
اي�ة قضي�ة ه�و روح  ازاء  ويجعلن�ا متفائل�ن 
الصداق�ة والح�ب الت�ي يحمله�ا الري�ايض، لذلك 
سوف لن نرتاجع عن اية مهمة نبيلة تعيد رياضتنا 
اىل وضعها الطبيعي«، داعي�ًا نادي كربالء إىل »فتح 
ابواب�ه لالش�رتاك الجماهريي الن ه�ذا النهج هو 
احد مصادر الدخ�ل لألندية الحديثة ال 
الرياضي�ة  س�يما الش�خصيات 
والتفكري مليا بقاعدة االلعاب 
الفردي�ة التي كان�ت كربالء 
تتميز بها وتعد احد مالمح 
الرياضي�ة  الش�خصية 

فيها.

مداف�ع  الب�دري  محم�ود  تلق�ى 
اإلنت�اج الحرب�ي، اتص�االت م�ن 
جهاز الكرة باإلس�ماعييل، لبحث 
إمكاني�ة الحص�ول ع�ى خدماته 
الصيفية  االنتق�االت  خالل ف�رتة 

املقبلة.
للحصول  اإلس�ماعييل  ويخط�ط 
ع�ى خدم�ات الب�دري يف صفقة 
الالع�ب  ويحظ�ى  ح�ر،  انتق�ال 
بمتابع�ة قوي�ة من جان�ب إدارة 

القلعة الصفراء.
ويأمل اإلسماعييل حسم الصفقة 
بالف�رتة املقبل�ة من أج�ل تدعيم 
خ�ط دفاعه، خاصة يف ظل األنباء 
التي ترتدد بش�أن اهتم�ام األهيل 

بباهر املحمدي.
وارتبط اس�م البدري باالنتقال إىل 
األهيل والزمال�ك بالفرتة املاضية، 
كما تس�عى إدارة اإلنتاج الحربي 
ملحاول�ة تجدي�د عق�ده م�ن أجل 
قط�ع الطريق ع�ى األندي�ة التي 
تخطط لضمه، أو محاولة تحقيق 

مكسب مادي يف حالة بيعه.

النائ�ب الس�ابق لرئيس  كش�ف 
اتح�اد الكرة عيل جب�ار، حقيقة 
ترش�حه لرئاس�ة االتح�اد خالل 

االنتخابات املقبلة.
وق�ال جب�ار »اس�تمعت لبعض 
االقاويل التي تش�ري اىل ترشيحي 
ملنصب رئي�س االتح�اد العراقي 
االنتخابات  الق�دم خ�الل  لك�رة 

املقبلة«.
وأوض�ح، »ل�م ول�ن أرش�ح الَي 
منص�ب يف االتح�اد وكل ما يقال 
هو عار عن الصحة، حيث قفلت 

باب الرتشح نهائياً«.
تج�در اإلش�ارة اىل ان انتخاب�ات 
اتح�اد الكرة من املق�رر ان تقام 

خالل فرتة أقصاها 6 اشهر.

علي جبار ينفي ترشحه لرئاسة 
اتحاد الكرة



س�لطت الصحف اإلسبانية الصادرة الضوء عىل عودة 
النشاط الكروي يف أملانيا، باألمس والتي قص رشيطها 
مواجهة بوروس�يا دورتموند وشالكه، وسجل الشاب 
إيرلين�ج هاالند اله�دف األول، يف املب�اراة التي فاز بها 
أسود الفيس�تيفال برباعية نظيفة. وعنونت صحيفة 
»م�اركا«: »مل�ك الصمت«.وأضاف�ت: »ه�دف ري�ال 
مدري�د، إيرلين�ج هاالند س�جل الهدف األكث�ر رمزية 

ُمعلًنا عودة كرة القدم بعد غياب«. 
وتابع�ت: »ظهرت املدرج�ات الخاوي�ة، واألقنعة عىل 
مقاع�د الب�دالء، واالحتف�ال باأله�داف دون عناق، يف 
ع�ودة ال�دوري األملاني«.وخرج�ت صحيف�ة »موندو 

ديبورتيفو« بعنوان: »كرة القدم الجديدة«.
وأضاف�ت: »بوروس�يا دورتموند ينترص عىل ش�الكه 
برباعية نظيف�ة، وعودة ال�دوري األملاني ُتظهر كيف 
ستكون املباريات يف املستقبل القريب، مع اللعب بدون 
شغف«.وتابعت: »هاالند سجل الهدف األول بعد عودة 
النش�اط، مع مدرجات فارغ�ة، وإصابات واحتفاالت 

عن ُبعد ودون عناق«.
واستكملت: »سيميدو سوف يقبل الدخول يف الصفقة 
التبادلية مع بيانيتش، وديست العب أياكس قد يكون 

بديال له يف برشلونة حال رحيله«. 
وع�ىل الصفحة الرئيس�ية لصحيفة »س�بورت« جاء 

عنوان: »ديست مقابل 20 مليون يورو«.
وأضافت: »يعرف برشلونة بالفعل سعر العب أياكس 
الشاب، الذي يهتم به جًدا، والذي توج بجائزة موهبة 

العام«.
وتابعت: »افتتح الدوري األملان�ي العرص الجديد لكرة 
الق�دم، بمالعب بدون جمهور، وأه�داف بدون عناق، 

ولكن سجل هاالند كالعادة«.

قالت مصادر إن األندية بدوري الدرجتني األوىل والثانية اإلس�بانية، س�يكون 
بوس�عها التدري�ب يف مجموع�ات صغ�رة بدًءا م�ن اليوم اإلثن�ني بعد توقف 
ألكثر من ش�هرين بسبب جائحة كوفيد 19.وأكدت املصادر أن رابطة الدوري 
اإلس�باني أبلغت األندية أن بوس�عها بدء التدريبات يف مجموعات تصل إىل 10 
العب�ني بحد أقىص بدًءا م�ن 18 أيار بناء عىل توصية مس�ؤويل الصحة.وعاد 
الالعبون يف الدرجة األوىل والثانية إىل مالعب املران هذا الش�هر وألول مرة منذ 
توقف املسابقات الكروية يف إسبانيا يف وقت مبكر من آذار؛ بسبب الوباء، لكن 
اقت�رص األمر عىل تدريبات فردية.وس�ينتقل الالعب�ون إىل مرحلة جديدة من 
التعامل مع الجائحة وس�يتم الس�ماح بالتدريبات الجماعية املعتادة يف وقت 
الحق.وكان خافي�ر تيباس رئيس رابطة الدوري اإلس�باني قال منذ أيام إنه 
يأمل اس�تئناف املوسم يف 12 حزيران.وال يزال الوضع الصحي غر مستقر يف 
مدريد وبرش�لونة ما يعني عدم عودة برشلونة املتصدر، وغريمه ريال مدريد 

أقرب منافسيه للمباريات إال بعد تخفيف قيود كورونا.

ربط السويدي زالتان إبراهيموفيتش، مهاجم 
ميالن، نفسه مؤخرًا بالدوري األملاني.

وكان إبراهيموفيتش حرص عىل تهنئة األملان 
بع�ودة مباريات البوندس�ليجا أمس الس�بت، 
بعد توقف دام نحو ش�هرين؛ بس�بب فروس 
كورونا، حيث نرش عرب حس�ابه الرسمي عىل 
»إنس�تجرام«، ص�ورة للعل�م األملان�ي، وكتب 

عليه: »يقولون، يفعلون«.
وتفاعل الحس�اب الرس�مي للبوندسليجا مع 

تغريدة إبرا، قائاًل: »أنت مرحب بك«.
 ورد الس�لطان ع�ىل حفاوة ال�دوري األملاني: 

»أراكم قريًبا«.
وتش�ر معظم التقاري�ر إىل أن إبرا عىل أعتاب 
مغادرة ميالن بنهاية املوس�م الحايل، ويبحث 

عن وجهة جديدة.
وأقيمت 6 مباريات بال�دوري األملاني، أبرزها 
ديربي الرور بني بوروسيا دورتموند وشالكه، 

مونش�نجالدباخ  بوروس�يا  ب�ني  ومواجه�ة 
وآينرتاخت فرانكفورت.

ي�رى ويلي�ان، الع�ب تش�يليس، أن أغلبي�ة العبي 
الربيمرلي�ج ال يش�عرون بالراح�ة تج�اه فك�رة 
استئناف املوسم من جديد، يف ظل الظروف الراهنة 
من تفيش فروس كورونا.وواجهت خطة استئناف 
موس�م 2019- 2020 يف منتص�ف ش�هر حزيران 
املقبل، معارضة من بعض الالعبني واألندية، الذين 
أعرب�وا عن قلقهم، وأصبح ويلي�ان آخر املتحدثني 
عن قضية آم�ن الالعبني.وقال ويليان بحس�ب ما 
نقلت صحيفة »دي�ي ميل« الربيطانية: »مما أراه، 
الكثر من الالعبني، بل يمكن القول معظم الالعبني 

ال يشعرون بالراحة إزاء فكرة العودة اآلن«.
وأضاف: »نحرص عىل العودة بشدة، ونفتقد اللعب 

والقي�ام باألم�ر الذي نحبه، ولك�ن يجب أن يكون 
الوض�ع آمًنا لتحقيق ذل�ك، هكذا ننظ�ر إىل األمر، 
ويج�ب أن تأت�ي صحتن�ا يف املق�ام  األول«.وزاد: 
»اآلن، ال نشعر بالراحة للعودة حتى يكون الوضع 

آمنا بالكلية للقيام بذلك«.
وتاب�ع: »قائمتنا )تش�يليس( تتح�دث مع بعضها 
البعض كثرًا عرب اإلنرتنت خالل تطبيقات مختلفة، 
ووفر لنا المبارد )مدرب البلوز( املعلومات الخاصة 
بم�ا يرغب الربيمرليج يف القي�ام به«.وواصل: »ال 
نعرف كيف ستس�ر األمور، نأمل يف معرفة ذلك يف 
األي�ام القليلة املقبلة، هناك اجتم�اع للربيمرليج، 

وسيخربوننا بالخطوات التالية«.

تس�تأنف أندي�ة دوري الدرج�ة األوىل اإليط�ايل التدريبات 
الجماعي�ة، اليوم االثن�ني، عقب س�ماح الحكومة بذلك، 
للمرة األوىل منذ تعليق املنافس�ات املحلية، يف التاس�ع من 
آذار امل�ايض.ويف مؤتم�ر صحفي، قال جوزيب�ي كونتي، 
رئي�س الوزراء اإليطايل »بدءا م�ن 18 )آيار(، فإن متاجر 
التجزئ�ة، ومراك�ز تصفي�ف الش�عر، ومراك�ز التجميل، 
والحانات، واملطاعم، وتدريبات فرق كرة القدم، واملتاحف، 
ستعود من جديد«.وأضاف »لكن األمر دائما ينبغي أن يتم 

بالتوافق مع اللوائح، وتحت إرشاف السلطات املحلية«.
ولم يتم تحديد موعد عودة دوري الدرجة األوىل بعد.

لك�ن اس�تئناف التدريب�ات الجماعية خط�وة مهمة عىل 
الطريق، نح�و تحقيق رغبة األندية يف عودة املنافس�ات، 

يوم 13 حزيران املقبل.

أقيم�ت 6 مباري�ات ضم�ن الجول�ة السادس�ة والعرشين من 
ال�دوري األملاني لك�رة القدم، بعد توقف دام أكثر من ش�هرين 

بسبب تفيش فروس كورونا املستجد. 
األندي�ة األملاني�ة، كانت ق�د ع�ادت إىل التمارين قب�ل أي أندية 
أوروبي�ة أخرى، ما س�اعدها عىل اس�تئناف املس�ابقة يف وقت 
مبك�ر مقارن�ة ببط�والت مثل ال�دوري اإلس�باني واإلنجليزي 

واإليطايل. 
لكن تبقى حساس�ية املباريات أمرا مهما وحاسما فيما يتعلق 
بتقيي�م أداء الالعب�ني، ال س�يما عىل الصعيد البدن�ي، فالغياب 
لفرتة طويلة عن املالعب، والبقاء يف املنزل لقرابة شهر أو أكثر، 
من ش�أنه أن يحدث تغي�رات متفاوتة عىل عطاء الالعبني عند 

العودة لخوض املباريات. 

سياسة ناجحة 
من خالل مش�اهدة املباريات الست التي أقيمت فإن من اآلمن 
القول، إن الفرق التي كانت مس�تعدة أكثر من الناحية البدنية، 
حصل�ت ع�ىل أفضلي�ة واضح�ة، نتيج�ة لنجاح سياس�تها يف 
تحصني الالعبني من الكسل والخمول خالل فرتة الحجر املنزيل، 
ث�م الرتكيز عىل اس�تعادة اللياقة تدريجيا وبطريقة مدروس�ة 

عند العودة إىل التمارين.
ظه�ر ذل�ك جليا خ�الل قم�ة مباري�ات الجولة بني بوروس�يا 
دورتموند وضيفه ش�الكه، فقد تمتع صاحب األرض بجاهزية 
بدنية أعىل من منافس�ه الذي بدوره، أراد االعتماد عىل الضغط 
العايل يف ملعب الخصم، قبل أن يشعر مهاجموه والعبو الوسط 

بالتعب بعد انتصاف الشوط األول. 
وحتى التبديالت الخمسة التي استخدمها الفريق امللكي األزرق 
وفقا لقانون الفيفا املؤقت، لم تنقذه من التعب، فيما كان فيه 
العبو دورتموند أكثر رسعة وحيوية ونشاطا، مع الوضع بعني 
االعتبار األعمار الصغرة لالعبيه يف املقدمة أمثال إيرلنج هاالند 

وجوليان براندت ومحمود داوود وأرشف حكيمي. 
لكن األرقام تكش�ف أيضا، أن بوروس�يا دورتمون�د لم يكن يف 
وضع مثايل جيد كذلك، ونكتش�ف ذلك من خالل مقارنة رقمية 
لالعبيه مع إحصائياته�م يف آخر مباراة لهم قبل فرتة التوقف، 

والتي كانت يف مواجهة بوروسيا مونشنجالدباخ )1-2(.
يف ديرب�ي ال�رور قطع العب�و دورتموند م�ا مجموعه 109 كم 
خالل اللقاء، وقاموا ب�178 انطالقة بالكرة )س�ربينت(، وكان 
الس�وري األص�ل داوود األكثر قط�ع للمس�افات )11.1 كم(، 

وحق�ق نجمه املغرب�ي أرشف حكيمي أعىل رسع�ة )35 كم يف 
الساعة(.

وقب�ل أكث�ر من ش�هرين أم�ام مونش�نجالدباخ، قط�ع العبو 
دورتمون�د م�ا مجموعه 117 كم، م�ع 229 انطالق�ة بالكرة، 
وكان البلجيكي املصاب حاليا أكسل فيتسل األكثر جريا )11.3 
ك�م(، فيما وصلت رسعة حكيم�ي يف هذا اللقاء إىل 35.5 كم يف 

الساعة. 
أم�ا ش�الكه، فقد بلغ مجموع املس�افات الت�ي قطعها العبوه 
أم�ام دورتموند 107.8 كم، مقابل 116 كم يف مباراتهم األخرة 
قب�ل فرتة التوقف أمام هوفنهاي�م )1-1(، وهو ما يفرس عدم 
ظهوره�م يف وض�ع بدن�ي مثايل أمام »أس�ود الفيس�تيفاليا«، 

ليسقطوا يف فخ هزيمة ثقيلة. 
ويج�ب اإلش�ارة إىل أن غي�اب الجمه�ور وع�دم وج�ود أجواء 
حماس�ية، يؤث�ر س�لبا وإن كان تأث�را محدودا، ع�ىل مجهود 
الالعبني بدنيا، وربما ستحتاج األندية لجولتني حتى تتمكن من 
خ�وض اللقاءات املتبقي�ة بلياقة بأهميتها، كم�ا أن اللجوء إىل 
الضغط العايل أو أساليب تحتاج لجهد بدني خارق، ربما ال يعد 

أمرا صائبا، عىل األقل يف أول جولتني بعد االستئناف.

اليوم.. األندية اإلسبانية تبدأ املران اجلماعي رمسًيا.. إيطاليا تعطي الضوء األخضر للتدريبات
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ويليان: معظم 
الالعبني ال  يرغبون

 يف العودة

االثنين 18 أيار 2020 
العدد  2338

 السنة 
العاشرة

عاد ري�ال مدريد إىل س�باق التعاقد م�ع الالعب األملاني الش�اب كاي 
هافرتز، نجم باير ليفركوزن، خالل املركاتو الصيفي املقبل.

ووفًقا ملوقع »ديفنس�ا س�نرتال« اإلس�باني، فإن ري�ال مدريد يعترب 
هافرتز أحد أفضل الالعبني الش�باب يف أملانيا، وكان املرنجي يتابعه 
بقوة قبل أزمة فروس كورونا.وأش�ار إىل أن فلورنتينو بريز، رئيس 
ريال مدريد، انس�حب من الصفق�ة قبل أزمة كورونا، بس�بب وجود 

مزايدة عىل الالعب من قبل بايرن ميونخ.
وأوضح أن وكيل هافرتز عاد مؤخرًا وعرض الالعب مجدًدا عىل إدارة 
ريال مدريد، بعدما اختفى بايرن من الصورة بس�بب التكلفة العالية 
للصفقة.وذكر املوقع اإلس�باني أن األزمة حالًيا تتمثل يف سعر الالعب 

البالغ 100 مليون يورو، حيث ال ينوي ريال مدريد دفع هذا الرقم.
وكانت تقارير إس�بانية أكدت، أن برش�لونة غر مهتم بضم هافرتز 

يف الصيف املقبل.

يرغب ميالن يف تدعيم صفوفه خالل املركاتو الصيفي املقبل، بضم حارس برش�لونة، وفًقا لتقارير 
صحفي�ة إس�بانية.وقالت صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، إنَّ ميالن يس�عى للتعاقد مع 
الربازيي نيتو، حارس البارس�ا، مشرة إىل أنَّ الفريق الكتالوني، قد يضغط عىل نيتو للرحيل؛ بسبب 
حاجة النادي لجمع بعض األموال.وأوضحت أنَّ ميالن سيتحرك لضم نيتو، ال سيما مع ازدياد نسبة 
رحيل جيانلويج�ي دوناروما عن 
املقبل؛  الصي�ف  الروس�ونري يف 
بس�بب ع�دم التوص�ل إىل اتفاق 

بشأن التجديد.
يف  أنَّ�ه  الصحيف�ة،  وأضاف�ت 
حال�ة رحيل نيتو، فإنَّ برش�لونة 
ل�ن يش�رتي حارًس�ا جدي�ًدا، بل 
س�يصبح إيناكي بين�ا، هو بديل 
أندريه تر شتيجن، خالل املوسم 
يف  الصحيف�ة،  املقبل.وأش�ارت 
نهاية تقريرها إىل أنَّ نيتو يحظى 
أيًض�ا باهتم�ام أتلتيك�و مدريد، 

وإشبيلية.

