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برلمانيون ينوون »جرجرة« المسؤولين السعوديين 
إلى المحاكم الدولية

»جاستا« عراقي يلوح في األفق

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
انتح�اري،  آالف  خمس�ة  م�ن  أكث�ر 
ديني�ة  وأخ�رى  إعالمي�ة  وماكن�ة 
متطرف�ة، وجهته�ا الس�عودية نح�و 
العراق بعد عام 2003، لرضب عمليته 
السياس�ية الجديدة، بس�بب شعورها 
بخيبة أمل كب�رة نتيجة تبوء األغلبية 
الش�يعية مكانته�ا الحقيقي�ة وأخ�ذ 
زمام السلطة التنفيذية يف البالد، وفقاً 

ملراقبني للشأن السيايس.
وطيل�ة الس�نوات املاضي�ة لم يش�هد 
العراق، حراكاً جدياً ملقاضاة السعودية 
بش�كل دويل رس�مي، ج�راء العمليات 
االنتحاري�ة الت�ي نفذها الس�عوديون 
املواطن�ني  مالي�ني  ضحيته�ا  وراح 

العراقيني األبرياء.
ويف موازاة ذلك سّخرت الرياض وسائل 
إعالمه�ا، ملحاربة العراقي�ني بمختلف 
املك�ون  أبن�اء  الس�يما  انتماءاته�م، 
الش�يعي الذين يمثلون أغلبية طاغية 
يف الب�الد، عالوة ع�ى تجنيد رجال دين 
متطرف�ني يؤمن�ون بالفك�ر الوهابي 
والس�ماح  العراقي�ني  دم�اء  إلباح�ة 

بتنفيذ هجمات انتحارية ضدهم.
ووفق�اً لتقاري�ر محلي�ة ودولية، فإن 
آل س�عود س�عى ع�ى م�دى  نظ�ام 
اإلره�اب  تغذي�ة  إىل  ط�وال  س�نوات 
ال�دويل، م�ن خ�الل دع�م الهجم�ات 
االنتحارية واملس�لحة يف بلدان مختلفة 
ح�ول العالم وهو ما دف�ع الكونغرس 
األمركي الواليات إلصدار قانون يتيح 
لعائ�الت ضحاي�ا هجم�ات 11 أيل�ول 

الحكومة  اإلرهابي�ة مقاض�اة   2001
الس�عودية لتقديمه�ا الدع�م امل�ادي 

لإلرهابيني.
آن�ذاك  األمرك�ي  الترشي�ع  وس�مي 
كلم�ة  وه�ي  »جاس�تا«  بقان�ون 
العدال�ة  »قان�ون  لعب�ارة  مخت�رة 
ضد رعاة اإلره�اب«، ويمنح القانون 
الخ�اص  القانون�ي  للمب�دأ  اس�تثناء 
بالحصانة السيادية يف قضايا اإلرهاب 

ع�ى األرايض األمريكي�ة، م�ا يس�مح 
برفع دع�اوى قضائي�ة للحصول عى 

تعويضات من الحكومة السعودية.
وأسقط الكونغرس بمجلسيه الشيوخ 
والنواب “فيتو” الرئيس السابق باراك 
أوباما عى قانون “جاستا”، الذي جاء 
إصداره كرد عى وجود 15 من أصل 19 
إرهابي�ا من منفذي هجمات 11 أيلول 

ممن يحملون الجنسية السعودية.

وبالع�ودة إىل الع�راق فقد ب�رز تحرك 
برملان�ي جدي�د يه�دف إىل »تجري�م« 
النظام الس�عودي عى خلفية الجرائم 
التي ارتكبها يف العراق، وراح ضحيتها 

ماليني الضحايا.
م�ن  العراق�ي«  »املراق�ب  وعلم�ت 
مصادر سياس�ية مطلعة، ب�أن »نواباً 
أعّدوا مرشوع قان�ون لتجريم النظام 
السعودي عى جرائمه يف العراق لقيام 

أكث�ر م�ن 5000 انتح�اري س�عودي 
بقتل الشعب العراقي“.

»اإلج�راءات  أن  إىل  املص�ادر  وتش�ر 
القان�ون  م�رشوع  لتنفي�ذ  الفعلي�ة 
س�تتم املبارشة فيها وفق الصالحيات 
الدس�تورية والقانونية بعد استئناف 
عم�ل مجل�س الن�واب، ال�ذي تعّط�ل 

نتيجة تفيش فروس كورنا«.
وف�ق ذل�ك، يق�ول عضو لجن�ة األمن 

علي�وي  كري�م  النيابي�ة  والدف�اع 
ل�«املراق�ب العراقي«، إن »الس�عودية 
دعمت ونفذت جرائم عديدة يف العراق، 
م�ن خ�الل تموي�ل اإلره�اب وتغذيته 
عقائدي�اً، عرب ماكن�ة دينية متطرفة، 
فضالً ع�ن الدعم اإلعالم�ي الذي كان 
اإلرهابيون يتلقونه بشكل مستمر من 