إبراهيموفيتش يربط نفسه بالبوندسليغاميالن يطارد الربازيلي نيتو

جتربة البوندسليجا أبرز 
اهتمامات الصحف اإلسبانية

ريال مدريد
 يعود إىل سباق هافريتز

7الرياضية



كاتب ينتقد المؤسسات الثقافية والسياسيين 
لعــدم تمــويل فيلم سينمـائي عـن مجــزرة سبــايكر

املراقب العراقي/ متابعة...
أقامت لجنة الحوراء زينب عليها السالم أمسية شعرية بعنوان 
»أنني املحراب« بمناسيبة ذكرى استشيهاد أمير املؤمنني عيل 

املرتىض عليه السالم
وتم بث األمسية التي تقام للسنة الثالثة عىل التوايل عرب تطبيق 
»االنسيتجرام« وذليك بسيبب ظييييييروف جائحية فروس 

كورونا«.
وبدأت األمسية بتالوة آليات من القرآن الكريم للقارئ أحمد آل 
سيف، ليلقي بعدها الشعراء يارس آل غريب، وحيدر آل عاشور 
ومجتبى التتان، مجموعة من القصائد التي تنوعت يف رثاء أمر 
املؤمنيني اإلمام عيل عليه السيالم واسيتعراض فضائله وبيان 

يشء من سرته املباركة

اهيج  بالشعر

اهدا بالنار

قلمي وطني

وكلماتي غرف

بال جدار

اكره الحواجز

اغضب  

من ساعات االنتظار

اری الشمس يف الليل

والنجوم يف منتصف النهار

وطني ..بحر من االسماك

محشية بالسموم والعار

اميش عىل مسامراالحداث

اجمع اشالء القلم

وارواح االناث

الاجد معاني

لخلود االتقان

الارى سبال تمسح وجه االرض

وعيون االوطان

اجهل لسان العرص

وتاريخ االدمان

انظف وجه االيام

بحروف االكرام

كلماتي منهمكة

لالمان  والسالم

شعراء ينعون اإلمام علي عليه 
السالم عبر »االنستجرام«  

 اصدار

املراقب العراقي/ متابعة...
ضمن إصيدارات دار كتوبيا للنير والتوزيع، صدرت 
حديثا للكاتب املغربي فريد الخمال مجموعة قصصية 
نخبويية تحمل عنيوان »حني تغرب الشيمس« ، وتعد 
املجموعة القصصية باكورة أعماله األدبية، بعد سيت 
مجموعات قصصية مشرتكة صدرت عن دور مرصية، 
عرب مشياركته يف مسيابقات أدبية. كما فاز يف العديد 
مين املسيابقات، وحاز عيىل املرتبة األوىل يف مسيابقة 
»قصص عىل الهواء« التي نظم بإرشاف مجلة العربي 

الكويتية وبتنسيق مع إذاعة مونتي كارلو الدولية.
وجديير بالذكر، أن فريد الخميال قاص وكاتب مغربي 
مين موالييد مدينية طنجية  ، خرييج املدرسية العليا 

لألسياتذة بتطوان/املغيرب ، صيدر ليه مجموعيات 
قصصية مشرتكة:

_أسيفار الظيالم، عين دار إبيداع للنير والرتجمية 
والتدريب، )مسابقة(. 2019

_ عندميا ينطيق الحرف، عين دار لوتيس للنر الحر. 
)مسابقة( 2019.

 – “رعيب +12 ” عين دار املعرفة. مرص. )مسيابقة( 
2019م.

 – وطريق الالعودة” عن دار كاريزما. مرص. 2019م.
– عيىل حافية اليرد”، عين دار جولدن بيوك. مرص. 

)مسابقة( 2018م.
 -رؤى القلب” عن دار الشهد. مرص. سنة2017م.

»حين تغرب الشمس« قصص نخبوية لفريد الخمال

املراقب العراقي/ متابعة...
انجيز الروائي املغربي حسين امليددي عمله الروائيي الثاني 
»أوراق اللعب«، وهو ميروع روائي، يتقىص فيه الظواهر 
الشياذة يف السلوك اإلنسياني الذي يتمثل بالقسوة يف سلوك 
البر إزاء بعضهم البعض، والتي عربرّ عنها بالسلوك الذئبي 

بقوله: »اإلنسان ذئٌب ألخيه اإلنسان ».
 ومن خالل هذه الرؤية، تنمو الرواية وأحداثها يف ظلرّ فصول 
من العنف والقسوة، بني بر ال يعرف بعضهم بعًضا. ولكنرّ 
روح االنتقام والتشيفي والتعذيب حتى املوت، تسود بينهم، 
يف ظلرّ عالقات مشيورّهة وغر مفهومة، وبني أبطال القصة 
الذين يتبادليون األدوار يف الرد الروائيي، والذي يقدمه لنا 
الكاتب بأصوات منفردة. مرة بلسيان الجالد العقيد التائب، 
ومرة بلسان الضحية، ومرات بلسان املحامي أو املرأة الظلرّ 

التي أحبرّها الضحية ذات زمن .
 وقد شيكرّلت هذه األصوات بمجملهيا املتن الحكائي للرواية 
املتشابكة الخيوط واملتشيعبة الزوايا، والتي تنطلق من لغز 
رسالة أرسيلت من شيخٍص مجهول إىل محام يف مدينة ما، 
تتحيدث عن رٍس مكتوب ومرقون عىل أوراق اللعب للتمويه. 
وكأنرّ الرواية تريد أْن تُفصح عن أنرّ الحياة عبارٌة عن أوراق 
لعٍب عبثية ال تتمتع بمنطق إنسياني، بل هي ألعاب حجرية 

تحركها الصدف القاهرة واألحداث الال معقولة.
 فهيذا الرجل الضحيية أو الجالد الذي يجد نفسيه مغرًقا يف 
سيادية عنيفية، نتيجية ملقتل زوجتيه وابنه بشيكل عنيف 

عين طرييق تقديمهما طعاميا للذئاب، فبداًل مين أْن يتعظ 
ل إىل  ويتجرد من عوامل القسيوة التي تسيلطت عليه، يتحورّ
مخلوق ساخط وسادي، يتسلح بأنياب من العنف والقسوة 

ضد  ويسيتخدمها  والراسة، 

إنسيان بريء، وهو عبياس الويف الذي ُخطيف عرب الحدود، 
وعاش يف معتقالت التعذيب التي فتكت بروحه وجسده.

 ولكين عبياس الضحيية، ينجو من آثيار التعذييب، بفضل 
التسامي الروحي الذي  يجعل عذابات الجسد جًرا إىل روح 

قوية، تعلو عىل األلم وتتحداه. 
ر جسيده،   عبياس الويف خرج مين معتقل خطٍف عبثٍي، دمرّ
وأتيى عيىل الرميق األخر مين روحه التيي أبيت أْن تنهزم، 
ده، فقد عاد إىل الحيياة من جديد، متحديًّا  فانتيرص عىل جالرّ
القسيوة يف اسيتيالء اآلخرين عيىل بيته. ولكنيه يرمم بقايا 
حياتيه ويفتتح مكتبة، والتي تعربرّ عن هواجسيه يف أهمية 
املعرفية والبناء الفكري لإلنسيان، كميا أنرّ الضحية عباس 
واليذي خرج كحطام بيري، بقي متشيبثًا بطيف حبيبته 
التي كان شيغوًفا بها قبيل خطفه، وهذا ييدلرّ عىل أنرّ روح 
املحبة أقوى من روح الكراهية. لكنرّ عباس العائد إىل الحياة 
من جديد، يكتشيف بأنرّ ظروف الخطف واليأس من عودته 
قيد أجربت حبيبته األبدية عىل إكراهات زواج قري، بحيث 

يخبو الحب ويتالىش يف ظلرّ العنف البري.
 وهكذا فإن ال إنسيانية الخطف والعنيف، ال تطال الضحية 
فحسيب، وانرّميا تسيطو عىل كثير مين الدوائر اإلنسيانية 

املحيطة بها، مثل الحب والحياة واأللفة واملودة.
 يموت عباس الويف بعد فرتة من إطالق رساحه، وهو مثخٌن 
بجراحيات املعتقل والتعذيب الالإنسياني، ولكنرّ موته يرتك 

عميق األثر واإلدانة للقسوة والعنف.

محتوى كتاب

»أوراق اللعب« تفضح اللجوء الكاذب الى كندا

املراقب العراقي/القسم الثقايف...
انتقد الكاتيب والصحفي املعروف عبد 
البيضانيي تقصر املؤسسية  السيتار 
والسياسيية  واالعالميية  الثقافيية 
العراقيية التي خضعت لهيمنة التخلف 
واللصوصيية حني رفضيوا تبني انتاج 
فلم سيينمائي يجسيد احداث جريمة 
)سيبايكر( التي تعد مين اكرب الجرائم 
ضد االنسانية والتي ذهب ضحيتها ما 

يقارب االلفي شاب عراقي. 
وقال البيضانيي يف ترصيح لي)املراقب 
امليرصي  املسلسيل  :ان  العراقيي( 
القنيوات  تعرضيه  اليذي  )االختييار( 
املرصيية منيذ بدايية شيهر رمضيان 
املبيارك حظيي بمشياهدة كبيرة  من 
قبيل الشيعب امليرصي اليذي يحيرتم 
جيشيه ويفتخير ببطوالتيه و ُعد من 
هيذا  يف  مشياهدة  املسلسيالت  أكثير 
املوسيم الرمضانيي لكيون تطيرق اىل 
حادثية حقيقيية مجسيدة يف بطولية 
احد الضباط املرصييني املعروفني لدى 
الشيعب امليرصي مين خيالل تعريفه 
للنياس والعرييف بمقاتلتيه لالرهياب 
يف منطقية سييناء التيي ظهير فيهيا 
وتنظيميات  والقاعيدة  الدواعيش 
يتنياول  اخرى.واضياف:  وعصابيات 
املسلسيل احداث حقيقيية حدثت قبل 

مدة ومن خاللها ارشف بطولة ضابط 
يف الجييش امليرصي استشيهد خيالل 
معركية ميع داعيش، وكتيب بطريقة 

تمزج بني الوثيقة والتمثيل.
 واشيار اىل ان نجياح هيذا املسلسيل 
جعيل الكثر مين العراقيني يشيعرون 
بالحيف لعدم تجسييد بطوالت ابنائهم 
عصابيات  ضيد  التحريير  معيارك  يف 
داعيش االجرامية، معارك يشييب لها 
الولدان ابىل فيها العراقيون بالء حسنا 

بمختلف عناوينهم. 
اغليب  ليدى  املعيروف  مين   : وتابيع 
العراقيني والعرب ان املرصيني يجسيد 
بطوالتهيم يف اعميال دراميية واعمال 
اىل  باصالهالهيا  ويقوميون  ادبيية 
اليدول االخيرى العربية وغير العربية 
ويشياركون بهيا يف مهرجانيات فنية 
عامليية ، يف حيني تميارس فضائياتنيا 
التجهيل بمسلسيالت واعمال هابطة، 
اضافية اىل الدور الييء الذي يضطلع 
بيه اغلب مقدميي الربامج السياسيية 
صيور  بتلمييع  الفسياد،  بتكرييس 
السياسييني وجعلهيم نجيوم مجتمع 
عىل حساب مبدعي العراق من فنانيني 
وكتياب ورياضييني حتى باتيت وجوه 
مقدميي هيذه الرباميج عالمية للقبح  
اليذي يحاول تغطيية قبحه بأن ينفش 

ريشيه عىل ضيف فاسيد باسيتضافة 
مقبوضية الثمن.واسيتطرد:لقد قرأت 
الكثير مين التعليقات واملقياالت التي 
)تليوم( الكتاب والفنانيني لتقصرهم 
بهذا الجانيب، وهم عىل حق يف لومهم، 
لكن املشكلة ايها االصدقاء هي االنتاج 
والتموييل، وهنيا دعونيي اتحدث عن 
تجربة شخصية لتقدير عمق مشكلتنا 
فبعيد مجيزرة سيبايكر التيي هيزت 
املجتميع العراقي والتي تعيد من اكرب 

الجرائيم ضيد االنسيانية والتيي ذهب 
ضحيتها ما يقارب االلفي شاب عراقي 
أتصل بي الدكتور احمد حسين موىس 
مديير عيام السيينما وامليرح حاليا، 
وطليب منيي كتابية قصة وسييناريو 
فيلم سينمائي يتناول مجزرة سبايكر 
، عقدنيا عيدة اجتماعيات يف رشكية 
الفنيان احمد حسين - يومهيا لم يكن 
أركان  املخيرج  بحضيور  باملنصيب-، 
جهياد واملمثل ميازن محمد مصطفى 

وفنانيني آخريين، وأنضم الينيا الحقا 
الفنان كريم منصيور، نوقش ملخص 
القصة التي قدمتها، وبارشت بالكتابة 
وأنجيزت  نهيار  لييل  اكتيب  ، وكنيت 
النسيخة األوىل من السييناريو يف ستة 
أشيهر، زرنيا خاللهيا موقيع املجزرة 
وألتقيت  بعض الناجني وانتقلنا بعدها 
لكتابية النيص التنفييذي للسييناريو 
يف جلسيات  ميع املخيرج أركان جهاد 
االدوار  اىل مرحلية توزييع  ، ووصلنيا 
واختييار اغنية التايتيل لكريم منصور 
مع أغانيي أخرى.ولفيت البيضاني اىل 
ان وعيود التموييل كانت كثيرة حيث 
اوىل  ابتيدأ  اليذي  العميل  كادر  تلقيى 
خطيوات التنفيذ عددا مين الوعود من 
قبيل سياسييني وعدد من املؤسسيات 
لكنهيا لم تنفذ  بالرغيم من اننا تنازلنا 
عين حقوقنيا املاديية لتسيهيل انجاز 
العمل وفاء للشهداء كما تربع الدكتور 
احمد باجهزة رشكتيه مجانا وقلصت 
دينيار  ملييون   )300( اىل  امليزانيية 
فقيط، وهي قليلية قياسيا بميزانيات 
االفالم، وقد طرقنيا الكثر من االبواب 
وقابلنا رجيال اعمال وسياسييني ولم 
نحصيل عيىل أي دعيم ، حتيى مللنيا 
السييناريو  ويأسينا ومازالت نسيخة 
التنفيذي الذي اخذ مني نحو 9 اشيهر 

موجيودة لدى الصديقيني أركان جهاد 
والدكتيور احمد حسين موىس.   وختم 
:أسيوق هذه التفاصيل لتوضيح عمق 
الثقافية واالعالمية  املؤسسية  تقصر 
والسياسيية العراقيية التيي خضعيت 
التيي  التخليف واللصوصيية  لهيمنية 
التبحث عين أي ابداع يصيب يف صالح 
الوطن بل جل همها هو جمع اكرب عدد 
من االموال املروقة من قوت الشيعب 

العراقي.
وقبل 6 سينوات، كان يمكين للكارثة، 
التيي ذهب ضحيتها نحو 1700 جندي 
يف القاعيدة الجويية، أن التحيدث ليو 
أحسين القادة العسيكريون )الضباط 
انسيحاب  ومنعيوا  العميل  املدانيون( 

الجنود ».

عبد الستار البيضاني
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مصطلحات ادبية
حكواتي

، عادة شيعبية تقليدية،  اص أو القاصرّ الحكواتيي أو الراوي أو القصرّ
وهو شيخص امتهين رسد القصيص، يف املنيازل واملحيال واملقاهي 
والطرقيات، كان يحتشيد حوليه الناس قديمياً، كان ال يكتفي برد 
أحيداث القصية بتفاعل دائم ميع جمهوره، بل يدفعيه الحماس ألن 
يجسيد دور الشخصية التي يحكي عنها بالحركة والصوت.وما يميز 
حكواتيي األميس أيضاً تلك النفحية من القيم والفضائيل التي كانت 
نني وعقولهم  تتسم بها شخصيات رواياته، وكانت تغذي نفوس املتلقرّ
وال سيما الشباب منهم، عىل عكس ما تضخه يف أيامنا هذه املحطات 
رة. والحكواتي  الفضائيية ومقاهي اإلنرتنت من عادات غريبية ومنفرّ
شيخصية واحدة جسيدها كثرون عيىل مر عقود مين الزمن، وهي 

مهنة عرفتها بالد الشام منذ مطلع القرن التاسع عر.

طرائف من التراث 

و  الييييزرّهياوي  الشيييياعران  جليس 

الررّصيايف ييأكالن ثريدا فوقيييييه دجاجة 

رة . محمرّ

 و بعيد قلييييييل ماليت الدرّجاجية ناحية 

الزرّهييياوي

فقال : عرف الخر أهله فتقدرّم .

فقيال الررّصيايف : كثيييييير النبيش تحته 

8فتهدرّم .
الثقافـي

حسن عبدالرزاق.. دليل الفعل 

ثقافة

*كيف يلج الولد النارصي،  مدن الحكايات ويعرب شطوط 
الفتها، محاوالً تفكيك كل تلك الدالالت التي يجدها وسيلة 
جماليية تدفيع اىل املعرفية، وفهيم حقائق ميا جرى وما 
يمكين ان يجري، يظل صافناً اميام وهج االرتحاالت، من 
اين تجيء تلك السيوالف املعباة بالحنني والوجد، واىل اين 

تميض؟
ذاك سيؤال صعب، يحتاج اىل دهور مين املعارف من اجل 
فهميه وتحليليه، الواقفون عين احالم صباهيم هم اكثر 
االوالد قلقيًا، واجدرهيم بصيد زرازير االسيئلة، هو كهذا 
يمسيك ليل القراءات ويدحرج رغباته بهدوء دون التأكيد 
عيىل ميكان، اظنه بيارع يف التمثيل، لكنه ما عيرب النهْر ، 
ظليت احالمه النجومية لصيفة بميرح املدينة الضاجة 
بالشيعر واالدب والغناء، بحياور خالنيْه ، ويرحل محلال 
تلك الشيخصيات التي بجسدهاْ، ذات مرحية من تأليف 
واخراج زيدان حمود، رأيت اليه يمأل باحة منتدى املرح 
بشيهقات التقميص، همسيت ملين يجليس اىل صفحتي 
الييرى، لقد ربح امليرح ممثالً بارعاً، لكنيه مالبث ان 
تيالىش بني اطيالل النارصيية ومبانيهيا، يحيدق يف اور، 
ويسعى صوب لكش، وينام  كدراً مغموماً عند قرب املبجل 

اور نميو... أيها السييد.. ايها السييد 
من يعطي للضوء كل هذا الجمال؟

ايها السييد.. أيها السيد.. االنسان 
تاريخ.. فلم تحرفه عن مواضعه؟

أيها السييد ارشدني.. ببطء عاشق 
هياديء، يجلس اىل معنياه، ليكتب 
اول قصصيه، كانيت الحيرب قيد 
غسلت ارواحنا برتابها وضجيجها، 
وغدت التوابيت واليافطات السيود 
اهيم معالم القهير، اغمض عينيه، 

وكتب.. الحرب رائها خراب، تلك محنة 
الحاملني، الواجني طموحاُ، ايقظته فطنته، حسين.. يابن 
عبيد الرزاق.. بيني حلمك وامليوت محض خطيوات.. فلم 
الركود،؟التدوين مشكلة ما دام الحدث يقدم يف كل هنيهة 
ماهو غريب، مخيف، اليتحمله الواقع، ثمة اشياء تتالىش، 
واخيرى تظهير، وهو املطليق بالفعل، امليدون التاريخي، 
اليذي يكيره الزييف، يظل متمسيكاً بشيوارع النارصية، 
ومقاهيها، وبنساء وشمت قلوبهن بوشم االنتظار، اينما 
تلتفيت تجد وهماً يطارد خطاك، ييدون بقصد او بدونه، 
والن القصية القصيرة فضياء ضييق ال يتسيع العبارة، 
يطوي بياض عمره ليدون نصاً روائياً مغايراً، وسيط كل 
هذا الضجييج الكتابي، اظن ان يف اعماقه حنني لخشيبة 
امليرح، حنيني يبحث عن شيط كامل يروييه، لهذا فهو 
يمييش اىل هنيا، ثم يرتاجع اىل هناك، حسين عبيد الرزاق،  
روح طيبية، وفاعلية، ومؤكيدة لحضورهيا لكنه بحاجة 
اىل بعيض من جيرأة، بعض من رصاخ يقيول فيه، اتبهوا 
ايها السيادة الولد الذي قاري صار كاتباً متميزاً، وسيارداُ 
يشيق قلب الرد بأنهمار روح، وحنجرة طرية، وسيؤال 
يتحدى االجابات ليتناسل عربات من االسئلة التي تقتحم 

العاصمة ذات مرة.