خالل الفضائيات التابعة للرياض«.
ويضيف علي�وي، أن »الربملان بدوراته 
النيابية املتعاقبة تأخر كثراً يف إصدار 
مرشوع قانون ملعاقبة السعودية عى 
انتهاكاته�ا العديدة، وجر مس�ؤوليها 
إىل املحاك�م الدولي�ة لغ�رض إدانته�م 

قانونيا«.
الح�ايل  »الربمل�ان  إن  قائ�اًل  وي�ردف 
والحكوم�ة املنبثق�ة عن�ه تق�ع ع�ى 
عاتقهما، مس�ؤولية كبرة يف اسرتداد 
حقوق الش�هداء الذي�ن راحوا ضحية 
العمليات اإلرهابي�ة املدعومة من قبل 
الس�عودية«، مؤك�داً يف الوق�ت ذات�ه 
»رضورة وجود فعاليات شعبية تدعم 

هكذا قوانني من أجل إحقاق الحق«.
وش�هد الع�راق ع�ى م�دى الس�نوات 
نفذته�ا  ك�ربى  هجم�ات  املاضي�ة، 
جماع�ات إرهابي�ة تلقت دعم�ا ماليا 
س�عوديا وتدريبا أمركيا، كان آخرها 
اإلجرام�ي  »داع�ش«  تنظي�م  نش�وء 
وس�يطرته عى مدن عراقية عدة، قبل 
أن تتمك�ن الق�وات األمني�ة وفصائل 
اس�تعادة  م�ن  اإلس�المية  املقاوم�ة 
الس�يطرة عى تلك املدن وتحرير كافة 

أرايض البالد.

المراقب العراقي/بغداد...
الثالث�اء، يف  توع�د تحال�ف س�ائرون، ام�س 
محم�د  الن�واب  مجل�س  برئي�س  االطاح�ة 

الحلبويس بعد عيد الفطر املبارك.
وق�ال النائب ع�ن التحالف رامي الس�كيني يف 
تريح صحفي تابعته »املراقب العراقي«، إن 
»هناك توجها لدى كثر من القوى السياس�ية 
الس�تبدال وتغير رئيس الربملان بسبب ضعفه 
يف أداء دوره”، الفتا إىل أن “الحكومة تغرت وال 
يمكن لرئاس�ة الربملان ان تتناس�ق او تتناسب 

مع اداء الحكومة الجديدة«.
وأض�اف أن »الربملان هزي�ل وال يمكن ان يرقى 
مع حكومة جديدة«، مش�را إىل أن »الكاظمي 
الحكوم�ي  املس�ار  لدي�ه جدي�ة يف تصحي�ح 
ويحاول ان يصحح املسار الخاطئ ملن سبقه«.
ولفت اىل أن »القوى السياس�ية اقتنعت بتغير 
الحلب�ويس بس�بب االداء الهزي�ل يف الربمل�ان«، 
معت�ربا أن »إدارة الحلبويس الفاش�لة والهزيلة 
ملجل�س النواب طيلة ع�ام ونص�ف العام ادت 
اىل فقر يف الترشيع�ات القانونية وضعف هيبة 

الربملان«.

تحالف سياسي 
يسعى لالطاحة 

بالحلبوسي بعد »العيد«
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االحتالل يشّن حملة اعتقاالت في 
القدس

لماذا الترويج للشذوذ الجنسي ؟!  
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
ج�ددت خلية األزمة النيابية، ام�س الثالثاء، دعوتها 
بإعالن ف�رض حظر التجوال الش�امل، بع�د تصاعد 

نسبة االصابات بفايروس كورونا.
وذكرت الخلية يف بيان تابعته »املراقب العراقي« أنها 
»حذرت م�ن فقدان الس�يطرة عى انتش�ار فروس 
كورونا، بعد تس�جيل إصابات مرتفع�ة يف العاصمة 

بغداد«.
وطالب�ت الخلية، »رئيس مجل�س الوزراء، مصطفى 

الكاظمي، بإعالن حظر التجوال الشامل يف العراق«.
يش�ار اىل ان معدل االصاب�ات ارتفع ليتجاوز ال�150 
اصاب�ة يف الي�وم الواح�د، بف�روس كورون�ا يف اعى 
حصيل�ة اصابات يومية س�جلها الع�راق منذ دخول 

الوباء يف شباط املايض.

االزمة النيابية تجدد دعواتها 
بفرض الحظر الكلي

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
العمل املريف يف الع�راق، مازال متأخراً يف تطبيق 
التقني�ات الحديث�ة وم�ا طب�ق منها ل�م ينل ثقة 
املودع�ني وخاص�ة املوظف�ني املوطن�ة رواتبهم ، 
فض�اًل عن ريعيت�ه واعتياش القط�اع األهيل منه 
عى مزاد العملة اليومي، دون التماس أّي نش�اط 
تجاري ومايل لهذه املصارف، س�واء استثمارات يف 
قطاع الس�كن والعمل وانش�اء مصانع انتاجية، 
ب�ل إنها متأخ�ر حت�ى يف التعامل م�ع )العمالء( 

املودع�ني أمواله�م يف تل�ك املص�ارف الت�ي دخل 
الكث�ر منه�ا يف مش�اكل قانوني�ة بس�بب نقص 
الس�يولة، ما دفع البنك املركزي الحجز عى أمالك 
تل�ك املصارف، لك�ن أم�وال املودعني الت�زال غر 
مس�رتجعة، فكي�ف س�يكون األمر م�ع مرتبات 
املوظفني الذين يعتمدون عليه يف تسير شؤونهم 
الحياتي�ة ط�وال أيام الش�هر والتي تزداد بش�كل 
مط�رد نتيجة التقاعس الحكومي والفس�اد الذي 

ينخر مفاصل الدولة؟.