شوقي كريم حسن 

العاليم يعترص أمليا ...عابيس الوجيه... متجهم 
النظرات

مطلقا العنان ألوجاعه وأسقامه
العقل ما طفق خطوه وئيدا 

يميش عىل استحياء...يجلله الخشوع املتصدع...
يضمد جراحه بصوت الحق

  متسلال بني املساجد والكنائس خفية
يستظل ظل مآذنها املضيئة... !!
فجاللة الضيف النزيل كورونا...

بحركتها البهلوانية حولت الكون
أكسيبتها رشعيية  باليية...  أكيوام وأشيالء  إىل 
التاريخ...مشيدودة  حقيب  الوجود..متوسيدة 

لقصاص رهيب...!
*             

 سوبرمان نيتشه املزهو بنفسه
 أثنته عبقرية كورونا... ملقى عىل رسير مسجى
 يعبيث بشيعر لحيتيه... انمحيت معيه قداسية 

جسده...
ودولوز...أُجِهَضيت  وكانيط  هيجيل  فلسيفة    

أفكارهم
جليود  منهيا  متوحشة...اقشيعرت  غرفية  يف   

امللحدين 
املتطاولني...مستسلمة لشمس األصيل  

 متوارية كطريد مهاجر... انفلتت أقفال الزمن 
من كماشة يده...

سمفونية كورونا أطبقت األفواه ولم تنبس
ببنت شفة...لرتتد عوالم مجهولة

 تحت وقع أحذية ثقيلة... اندست يف أعماقها
تحدهيا  صادمية...ال  الحياة...كجائحية  لعبية 

حواجز...
*             

سيمفونية كورونا يف تراتيلها العذبة 
سلمتنا إىل طقسها األخاذ 

أيين تجيد النفيس مالذها...ممسيكة بروحانية 
صوفية

أبحرت بنا يف أجواء الذات
ترش جوارحنا  بنفحات الطاعة

 والتبتل والتفكر والتدبر... 
  تفتقت مسامع القلب من إطالالتها…!

سيمفونية كورونا يف هجعتها املرتعة
بفيض املشاعر واألحاسيس
تناجي الدمع إيذانا بالتقوى

مشعلة قنديل الفؤاد يف عبق فواح
يطفئ درن الذنوب وغشاوة الجهل

فتزهر الروح عرب دروب مكللة
برتانيم خاشعة يرتدد صداها
من عىل سجادة النجوى…!!

سيمفونية كورونا 

د. خالدي وليد/ الجزائر

اشالء القلم ستار احمد



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

وم�ن ابرز م�ا اكد عليه يف ه�ذا املجال ما 
يتعل�ق بالش�خصية القيادي�ة و رضورة 
اس�تعداد الحاكم نفس�يا وفكريا ليكون 
رحم�ًة ألبن�اء أمت�ه وخادم�ا يعمل عىل 
تقديم املساعدة لهم وقيادتهم يف الظروف 
املختلف�ة ليتس�نى له�م العي�ش يف حياة 

كريمة.

األمانة والعدل 
رشط الحاكمية

ان الوع�ي وس�عة الفك�ر م�ن االس�س 
االوىل الت�ي اك�د عليها االم�ام عيل)عليه 
الس�ام( يف ش�خصية الحاك�م املتصدي 
لقيادة االم�ة، اذ اكد)عليه الس�ام( عىل 
االمان�ة واالبتعاد عن ظل�م االمة وابنائها 
ومحاربة الفس�اد االداري والنفيس، ذ ان 

تلك الرشوط اساس النجاح.
يقول النبي االكرم)ص�ىل الله عليه وآله( 
يف هذا الخصوص: ))امراء يكونون بعدي 
ال يهتدون بهديي، وال يس�تنون بس�نتي، 
فم�ن صدقه�م بكذبه�م، واعانه�م عىل 
ظلمهم، فأولئك ليسوا مني ولست منهم، 
وال يردون عيّل حويض، ومن لم يصدقهم 
بكذبه�م، ولم يعنهم عىل ظلمهم، فأولئك 

مني وانا منهم، ويردون عيل حويض((.

التصدي للمفس�دين 
والوصوليني

كان�ت آلي�ات عم�ل الحاكم ال�ذي تؤول 

اليه ام�ور االمة من االولي�ات التي يجب 
ان يحددها يف مس�رة حكمه، وان تكون 
تلك االوليات منهاجا ثابتا يف ادارة الدولة، 
ومن خالها يمكن العمل عىل بناء قاعدة 
ش�عبية تعمل عىل اساس القانون وتربي 
مجتمعا اخاقيا يمكن من خاله الس�ر 
نح�و التحرض والتط�ور ومواكب�ة االمم 
ع�ىل  التوعي�ة  اىل  باالضاف�ة  املتقدم�ة، 
اهمي�ة التص�دي للجهال والرع�اع الذين 
يحاول�ون الحصول عىل مكاس�ب ادارية 
بهدف تحقيق الثراء الذاتي والتسلط عىل 
رقاب الن�اس، وتأكيده عىل اهمية توعية 
املجتم�ع عىل نق�ل فكرة الوع�ظ وقبول 
منهجي�ة النق�د ألن�ه يعمل ع�ىل صيانة 
املجتم�ع من االنحراف والفس�اد االداري 
الهادم للحق�وق، والعمل الجاد عىل نرش 
العلوم النافعة التي تكون اس�اس تطور 

الحياة واملحافظة عىل ابنائها.
ه�ذا  يف  الس�ام(  االمام)علي�ه  يق�ول 
الخص�وص: ))يجب عىل ال�وايل ان يتعهد 
اموره ويتعهد اعوانه حتى ال يخفى عليه 
احس�ان محسن وال اس�اءة ميسء، ثم ال 
ي�رك واحدا منهما بغر ج�زاء، فإن ترك 
ذلك تهاون املحس�ن واجرأ امليسء وفسد 

االمر وضاع العمل((.

الرفاه وقضاء الحوائج
وم�ن مقوم�ات نج�اح الحاك�م يف ادارة 
الب�اد وقض�اء حوائ�ج العب�اد االهتمام 

الكبر بمصالح شعبه وتحقيق رغباتهم 
وتطلعاته�م والعم�ل ع�ىل بن�اء وض�ع 
اقتص�ادي رصني يعمل عىل اس�تقرارهم 
النفيس والعقيل والتمييز بني الصالح من 
املجتمع املخلص يف خدمة أبنائه واملنافق 
املربص باألمة.. الحالم باملنفعة الذاتية، 
وان يك�ون الحاكم عاملا بق�درة العاملني 
تحت امرته لكي يتس�نى له توزيع املهام 
بحس�ب االمكاني�ات العلمي�ة واالتج�اه 
نح�و التخصص يف التكلي�ف لكي يضمن 
نجاحه�ا وص�وال اىل التطبي�ق امليدان�ي 

خدمة للعامة.
وهو الهدف االس�مى ال�ذي يجب عىل كل 
حاك�م منص�ف ان يس�عى الي�ه، ويؤكد 
االم�ام امر املؤمنني )عليه الس�ام( عىل 
هذا املوضوع قائا: ))وال يكونن املحسن 
وامل�يسء عن�دك بمنزل�ة س�واء، ف�ان يف 
ذلك تزهيدا ألهل االحس�ان يف االحس�ان، 
وتدريبا ألهل االساءة عىل االساءة، والزم 
كا منهم ما الزم نفس�ه، واعلم انه ليس 
يشء بادعى اىل حسن ظن راع برعيته من 
احسانه اليهم وتخفيفه املؤونات عليهم، 
وت�رك اس�تكراهه اياهم عىل م�ا ليس له 
قبلهم، فليكن من�ك يف ذلك امر يجمع لك 
به حسن الظن برغبتك، فان حسن الظن 

يقطع عنك نصبا طويا..((
لام�ام  الثاني�ة  الفكري�ة  االس�س  أم�ا 
عيل)عليه السام( يف ادارة الدولة القويمة 
الصالح�ة فتعتمد عىل الكف�اءات العامة 

وحس�ن الظ�ن باملجتم�ع لك�ي يعتم�د 
كوس�يلة لانط�اق نح�و مس�رة البناء 

والتحرض وتحقيق اماني االمم.

االبتعاد عن االنحطاط
واك�د االمام امر املؤمنني)عليه الس�ام( 
ع�ىل مب�دأ محارب�ة النف�س و تأديبه�ا 
وجعله�ا ت�دور يف فل�ك الزه�د والقناعة 
الذاتي�ة ع�ن كل املغري�ات املادي�ة لك�ي 
يتس�نى للحاكم االدارة الناجحة والقدرة 
ع�ىل تحقي�ق اله�دف املنش�ود املتمثل يف 
خدمة العامة بدون عنرصية، وباملساواة 
خدم�ة للجميع بم�ا يائ�م روح العرص، 
ويكون الحاك�م حريصا عىل ع�دم اثارة 

اآلخرين عليه.
وق�د عرب االم�ام عيل)عليه الس�ام( عن 
مخاوف�ه من االن�زالق نحو املل�ذات التي 
تتوف�ر للزعي�م يف اثناء ادارت�ه، وأكد عىل 
نبذ الرك�ون اىل النف�س االمارة بالس�وء 
ومحارب�ة الحرص ع�ىل الدني�ا واالبتعاد 
ع�ن االنحط�اط باعتباره مانع�ا للتطور 
والنهوض يف قول�ه: ))اال وان لكل مأموم 
اماما يقتدي به، ويس�تيضء بنور علمه، 
اال وان امامك�م ق�د اكتف�ى م�ن دني�اه 

بطمريه ومن طعمه بقرصيه.. 
فوالل�ه م�ا كن�زت م�ن دنياكم ت�ربا، وال 
ادخرت م�ن غنائمه�ا وف�را، وال اعددت 
لب�ايل ثوبي طم�را، وال حزت م�ن ارضها 
ش�ربا.. ولو ش�ئت الهتدي�ت الطريق اىل 
مصف�ى هذا العس�ل، ولباب ه�ذا القمح 
ونس�ائج هذا القز لفعلت، ولكن هيهات 
ان يغلبن�ي ه�واي ويقودني جش�عي اىل 

تخر األطعمة…((.

الفصاحة والباغة
ان الفصاحة والباغ�ة من الصفات التي 
يجب ان يتميز بها حكام االمم يف العصور 

املختلفة التي تجعلهم قادرين عىل االدارة 
والحك�م الع�ادل ب�ني االم�ة ومخاطب�ة 

الجميع.
وشخصية االمام عيل بن ابي طالب)عليه 
الس�ام( خر انم�وذج يج�ب ان يحتذى 
يف عال�م الباغ�ة يف الق�درة ع�ىل التعبر 
عن مش�اكل املجتم�ع ولعل كت�اب نهج 
الباغ�ة ال�ذي اخت�اره الرشي�ف الريض 
)رحم�ه الل�ه( من كام االم�ام خر دليل 
ع�ىل تلك الفصاح�ة والباغ�ة التي يجب 
ع�ىل الحاكم املنص�ف االخذ بها والس�ر 
عىل نهجها، واالس�تعانة بعبارته ملحاكاة 
االف�كار والعقول املختلفة، فتلك الس�مة 
رغب االمام امر املؤمنني)عليه الس�ام( 
ان تتوف�ر يف رم�ز الزعيم لام�ة لتمكنه 
ان يك�ون عن�رصا مؤث�را يف املجتمع�ات 
مؤث�را،  مصلح�ا  ويصب�ح  االنس�انية 
وخطيب�ا مفوّه�ا ق�ادرا ع�ىل التأث�ر يف 
مجتمع�ه ومخاطبت�ه وإقام�ة اتصاالت 
واس�عة متعددة مع الجميع للسر معهم 

نحو الهدف.

الرجوع للنهج القويم
اوجدت وصايا امامنا وسيدنا أبي الحسن 
)علي�ه الس�ام( االس�س العلمي�ة الت�ي 
يمكن من خالها بناء دس�تور اداري يبدأ 
م�ن االعتماد والتخصص يف القيادة ودقة 
االختيار يف ايجاد العنارص الكفوءة املعتمد 
عليه�ا لتويل املس�ؤولية االداري�ة القادرة 
عىل مخاطبة اآلخر للقيادة واالدارة اتكاال 
عىل الخربة والنزاه�ة وتربية النفس عىل 

الزهد واالبتعاد عن ارتكاب املحارم.
وم�ا اح�وج مجتمعن�ا اىل تل�ك الصفات 
التي يكم�ن فيها الحل لجميع مش�اكله 
وادارته التي غزتها املحس�وبيات وعدمت 
فيها الكف�اءات، اذ يكمن الحل بالرجوع 
اىل نه�ج الباغ�ة وصاحبه ال�ذي ترك لنا 

إرث�ا اداريا سياس�يا واجتماعيا متكاما 
يمكن اعتماده للوصول اىل جادة الصواب 

واالمان وبلوغ سبل التطور والتحرض.
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. إن ش�هر رمض�ان املب�ارك يتميز 
بتل�ك  الس�نة  أش�هر  بقي�ة  ع�ن 
الطق�وس الرمضانية الخالدة التي 
تضي�ف أليامه نكه�ة وجمالية قل 

نظرهما.
نتذكر رمضان ونحن صغاراً نعيش 
يف مح�ات كرخ بغ�داد، وكنا بعمر 
الخامسة والسادسة من العمر مع 
بداي�ة وعين�ا، وكنا نريد ب�ل ونلح 
ان نقلد أهلنا يف صيام أيام الش�هر 
الكري�م، لنثب�ت له�م انن�ا مثله�م 

ق�ادرون ع�ىل الص�وم.. واالهل ما 
بني ُمش�جع وما ب�ني خائف علينا 
م�ن اثر الصي�ام واالرهاق والجوع 
والعطش، خاص�ة واننا وََعينا عىل 
رمضان يف اش�هر الصي�ف الحارة 
كما هو ح�ال رمضان ه�ذا العام، 
كان بعض االباء واالمهات يقنعون 
اوالده�م الصغ�ار بالص�وم لغاية 
الظهر ويبتدعون له تسمية )صوم 
الدرج�ات!!( أو )ص�وم الغزالن(!! 
النهم ال يري�دون ان يحرموهم من 

)متعة( مش�اركة الكبار بالصوم، 
وبنفس الوقت يخافون عليهم من 
اثار جوع  وعطش الصوم عليهم.. 
وح�ني كربن�ا عرفن�ا ان�ه ال وجود 
لصوم اس�مه )ص�وم الدرجات!!( 
او )ص�وم الغ�زالن!!( اىل آخره من 
التس�ميات التي يحاول اآلباء اقناع 
أبنائه�م وبناتهم بها لتدريبهم عىل 

الصيام عاما بعد عام.
        وكانت االرس تربي صغارها عىل 
تعالي�م الدين واالخاق االس�امية 
الحميدة حيث يب�دأ الطفل الصيام 
وه�و يف الص�ف االول االبتدائي اي 
بعمر س�ت س�نوات ويس�تمر عىل 
ذلك طيلة عمره. والحقيقة ان تعوّد 
الص�وم مبك�را ينمي ل�دى الطفل 
ملكة الص�رب والتحمل ويعّوده عىل 

أداء العبادات.
لرمضان يف بغداد كما يف سائر مدن 
عاملن�ا االس�امي والعرب�ي اجواء 
خاصة عىل مس�توى البيت واملحلة 
وعم�وم املجتم�ع، وترافق الش�هر 
الكريم ع�ادات وتقاليد تكاد تكون 
متقاربة ب�ني مختل�ف املجتمعات 
فرمض�ان  واالس�امية،  العربي�ة 

والعب�ادة  للطاع�ات  مناس�بة 
كالص�اة وت�اوة الق�ران الكري�م 
واداء الص�اة واالس�تماع للدروس 
ان�ه  كم�ا  املس�اجد،  يف  والوع�ظ 
مناس�بة ملمارسة بعض الفعاليات 
االجتماعي�ة كالت�زاور واس�تقبال 
الضيوف ومنها ع�ادة االطعام بني 

الجوارين،
     فين�در ان ال تأتين�ا مع االفطار 
م�ن  االن�واع  مختلف�ة  صح�ون 
الجران حي�ث يتب�ادل الجران ما 
لذَّ وط�اب من أصناف االطعمة من 
شوربات وهريس�ة وكبب )خاصة 
كبة حل�ب( وباق�ي االطعمة حيث 
تح�رص العوائ�ل البغدادي�ة ع�ىل 
اطع�ام الج�ران من لذي�ذ الطعام 
ال�ذي تطبخ�ه العائل�ة كج�زء من 
االجتماعي�ة،  االوارص  تقوي�ة 
وتقرّب�اً اىل الله وس�عياً لنيل االجر 
والث�واب. كما ان رمضان موس�م 
إلعانة الفقراء يف املحلة حيث كانت 
العوائل تح�رص عىل اعانة العوائل 
الفقرة وارس�ال االطعم�ة اليها يف 
هذا الش�هر الفضي�ل اضافة لدفع 

زكاة الفطر اليهم.

القائد  و القيادة يف فكر اإلمام علي)عليه السالم (
اك���د االم���ام علي)علي���ه الس���ام( 
ف���ي وصاياه على عظم���ة النهضة 
االسامية المحمدية األصلية وقوة 
خصائصه���ا وقدرته���ا عل���ى ادارة 
الحي���اة والس���ير نحو التحض���ر وبناء 
المجتمعات على مر االيام والدهور.

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

إّياك ومصادقة األحمق فإّنه يريد أن ينفعك فيضّرك.
ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثاث: في نكبته وغيبته ووفاته.

     شهر رمضان املبارك يف الذاكرة البغدادية

نور 9
على 
نور

ها هو ذا شهر 
رمضانالمبارك  ) يشد 

الرحال( بعطائه وقيمته 
المعنوية الراقية في 

قلوب المؤمنين وبكل 
ذكرياته الجميلة التي 

بقيت في القلوب على 
مدى السنين..

صورة و تعليق
صورة نادرة ملسكن الزعيم عبدالكريم قاسم..

الدار الذي كان يس�كنه الزعيم كانت تابعة للدولة يف ش�ارع س�مي بأسمه 
بالقرب من س�احة الجندي املجهول و كان يدفع ايجار ش�هري حاله حال 

اي مواطن عراقي..
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قلق من تصرفات
 بعض املواطنني

 شهد س�وق الشورجة الش�هري يف قلب العاصمة 
بغ�داد والش�وارع املحيطة ب�ه اكتظاظ�اً باملارة 

واملتبضعن قبلفي بداية شهر رمضان.
ه�ذا االكتظاظ ج�اء بعد ي�وم وحيد م�ن تحذير 
ملنظم�ة الصحة العاملية من ك�رس حظر التجوال 

الصحي الخاص بفريوس كورونا.
وع�ربت منظمة الصح�ة العاملية يف الع�راق، عن 
قلقها من ترصفات بعض املواطنن يف اثناء الرفع 
الجزئي لحظ�ر التجوال، وفيما دعتهم اىل االلتزام 
بالتعليم�ات الصحي�ة، حذرت من اع�ادة الحظر 

الكامل للتجوال يف حالة عدم االلتزام.
وقالت املنظم�ة »تعرب منظمة الصح�ة العاملية 
يف الع�راق ع�ن قلقها البالغ م�ن ترصفات بعض 
املواطن�ن يف اثناء الرفع الجزئي لحظر التجوال«، 
باإلج�راءات  الت�ام  االلت�زام  »اىل  إياه�م  داعي�ة 
الوقائي�ة وتوصي�ات منظم�ة الصح�ة العاملي�ة 

ووزارة الصحة«.
وش�ددت ع�ىل »رضورة تجن�ب التجمع�ات 
والحفاظ عىل التباع�د االجتماعي الذي مكن 
العامل�ن الصحين العراقين من الس�يطرة 
املس�تجد  كورون�ا  ف�ريوس  جائح�ة  ع�ىل 
حت�ى االن«، مح�ذرة م�ن ان »مخالف�ة هذه 
اإلج�راءات قد تؤدي اىل اع�ادة تفعيل الحظر 
العلي�ا  اللجن�ة  للتجوال«.وق�ررت  الكام�ل 
للصح�ة والس�المة الوطنية يف الع�راق، يوم 
األحد 19 نيسان الجاري، رفع حظر التجوال 
يف ش�هر رمضان من السادسة صباحا لغاية 
الس�ابعة مس�اًء، وفرض غرام�ة قدرها 50 
الف دين�ار لغري امللتزمن بارت�داء الكمامات 
الطبية، فيما ح�ذرت وزارة الصحة العراقية 
من زيادة رسيع�ة يف عدد اإلصابات بفريوس 
كورون�ا، نتيج�ة كرس حظ�ر التج�وال الذي 
أدى إىل اكتظ�اظ الط�رق العامة بالس�يارات 
والدراج�ات وفتح كثري من املح�ال التجارية 

واالسواق.

وأض�اف، ان “قل�ة امل�وارد املالي�ة والتجهي�زات 
املتوفرة ناهيك عن قلة الفحوصات الطبية الهايل 
الرصاف�ة كان�ت س�بب يف تزايد األع�داد حيث تم 
تس�جيل 29 اصاب�ة جديدة بفاي�روس كورونا”، 
محذرا من “مغبه الته�اون باإلجراءات والتي قد 

تضاعف أعداد املصابن يف قابل األيام”.
وأوض�ح ان “خلي�ة االزم�ة النيابي�ة ومقرره�ا 
س�تكون متواج�دة يومي�ا يف الدوائ�ر الصحي�ة 
لقاطع الرصافة اعتبارا من االيام القادمة ملراقبة 
الوضع عن قرب وزيادة الدعم املقدم لهذا القطاع 
الصح�ي وع�ىل وزارة الصحة التع�اون مع خلية 
االزمة بهذا الصدد خالل اقل من 48 ساعة تفاديا 
ألمور ال تحمد عقباها قد تفتك بحياة املواطنن” 
كم�ا أعلن�ت دائرة صح�ة الرصاف�ة يف العاصمة 
بغداد، ، إطالق الرصد الوبائي االس�تباقي بقاطع 

النهروان والعشوائيات املحيطة به.
وق�ال مدي�ر ع�ام صح�ة الرصافة “عب�د الغني 
الس�اعدي” يف بيان صحفي، إن “صحة الرصافة 
تواصل عمليات الرصد الوبائي االستباقي الفعال 
للتح�ري عن إصاب�ات فريوس كورون�ا بمناطق 
الرصافة”.وأضاف، أن “صح�ة الرصافة أطلقت 
اليوم عمليات الرصد بمنطقة النهروان واملناطق 
العشوائية املحيطة به بمشاركة الكوادر الصحية 
م�ن املؤسس�ات الس�اندة، بحض�ور النائب رعد 

املكصويص، والنائب عيل الغانمي”.

وأوضح انه “تم س�حب النم�اذج املختربية لعدد 
م�ن الحاالت املش�تبه إصابتها بف�ريوس كورونا 
وأرسلت إىل املختربات وبانتظار النتائج”، الفتا إىل 
أن “الهدف من تل�ك الحمالت هو رصد اإلصابات 
اس�تباقياً قبل نق�ل العدوى لآلخرين والس�يطرة 

عىل الفريوس ومن ثم القضاء عليه”.
وأف�اد الس�اعدي أن “صح�ة الرصاف�ة تواص�ل 
عمليات الرص�د الوبائي لجميع مناطق الرصافة 
منطقة بعد أخ�رى وتواكب اإلجراءات االحرتازية 

وف�ق لوائح منظم�ة الصحة العاملي�ة وتعليمات 
خلية األزمة يف الوزارة”.

ويعود تراجع وترية اإلصابات إىل إجراءات حازمة 
العراقي�ة الحت�واء تف�يش  الس�لطات  اتخذته�ا 
الف�ريوس، وعىل رأس�ها “حظر التج�وال، ومنع 
دخول الوافدين األجانب للبالد، وتعليق الدراس�ة، 

ومنع التجمعات العامة”.
وفرض العراق حظر التجوال يف عموم البالد يف 17 
آذار/مارس املايض، ضمن إجراء أخرى للحد من 

تفيش فريوس “كورونا”.
ولغاية االن، سجل العراق 1513 إصابة بفريوس 

كورونا بيها 82 وفاة و953 حالة شفاء .
ه�ذا و ق�ال مدير ع�ام دائرة صح�ة الرصافة يف 
العاصم�ة  بغداد، الدكتور عبد الغني الس�اعدي، 
ع�ن اكتس�اب 11 حالة جديدة الش�فاء التام من 
ف�ريوس كورونا لريتف�ع عدد حاالت الش�فاء اىل 
110 مما يش�كل %57 من االصابات اكتس�بت 

الشفاء يف الرصافة.

الرصافة تعاني من انتاكسة صحية بسبب سوء تصرف وجهل الكثريين اول الغيث
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 ربما لم يكن يتوقع 
كثير من المتسولين 
والمتسوالت في 
العراق أن تتحول 
أماكن استحصال 
لقمة عيشهم الى شوارع خاوية 
تركها أصحابها ولو لحين جراء 
حظر التجوال المفروض للحد من 
تفشي فيروس كورونا.

فقد صدمتهم هذه اإلجراءات 
الصارمة وقطعت أسباب 
العيش لديهم بعد أن كانوا 
يمتهنون »حرفة« الوقوف في 
الشارع والتسول في الطرق 
وتقاطعات المرور عن طريق 
أساليب عدة ابتكروها لغرض 
جمع المال من هذه المهنة 
المنبوذة لدى الشارع 
العراقي.

كورونا تبطش باالطر االكثر ضعفا يف اجملتمع

الصحة العاملية تبدي 
إشارات مقلقة جديدة

رغم التحس�ن النس�بي ال�ذي طرأ 
ع�ىل مل�ف الطاق�ة الكهربائي�ة يف 
العراق خالل الش�هور األخرية، فإن 
كثريا من العراقين ال يبدون تفاؤال 
باس�تمرار ذلك، متوقع�ن أن تعود 

األزمة مرة أخرى الصيف القادم.
ووفقا لعضو لجنة الطاقة النيابية 
القائ�م  ف�إن املعطي�ات والوض�ع 
لعم�وم ش�بكات النق�ل والتوزي�ع 
تش�ري إىل أن�ه ال توجد أي�ة إضافة 
التولي�د الكهربائية، مما  لوح�دات 
يعن�ي أن الوض�ع خ�الل الصي�ف 
القادم س�يكون »أس�وأ م�ن العام 

املايض«.

ويضيف أن وزارة الكهرباء ليس�ت 
لديه�ا خط�ة واضحة املعال�م تنفذ 
بتوقيت�ات زمني�ة مح�ددة خ�الل 

الصيف القادم.
ورغ�م األزم�ة التي كان يش�هدها 
ال�وزراء  ف�إن  صي�ف  كل  الع�راق 
الس�ابقن كانت لديهم خطط، غري 
أي  الحالي�ة ال تمتل�ك  ال�وزارة  أن 
خطة، بحسب تعبري نفس املتحدث.
ويش�ري ع�واد إىل عدم تس�جيل أي 
زي�ادة يف مع�دالت إنت�اج الطاق�ة، 
باإلضافة إىل س�وء مع�دات التوليد 
التي ل�م تخضع معظمها للصيانة، 
وق�ال إن الحكوم�ة الحالية قد تبدأ 

خالل الش�هر الق�ادم خطتها رغم 
أن املف�روض أن تكون هناك حلول 
واقعي�ة منذ نهاي�ة الصيف املايض 

استعدادا للصيف القادم.
واعت�اد العراقي�ون االعتم�اد ع�ىل 
املول�دات الكهربائي�ة الت�ي تنترش 
يف جمي�ع امل�دن والق�رى واألحياء 
يف  النق�ص  لتعوي�ض  الس�كنية 

ساعات التزويد بالكهرباء.
ونش�أت م�ع ذل�ك مش�كلة تحديد 
أس�عار ه�ذه الخدم�ة، حيث تضع 
باس�تمرار  املحلي�ة  الحكوم�ات 
ق�رارات بأس�عار ثابت�ة ومعين�ة، 
إال أن كث�ريا م�ن أصح�اب املولدات 
يف  ويزي�دون  يخالفونه�ا  األهلي�ة 
التس�عرية، دون أن تتدخ�ل الدولة 
لوض�ع حد لهم، كما يش�تكي كثري 

من العراقين.
وخ�الل الش�هرين امل�ايض اعتم�د 
س�عر  بغ�داد  محافظ�ة  مجل�س 
خمس�ة  أالف دينار لألمبري الواحد 
الكهربائية،وه�و  املول�دات  م�ن 
س�عر عىل مايبدو مؤق�ت للظروف 
االس�تثنائية التي يمر به�ا البلد إال 
أن كثريا م�ن أصحاب هذه املولدات 
لم يمتثلوا لهذا الس�عر ( رغم أنهم 
يس�تلمون م�ادة ال�كاز الحكومية 

بع�دة رشوط م�ن بينه�ا االلت�زام 
بالتسعرية الحكومية.

ويقول قيص صال�ح )صاحب أحد 
املولدات األهلية( إن هذه التس�عرية 
غ�ري منصف�ة بالنس�بة ألصح�اب 
انقط�اع  كث�رة  بس�بب  املول�دات، 
التي�ار الكهربائي، مم�ا يضطرهم 
م�ن  طويل�ة  س�اعات  لتعوي�ض 

االنقطاع، عىل حد قوله.
كم�ا أن الظ�روف الجوي�ة وكث�رة 
تش�غيل ه�ذه املول�دات تجعل من 
للصيان�ة  إخضاعه�ا  ال�رضوري 
املستمرة بأسعار مرتفعة، وهو ما 

ال تضع له الدولة أي اعتبار.
وق�د ب�دأ مجل�س محافظ�ة بغداد 
مؤخرا إيقاف بع�ض أصحاب هذه 
املول�دات ع�ن العم�ل بس�بب عدم 
التزامه�م بالتس�عرية الحكومي�ة، 
وس�حب رخص العمل منهم، إال أن 

ذلك لم يغري من واقع الحال شيئا.
ويرى رئيس املركز اإلنمائي للطاقة 
واملي�اه ليث ش�رب أن أزمة الكهرباء 
ستس�تمر خ�الل الصي�ف القادم، 
بسبب س�وء خطط وزارة الكهرباء 
الت�ي بقي�ت تعم�ل ع�ىل األس�س 
نفس�ها، ولم تنتج سوى الفشل يف 

االكتفاء الذاتي، وفق تعبريه.

بوادر االرهاق ظهرت مبكرا على الشبكة الكهربائية يف مالمح صيف ينذر باللهب

في سابقة تدعو الى االسف 
أكد مقرر خلية االزمة جواد 

الموسوي ان اإلصابات 
المسجلة بجانب الرصافة 

لهذا اليوم عددها مقلق جدا 
وعلى الجهة المسؤولة عن 
هذا الجانب من بغداد اجراء 

فحوصات لما ال يقل عن عشرة 
آالف شخص يوميا .

وقال الموسوي ”تفاقم 
األعداد في جانب الرصافة 

نتيجه حجر الوافدين القادمين 
من خارج العراق جميعهم في 

الرصافة وتنصل المحافظات 
عن تلك المسؤولية، باالضافة 

الى تحملها مسؤولية حجر 
المالمسين للكرخ ايضا 
باالضافة الى مالمسين 

الرصافة“.

في مواجهة بوادر موجة 
الحر، ارتفع استهالك 
الطاقة الكهربائية ما زاد 
الضغط على البنية التحتية 
المتدهورة أساسا مع 
تسرب يسبب هدرا نسبته 
أربعين بالمئة من إنتاج 
الكهرباء في البالد، وفق 
وكالة الطاقة الدولية.

كاريكاتير : صحافة عربية

ويف البرصة، التي تع�د مركز صناعة النفط يف 
العراق، يعاني الش�حاذون فيه�ا من تداعيات 
اإلج�راءات ذاته�ا الت�ي طبق�ت يف غريها من 
محافظ�ات الع�راق، والتي أرضت بأس�اليب 
اس�تعطائهم وأث�رت ع�ىل س�عيهم يف طل�ب 
املس�اعدة من املارة والس�يارات، ما أثر بدوره 

عىل نمط معيشتهم وأرزاق أرسهم. 
متس�ول قادم من إحدى املحافظات العراقية 
يرفض ذكر اس�مه لكنه يكن�ى ب�«أبو جنان« 
يش�ري اىل ان�ه متواجد يف البرصة منذ س�نوات 
طويل�ة واضط�ر للق�دوم له�ذه املحافظة ملا 
تمتلك�ه م�ن واردات ومتطلب�ات العيش وقد 
صدم بقط�ع ارزاقه�م نتيجة مالحقة ش�بح 
فريوس كورونا لهم، عىل حد تعبريه.وينوه إىل 
أن هذا الواقع اضطره�م اللتزام األماكن التي 
يسكنون فيها وهي إما فنادق أو عشوائيات أو 
منازل مؤجرة وس�ط حريتهم يف كيفية توفري 
لقمة العيش لهم ولعائالتهم.ويشري ابو جنان 
اىل انه كمتس�ول مع بقية املتس�ولن اآلخرين 
ال يستطيعون الظهور يف االعالم والحديث عن 
معاناته�م ومظلوميته�م الناجم�ة عن الفقر 
املدقع.ويق�ول ان »بعضن�ا ل�ن يجد وس�يلة 
اخرى غري التس�ول والبع�ض االخر يضطر اىل 
التعايش مع معاناة الجوع مس�تجريا ببعض 
االماكن الت�ي ربما يتواجد فيها الناس لغرض 
االس�تعطاء او الشحاذة منهم يف بلد انتهى به 

املط�اف بش�بح فايروس كورون�ا كبقية دول 
العال�م االخرى«.ي�رى أحد البائع�ن الجوالن 
يف منطق�ة العش�ار ويدعى »ابو ك�رار« االمر 
م�ن زاوية أخرى.ويقول ان »املتس�ولن حتى 
وان كان�وا م�ن بقي�ة املحافظ�ات العراقية، 
ولك�ن ان م�ن يتحمل مس�ؤولية وصولهم اىل 
ه�ذه املهنة هم مافي�ات التس�ول والحكومة 
ايضا«.ويضي�ف أن�ه م�ن خالل تجول�ه لبيع 

بضاعت�ه يش�اهد كيف ي�ذل كثري 
من النساء واالطفال والرجال 

كب�ار الس�ن أنفس�هم م�ن 
اج�ل الحص�ول ع�ىل مبلغ 

)250( دين�ار عراقي 
محافظة  اغنى  يف 

اهله�ا  عراقي�ة 
يس�تفيدوا  لم 

منه�ا 
؛  ه�م ر و بد

بس�بب 
ي  د ل�رت ا
الواض�ح يف 

الوض�ع 

الخدم�ي والصحي واملعايش ع�ىل حد وصفه.
وي�روي »ابو كرار« كيف كان�ت تجري عملية 
مط�اردة املتس�ولن م�ن قبل بع�ض الجهات 
االمني�ة قبل ظهور حاالت ف�ريوس كورونا يف 
محافظ�ة البرصة.ويضيف مس�تدركا، »اآلن، 
االم�ور تطورت فيم�ا يتعل�ق بتهديد فريوس 
كورونا للمتس�ولن يف الشوارع والتقاطعات، 

وبذا لم يس�تطيعوا العودة ملمارس�ة هذه 
املهن�ة برغ�م انه�م يعيش�ون يف فنادق 
قديم�ة ومتهالك�ة يف منطق�ة العش�ار، 

اغلبه�م  يفك�ر وربم�ا 
اىل  بالس�فر 

بقي�ة 

املحافظ�ات العراقي�ة املس�تقرة م�ن الجانب 
الصح�ي؛ للعودة اىل ممارس�ة مهنة التس�ول 
هربا من ش�بح كورونا، لكنهم ال يستطيعون 
نتيج�ة ع�دم امتالكم ام�وال الس�فر واموال 
تسديد ما بذمتهم من ديون للفنادق واملساكن 

فضال عن انهم مه�ددون من قبل مافيات 
التس�ول املجهول�ة م�ن الدول�ة 

العراقية وم�ن قبل حكومة 
البرصة املحلية«.
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حي الرحمة الذي يقع رشقي مشهد مؤمل
الصدر،ومج�اور  مدين�ة 
اك�د«  »ح�ي  ملنطق�ة 
تعرف،كان  كما  )الشماعية( 
تس�كنها  زراعي�ة  ارض 
أهله�ا  بيوت،يمته�ن  ع�دة 
الزراعة،وه�م يس�كنون تلك 
األرايض بعق�ود زراعي�ة مع 
الدولة آنذاك،قبل تغيري النظام 
بس�نة.تم ج�رد األرايض من 
قبل النظام السابق،لتوزيعها 
عىل األجه�زة األمنية وزبانية 
الكش�وف  وأجريت  النظ�ام، 
م   300« بواق�ع  لتوزيعه�ا 
»،وه�و مخط�ط دأب علي�ه 
لتكري�م  الس�ابق  النظ�ام 
أجهزت�ه األمنية،فغالب�ا م�ا 
يت�م بي�ع قط�ع األرايض من 
قبل مس�تلميها إىل أهايل تلك 
املناطق،الن املس�تفيدين هم 

من محافظات أخرى!.
تل�ك  بأه�ايل  الل�ه  لط�ف 
املنطقة،فأزيل�ت الغمة،وقرب 

النظ�ام الس�ابق إىل »مزبل�ة 
س�كنه  التاريخ«.اس�تبرش 
خريا،وع�ادوا  املنطق�ة 
لرتتي�ب وزراعة أرضهم،لكن 
وخالف�ات  نزاع�ات  حدث�ت 
األرايض  بتوزي�ع  انته�ت 
الجه�ات  ب�ن  بال�رتايض 
حكوم�ة  املتنازعة،بزم�ن 
الجعف�ري ع�ام »2006 » ثم 
بدأ »مارث�ون« للحصول عىل 
الطاب�و   ل�الرايض !،ليدخ�ل 
»ب�ازار«  الرحم�ة«  »ح�ي 

االنتخابات!.
بأصواته�م  األه�ايل  نج�ح 
املالك�ي  حكوم�ة  زم�ن  يف 
م�ن الحص�ول ع�ىل الطاب�و  
ال�دور والحصول  لجزء م�ن 
رس�مية،ثم  س�ندات  ع�ىل 
اس�تمر االمر بجه�ود نيابية 
»لجنة  ش�كلت  أخرى،حت�ى 
الت�ي  الس�كن«  مب�ادرة 
لعب�ت دوراً كب�رياً يف انج�از 
قطع�ة   «  709« معام�الت 

ارض ووزعت س�نداتها،فيما 
ظلت بح�دود »450 » قطعة 
س�ندات،الن  دون  ارض 
املنطق�ة  زار  ال�ذي  الفري�ق 
القطع،كان�ت  لتس�جيل 
زيارت�ه مفاجئ�ة دون عل�م 
مس�بق لألهايل،فُحرم من لم 
يك�ن يف البيت م�ن الحصول 
لداره!،فأصبح  الطاب�و  ع�ىل 
الفراغ�ات  االمر»أم�ال 
الذي  ج�اري  اآلتية«!،بمعنى 
يفصلني عنه »9 انج« يمتلك 
االنتخابات  انتظر  س�ند،وانأ 
ينه�ي  ....فم�ن  القادم�ة!. 
املتبقينللحص�ول  معان�ات 
ع�ىل الطابو  لدورهم،س�يما 
وه�ي متوقف�ة ع�ىل توقيع 
واحد فق�ط!، ويوفر س�قف 
لتلك العوائ�ل وبينهما عوائل 
قدم�وا  ومضح�ن  ش�هداء 
الغ�ايل والنفيس للوطن،فيما 
ل�م يمن�ح الوط�ن ألطفالهم  

وطن!.