توطني رواتب املوظفني كش�ف ع�ورات املصارف 
االهلية من خالل ضعف نظامها االئتماني وتراجع 
خدماته�ا وع�دم توف�ر رصاف�ات آلي�ة لألع�داد 
الضخم�ة من املوظفني , مم�ا انعكس عى وضع 
املوظف�ني املوطنة رواتبهم بس�بب وج�ود تأخر 
متعم�د لتوزيع الرواتب واالس�تفادة منها يف مزاد 
العملة من خالل االتفاق عى تأخر الراتب يومني 
او اكثر مع االقس�ام املالية يف ال�وزارات. وعمدت 
املص�ارف العاملية لتحفي�ز املواطنني ع�ى اقتناء 

البطاقات اإللكرتونية من خ�الل جملة من املزايا 
, لكن يف العراق كان�ت العملية مختلفة فالبطاقة 
التي يحص�ل عليها املتعاملون م�ع تلك املصارف 
العاملية مجانا ومصارفنا تمنحها  مقابل 25 الف 
دينار , كما ان اية امتيازات للموظف التوجد سوى 
القروض والتي عزف اغلبهم عنها بس�بب الفوائد 
العالية التي تق�ل كاهل هذه الرشيحة والخدمات 

االخرى ليس لها يشء عى ارض الواقع.

تفاصيل اوسع صفحة 3

ما الذي حققه النظام المصرفي للمواطن 
بعملية توطين الرواتب ؟

المراقب العراقي/بغداد...
رفض ش�يوخ ووجه�اء يف محافظة 
ع�ودة  الثالث�اء،  ام�س  دي�اىل، 
البيش�مركة اىل ناحي�ة جل�والء عرب 

وقفة احتجاجية.
وأظهر رشيطا مصورا حصلت عليه 
»املراق�ب العراق�ي«  »رس�الة أهايل 
الناحية خالل الوقف�ة االحتجاجية، 

مصطف�ى  ال�وزراء  »رئي�س  إىل 
الكاظمي ووزي�ري الدفاع والداخلية 
ومحافظ دي�اىل، نجدد رفضنا لعودة 

القوات الكردية إىل ناحية جلوالء«.
وطالبوا، »برضورة عدم عودة قوات 
ناحي�ة  إىل  واالس�ايش  البيش�مركة 
جل�والء والتدخ�ل يف ملفها األمني »، 
مؤكدي�ن أنه�م »ذاق�وا األمرين من 

تدخ�الت القوات الكردي�ة من خالل 
الزراعي�ة وتدمر  املحاصي�ل  ح�رق 
والبن�ى  )الق�رى(  وكاف�ة  املدين�ة 

التحتية لها«.
وأضاف�وا أن�ه » ل�م يس�لم مس�جدا 
وال بيت�ا وال مرفق�ا إال وطالت�ه ي�د 
التخري�ب وذلك بع�د تحري�ر املدينة 

أواخر عام 2014«. 

المراقب العراقي/بغداد...
اكد عضو مجلس النواب عن نينوى عبد الرحيم الش�مري 
وجود ملفات فساد كبرة يف املحافظة، فيما دعا لفتح تلك 
امللفات. وقال الشمري يف تريح صحفي تابعته »املراقب 
العراقي« ان« هناك ملفت فس�اد كبرة يف محافظة نينوى 

مشرا اىل عزم نواب املحافظة عى الكشف عن تلك امللفات 
وتقديم الفاسدين للمساءلة«.

وطال�ب الش�مري »رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي 
بمحاس�بة ه�ؤالء الفاس�دين وان�زال القص�اص الع�ادل 

بحقهم«.

المراقب العراقي/بغداد...
دع�ت لجن�ة النزاه�ة الربملاني�ة، ام�س الثالثاء، 
اىل اتخ�اذ جمل�ة من االج�راءات  النع�اش خزينة 
الدولة، اولها مالجقة االم�وال املرسوقة ومحاربة 

الفاسدين.
وق�ال النائب ع�ن اللجن�ة عبد األم�ر املياحي  يف 
العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه  صحف�ي  تري�ح 
إن »ملف�ات الفس�اد يف الع�راق، واضح�ة بينه�ا 
ازم�ة تعيينات العق�ود واالجور اليومي�ة يف وزارة 
الكهرباء، حيث أن بعضهم لم يس�تلم راتباً للشهر 
الراب�ع ع�ى الت�وايل«. وأض�اف أن »ش�خصيات 
كبرة جاءت به�ذه التعيينات، بهدف رسقة أموال 

الجباي�ة ورشكات الخصخصة الت�ي ال وجود لها 
وكل العقود التي أبرمت ليس لها واقعاً«.