اول الغيث

االثنين 18  أيار  2020 العدد  2338  السنة العاشرة

بطاقة متوينية  

�سحيفة-يومية-�سيا�سية-عامة

، أن أزم�ة جائح�ة كورونا ق�د فاقمت من 
فقر املناط�ق الفقرية وتحدي�دا محافظات 
الوس�ط والجنوب، التي دفعت ثمن حروب 
متكررة دم�اَء أبنائها الغي�ارى ولم تحصل 

عىل االهتمام الكايف.
و إن “محافظ�ة املثن�ى م�ن املحافظ�ات 
األش�د فق�را يف العراق بحس�ب م�ا جاء يف 
بيانات املنظم�ات الدولي�ة وخارطة الفقر 
موضحا أنه منذ ع�ام )2018( كانت هناك 
احتجاج�ات تطال�ب بتوف�ري ف�رص عمل 
ألبناء هذه املحافظة وتش�ري إىل حالة الفقر 
املنت�رشة يف املحافظ�ة واليوم ُص�ِدَم الرأي 
الع�ام أمام فيدي�و للعائ�الت الفقرية تقف 
يف طواب�ري غف�رية يف قض�اء الرميث�ة وهي 
تنتظ�ر الحصول عىل س�لة غذائية يف ضمن 
األعمال الخريية وقد كان بالحقيقة مشهدا 
مؤملا يكشف ما آلت إليه حالة الفقر يف هذه 

املنطقة”.
وإنن�ا ن�رى أن محافظ�ة املثن�ى تحتاج إىل 
متابعات جادة وخلي�ة من الوزارات املعنية 
تعم�ل ع�ىل إتخاذ إج�راءات فاعل�ة يف هذه 
املحافظ�ة الت�ي فاقم�ت أزم�ة كورونا من 

مشكلة الفقر فيها”.
اىل ذلك “سبق وان ناشدنا وطالبنا بمعالجة 
ظاه�رة الفقر لكن لألس�ف ل�م تكن هنالك 
آذان مصغي�ة نتيج�ة الفس�اد املس�ترشي 
واالس�تغالل من الجهات املسؤولة عن هذه 

امللفات”.
أصبح�ت ماس�ة إلنش�اء  “الحاج�ة  أن  و 
)صندوق دعم املناطق الفقرية يف محافظات 
الوسط والجنوب( وعىل الحكومة أن تدرس 
بشكل جدي إنشاء هذا الصندوق وعىل وفق 
إج�راءات عملي�ة تتضمنه�ا موازنة ٢٠٢٠ 
وعىل وفق مادة واضحة ورصيحة النتش�ال 
ه�ذه املحافظة وغريها مما تعانيه من فقر 

مدقع”.

  وردت الينا هذه املجموعه من الرسائل من مواطنن 
يطلبون فيها التعين او تمديد سن التقاعد :

 نحن رشيح�ه من خريجو كلية الرتبيه االساس�يه 
قس�م الرتبية االرسية واملهن الفنيه نناش�د الوزارة 
بوضع الحلول املناس�بة ملش�كلة كبرية عانينا منها 
بع�د تخرجن�ا وهي إلغاء م�ادة الرتبي�ه االرسية يف 
املدارس .. ونحن عدد كبري  اليستهان به من خريجي 
االعوام2005_2018 ب�دون ذكر هذا االختصاص يف 
كل التعيينات التي حصلت يف وزارة الرتبية العراقية، 
علم�اً إن ه�ذا االختصاص مه�م جدا.. مل�ا فيه من 
معالجات ل�ألرسة واملجتمع والعالقات القائمه فيه 
وخاص�ه ان مجتمعنا بحاجه ماس�ه إىل مثل هكذا 
اختصاص ألنه يعالج آف�ه لطاملا عانينا منها وهي 
التف�كك األرسي،هذا م�ن جانب .. أما م�ن الجانب 
اآلخ�ر فنحن كذل�ك كحال أقرانن�ا يف االختصاصات 
األخرى قد درسنا وتعبنا وسهرنا الليايل وااليام لكي 
نن�ال ش�هادة جامعيه نفتخر به�ا. نتمنى ان تصل 
رس�التنا هذه إىل من يهم�ٌه األمر راجن اآلخذ بنظر 
االعتبار هذه املشكلة ووضع الحلول املناسبه لها يف 

السنوات القادمة  مع الشكر والتقدير..
  خريجو قسم

 الرتبية االرسية واملهن الفنيه ...

   الس�الم عليك�م ورحمة الله وبركات�ه.. اني احمد 
صالح ياس�ن عباس ماجستري كيمياء تحليلية من 
جامعة موس�كو الحكومية التكنولوجية .. و حاليا 
مح�ارض يف جامعة تكريت عىل الدراس�ة املس�ائية 
وان�ا كنت األول عىل دفعتي يف املاجس�تري وانا اعمل 
حاليا محارض ومس�ؤول مخترب التحليالت املركزية 
يف كلي�ة الرتبية للعل�وم الرصف�ة يف جامعة تكريت 
وانا متزوج ولدي طفل و يف اشد الحاجة اىل التعين 

وارجو النرض يف طلبي هذا . 
مع التقدير ...

                        *  احمد صالح ياسن عباس

ان�ا موظ�ف ىف تربي�ه كربالء قس�م التعلي�م املهني 
ت�م تعينن�ا بتاري�خ ٢٠٠٥/١/٢٥وان�ا م�ن مواليد 
..ول�دي  التقاع�د  إىل  نح�ال  س�وف   ١٩٦٠/٦/٢٤
معامله فصل س�يايس تم تقديمها يف ٢٠١٩/٦/٢٠ 
تم إرس�الها إىل مجلس محافظه كربالء ومن ثم تم 
إرس�الها إىل لجنه التحقق يف مجل�س الوزراء نرجو 
إنجاز املعامله لكى نس�تفيد من تمديد سن التقاعد 

إىل سن ٦٥ سنه رقم ٠٧٨٠١٢٢٦٧٧٧
       ان التصاع�د الرسي�ع                              * جمال محمد عيل رشيد اسدي

الع�دد االصاب�ات بجائح�ة 
له�ا اس�وأ  والت�ي  كورون�ا 
االث�ر عىل املجتم�ع يف بغداد 
الحي�اة  الس�لوب  م�رده 
الخاط�يء للكثريي�ن املبني 
ع�ىل الالمب�االت ازاء العائلة 
روح  ان   .. املجتم�ع  و 
و  باملجتم�ع  االحس�اس 
الوط�ن تض�ع ع�ىل عات�ق 
تضامنية  مس�ؤلية  الجميع 
ال ته�اون فيها الن س�المة 
الجميع هي مسؤولية الفرد 
.. ويف الظ�روف  و الجمي�ع 
الت�ي يك�ون فيه�ا الوط�ن 
يف خط�ر تعل�و و تتصاع�د 
للحفاظ عىل  الفرد  مسؤلية 

سالمة الوطن .

جشع الكليات االهلية

 خرجيو قسم الرتبية 
االسرية واملهن الفنيه

حديث العدسة 

ش�كا عدد من املزارع�ن يف محافظة القادس�ية، 
من انحس�ار زراعة محصول الشلب يف املحافظة، 
بس�بب أزم�ة ش�ح املياه.وق�ال مص�در صحفي 
يف ترصي�ح ل�ه إن “أزمة ش�حة املي�اه وعدم كري 
وتطه�ري األنه�ر يف املحافظ�ة تس�ببت يف تقليص 
املس�احات املزروعة بمحصول الشلب لهذا املوسم 
يف املحافظة”.م�ن جانب�ه أك�د مع�اون مديري�ة 
زراعة الديوانية، “ناظم عبدالحسن”، إنه “بسبب 
الش�حة املائية وعدم وجود دراسة مائية مدروسة 
اثرت س�لباً ع�ىل زراعة محصول الش�لب، وكانت 
يف الس�ابق من املحافظ�ات املتمي�زة، وقبل أعوام 
2006 و2007 م�ن أكثر املحاصي�ل انتاجاً، وتقدر 
بح�دود 170 ألف دونم”.وأوضح عبد الحس�ن أنه 
“بس�بب الش�حة املائية قل�ت كثرياً نس�بة زراعة 
محصول الش�لب حيث بلغت إىل 1500 دونم وهذا 
تده�ور يؤثر س�لباً ع�ىل االقتص�اد العراقي كون 
الفالح يعتمد بشكل أس�ايس عىل الزراعة وبالتايل 
عدم تمكنه من زراعة محصول الش�لب يؤثر سلبا 
ع�ىل مردوداته االقتصادية، بينما يف الس�ابق كان 
محصول الشلب يدخل ضمن البطاقة التموينية”.
وأضاف عبد الحسن أنه “نهيب بوزير املوارد املائية 
التدخ�ل وتوف�ري الحص�ة املائية”.وكان�ت وزارة 
امل�وارد املائية ق�د أصدرت يف 12 حزی�ران 2018 ، 
ق�رارا بمنع زراع�ة محصول الش�لب يف محافظة 
القادس�ية، بس�بب ش�ح املیاه للموس�م الصیفي 
الحايل.وقال الفالح “حامد إبراهيم” إن “رز العنرب 
يعد م�ن املحاصيل املهم�ة وكنا يف الس�ابق نزرع 
400 إىل 500 دونم وقب�ل 2003 كانت املياه وفرية 
جداً ولذلك اتس�عت زراعة محاصيل الشلب، ولكن 

حالياً انتهت زراعة محصول الشلب”.
وب�ن إبراهيم أن�ه “يف مناطق الحري�ة واملهناوية 
والعباس�يات والش�امية واملش�خاب تعد يف حكم 
املنتهي لزراعة الش�لب حي�ث ال تتوفر قطرة مياه 
واح�دة ونح�ن يف حال�ة يرث�ى له�ا ولي�س هناك 

حكومة ترعى زراعة محصول الشلب”.
يش�ار إىل أن القط�اع الزراعي يف الع�راق لم يحظ 
باهتم�ام الحكوم�ات املتعاقبة، ع�ىل رغم وجود 
عوامل مش�جعة برشية ومناخية ومالية وفنية، 
وق�د أدى هذا اإلهمال إىل تدهور مس�توى اإلنتاج 
الزراع�ي املحيل، وتح�ول العراق من بل�د زراعي 
ومس�تورد  مس�تهلك  بل�د  إىل  ومص�در،  منت�ج 
للمنتج�ات الزراعي�ة ع�ىل اختالفه�ا م�ن بلدان 
الجوار.يأتي هذا بينما أوضح “خريالله س�لوان” 
أن  “محافظ�ة القادس�ية تعترب م�ن املحافظات 
األوىل بزراعة الش�لب وخاصة ن�وع العنرب، وتعد 
األوىل يف العال�م ألنها تعترب م�ن املناطق الزراعية 
حي�ث يعتمد س�كانها ع�ىل محص�ول رز العنرب 
وهن�اك أن�واع أخ�رى مث�ل الياس�من والنعيمة 
والحوي�زاوي ولك�ن العن�رب ل�ه نكه�ة خاص�ة 
واملزارعن هنا لديه�م خربة عن األجداد يف كيفية 

زراعته واالهتمام بهذا املحصول ملا لديه من نكهة 
خاصة”.وأضاف س�لوان أن�ه “يف العالم يعترب رز 
العنرب من أج�ود املحاصيل العاملية وتكثر زراعته 
يف املش�خاب وينافس يف االس�عار منوجات الهند 
ودول اخرى”.وبن سلوان أنه “تتم زراعته هنا 
ألن األرايض منخفض�ة وتس�هل عملي�ة ال�ري 
ويتم زراعته يف الش�هر الرابع واما العنرب يزرع 
يف الس�ادس لغاية ش�هر 11 وحت�ى مخلفات 
املحص�ول تعت�رب من العل�ف الياب�س للحيوان 

وخاصة الجاموس”.
م�ن  تع�د  القادس�ية،  محافظ�ة  أن  يذك�ر 
املحافظ�ات الزراعية املهم�ة يف العراق، إذ تبلغ 
املس�احات الزراعي�ة فيه�ا نحو ثالث�ة مالين 
و268 أل�ف دونم، منها مليون و420 ألف دونم 
صالحة للزراعة، فيما يعاني املزارعون من شح 

املياه الذي أدى إىل تقليص املساحات الزراعية.

وصلتنا هذه الرسالة من مواطن مهجر يرجو 
نقل بطاقته التموينية :

لقد تهجرت من مدينتي املوصل إىل السليمانية 
يف ٢٠٠٦/٢/٥ وقمت بنقل حصتي التموينية 
إىل محافظة السليمانية وقد استلمت الحصة 
إىل ٢٠١٠ ثم قطعت عني وطلبوا مني اعادتها 
إىل نين�وى وان�ا االن س�اكن يف الس�ليمانية 
من�ذ ١٥ س�نة وأعم�ل يف اح�د املستش�فيات 
الحكومي�ة بصورة عقد من قبل ) منال باريز 
(اي منظم�ة الحف�اظ ع�ىل األطف�ال اصنع 
لالطفال املعاقن و املصابن بالشلل الدماغي 
مقاعد ويس�مى ) اس�تا ند بورد( و كثري من 
العربات التي يطلبها األطباء مني وانا الوحيد 
ال�ذي أعم�ل به�ا يف ه�ذه املحافظة ول�م يتم 
تعيني رس�ميا وراتبي الشهري هو ٣٤٠ ألف 

وانا اب لس�بعة أبناء وزوجة حتى اآلن .. وانا 
مقتنع بحايل اذا ما توفرت يل مفردات البطاقة 
التمويني�ة لتعينن�ي و ارست�ي  ع�ىل العيش 
.فارجو نقل البطاقة التموين إىل الس�ليمانية  
..ارجو منكم مس�اعدتي وهذا رق�م التلفون 

٠٧٥٠١٢٠١٣٦٦
                         مع الشكر              

               *شريوان موىس مصطفى رشيد

قد يدخل »حي 
الرحمة«  أقصى 

جنوب شرقي 
بغداد سجل 

»غينيس« لالرقام 
القياسية!!!،وهو 

أحدى الحدائق 
الخلفية،لالنفجار 

السكاني الذي تشهده 
»مدينة الصدر« التي 

وزعها الزعيم )عبد 
الكريم قاسم (، 

بعد عام »1958 » 
في ستينيات القرن 
الماضي،بمساحة دار 

تبلغ »144 م«!.

  ازمة شحة املياه تهدد زراعة الشلب يف حمافظة القادسية

      بغداد في ظل الحظر الجزئي 

أجور الدراس�ة يف الجامعات اإلهليه عموما عالية جدا تبدأ 

من ٣ مليون إىل ١٠ مليون سنوياً.

 وهذه األجور تثقل كاهل االرس التي لديها طلبة مضطرون 

للدراس�ة فيها حت�ى يف الظروف االعتيادي�ة. اما األن فمن 

ال�رضوري و املنطقي ان تبادر تلك الجامعات لتقليل  هذه 

األجور إىل الحد املعق�ول. حيث أن أصحاب هذه الجامعات 

عىل س�بيل املثال تربح بحدود ١ ملي�ون إىل ٣ مليون دوالر 

من كل قس�م مثال عدد قسم الصيدله ٣٥٠ طالب مرضوب 

يف ١٠ملي�ون دين�ار تس�اوي ٣مليار ونص�ف اي أكثر من 

٣ ملي�ون دوالر س�نوياً وه�ذا املبلغ من قس�م واحد فقط 

يسد مصاريف الجامعه لس�نتن. املطلوب تخفيض أجور 

الدراس�ة إىل الح�د املعق�ول ع�ىل أن ال يتج�اوز مبلغ أعىل 

األجور ٤ أو ٥ مليون تحاتي باملوفقيه للجميع .

وردت الينا هذه رسالة من مواطن يلتمس رصف مستحقاته:  
ان�ا من موالي�د ١٩٥٩ طبيب بيطري استش�اري: تمت احالتنا للتقاعد بموج�ب التعديل االول 
لقان�ون التقاعد ٢٠١٩ ولم يتم رصف مس�تحقاتنا من االجازات املرتاكم�ة من دائرة البيطرة 
وهي إحدى تش�كيالت وزارة الزراعة بحجة عدم اقرار موازنة ٢٠٢٠ يف حني بأن كافة الدوائر 
العائدة لوزارة الزراعة رصفت تلك املستحقات باإلضافة إىل  ان الوزارات األخرى قد رصفت تلك 
املستحقات...  يرجى التفضل بالتدخل لرصف استحقاقنا نظرا للظروف الصعبة التي نمر بها 

يف الوضع الحايل    ..مع التقدير
                                                                               ضياء حسني عوني محمد

 صرف مستحقات االجازات املرتاكمة

    ارجو النظر يف طلبي

  متديد سن التقاعد 

 الرمحة ... يا حكومة ..) حلي الرمحة(

ضرورة انشاء صندوق 
دعم املناطق الفقرية
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أصبح�ت الهوات�ف الذكية مكوًنا رئيس�ًيا م�ن حياة البرش، خاص�ة فيما يتعلق 
بالوظائف، التي تتطلب اتصاًل مبارًشا مع العالم عرب اإلنرتنت.

ويواج�ه بع�ض مس�تخدمي الهواتف الذكية بع�ض الصعوب�ات يف صغر لوحة 
املفاتي�ح الخاصة بالهات�ف الذكي، وهو ما يجعل رسعة إنج�از أعمالهم تكون 
أق�ل من العمل ع�ى أجهزة الكمبيوتر، الت�ي تمتلك لوح�ات مفاتيح أكرب تمنح 
مس�تخدمها الراح�ة خاص�ة عندم�ا يس�تمر 
العم�ل ألوق�ات طويلة.ويرصد مقط�ع فيديو 
نرشته صحيفة »ذا صن« ابتكارا جديدا للوحة 
مفاتيح مخفية تسمح للشخص بالكتابة عى 
الهات�ف بطريق�ة رسيع�ة دون أن تكون هذه 

اللوحة ظاهرة أمامه.
وتق�ول الصحيف�ة إن رشك�ة »سامس�ونج« 
اليابانية اخرتعت لوحة املفاتيح الجديدة، التي 
تس�مح للمس�تخدم بوضع يديه ع�ى املنضدة 
مبارشة وملس�ها بنفس طريقة لوحة املفاتيح 
العادي�ة لتجد أن الكتابة تظهر عى شاش�ة الهات�ف دون أن ترى لوحة املفاتيح 
أمامك.وتعتم�د فكرة البتكار الجديد عى اس�تخدام الذكاء الصطناعي وكامريا 
الهات�ف األمامية يف تحديد موضع األصابع أثن�اء وجودها عى املنضدة وتحويل 

املساحة املوجودة عليها اليدان إىل لوحة مفاتيح افرتاضية.