وأوض�ح املياح�ي »أم�ا يف القطاع النفط�ي، فأن 
رشكات كب�رة منها خليجي�ة واجنبية تم التعاقد 
معها من قبل مس�ؤولني وم�دراء عاميني وهنالك 
امور كبرة طائلة تذهب للرشكات بغر وجه حق 

وهي عقود وهمية الوجود لها«.
واك�د ان »ملف�ات كث�رة جاه�زة يف القض�اء اذا 
اراد رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي متابعتها 
واالم�وال  فاس�دين  وم�دراء  رشكات  وتش�مل 
املهدورة بغر وجه حق ويمكن اعادتها باملحاسبة 

الحقيقية«.

عشائر ديالى ترفض عودة البيشمركة لجلوالء

نائب عن نينوى يدعو لفتح ملفات الفساد
 في المحافظة

النعاش خزينة الدولة .. 
دعوة لمالحقة االموال المسروقة

المراقب العراقي/ احمد محمد
الكت�ل  واطم�اع  واملكاس�ب  املغان�م 
السياس�ية يف الربمل�ان فرض�ت نفس�ها 
ع�ى املش�هد، فجعلت النواب يتناس�ون 
رشوطهم التي وضعوها انفس�هم امام 
من يرتش�ح ملنص�ب رئاس�ة الحكومة، 
»الجنس�ية  ال�رشوط ه�و  وم�ن ه�ذه 
الواح�دة« ال�ذي يحتم عى من يرتش�ح 
ملنص�ب حكومي رفي�ع أن يكون احادي 
الجنس�ية واليمتلك اخرى غر العراقية، 
لك�ن هذا ام�را ل�م يطبق ع�ى حكومة 
الكاظم�ي والت�ي يؤك�د برملاني�ون بان 

رئيس�ها وع�دد كب�ر م�ن وزراءه له�م 
جنسيات مزدوجة.

التواف�ق  أن  نيابي�ة  اوس�اطا  وت�رى 
فرض نفس�ه عند االتف�اق عى حكومة 
الكاظمي، مبينني أن رشط »الجنس�ية« 
هو مجرد سالح تمتلكه الكتل الزاحة أي 

مرشح ال يضمن لها مغانمها. 
صب�اح  سياس�ية،  مص�ادر  وكش�فت 
امس الثالث�اء، عن امت�الك أربعة وزراء 
الكاظمي جنس�ية  بحكوم�ة مصطفى 
مزدوجة إىل جانب العراقية، مش�رة اىل 
ان�ه ت�م التغافل ع�ن املوض�وع، كما تم 

التغاف�ل عن مواضيع ومالحظات أخرى 
من أجل تمرير الحكومة.

وأضاف�ت املصادر، أن الكتل السياس�ية 
الت�ي اتفق�ت م�ع الكاظمي عى ش�كل 
الحكومة الجديدة لم تتطرق إىل مس�ألة 
م�ن  منعه�م  ألن  الجنس�ية،  ازدواج 
الحص�ول عى املناص�ب لن يك�ون أمراً 
سهالً، يف ظل وجود قيادات حزبية كبرة 

تحمل جنسيات دول أخرى.
الربمل�ان  يف  السياس�ية  الكت�ل  وكان�ت 
قد وضع�ت رشوط�ا لتمري�ر الحكومة 
االنتقالي�ة الت�ي تح�ل مح�ل حكوم�ة 

املس�تقيل عادل عبد امله�دي، منها عدم 
ورئيس�ها  الكابين�ة  اعض�اء  ش�مول 
باجراءات املسائلة والعدالة، وكذلك عدم 
امتالكهم أي جنسية ثانية غر العراقية.
يذك�ر ان محم�د توفيق عالوي املرش�ح 
السابق لرئاسة الوزراء كان قد تخى عن 
جنس�يته الثانية الربيطانية وذلك عقب 
ترش�يحه للمنصب الحكومي، بناء عى 
طل�ب الكتل السياس�ية التي اش�رتطت 
عليه ذل�ك لكنه اعتذر ع�ن التكليف بعد 

حني ألسباب سياسية.

تفاصيل اوسع صفحة 2

»المصالح« تسقط شرط »احادية الجنسية« 
عن الكاظمي ووزراءه

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت

بغداد
الوفاةالشفاءاالصابات

البصرة
الوفاةالشفاءاالصابات

كربالء المقدسة
الوفاةالشفاءاالصابات

انبار
الوفاةالشفاءاالصابات

صالح الدين
الوفاةالشفاءاالصابات

النجف االشرف 
الوفاةالشفاءاالصابات

سليمانية
الوفاةالشفاءاالصابات

ذي قار
الوفاةالشفاءاالصابات
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املراقب العراقي/ سامراء...
ام�س  الش�عبي،  الحش�د  نف�ذ 
الثالث�اء، عملي�ة ده�م وتفتي�ش 

جنوب غرب سامراء.
وقال بي�ان ملديرية اعالم الحش�د 
تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة 
الل�واء 315  ان »ق�وة م�ن  من�ه 
بالحش�د الش�عبي تنف�ذ عملي�ة 
ده�م وتفتيش بناء عىل معلومات 

اس�تخباراتية دقيقة تشري لوجود 
داع�ش  مجموع�ة م�ن عن�ارص 
الس�بعة  مناط�ق  يف  اإلرهاب�ي 
جن�وب  والجناب�ات  والرفيع�ات 

غرب مدينة سامراء«.
واضاف ان »قوة من طوارئ اللواء 
واالس�تخبارات  والح�ركات   315
قام�ت  واالس�ناد  والهندس�ة 

بمداهمة وتفتيش تلك املناطق«.