يعد متصفح غوغل كروم أحد أكثر متصفحات اإلنرتنت شيوًعا، حيث يعمل 
ع�ى جميع أنظمة س�طح املكت�ب والهوات�ف املحمولة، كم�ا قضت غوغل 

سنوات يف تحسني كروم ليناسب املستخدمني.
إل أن لدى كروم عيب كبري، حيث يقوم باس�تهالك موارد الجهاز الذي يعمل 
عليه، وله تأثري كبري عى عمر البطارية عى أجهزة الحاسب املحمولة، فعند 
تشغيل مجموعة من عالمات التبويب املفتوحة يف كروم ستجد نفسك ذاهًبا 
لتوصيل الش�احن بش�كل أرسع مما كن�ت تتخيله، ومع ذل�ك، تتخذ غوغل 
اآلن خط�وات ملعالج�ة املش�كلة، ول عجب أن 
األمر يتعل�ق باإلعالنات.فق�د أعلنت رشكة 
أنها س�تحمي مس�تخدمي متصفحها من 
اإلعالنات ذات املوارد الضخمة قريًبا، لكنها 
جعلت األمر يب�دو كما لو كانت هذه قضية 

جديدة ظهرت حديًثا.
ويشكو الناس من املتصفح منذ سنوات، إىل 
ح�د أن الربامج التعليمي�ة حول كيفية منع 
كروم من اس�تنزاف عم�ر البطارية ظهرت 
ع�ى اإلنرتن�ت، وحاول�ت الرشك�ة إص�الح 

مشكلة البطارية يف املايض أيًضا.
كم�ا أن ال�يء الرائع يف إع�الن غوغل الجديد ه�و أن الرشك�ة تريد إصالح 
األش�ياء، عى األقل رسمًيا، حيث ترغب الرشكة يف حفظ )بطاريات األجهزة 

وخطط البيانات، وتزويدهم بتجربة جيدة عى الويب( من اآلن وصاعًدا.

بعد معاناة من المستخدمين.. 
غوغل تصلح أسوأ ما في كروم!

ُيع�رف الغ�الف الج�وي لبلوتو، منذ وق�ت طويل، بأنه عب�ارة عن طبق�ة رقيقة من 
الغازات، إل أنه قد يكون أكثر مرونة مما اعتقد العلماء، وينشأ الغالف الجوى الرقيق 
للكوك�ب الق�زم من خ�الل تبخر الجليد الس�طحي، ما ي�ؤدى إىل ارتف�اع النيرتوجني 
وكمي�ات صغ�رية م�ن امليث�ان وأول أكس�يد الكربون.وه�ذا التبخري مدف�وع بضوء 
الش�مس، ال�ذي تختلف ش�دته بش�كل كبري خالل 
رحلة بلوتو اإلهليلجية )بيضاوية الشكل للغاية(، 
ملدة 248 عام�ا حول الش�مس.ويعتقد العديد من 
العلماء أن الغالف الجوي لبلوتو يتش�قق ويتالىش 
بشكل كبري نتيجة لذلك، وربما ينهار تماما عندما 
يكون الكوك�ب القزم يف أبعد نقطة عن الش�مس، 
وم�ع ذل�ك، ف�إن النتائج الت�ي تم نرشه�ا مؤخرا 
اس�تنادا إىل مالحظات من املرصد السرتاتوسفريي 
لعلم الفلك باألشعة تحت الحمراء )SOFIA( التابع 
لناس�ا، قد تجرب العلماء عى إعادة التفكري يف مثل 
هذه املفاهيم.وقال مؤلف الدراسة مايكل بريسون، 
مدير مرصد والس الفلكي بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، يف بيان: »كانت هناك 
تلميحات يف مالحظات سابقة عن بعد بأنه قد يكون هناك ضباب، ولكن لم يكن هناك 

.»SOFIA دليل قوي يؤكد وجوده بالفعل حتى جاءت البيانات من

ابتكار جديد يحل مشاكل الكتابة 
على الهواتف الذكية

الهند تستعين بالذكاء االصطناعي لمكافحة فيروس كورونا
يعمل مجلس البح�وث العلمية 
 )CSIR( الهن�دي  والصناعي�ة 
جنًب�ا إىل جنب م�ع رشكة إنتل 
الهند واملعهد الدويل لتكنولوجيا 
املعلوم�ات )IIIT( مًعا للتوصل 
 19-COVID إىل اختبار لفريوس
أرسع وأق�ل تكلف�ة لكتش�اف 
تسلسل فريوس كورونا وإيجاد 
ع�الج فع�ال، إذ س�تعمل هذه 
الف�رق ع�ى نم�وذج املخاط�ر 
القائم عى ال�ذكاء الصطناعي 

للمرىض.
وفًق�ا لبي�ان صادر ع�ن وزارة 
الهندي�ة  التقني�ة  و  العل�وم 
»تعمل رشكة Intel India عى 
تطوي�ر نظ�ام ش�امل يتك�ون 
من تطبيق�ات متعددة وأجهزة 
تجمي�ع  وعب�ارات  اختب�ار 
و  البيان�ات  وجم�ع  البيان�ات 
SDK لتب�ادل البيان�ات ومنصة 

.»AI مرك�ز نم�وذج
يس  ش�يخار  الدكت�ور  وق�ال 
 CSIR رئي�س  نائ�ب  مان�دي 
متع�ددة  ال�رشاكات  »إن 
مفت�اح  ه�ي  التخصص�ات 
 19-COVID تح�دي  معالج�ة 
ويس�عد CSIR بالتع�اون م�ع 

 Intel و   IIIT-Hyderabad
India التي تجل�ب نقاط القوة 
الجين�وم  عل�م  يف  التكميلي�ة 
وال�ذكاء  الضخم�ة  والبيان�ات 

الصطناعي«.
 CSIR مخت�ربات  وس�تعمل 

إلج�راء  املستش�فيات  م�ع 
س�تقوم  بينم�ا  التش�خيصات 
خوارزمي�ات  بتطوي�ر   IIIT
للمخاطر«  الطبقي  »التقس�يم 
يف  تس�اعد  أن  يمك�ن  الت�ي 
اكتش�اف األدوي�ة واللقاح�ات 

ع�ى  لالس�تعداد 
الطوي�ل  امل�دى 

ملكافحة املرض.
 CSIR وق�د أقرت
مرشوًع�ا  أيًض�ا 
األجسام  لتطوير 

املضادة البرشية كعالج لعدوى 
COVID-19، وتم�ت املوافق�ة 
 CSIR ع�ى امل�رشوع من قب�ل
 NMITLI برنامجه�ا  إط�ار  يف 
)مبادرة األلفية الجديدة لقيادة 
التكنولوجيا الهندية(، ومع هذا 
املرشوع، تبحث CSIR يف نظام 
عالج�ي بدي�ل من خ�الل توليد 
أجس�ام مضادة برشي�ة فعالة 
ومحددة يمكنها تحييد فريوس 

.19-COVID

أعل�ن روم�ان فيلفاند، املدي�ر العلم�ي ملركز األرص�اد الجوية 
ال�رويس، أن تاث�ري تغري املناخ العامل�ي يف درجة حرارة كوكب 

األرض، بدأ يتجاوز تأثري العوامل الطبيعية.
وأش�ار فيلفاند يف حديث للصحفيني، يالحظ العلماء 
من�ذ س�بعينيات القرن امل�ايض تغ�ريات يف مناخ 
العال�م، ناتجة عن النش�اط الب�رشي: انبعاث 
غازات الحتب�اس الحراري إىل الغالف الجوي 
لألرض. ولكن املش�ككني، افرتضوا أن تغري 
املن�اخ العامل�ي ل يلع�ب دورا حاس�ما يف 
اس�تمرار تغري درجات الحرارة. واعتربوا 

أن ظاه�رة النيني�و، ه�ي العام�ل الرئي�ي يف ارتف�اع درجات 
الح�رارة ع�ى األرض يف الس�نوات الحارة.وق�ال، “كانت س�نة 
2016 الس�نة األش�د حرارة، إىل حد كبري بس�بب تطور ظاهرة 
النيني�و. أي أن ارتفاع درجة حرارة املياه الس�طحية يف املحيط 
اله�ادئ، أدى إىل تدفق تيارات حرارية قوية تحت تأثري الرسيان 
املضط�رب وعملي�ة الحم�ل الح�راري، إىل الغالف الج�وي. هذا 
األمر جعل س�نة 2016 تحتل مركز الصدارة يف قائمة السنوات 
الحارة. ولكن حاليا ظاه�رة النينيو يف مرحلة الهدوء. لذلك من 
املحتم�ل جدا أن يبدأ الح�رتار العاملي يس�ود بدرجة، بحيث أن 

العوامل الطبيعية مثل ظاهرة النينيو لم يعد تأثريها كبريا.

ب�دأت رشك�ة أدوبي يف ط�رح تحدي�ث جديد 
لربنامج Acrobat DC لنظام macOS ملعالجة 
ع�دد م�ن الثغ�رات المني�ة يف اصداراته�ا 
السابقة.ويعمل التحديث األخري عى إصالح 
العي�وب األمني�ة الرئيس�ية الثالث�ة الت�ي 
أبلغ�ت عنها Sun والتي يق�ال أنها تمنح 
وص�ول الج�ذر إىل أجه�زة Mac، ووفًق�ا 
لتقري�ر Yuebin Sun، تظ�ل هذه العيوب 
األمني�ة غري مكتش�فة أثناء من�ح الوصول 

.Macintosh عى مستوى النظام إىل جهاز
ويف منشور عى املدونة سلطت الرشكة الضوء عى 

-2020-CVE ،9615-2020-CVE( ث�الث نق�اط ضع�ف
CVE ،9614-2020-9613( وأوضح�ت كي�ف تعمل هذه 
الثغرات الحرجة يف Acrobat كجذر بدلً من كونها محجوبة 
 macOS Integrity Protection حتى عندما تكون حماي�ة
ممّكن.ويمكن أن يسمح لألشخاص باستخدام هذا الخطأ 
لنق�ل التحكم عى مس�توى النظام إىل جه�از Mac، ويبدو 
أن أحدث إصدار تحديث 20.009.20063 يعمل عى إصالح 
هذه املش�اكل، ويضيف التحديث أيًض�ا طبقة إضافية من 
األمان ع�ن طريق جلب الوضع املحم�ي إىل الربنامج الذي، 
وفًقا ل� Adobe sandboxs، التطبيق بأكمله ويغطي جميع 

.Acrobat امليزات وسري العمل يف

»بلوتو« يدهش العلماء بغالفه 
الجوي الرقيق

أدوبي تطرح تحديثا جديدا 
لـ Acrobat إلصالح ثغرات أمنية

ناسا تنشر المبادئ األساسية التفاق يرتبط باستكشاف القمر
كش�فت وكالة ناس�ا ع�ن املجال 
املب�ادئ  ح�ول  عامل�ي  لنق�اش 
األساس�ية الت�ي س�تحكم س�بل 
إقامة وعمل اإلنس�ان عى سطح 

القواع�د  بن�رش  وذل�ك  القم�ر 
دولي�ة  ملعاه�دة  األساس�ية 
لستكش�اف الج�رم تح�ت اس�م 

اتفاقات أرتميس.

وتس�عى “أرتميس” إىل تأس�يس 
“مناطق أمان” ستحيط بالقواعد 
املس�تقبلية ع�ى س�طح القم�ر 
ملن�ع م�ا تس�ميه إدارة الط�ريان 

ال�دول  م�ن  الض�ار”  “بالتدخ�ل 
املنافس�ة أو الرشكات التي تعمل 

يف مناطق قريبة.
وتسمح التفاقية أيضا للرشكات 
تق�وم  الت�ي  امل�وارد  بامت�الك 
بالتنقي�ب عنها ع�ى القمر وهو 
عنرص أسايس يسمح للمتعاقدين 
م�ع اإلدارة بتحوي�ل جلي�د امل�اء 
عى القمر إىل وق�ود للصواريخ أو 

استخراج املعادن لبناء املهابط.
والتفاقات جزء أسايس من جهود 
إدارة الط�ريان لج�ذب الحلفاء إىل 
الهادفة لرتس�يخ وجود  خطته�ا 
طوي�ل امل�دى ع�ى س�طح القمر 
ال�ذي  أرتمي�س  لربنام�ج  وفق�ا 

تتبناه.
وقال مدير اإلدارة جيم بريندنستني 
يف ترصيح ل�”رويرتز”: “ما نقوم 
به هو أننا نطبق معاهدة الفضاء 
أرتمي�س”  باتفاق�ات  الخارج�ي 
مش�ريا إىل اتفاق دويل أبرم يف عام 
1967 يؤكد عى رضورة استغالل 
الفضاء لألغراض الس�لمية فقط 

دون الحربية.

سامسونغ تطور شاشات موفرة للطاقة في األجهزة اإللكترونية
يعت�رب نف�اد طاق�ة البطاري�ة م�ن أه�م 
املشكالت التي تواجه مستخدمي الهواتف 
واألجه�زة املحمول�ة، ل�ذا ق�ررت رشك�ة 
سامسونغ تطوير تقنيات جديدة ملواجهة 

هذه املشكلة.
وتبعا لبعض املواقع املتخصصة بش�ؤون 
التقني�ة فإن سامس�ونغ تعمل حاليا عى 
تطوير شاشات من نوع جديد، مخصصة 
للهواتف الذكية، وستتميز  هذه الشاشات 
باستهالك أقل للطاقة بمعدل 15% مقارنة 

بشاشات OLED الحالية.

ومن املف�رتض أن تعتمد هذه الشاش�ات 
التي ستبدأ سامسونغ بإنتاجها هذا العام 
ع�ى تقنية الس�يليكون املتع�دد البلورات 
LTPO، والت�ي كان�ت آب�ل ق�د س�عت إىل 
الحص�ول عليها من سامس�ونغ وإل جي 
منذ العام 2015، لتستخدمها يف هواتفها، 
والت�ي أدخلته�ا ع�ى شاش�ات س�اعات 

.5 Applе Wаtch Series
ويش�ري الخ�رباء إىل أن اس�تعمال التقنية 
املذكورة يف شاش�ات األجهزة اإللكرتونية 
يس�مح بالتحكم بعمل كل بيكس�ل فيها 

عى حدة، ما يساهم برتشيد استهالك 
الطاقة.

وكان�ت ترسيبات قد أش�ارت يف وقت 
سابق إىل أن سامس�ونغ تتعاون أيضا 
م�ع رشكة إل ج�ي لتطوير شاش�ات 
للحواس�ب املحمولة تتميز باستهالك 
قلي�ل للطاق�ة، فضال عن أنه�ا تطور 
QD- شاش�ات من نوع جدي�د بتقنية

OLED لتس�تخدمها يف أجه�زة التلفاز 
الجديدة، وس�تبدأ باإلنتاج الصناعي لها 

عام 2021.

روسيا: تغير المناخ العالمي في درجة الحرارة بدأ يتجاوز تأثير العوامل الطبيعية

كيف تميز بين الدبابير القاتلة من الدبابير األخرى؟
كش�فت التقارير الصحفي�ة الحديثة عن 
وصول ما يس�مى ب�”الدبابري القاتلة” إىل 

الوليات املتحدة.
وتعرف ه�ذه األن�واع من الدبابري باس�م 
 Vespa( ”الدباب�ري اآلس�يوية العمالق�ة“
mandarinia(، وه�ي دباب�ري كبرية يبلغ 
طوله�ا نح�و 5 س�م، ووق�ع اكتش�افها 
مؤخ�را يف واش�نطن، وه�ي ن�وع غ�ري 

معروف حدوثه يف أمريكا الشمالية.
الدباب�ري  وتتمي�ز 

برؤوس كبرية برتقالية وخلفية مدببة مع 
إب�رة منحنية كبرية. وه�ذا النوع هو من 
مواليد رشق وجنوب رشق آس�يا، يفرتس 
النحل ويمزقه إىل أشالء، ويقتل العرشات 

األشخاص سنويا  بلسعاته املؤملة.من 
جديدة  ورقة  يف يف  ُن�رشت 

يف  ماي�و  مجل�ة 9 

 ،Insect Systematics and Diversity
جم�ع ثالث�ة م�ن الباحث�ني بيان�ات عن 
العمالق�ة وأقاربه�ا  الدباب�ري اآلس�يوية 
املقربني يف جنس “دبور فيسبا”، ووضعوا 

دليال مرئيا مفيدا.
وكت�ب الباحث�ون: “الدباب�ري م�ن جنس 
دباب�ري  ه�ي  فيس�با 
كب�رية ومفرتس�ة 
يف  منصه�رة 

أوروبا  يف  إنه�ا األص�ل  وآس�يا. 
الح�رشات، تفرتس تنوعا كبريا  م�ن 

والعدي�د منه�ا تنتم�ي إىل نحل العس�ل. 
ويمكن أن تكون أعش�اش دبابري فيس�با 
كبرية للغاية، مع أكث�ر من 1000 عامل، 

ولكنها يف العادة تضم مئات العمال”.
العدي�د  أن  الباحث�ون  وأف�اد 
بخ�الف  فيس�با  أن�واع  م�ن 
العمالقة  الدباب�ري اآلس�يوية 
خ�ارج  ظه�رت   )V. mandarinia(
العدي�د  نطاقاته�ا األصلي�ة، وتب�دو 
م�ن دباب�ري فيس�با متش���ابهة، 
مع أجس�ام كب�رية ممتلئة 

ومخططة.
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مصمم أزياء عربي يبتكر »كمامة سواريه«! 

حتم�اً، عدم تخليّ جونغ أون عن قطاره ليس حالة 
نفس�ية، هو الذي حوليّه إىل ما يش�به فندق خمسة 
نج�وم، باحتوائ�ه عىل ُحج�رات اس�تقباٍل وأخرى 
للم�آدِب وأجنحٍة للن�وم، فضالً ع�ن هاتف متيّصل 
باألقمار الصناعي�ة يتيح للقائد الكوري الش�مايل 
الحص�ول ع�ىل اإلحاط�ات وإص�دار األوام�ر أثناء 
سفره. لكن حرص جونغ أون عىل القطار يعود إىل 
قصة توارثها عن جده وأبيه، اللذين كانا معروفني 
باستخدامهما القطارات الخاصة واآلمنة كطريقة 

. لة للسفر الداخليّ والخارجييّ مفضيّ
بدأت قصة القطار املدريّع لألرسة الحاكمة يف كوريا 
�س البالد الش�يوعييّ كيم إيل  الش�مالية، مع مؤسيّ
سونغ، جديّ الزعيم الحايل، وتاله ابنه كيم جونغ إيل، 

ث�م جاء دور الحفيد جون�غ أون. هكذا، أصبح هذا 
القطار ذائَع الصيت.

اش�تهروا  الس�وفياتي  االتح�اد  زعم�اء  وكان 
ها  باس�تخدام القطارات، وذلك ألس�باٍب ع�دة أهميّ
الرسع�ة العالي�ة واألم�ان والقدرة عىل اس�تيعاب 
مراف�ق مكتبي�ة ومواق�َع ش�خصية داخ�ل موقع 
واحد متحريّك. لكن قطار العائلة الحاكمة يف كوريا 
الش�مالية وصل إىل الصني يف العام 1964 وبلغاريا 
يف العام 1948، وروس�يا يف العام 2001، وأخرياً إىل 

فيتنام.
ص�اَر القطار أمراً مالزماً لجونغ أون، ال بل إنه من 
أهم مقتنياته التي تمييّزه عن رؤساء الدول اآلخرين. 
ويضميّ القطار 21 عربة، ويتيّسع للموظفني وأتباع 

الرئيس وضيوفه. وربما أصبح هذا القطار بمثابة 
البيت الذي يؤمن االس�تقرار وراح�َة البال للزعيم، 
حيث يم�ي غالبية أوقاته. وُيق�ال إن كيم جونغ 
إي�ل، أي والد الرئيس الح�ايل، تويفيّ عىل متن القطار 

يف العام 2011.
ويصف بعض املراقبني قطار جونغ أون بأنه األكثر 
غرابًة بني وس�ائل النقل الت�ي يعتمدها الزعماء يف 
ح�ني فرضييّ�ة خوِف�ه م�ن الطريان.  العال�م، مرجيّ
وذكرت وس�ائل إع�الم محلييّة يف كوريا الش�مالية 
أن زعي�م كوريا الش�مالية »دائم الش�عور بالفزع 
من مؤامرات الغتياله، وأن�ه دائم القلق من رضبٍة 
له  جويةٍّ قد تستهدفه«. وهذا ما قد يفرسيّ سبَب تنقيّ

بواسطِة القطار. 