املراقب العراقي/ االنبار...
أعلن القيادي يف حشد محافظة االنبار قطري العبيدي، امس 
الثالث�اء، عن انتهاء حملة اس�ود الجزي�رة االمنية بتفتيش 
اكث�ر م�ن 40 منطق�ة صحراوية لتأك�د م�ن خلوها من 
خاليا »داعش«.وقال العبيدي، يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراقي« إن »حملة اس�ود الجزيرة االمنية والتي تركزت 
عىل املناطق الصحراوية التي تربط املحافظة بمحافظتي 
صالح الدي�ن ونينوى انتهت بعد تحقي�ق اهدافها وعودة 
كاف�ة القطع�ات العس�كرية اىل مواقعه�ا دون وق�وع أي 

اصابات برشية يف صفوف القوات االمنية«.

واض�اف ان »الحمل�ة تهدف اىل اقتحام كاف�ة مناطق ارتكاز 
الخاليا النائمة الرهابي داعش وتطهريها بالكامل«، مبينا ان 
»القوات االمنية نفذت وبإس�ناد م�ن طريان الجيش عمليات 
دهم وتفتيش ألكثر من 40 منطقة صحراوية ذات تضاريس 
معقدة تمكن�ت من خاللها من ابط�ال مفعول العرشات من 
االجسام املفخخة واالس�تيالء عىل اسلحة متنوعة فضال عن 

تدمري انفاق ومضافات لعنارص داعش«.
يذكر ان الق�وات االمنية رشعت قبل اربعة ايام بعملية امنية 
استباقية اس�تهدفت صحراء االنبار الغربية وصوال اىل حدود 

محافظتي صالح الدين ونينوى.

ال وفاء للثعالب..!

ألواح طينية

الذي حصل ُبَعيد إزاحة الصخرة الصماء، املتمثلة بنظام 
القي�ح البعثي ع�ام 2003؛ هو بالحقيق�ة بداية رصاع 
الثعالب املهاجرة، وقد كان رصاعاً حتمياً البد أن يحدث، 
فالثعال�ب قد تتواف�ق مرحلياً، لكنه�ا يف النهاية البد أن 

تأكل بعضها.
لقد قال معظمهم ؛ أنهم ال يريدون الس�لطة، وإن كانوا 
س�عوا اليها فإنما س�عيهم اليها من أج�ل أن يخدمونا،  
وكان علين�ا أن نص�دق قولهم، ألن ال خي�ار آخر بيدنا، 
صدقن�ا قوله�م مع أنن�ا نعلم عل�م اليق�ن، وكتجربة 
إنسانية، أن أفعلهم لن تكون كأقوالهم، وكانت النتيجة 
أن ما قاموا به، ما هو إال بحث عن طريق جديد للسلطة!
 بعد س�بعة ع�رش عاما م�ن الخديع�ة، تالش�ت ثقتنا 
بثعالب السياسة، وبتنا نشتمهم بأقذع الشتائم، وألنهم 
ثعال�ب كانوا هم أيض�ا؛ وعىل عادة النس�اك املتعبدين، 
يش�تمون أنفس�هم ودموعهم تفيض بالدمع، بل ظهر 
كثري منهم عىل شاش�ات النلفزي�ون، مقرين معرتفن 
بذنوبه�م، مقري�ن بأخطائه�م، ب�ل أن منه����م من 

أعرتف بأنه لص!
لقد رس�بوا يف معظ�م اإلخاب�ارت، وال أتص�ور أن أحداً 
يمكن أن يثق بش�خص، رسب يف اختبارات عديدة، لكن 
ألن السياس�ة هي فن املمكن، وألننا ال نعرف بالحقيقة 
غريه�م، فقد كنا نذهب اىل صنادي�ق اإلختبار لنمنحهم 
ثقتن�ا، بل كنا نص�ي خلفهم مترضع�ن اىل الخالق أن 
يحفظه�م، فيم�ا كانوا يترضع�ون اليه ج�ل ثناؤه، أن 
يزيدنا غفلة كي يأكلوا مزي�د منا، تماما كدعاء الثعلب 

يوم أم الدجاج يف صالة!
اىل  تذه�ب  الن�اس  كان�ت  قديم�ا 
املش�ايخ بحثا ع�ن ع�الج عندما 
يصبهم مرض أو ج�رح، ويحكى 
ه ثعلب، فأتى  أن أحد األعراب عضَّ
إلحد ه�ؤالء املش�ايخ لريق�َيه من 
العضة، واستحيا أن يقول للراقي 
ة ثعلب، وقال:  إن�ه أصيَب من َعضَّ
ني ذئٌب؛ فاْرِق��ني منها، فبدأ  عضَّ
الراق�ي بالق�راءة علي�ه والنفث، 
فق�ال له بص�وٍت منخفض: حبذا 

– أيها الشيُخ – أن تخلَط رقيَتَك هذه 
بِ��ُرْق��َيِة الثعالب!