 املراقب العراقي/ متابعة...
ت�م اته�ام ضاب�ط رشطة س�ابق 
يف غ�رب أس�راليا، بارت�كاب 108 
جرائم جنسية، من بينها 66 تهمة 

اغتصاب.
واس�تقال صاح�ب ال��50 عام�ا 
م�ن الرشط�ة يف ع�ام 2018 بع�د 
أن وجه�ت إلي�ه وح�دة الش�ؤون 
باالعت�داء  االتهام�ات  الداخلي�ة 
جنس�يا عىل عدد من النس�اء منذ 

عام 2010.
وق�ال بي�ان ص�ادر ع�ن رشط�ة 

إن  الخمي�س،  الي�وم  أس�راليا، 
التحقيق يف س�لوك ضابط الرشطة 
السابق مس�تمر، بحسب صحيفة 

»الغارديان«.
والتقى الرشطي الس�ابق بالنساء 
مس�تعينا  عليه�ن  التع�رف  بع�د 

بتطبيقات املواعدة عرب اإلنرنت.
وم�ن املق�رر أن يمث�ل الرجل أمام 

محكمة يف بريث، اليوم الخميس.
وطالب�ت الرشط�ة كل م�ن لدي�ه 
معلوم�ات ع�ن أي اعت�داء جنيس 

باالتصال بالرشطة. 

 املراقب العراقي/ متابعة...
مع زوجها حرضت سحر عبد املنعم 
دورة مه�ارات اإلدارة، ل�م تكن أكثر 
من مرافق من باب استكمال الشكل 
االجتماع�ي، لكن نهاية الدورة كانت 

بداية نقطة تحويّل كبرية يف حياتها.

س�ألتها املدرب�ة م�ا ال�ذي تجيدي�ن 
عمله؟ فردت بخجل »املحيش فقط«، 
وم�ن هنا كان�ت انطالقته�ا إىل عالم 
األعم�ال، فمن�ذ تل�ك اللحظ�ة بدأت 
س�حر مرحل�ة جديدة تحول�ت فيها 
م�ن مجرد ربة من�زل تطهو لزوجها 
وأوالده�ا إىل صاحب�ة مرشوع ناجح 
حاص�ل ع�ىل ش�هادات ج�ودة 
»الش�يف  لتصب�ح  عدي�دة، 
أعم�ال  س�يدة  س�حر« 

ناشئة.
س�حر  اس�تثمرت 
الطب�خ  يف  مهارته�ا 
وإعداد الطع�ام املنزيل 
لتفت�ح مطبخ�ا يق�دم 
للعديد  جاه�زة  وجب�ات 
واملناس�بات  ال�رشكات  من 

االجتماعية.
رويدا حققت السيدة املرصية نجاحا 
نها من توس�يع  ملحوظا، وهو ما مكيّ
نشاطها واالنتقال من منزلها إىل مقر 
خاص، حيث ترشف عىل 15 س�يدة، 
بجان�ب محاس�ب املرشوع وس�ائق 

توصيل الطلبات.
أصبح للمرشوع عرشات من الزبائن 
الثابت�ني، فضال ع�ن زبائ�ن آخرين، 
س�حر  الش�يف  دف�ع  نج�اح  وه�و 
للتفكري فيما تصف�ه باالنطالق نحو 

العاملية.
تق�ول العامالت إن س�حر نجحت يف 
تحوي�ل مهارتهن يف الطب�خ إىل عمل 
ولقمة عيش، معربات عن سعادتهن 
خاصة م�ع االحرام املتب�ادل بينهن 

وبني صاحبة العمل. 

املراقب العراقي/متابعة...
»بوه�وت«  رشك�ة  ابتك�رت 
الياباني�ة رسيرا ملدمن�ي األلعاب 

اإللكرونية.
ويوف�ر الرسي�ر الجدي�د كل م�ا 
األلع�اب، مثل  يش�تهيه مدمن�و 
مكت�ب صغري وشاش�ة مزدوجة 
عالية الدقة وسماعات من النوع 

الرفيع ومكرب للصوت.
وملح�ق بالرسي�ر عرب�ة صغرية 
والوجب�ات  باملرشوب�ات  مليئ�ة 
يف  الالع�ب  يجع�ل  ال  الخفيف�ة، 

حاجة ملغادرة مكانه.
وأعلن�ت الرشك�ة أن�ه ت�م طرح 
الرسي�ر يف األس�واق للبي�ع بنحو 

ألف دوالر.

صورة حديثة تنذر بوجود »حياة غريبة« على سطح المريخ 

املراقب العراقي/ متابعة...
ق�رر املليون�ري األمريكي دان براي�س، تخفيض 
راتب�ه بمق�دار ملي�ون دوالر، لكي يرف�ع الحد 
األدنى ألجور جميع موظفيه نحو 70 ألف دوالر.
اتخ�ذ مدير الرشكة املتخصص�ة يف دفع األموال 
من خ�الل بطاقات االئتمان ق�راره، عندما كان 
يتج�ول م�ع صديقته الت�ي أخربته بق�رار رفع 
مالك املن�زل اإليجار عليه�ا 200 دوالر إضافية، 
وناقش�ا فك�رة أن يعم�ل الش�خص يف وظيف�ة 

تضمن له حياة بها رفاهية دون ثراء فاحش.
ونشبت مشادة بينه وبني أحد موظفيه الذي أكد 

له أن�ه ال يحصل عىل راتب يس�تحقه، 
لذل�ك ق�رر دراس�ة األم�ر الكتش�اف 
مق�دار األموال الت�ي يحتاجها املواطن 
األمريك�ي العادي ليعيش حياة بها حد 

معقول من الرفاهية.
ووضع صاحب ال�35 عاما خطة لرفع 
الح�د األدنى لروات�ب موظفيه ال�120 
إىل الضعف، ما مق�داره 70 ألف دوالر، 
مقررا التنازل عن راتبه الكبري، بحسب 

صحيفة »الغارديان«.

وتس�بب القرار يف تأثري إيجاب�ي عىل املوظفني، 
حيث زادت ميزانية رشكت�ه نحو ثالثة أضعاف 
لتص�ل إىل 10 مالي�ني دوالر، وب�ات موظف�وه 
ينعم�ون بحياة مرفه�ة فلم يعودوا منش�غلني 
بالبح�ث ع�ن مص�ادر رزق أخ�رى لتلبي�ة كل 

احتياجاتهم.
وأصب�ح تركي�ز املوظف�ني عىل تحس�ني جودة 
اإلنت�اج، فض�ال ع�ن اتج�اه بعضه�م لتكوي�ن 
عائلة واالس�تقرار ما أثر عىل صحتهم النفسية 

باإليجاب.

 املراقب العراقي/ متابعة...
يعتقد علماء أن »حياة غريبة« قد تكون 
كامنة داخل كهف غامض يتواجد أسفل 

سطح املريخ.
وت�م العث�ور ع�ىل حف�رة يف املنحدرات 
الرابية ل�ربكان »بافونيس مونس« عىل 
سطح املريخ، بحس�ب موقع »ساينس 

أرت«.
وأشارت وكالة ناسا، إىل أن الحفرة تبدو 
بمثاب�ة فتحة لكهف تح�ت األرض، وتم 
التق�اط صورتها يف ع�ام 2011 ويقوم 

العلماء بدراستها منذ ذلك الوقت.
الص�ورة  إن  وق�ال علم�اء م�ن ناس�ا 

التحليلي�ة تش�ري إىل أن فتح�ة الحف�رة 
تبل�غ نحو 35 مرا، وتوضح زاوية الظل 
الداخلي�ة إىل أن الكه�ف األس�ايس يبلغ 

عمقه نحو 20 مرا.
ويرى العلماء أن حياة غريبة قد تتواجد 

داخل هذه الحفرة الغامضة.
وأوضح�ت وكالة الفضاء األمريكي، أن 

هذه الثق�وب ذات أهمية خاصة ألن 
الداخلية تك�ون محمية  كهوفه�ا 

نسبيا من سطح املريخ القايس.
ولهذا الس�بب، تعد ه�ذه الثقوب 
مكان�ا جيدا نس�بيا لوج�ود حياة 

عىل املريخ. 

عن رس�ول الله )صىل الله عليه وآله وسلم(: 
»م�ا من ولد باريّ ينظ�ر إىل والديه نظر رحمة، 

ة مربورة. إال كان له بكل نظرة حجيّ

أقوال 
من

 نور 

مواقيت 
ال�سالة

�سالة املغرب

م . الليل

�سالة الظهر

5:24�سالة ال�سبح
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مليونير شاب يخفض راتبه
 ليضاعف مخصصات موظفيه والنتيجة مبهرة

املراقب العراقي/ متابعة...
ت�داول مس�تخدمو مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي مقط�ع فيدي�و طري�ف 
ملصافح�ة غريب�ة بني وزي�ر الطاقة 
ال�رويس ألكس�ندر نوف�اك، واألم�ني 
العام ملنظمة »أوبك« محمد باركيندو 

بطريقة جديدة.
واق�رح باركين�دو تحية أكث�ر أمانا 
وه�ي الس�الم بالقدم�ني ب�دال م�ن 
اليدي�ن، وذل�ك ع�ىل خلفية انتش�ار 

فريوس كورونا يف اآلونة األخرية.

كم�ا أرص الوزي�ر ومس�ؤول »أوبك« 
ع�ىل توثي�ق تلك اللحظ�ة عرب صورة 
تذكاري�ة التقطها لهما أحد الحضور 
خ�الل س�المهما باألق�دام ب�دالً من 

األيدي.
وقررت بلدان »أوبك +«، تقليص عدد 
املندوب�ني املش�اركني يف اجتماعات 5 
و6 مارس/ آذار يف فيينا، نظرًا لخطر 
انتش�ار ف�ريوس كورون�ا، باإلضافة 
إىل منع الصحفيني م�ن دخول مبنى 

املنظمة.

السالم بالقدمين بدال من اليدين في »أوبك« 

المحشي يحّول مصرية إلى سيدة أعمال

 قطار زعيم كوريا الشمالية العابر للقارات... قصة متوارثة عبر األجيال

ضابط شرطة متهم بارتكاب 108 جرائم

املراقب العراقي/متابعة...
أعي�د الي�وم الخميس فتح ه�رم زورس يف 
سقارة جنوبي القاهرة أمام الجمهور بعد 
ترميمه، وهو هرم عمره 4700 عام ويعد 

أقدم رصح ما يزال واقفا يف مرص.
وقال وزير الس�ياحة واآلثار خالد العناني 
يف مؤتمر صحفي عند س�فح الهرم املدرج 
الشهري »إننا نعيد اليوم فتح أقدم هرم ما 

يزال واقفا يف مرص«.
وبدأ مرشوع ترميم هرم زورس عام 2006  
ولكنه توقف عام 2011. واستؤنف العمل 
ع�ام 2013، بحس�ب أيم�ن جم�ال الدين 

املسؤول عن املرشوع يف وزارة اآلثار.
وبلغ�ت الكلفة اإلجمالي�ة ألعمال الرميم 
104 ملي�ون جني�ه )قراب�ة 6،7 ملي�ون 

دوالر(، وفق الحكومة املرصية.
ويقع ه�رم زورس عىل بع�د 20  كيلومرا 
جن�وب القاهرة يف ممفي�س أول عاصمة 

مرصية.
وش�يد الهرم، الذي يبل�غ ارتفاعه 60 مرا 
تقريب�ا، يف العام 2700 قبل امليالد من قبل 
املهن�دس املعم�اري امحت�ب ف�وق غرفة 
تحت األرض عمقها 28 مرا تحوي مقربة 

من حجر الغرانيت الوردي.
وهو أول هرم م�درج يف العرص الفرعوني 
وكذل�ك أول مقربة أرسية. وزورس هو أول 
فرع�ون أدخل فكرة املقربة العائلية يف تلك 

الحقبة.
وكانت السلطات املرصية كشفت يف أبريل  
2019 يف منطقة سقارة عن مقربة مزينة 

برسومات ملونة وكتابات بارزة. 

أقدم هرم في مصر 
عمره 4700 عام !   

املراقب العراقي/ متابعة...
س�خر مغردون ومدونون مرصيون من قرار 
الرئيس املرصي عبد الفتاح الس�ييس إرس�ال 
وزي�رة الصحة املرصي�ة هالة زاي�د إىل زيارة 
تضام�ن للص�ني فيم�ا لجأ ش�اب صيني من 
مدين�ة ووهان ويقي�م يف إيطالي�ا إىل طريقة 
مبدع�ة للتوعية، ولفت االنتب�اه إىل العنرصية 
ضد الصينيني يف إيطاليا عقب انتشار فريوس 
كورون�ا وتس�جيل ح�االت إصاب�ة بالوباء يف 

إيطاليا.
وتس�اءل املغردون ع�ن فائدة إيف�اد الوزيرة 
للص�ني، وخط�ورة الخطوة التي ل�م يقم بها 
مس�ؤول يف أي دول�ة خش�ية تف�يش م�رض 

فريوس كورونا املستجد )كوفيد-19(.
وق�ال آخ�رون إن دور الوزيرة ومس�ؤوليتها 
احت�واء امل�رض داخل مرص ب�دل الركيز عىل 

الخارج.
وتتعرض الوزيرة املرصية النتقادات واس�عة 
الحكوم�ة  الصح�ة يف  من�ذ توليه�ا حقيب�ة 
املرصي�ة، وتزاي�دت ح�دة االنتق�ادات يف ظل 
ش�كوك حول تكتم الدولة املرصية عن الوضع 

الحقيقي لتفيش مرض كورونا يف البالد.
ع�ىل صعيد اخر لجأ ش�اب صين�ي من مدينة 

ووه�ان ويقي�م يف إيطالي�ا إىل طريقة مبدعة 
للتوعي�ة، ولف�ت االنتب�اه إىل العنرصي�ة ضد 
الصيني�ني يف إيطالي�ا عق�ب انتش�ار فريوس 
كورون�ا وتس�جيل ح�االت إصاب�ة بالوباء يف 

إيطاليا.
ماس�يميليانو جيانغ ويف محاولة للفت انتباه 
املواطنني اإليطاليني للعنرصية، وقف يف شارع 
عام بأحد امليادين املشهورة بمدينة فلورانس 
معص�وب العين�ني ومع�ه الفتة كت�ب عليها 
»أنا لس�ت فريوس�اَ، أن�ا إنس�ان، ال تتحاملوا 
عل«.وألهم�ت وقائع العنرصية التي يتعرض 
له�ا الصينيون بعد انتش�ار ف�ريوس كورونا 
»جيانغ« إلنت�اج مقطع الفيدي�و الذي قامت 
بنرشه »يو جي آي يس« )UGIC( وهي إحدى 

الجمعيات الشبابية الصينية اإليطالية.
وق�ام جيان�غ بكتاب�ة الالفت�ة بث�الث لغ�ات 
مختلف�ة اإلنجليزي�ة والصيني�ة واإليطالي�ة، 
وتفاج�أ م�ن ردود أفعال املواطنني والس�ياح 

باملنطقة.
والق�ى تفاع�ال واس�عا الفيديو املنش�ور عىل 
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي وع�اد املقطع 
للتداول عىل مستوى واسع بعد انتشار مرض 

كورونا يف إيطاليا. 

ال يزال قطار زعيم 
كوريا الشمالية كيم 

جونغ أون يثير 
دهشة كثيرين، الذين 
يتساءلون عن سبب 
تمّسك جونغ أون 
بالقطار كوسيلة 

تنّقل. وكانت آخر 
الرحالت التي أجراها 
على متن القطار إلى 
فيتنام، حيث ُعقدت 

قمة السالم بينه وبين 
الرئيس األميركي 

دونالد ترمب.

املراقب العراقي/متابعة...
قام مصمم األزياء املرصي سامو هجرس، بتصميم فستان 
زفاف مزود بكمامة سواريه ملكافحة تفيش فريوس كورونا.
وق�ال هج�رس لصحيف�ة »الوط�ن«، إن الفك�رة ه�ي من 
اقراح ش�قيقه،  يف ظل القلق الذي يسيطر عىل الجميع من 

التجمعات داخل قاعات األفراح.
واس�تغرق هجرس ثالث س�اعات لتصمي�م الكمامة، وقام 

بتزيينها لتكون ضمن مجموعة أزياء 2020.
وكش�ف س�امو هجرس عن تلقيه طلبات عدي�دة لتصميم 

»كمامات س�وارية« بألوان متنوع�ة، لتكون مالئمة لجميع 
األلوان، بأس�عار ت�راوح من أل�ف إىل 1500 جنيه مرصي، 

كونها تعتمد عىل التطريز اليدوي الدقيق.
يذك�ر أن فريوس »كورونا« الجديد، بحس�ب التس�مية التي 
أطلقتها علي�ه منظمة الصحة العاملية، ظه�ر أوال يف أواخر 
ديس�مرب/كانون األول  2019، يف مدين�ة ووهان الصينية يف 
س�وق لبيع الحيوانات الربية، ثم انترش برسعة مع حركة 
انتق�ال كثيفة للمواطن�ني لتمضية عطلة رأس الس�نة 

القمرية يف يناير/ كانون الثاني.

 املراقب العراقي/ متابعة ...
ن�رشت وس�ائل اعالم ص�ورة عن إخالء صح�ن الحرم املكي يف الس�عودية من 

املعتمرين اليوم الخميس، وذلك يف إطار الوقاية من انتشار فايروس كورونا.
هذا وس�جلت الس�عودية اليوم ثالث إصابات جديدة بفايروس كورونا، لريتفع 

عدد املصابني يف البالد إىل خمسة، حسب ما اعلنته وزارة الصحة السعودية.

إخالء صحن الحرم المكي
 من المعتمرين للوقاية من كورونا

 املراقب العراقي/ متابعة...

كورونا يفجر العنصرية بين ايطاليا 
والصين ويثير سخرية المصريين

3/40
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العنزي  مهند  العراقي  الصحفي  أمىض 
قرابة شهر يف جناح للعزل يف مستشفى 
لتلقي  العراق  شمايل  املوصل  بمدينة 
وقد  اآلن  لكن  كوفيد-19،  من  العالج 
االرتياب  نظرات  يواجه  إنه  يقول  تعاىف 
الذين  املحليني  السكان  بعض  من 

يخشون من أنه سينرش املرض.
يف  مرض  -الذي  الصحفي  ويضيف 
إىل  عودته  بعد  املايض  مارس/آذار 
أدى  حيث  السعودية  من  قادما  العراق 

أنه حصل  العمرة-  مناسك 
من  صحية  شهادة  عىل 
الذي  السالم  مستشفى 

عالجه تؤكد تعافيه.
من  البالغ  الرجل  وقال 
األشخاص  بعض  إن  عاما   35 العمر 
حادثة  وتذكر  الشارع،  يف  يتجنبونه 
رجل  تبعه  حني  األخرية  اآلونة  يف  وقعت 
صاحب  وسأل  للتسوق  ذهابه  أثناء 

متجر عما إذا كان يعرف من هو.
مهند  هذا  األول:  الرجل  »قال  وأضاف 
فرد  كورونا،  بفريوس  أصيب  الذي 
بيه يعني، هذا ما  املتجر: ويش  صاحب 

ببرش؟«.

السلبية  الفعل  ردود  إن  العنزي  وقال 
كانت االستثناء وليست القاعدة، مضيفا 
كانوا  واألصدقاء  األقارب  معظم  أن 
داعمني له ويتواصلون معه بانتظام منذ 

خروجه من املستشفى الشهر املايض.
العيادة  األخرية  اآلونة  يف  العنزي  وزار 
أرسته  أفراد  من  والعديد  عالجته  التي 
ومنهم  باملرض،  أيضا  أصيبوا  الذين 
كانوا  يشء  »أصعب  املسن.وقال  والده 
اتصال  عىل  كنت  الذين  والناس«  أهيل 
بهم، متذكرا شعورا ساحقا بالذنب كان 
يراوده أثناء خضوعه للعالج. وأضاف أنه 
أنه ربما نقل  كان يفكر فيهم كثريا ويف 

إليهم املرض.