قصة ه�ذا األعرابي وعضة الثعل�ب؛ تخترص لنا حكاية 
ترصف�ات السياس�ين كلها، كم�ا توضح لن�ا  مواقف 
غالبية؛ من نسميهم جزافا بالنخب الفكرية واإلعالمية 
تج�اه األحداث؛ فجميعه�م يتحدثون عن »قي�م عليا«، 
وع�ن »أخالقي�ات« و«أه�داف نبيل�ة«؛ وع�ن »واجب« 
محارب�ة الفس�اد، وع�ن »أولوي�ات« الوط�ن واملواطن 
واملواطنة والوطني�ة، ب�«طنن« كنا احت تأثريه املخدر 

لسبعة عرش عاما.
 لك�ن اله�دف الحقيقي للس�يايس الثعلب، يظ�ل قابًعا 
تح�ت تل�ك الش�عارات الظاهري�ة، وذل�ك أن الجمهور 
يبح�ث عن البطل، الذي يمثل تل�ك القيم العليا، ويحقق 
تلك األهداف الس�امية، والسيايس يطرح نفسه عىل أنه 
هو البطل الذي يحقق ذلك، فهو داعية الخري والحس�ن 
والجم�ال، وهو محم�ل القيم العلي�ا وصاحب األهداف 
النبيل�ة، ويصور لن�ا خصومه عىل أنهم دع�اة الرشور 

والقبح واألهداف الشخصية الدنيئة!
الثعلب السيايس تقف معه وخلفه وسائل إعالم جبارة، 
تمتلك مواهب وآليات عظيمة، اتتكفل بصنع ذلك كله! 

كالم قبل السالم: ساستنا ومن يتحكمون يف صنع القرار 
به�ذا البلد رضعوا حليب الثعال�ب، فقد أوهموننا بأنهم 
ردوا لنا حقوقنا السياس�ية وخرياتن�ا االقتصادية، غري 
أنهم يف حقيقة األمر ال يردون لنا إال أوهاما يصنعونها، 
لنتهاف�ت عليه�ا ليأخذوا منا يف غم�رة تهافتنا عىل تلك 

األوهام، ما تبقى من خريات ومقومات ..!
سالم..

قاسم العجرش 

المراقب العراقي/ احمد محمد
الكت�ل  واطم�اع  واملكاس�ب  املغان�م 
السياس�ية يف الربمل�ان فرضت نفس�ها 
عىل املش�هد، فجعلت النواب يتناس�ون 
رشوطهم التي وضعوها انفس�هم امام 
من يرتش�ح ملنص�ب رئاس�ة الحكومة، 
وم�ن ه�ذه ال�رشوط ه�و »الجنس�ية 
الواح�دة« ال�ذي يحتم عىل من يرتش�ح 
ملنص�ب حكومي رفي�ع أن يكون احادي 
الجنس�ية واليمتلك اخرى غري العراقية، 
لك�ن هذا ام�را ل�م يطبق ع�ىل حكومة 
الكاظم�ي والت�ي يؤك�د برملاني�ون بان 
رئيس�ها وع�دد كب�ري م�ن وزراءه له�م 

جنسيات مزدوجة.
التواف�ق  أن  نيابي�ة  اوس�اطا  وت�رى 
فرض نفس�ه عند االتف�اق عىل حكومة 
الكاظمي، مبينن أن رشط »الجنس�ية« 
هو مجرد سالح تمتلكه الكتل الزاحة أي 

مرشح ال يضمن لها مغانمها. 
صب�اح  سياس�ية،  مص�ادر  وكش�فت 
امس الثالث�اء، عن امت�الك أربعة وزراء 
بحكوم�ة مصطفى الكاظمي جنس�ية 
مزدوجة إىل جانب العراقية، مش�رية اىل 
انه ت�م التغافل ع�ن املوض�وع، كما تم 
التغاف�ل عن مواضيع ومالحظات أخرى 

من أجل تمرير الحكومة.
وأضاف�ت املصادر، أن الكتل السياس�ية 
الت�ي اتفق�ت م�ع الكاظمي عىل ش�كل 
الحكومة الجديدة لم تتطرق إىل مس�ألة 
م�ن  منعه�م  ألن  الجنس�ية،  ازدواج 
الحص�ول عىل املناص�ب لن يك�ون أمراً 
سهالً، يف ظل وجود قيادات حزبية كبرية 

تحمل جنسيات دول أخرى.
الربمل�ان  يف  السياس�ية  الكت�ل  وكان�ت 

قد وضع�ت رشوط�ا لتمري�ر الحكومة 
االنتقالي�ة الت�ي تح�ل مح�ل حكوم�ة 
املس�تقيل عادل عبد امله�دي، منها عدم 
ورئيس�ها  الكابين�ة  اعض�اء  ش�مول 
باجراءات املسائلة والعدالة، وكذلك عدم 
امتالكهم أي جنسية ثانية غري العراقية.
يذك�ر ان محم�د توفيق عالوي املرش�ح 
السابق لرئاسة الوزراء كان قد تخىل عن 
جنس�يته الثانية الربيطانية وذلك عقب 
ترش�يحه للمنصب الحكومي، بناء عىل 
طل�ب الكتل السياس�ية التي اش�رتطت 
عليه ذل�ك لكنه اعتذر ع�ن التكليف بعد 

حن ألسباب سياسية.
ه�ذا وتنصل�ت الكت�ل السياس�ية خالل 
الدورات النيابية الس�ابقة عن التصويت 
ع�ىل قان�ون يف الربملان يمن�ع مزدوجي 
للمناص�ب  الرتش�ح  م�ن  الجنس�ية 
الحكومي�ة العليا او املراتب العس�كرية 
املتقدمة، حيث عزت اوس�اطا نيابية اىل 
أن ه�ذا الرفض الس�يايس يأتي المتالك 
غالبي�ة اعضاء الربملان جنس�يات ثانية 

غري.
وش�هدت الحكوم�ات الس�ابقة وج�ود 
ت�م  لك�ن  الجنس�ية  مزدوج�ي  وزراء 
التغافل عنهم بس�بب التوافق السيايس، 
فه�ل يات�رى كان له�ذا التواف�ق دور يف 

تكرار مشهد التغافل من قبل الربملان؟.
وللحدي�ث اكث�ر عن ه�ذا امللف وم�ا اذا 
كانت االوس�اط الربملانية قد استخدمت 
ه�ذا املل�ف كورق�ة الزاح�ة املرش�حن 
ملنصب رئاس�ة الوزراء ممن ال يضمنون 
مغانم الكتل اكدت النائبة يف الربملان ندى 
ش�اكر جودت، أن »الكتل السياس�ية يف 
الربملان وعند توافقها عىل رئيس الوزراء 

الجدي�د مصطفى الكاظم�ي تخلت عن 
أن  بع�د  وذل�ك  الجنس�ية«  »مزدوج�ي 
تلمس�ت املناص�ب والوع�ود الوزارية يف 

ظل حكومته«.
وقال�ت ج�ودت، يف ترصيح ل�� »املراقب 
العراقي« إن »الكاظم�ي وعدد كبري من 
اعضاء كابيته يمتلكون جنسيات ثانية، 
وبعل�م م�ن مجل�س الن�واب واملكونات 
السياس�ية املتوفق�ة ع�ىل الكاظم�ي«، 
مشرية اىل أنها »تحدثت مع نواب اخرون 
عن هذا امللف لكن ألحد يس�مع حس�ب 

قولها«.
»التوافقي�ة  أن  اىل  ج�ودت  واش�ارت 
وتقاس�م املناص�ب طغ�ت عىل املش�هد 
ورشوط تمرير الوزارة بدل من الرشوط 
القانونية الت�ي تعتاد الكتل السياس�ية 
ع�ىل وضعها امام من يرتش�ح لرئاس�ة 

الحكومة او يتم ترشيحه وزيرا فيها«.
رشط  »مس�ألة  أن  ج�ودت،  وبين�ت 
»مزدوج�ي الجنس�ية« ووضعها رشطا 
امام مرشحي رئاسة الوزراء، هي مجرد 
حج�ر عثرة ام�ام كل مرش�ح ال يضمن 

للكتل حصصها الوزارية يف كابينته«.
ولفت�ت اىل ان »حكوم�ة الكاظمي وبعد 
ان ش�كلت ع�ىل اس�اس ارض�اء الكتل 
السياس�ية وتقاس�م املناص�ب بينه�ا، 

مررت فيها اسماء مزدوجة الجنسية«.
وتابع�ت أن »ع�دد من الن�واب يراقبون 
بجدية حكومة مصطفى الكاظمي وهي 
امام فرص�ة لتنفيذ برنامجه�ا الوزاري 
الذي اعلنت عنه امام الربملان«، مش�ددة 
عىل أن »هناك س�يكون حساب شديد يف 
حال ع�دم تنفيذ البنود االسياس�ية فيه 

وخالل فرتة محددة من الوقت«.

التوافق يعيد فرض نفسه على المشهد السياسي
يتصدرهم رئيسهم.. عدد من وزراء الكاظمي من »مزدوجي« الجنسية والكتل تغض الطرف

 العشوائيات اصبحت امر واقع، 
يمكن للحكوم���ه بيع األراضي 
للمتجاوزي���ن عليها وتمليكها 
اج���ر  يس���اوي  بمبل���غ  له���م 
المثل يتم دفعه بالتقس���يط 
المستلمة  األموال  وتس���تخدم 
الضرورية  الخدم���ات  لتوفي���ر 
ماء مج���اري كهرب���اء تبليط 
وتنظي���م المناطق لمحو صفة 
العشوائية عنها،  #ازمة_مالية