مثل  ما  لوحدك  كنت  إن  »أنت  وقال 
مع  بس  تختلف  لوحدك  معاك،  خمسة 
خمس صعبة، الناس كنت شايل همهم، 
شخص  شخص  هم  شايل  يمكن  كنت 
من اليل كانوا معاي«، ويف النهاية تعافت 

األرسة بأكملها.
وخالل زيارته للعيادة حيا العنزي حراس 
األطباء  من  وعددا  البوابة  عند  األمن 

واملمرضات الذين عالجوه.
لرويرتز شهادة صحية  وأظهر يف منزله 
عىل  قادر  أنه  تثبت  املستشفى  من 
صورا  نرش  كما  العمل،  يف  االستمرار 
يصافح فيها طبيبه عىل مواقع التواصل 

االجتماعي.

عراقي تعافى من كورونا يواجه نظرات االرتياب من الناس
مهند العنزي حصل 

على شهادة صحية من 
مستشفى السالم الذي 

عالجه تؤكد تعافيه 
ومهند العنزي حصل 

على شهادة صحية من 
مستشفى السالم الذي 

عالجه تؤكد تعافيه  يحرص أحد املطاعم يف تايلند عىل االلتزام بقواعد 
التباعد االجتماعي يف ظل انتشار فريوس كورونا، 
وبدأ يطبق فكرة مبتكرة يبدد بها شعور الوحدة 
الشهر  هذا  خففت  قد  تايلند  زواره.وكانت  عن 
تباطؤ  مع  التجارية  األنشطة  عىل  القيود  بعض 
أتاح  مما  بكورونا،  الجديدة  اإلصابة  حاالت 
مع  لكن  أبوابها  فتح  إعادة  فرصة  للمطاعم 
انتشار  خطر  من  للحد  مشددة  قواعد  تطبيق 
الفريوس.وقال ناتوت رودتشانابانتكول صاحب 
بانكوك  يف  الفيتنامي  سايجون  ميزون  مطعم 
حيث  فقط،  واحد  بمقعد  طاولة  كل  نزود  »كنا 
يأتي الزبون بمفرده، لكنني استغربت األمر، لذلك 

فكرت يف توفري صحبة«.
املطعم-  رواد  أحد  -وهو  تشايبك  ساويت  وقال 
الباندا  دمى  إحدى  مواجهة  يف  يجلس  كان  الذي 
إنه مرسور لوجود جليس بعد خروجه ألول مرة 

منذ شهور لتناول الطعام خارج املنزل.
وأضاف أن »الدمية تخفف شعوره بالوحدة أثناء 

تناول الطعام«.
سرييبورن  تدعى  أخرى  زبونة  وقالت 
أسافاكارينت إن قواعد الجلوس الجديدة كثريا ما 
كانت تربك الزبائن، لكن مجموعة الدمى جعلت 

األمور أوضح كثريا.
وأضافت أن »األمر أسهل بكثري مقارنة باملطاعم 
املكان  غالبا  الناس  يعرف  ال  حيث  األخرى، 
املالئم للجلوس، وينتهي بهم األمر للجلوس عىل 

مسافات شديدة التقارب«.

فاز بـ10 ماليني دوالر 
و)نزهة عابرة للبحار( 

رغبته األوىل! 

خري جليس
 يف املطعم )دمية باندا(!

املاليني  راود  شك  ال  حلما  أمريكي  عامل  حقق 
هائلة  يانصيب  بجائزة  فاز  حني  العالم،  حول 

بقيمة 10 ماليني دوالر.
من  حدادة«  »عامل  وهو  هارمون،  وايد  وكشف 
النقاب  األمريكية،  كارولينا  نورث  بوالية  كينيل 
عن خططه إلنفاق املبلغ الهائل، مشريا إىل خطته 
الجريئة للسفر، فور استئناف السفر بالبحر بعد 
املفروضة من جراء فريوس كورونا  القيود  رفع 
هيئة  مقر  يف  جائزته  هارمون  املستجد.ونال 
الجمعة،  كارولينا،  بنورث  راييل  يف  اليانصيب 
واختار أن يحصل فورا عىل 6 ماليني دوالر، بدال 
من تلقي مبلغ نصف مليون دوالر سنويا ملدة 20 
عاما.وبدا هارمون واثقا حني قال إنه سيصطحب 
بمجرد  للبحار  عابرة  نزهة  إىل  وعائالتهم  أوالده 
بعض  بأن  علما  البحرية،  الرحالت  استئناف 
السفن  عمل  إلعادة  تخطط  األمريكية  الرشكات 
املقبل.وتعرضت  أغسطس  أوائل  يف  السياحية 
سمعة صناعة الرحالت البحرية لرضبات شديدة 
يف األشهر األخرية وسط عدد من حاالت التفيش 
املساحات  كورونا.وتجعل  بفريوس  الكبرية 
الضيقة السفن السياحية أرضا خصبة للفريوس 
الجديد، حيث تم تشخيص آالف الحاالت عىل متن 
تلك السفن هائلة الحجم يف عدد من أنحاء العالم.
الكبائن  داخل  اآلخرين  الركاب  آالف  احتجز  كما 
سفنهم  دخول  املوانئ  رفضت  حيث  ألسابيع، 

خوًفا من انتشار الفريوس الفتاك.
رحلته  إتمام  ذلك  كل  مع  ينوي  هارمون  لكن 
يريد  أنه  أكد  كما  املخاطر،  كانت  مهما  البحرية 
سيبقى  أنه  عىل  ويرص  الشاق،  عمله  مواصلة 
التي  الطائلة  األموال  رغم  ذاتها«  »بشخصيته 
فاز بها.وقد كشف الفائز سعيد الحظ أنه حطم 
شوايته فور عودته إىل املنزل من فرط السعادة.. 

مؤكدا بأنه ممتن جدا للجائزة.

يل رونغ )37 عاما( تسكن يف غرفة مساحتها 3.2 أمتار مكعبة داخل شقة مقسمة 
لعدة غرف )رويرتز(يل رونغ )37 عاما( تسكن يف غرفة مساحتها 3.2 أمتار مكعبة 
هونغ  يف  شقة  ابنها  مع  يينغ  مي  وونغ  غرف.تتشارك  لعدة  مقسمة  شقة  داخل 
يف  الفقراء  السكان  آالف  مثل  حالها  مربعة.  أمتار  خمسة  عن  مساحتها  تقل  كونغ 
املستعمرة الربيطانية السابقة، ال معنى لتعليمات التباعد االجتماعي يف محاربة وباء 
)كوفيد-19(.تعيش هذه املرأة البالغة من العمر 70 عاما يف إحدى »الشقق املكعبة« 
الشهرية باملدينة، واملقسمة إىل غرف صغرية تشكل بعضا من أكثر املباني اكتظاظا يف 
العالم.ويف وقت سابق هذا األسبوع، أعلنت السلطات املحلية عن تفش جديد لفريوس 
كورونا املستجد يف الحي الذي تقطنه وونغ، وهي أول حالة انتقال محيل بهذا املركز 

املايل منذ ما يقرب من شهر. وهذه األخبار أثارت قلقا كبريا لدى وونغ.
إنها تحاول  تقول وونغ  الجوار،  السكان يف  املئات من  باختبار  املسؤولني  قيام  ومع 
النظافة  عىل  والحفاظ  االجتماعي  التباعد  يف  املتمثلة  الحكومة  نصائح  اتباع 
الضيقة.وتوضح  املكعبة  الشقق  يف  سهلة  مسألة  ليس  األمر  هذا  أن  إال  الشخصية. 
وونغ لوكالة الصحافة الفرنسية »لدينا 12 شخصا يعيشون هنا« مشرية إىل الغرف 

الخمس األخرى املوجودة يف الشقة قرب مطبخ مشرتك ومكان لالستحمام.
وتضيف »علينا أن نصطف لطهي وجباتنا وهناك قائمة انتظار لالستحمام. وخالل 
للغاية  مزدحما  املطبخ  يكون  العشاء،  وقت 
قناعا«.ويشري جاك سيت  منا يضع  وكل واحد 
سريفسز«  سوشل  ميتوديست  »إسبوري  من 
الصحافة  -لوكالة  االجتماعية  للخدمات 
من  جدا  خطرة  الشقق  هذه  أن  إىل  الفرنسية- 
حيث خطر انتقال الفريوس موضحا أن أنظمة 
التهوية والرصف الصحي ضعيفة يف تلك املباني.
جدران  مع  متداع  مبنى  يف  وونغ  شقة  تقع 
يكون  أن  املفرتض  من  كان  ما  متصدعة، 
غرفة معيشة رئيسية لعائلة واحدة يضم ست 
بجدران  بعضا  بعضها  عن  منفصلة  حجرات 
السبعينية  هذه  مسبقا.وتنام  مصنوعة  رقيقة 
عىل رسير سفيل، أما ابنها البالغ من العمر 43 

عاما فينام عىل الرسير العلوي.

استحالة التباعد االجتماعي
 يف )شقق هونغ كونغ املكعبة( 

الصني تعيد قياس ارتفاع قمة أيفرست !

)العزل( جيعل النحل يعيش أفضل أيامه !وهولندا       

لقمة  الصعود  الصينية  الحكومة  من  مدعوم  علمي  فريق  يعتزم 
جبل إيفرست هذا األسبوع يف وقت تم فيه إغالق أعىل قمة يف العالم 

أمام املتسلقني العاديني.
وكان سوء األحوال الجوية قد أجرب الفريق املكلف بقياس االرتفاع 
لكنه يستعد  انطلق منه،  الذي  املخيم  إىل  العودة  للجبل عىل  الحايل 
اآلن للصعود مجدداً، وفقاً لوكالة أنباء »شينخوا« الرسمية.ونقلت 
لتسلق  اإلداري  »املركز  مدير  نائب  يونغفينغ  وانغ  عن  »شينخوا« 
الجبال« يف »اإلدارة العامة للرياضة« قوله إنه ما دام الطقس جيداً، 

فمن املتوقع وصول الفريق إىل القمة صباح يوم الجمعة.
كال  وألغى  ونيبال،  الصني  بني  الحدود  عىل  إيفرست  جبل  ويمتد 
البلدين رحالت التسلق خالل الربيع ملنع انتشار فريوس كورونا بني 
مكتظة  مخيمات  يف  ألسابيع  عادة  تعيش  التي  االستكشاف  فرق 
الطبية  للمساعدات  محدود  وصول  ظل  يف  عالية  ارتفاعات  عىل 
باألقمار  للمالحة  الصيني  »بايدو«  نظام  استخدام  الطارئة.ويتم 
»جي.  األمريكي  العاملي  املواقع  تحديد  لنظام  املنافس  الصناعية، 

بي. اس«، لدراسة االرتفاع الحايل للجبل واملوارد الطبيعية.
والطقس  الثلوج  بعمق  املتعلقة  البيانات  قياس  أيضاً  يتم  كما 
ورسعة الرياح لرصد تدهور األنهار الجليدية واآلثار البيئية األخرى 

لتغري املناخ.
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أثارت مراسلة شبكة »يس أن أن« األمريكية، الجدل بسبب خلعها كمامة الوقاية 
فور انتهاء البث ملؤتمر صحفي يف البيت األبيض.وهاجم عدد كبري من رواد موقع 
تويرت، املراسلة كايتالن كولينز، بسبب »نفاقها« يف موضوع الوقاية من كورونا، 
البيت  باسم  للمتحدثة  الصحفي  املؤتمر  انتهاء  فور  الواقية  الكمامة  وخلعها 
األمريكي  للرئيس  كولينز  انتقاد  بسبب  الهجوم  ماكيناني.وجاء  كاييل  األبيض، 
كورونا،  من  للوقاية  كمامة  ارتدائه  عدم  بسبب  وتكرارا،  مرارا  ترامب،  دونالد 
خالل ظهوره للعامة.وارتدت كولينز كمامة، مثلها مثل جميع الصحفيني الذين 
حرضوا لتغطية املؤتمر الصحفي يف البيت األبيض، ولكنها أزاحت الكمامة فور 

للظهور  ارتدتها فقط  املؤتمر، وكأنها  انتهاء 
بالكمامة عىل الشاشات.وأظهر فيديو 

انتهاء  لحظة  تويرت،  عىل  انترش 
املؤتمر الصحفي، حيث ظهرت 

لخلع  ترسع  وهي  كولينز 
من  الكمامة، 
ألن  معرفتها  دون 
تزال  ال  الكامريا 

تصور.

هجوم على مراسلة أمريكية بسبب فيديو )نفاق الكمامة( ! 

يف حني يخنق فريوس كورونا سكان الكرة األرضية، بسبب العزل الذاتي 
والتزام املنازل، خوفاً من تفشيه، ترتاجع معدالت التلوث يف الطبيعة مما 
التفاصيل،  ملحوظ.ويف  بشكل  النحل  حرشات  صحة  تحسن  يف  ساهم 
ملكافحة  اإليطالية  السلطات  فرضتها  التي  الحجر  مرحلة  انعكست 
التحسن  هذا  كان  وقد  روما،  يف  النحل  عىل  إيجاباً   19 كوفيد  وباء 
سطح  عىل  موجودة  نحلة  ألف   150 حوايل  لدى  خاص  بشكل  واضحاً 
وحدة خاصة لقوات الدرك )كارابينريي( معنية بحماية البيئة والغابات 
ومقرها يف وسط العاصمة.هذا وقدم الفريوس فرصة فريدة للباحثني 
بني  الكربى  املدينة  هذه  يف  والضجيج  والتلوث  املرور  حركة  توقف  مع 
ليلة وضحاها مع بدء تدابري الحجر يف التاسع من آذار الفائت.وانشغل 

املتوقعة  الطريقة  معرفة  بمسألة  الخرباء 
لتفاعل النحل يف هذا الوضع. وأوضح املقدم 

يف القوات اإليطالية، نيكولو جوردانو، لتلفزيون وكالة 
فرانس برس أن هذه الحرشات امللقحة تمثل »مصدر تنوع 

بشأن  الدراسات  برنامج  لكوكبنا«.ويتضمن  أسايس  حيوي 
النحل الذي يديره نيكولو جوردانو حوايل ثالثني مجموعة أخرى 

بينها.وأشار  ما  يف  املعلومات  تتشارك  اإليطالية  العاصمة  يف 
رئيس االتحاد اإليطايل ملربي النحل رافايله سريونه إىل أن »تجربتنا 

وكل مشاريع تربية النحل يف األوساط الحرضية يف العالم أجمع تعلمنا 
أن وضع النحل يف املدن أفضل عموماً من ذلك املوجود يف األرياف«.

الوحش،  سمحان  أحالم  لوالدته  الذكي  الهاتف  الوحش  احمد  الفلسطيني  الشاب  يجهز 
لتتحدث مع والدتها وإخوانها عرب أحد التطبيقات التي تسمح بمكاملة فيديو بعد انقطاع 
التواصل االجتماعي املبارش بينهم بسبب إجراءات اإلغالق التي تمت يف املدن الفلسطينية 
إثر جائحة كورونا.تسكن أحالم يف بيت لحم جنوب القدس، بينما يسكن أهلها يف نابلس 
أوىل  فيها  التي ظهرت  لحم  بيت  املحلية  السلطات  أن عزلت  بعد  عنهم  وانقطعت  شماال، 
فلسطينية  مدن  يف  إصابات  تظهر  أن  قبل  املايض،  مارس/آذار  مطلع  كورونا  إصابات 
العالم.لم تجد  البعض أسوة بما حصل يف كثري من دول  مختلفة، ليتم عزلها عن بعضها 
أحالم -وبمساعدة سفيان- إال التطبيقات عىل الهواتف الذكية لالطمئنان عىل أهلها خالل 
شهر رمضان املبارك، وكذلك عىل ابنتيها، تسكن إحداهما يف رام الله وسط الضفة، واألخرى 
ابنيها فراس وسفيان ومع  أنها تعيش مع  الفراق  إيطاليا، وما يعني أحالم عىل تحمل  يف 

الثالثة. بدأت أحالم الحديث مع والدتها املسنة واطمأنت عىل صحتها قبل أحفادها 
الحديث مع أخوتها وأوالدهم، ويبدو الرسور واضحا 
أن  قبل  معهم،  تتحدث  وهي  وجهها  عىل 
تطلب من سفيان أن يضم ابنتها لينا 
يف إيطاليا ملحادثة فيديو جماعية.

تقول لينا لهم »حتى وأنتم يف 
تستطيعون  ال  فلسطني 
رؤية بعضكم البعض، 
ذات  يف  كلنا  لذا 

إيطاليا،  من  تتحدث  فهي  الحال«، 
وأخوالها  وجدتها  لحم،  بيت  يف  ووالدتها 

يف نابلس، يضحك خالها ويرد عليها »الحمد لله 
ظل  يف  كورونا  مع  لنتعايش  اإلنرتنت  زمن  يف  عشنا  الذي 

هذا العزل«.وتنسحب مكاملة العائلة عىل معظم دول العالم التي أصبح 
التي  خاصة  املختلفة،  والتطبيقات  الذكية  الهواتف  عرب  فيها  يتواصلون  الناس 

تسمح بالفيديو.وتظهر اإلحصائيات العاملية ازدياد استخدام اإلنرتنت بشكل ملحوظ، عدا 
عن توجه الرشكات املشغلة لهذه التطبيقات للتنافس عىل تقديم جودة أفضل يف الصوت 
من  عدد  أكرب  لكسب  تعقيدات،  دون  وأدواته  باالتصال  التحكم  سهولة  وكذلك  والصورة، 

املشرتكني بمختلف مستوياتهم الثقافية.

 اهلواتف الذكية جتمع شتات األهل يف رمضان
يف فلسطني..

األحوال وصارت  تبدلت  بكثافة  النارية  األلعاب  بدال من سماع صوت 
أسطح املنازل ساحات تنطلق منها طائرات ورقية )غيتي(بينما يواجه 
»الجيش األبيض«، وهو لقب بات يشتهر به األطباء يف مرص، فريوس 
جيوش  البالد  سماء  تغطي  العزل،  ومقار  املستشفيات  يف  كورونا، 
باملرح والتوعية، عرب إطالق  الفريوس  املرة تتحدى  أخرى، لكنها هذه 
»طائرات ورقية«.وبدال من سماع صوت األلعاب النارية بكثافة يف شهر 
مختلف  يف  املنازل  أسطح  وصارت  األحوال  تبدلت  العام،  هذا  رمضان 
طائرات  بفرحة  السماء  إىل  منها  تنطلق  ساحات  مرص  محافظات 
ورقية تشدها أعواد خشبية سداسية أو دائرية الشكل.وعقب اكتمال 

إليها  وتضاف  شفافة،  بأوراق  الطائرة  أعواد  تُغلف  الخشبي،  هيكلها 
يف الذيل عناقيد مصنوعة من أكياس بالستيكية، وتربط باتزان بخيط 
وشهود  مشاهدات  الهواء.ووفق  يف  الطائرة  توجيه  عىل  يساعد  متني، 
بتلك  يوم ألكثر من ساعة  كل  قبيل غروب  تمتلئ سماء مرص  عيان، 
الطائرات، يف ظل جو ربيعي مناسب ومشجع لحركة الطريان البدائية.
عرشات  القاهرة(  العاصمة  )غرب  الطالبية  حي  سماء  يف  وانترش 
تتحدى  اإلسكندرية شمايل مرص  الورقية. وغربي محافظة  الطائرات 
ثبت شباب  بشكل مرح، حيث  كورونا  واقع  الورقية  الطائرات  إحدى 

عليها قناعا وقفازين، وهما السالحان البارزان يف مواجهة الفريوس. 

طائرات ورقية حتارب كورونا