تــغريدة

النائب محمد الدراجي

املراقب العراقي/ بغداد...
شدد تحالف الفتح امس الثالثاء، عىل املطالبات باجبار 
حكومة إقليم كردس�تان عىل دفع املبالغ املستحقة عىل 
األقلي�م والخاصة بصادراته النفطية للحكومة املركزية 
قب�ل التف�اوض مج�دداً ع�ىل تل�ك الص�ادرات ورواتب 

موظفي إقليم كردستان مع بغداد.
وقال�ت النائبة عن التحالف ميثاق الحامدي، يف ترصيح 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي«إن »مل�ف ام�وال النف�ط 

وحكوم�ة االقليم والحكومة االتحادية ملف ش�ائك جدا 
واملفاوضات بن الطرفن ال تش�رتط قب�ل بدئها مجدداً 

دفع املبالغ السابقة قبل االتفاق والتفاوض«.
ورأت ان »الحكوم�ة االتحادي�ة قد تش�رتط عىل اإلقليم 
دفع ما بذمته من أموال قبل إضافة اية استحقاقات له 

يف موازنة 2020 او موازنة العام املقبل«.
ودع�ت الحام�دي »إقلي�م كردس�تان اىل القي�ام ببادرة 
حس�ن ني�ة ودف�ع األم�وال املتأخ�ر دفعه�ا للحكومة 

املركزية لتوفري أجواء إيجابية تستبق عودة املفاوضات 
مجدداً«.

وم�ن املق�رر ان ي�زور وف�د وزاري رفي�ع م�ن اقلي�م 
كردس�تان برئاس�ة رئي�س حكوم�ة االقلي�م م�رور 
بارزاني بغداد لعق�د مباحثات تخص عدة ملفات.يذكر 
ان حكوم�ة كردس�تان بذمته�ا 128 ملي�ار دوالر ع�ن 
عملي�ات بيع النفط من�ذ 2014 ولم تدف�ع دوالرا واحد 

للحكومة االتحادية.

تحالف الفتح: على حكومة كردستان دفع 128 مليار دوالر للحكومة االتحادية قبل الحوار

تنفيذ عملية دهم وتفتيش حشد االنبار يعلن تفتيش 40 منطقة صحراوية خالل »اسود الجزيرة«
جنوب غرب سامراء

ط 
شري

ال
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اتهامات تطال بارزاني وحزبه بقتل متظاهري دهوك
املراقب العراقي/ بغداد...

أكد عضو االتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، 
امس الثالثاء، ان مطالبة املعلمن واملدرس�ن بحقوقهم 
امر مكفول ودستوري، مشريا إىل أن حزبه غري مسؤول 
عن االنتهاكات التي رافقت التظاهرات.وقال خوش�ناو، 
يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن »االتحاد الوطني 
غري مس�ؤول عن االنتهاكات التي حصل�ت عىل الكوادر 
الرتبوي�ة والتعليمية يف دهوك وهذه املحافظة مس�وؤل 
عنه�ا حزب بارزاني ولذلك يتحمل املس�ؤولية الكاملة«.
وأض�اف، أن »رواتب املوظفن مقطوعة منذ بداية العام 
الحايل بسبب سياسة االقليم الخاطئة وخالفه مع املركز 
ونحن يف االتحاد نؤمن بأن التظاهرات حق دس�توري«، 
مؤك�دا أن »التج�اوز ع�ىل التظاه�رات ام�ر مرف�وض 
وغري مقبول ابدا«.وش�دد خوش�ناو عىل »عدم السماح 
باالعتداء ع�ىل اي متظاهر يطالب بحقه«، داعيا الحزب 
الديمقراطي الكردس�تاني برئاسة مسعود البارزاني إىل 

»تفهم خطورة املرحلة وتحملها«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت وزارة الرتبية، ام�س الثالثاء، عن قرارها 
بش�أن الع�ام ال�درايس الح�ايل للصف�وف غ�ري 

املنتهية من املرحلتن االبتدائية والثانوية .
وقالت الوزارة يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »هيئ�ة ال�رأي برئاس�ة وزير 
الرتبي�ة عي حميد مخلف ناقش�ت ضمن جدول 

أعمالها يف جلس�تها الدورية، قرارات عدة ومنها 
املتعلق�ة بالصف�وف غ�ري املنتهي�ة للمرحلتن 

االبتدائية والثانوية«.
وأضاف�ت، أنه »ت�م اعتماد درج�ة النصف األول 
 )2020/2019  ( الح�ايل  ال�درايس  الع�ام  م�ن 
يف  املنتهي�ة  غ�ري  للصف�وف  للنج�اح  كدرج�ة 
املرحل�ة االبتدائي�ة، ويس�مح للتلمي�ذ الراس�ب 

ب�أداء امتحان الدور الثاني الحقاً يف جميع املواد 
التي رس�ب فيها، وكذلك اعتماد درجة الكورس 
األول للصفوف غري املنتهية للمراحل املتوس�طة 
واإلعدادي�ة والتعلي�م املهن�ي ومعاه�د الفنون 
الجميل�ة كدرج�ة للنج�اح، ويس�مح للطال�ب 
الراس�ب اداء امتح�ان ال�دور الثان�ي يف جمي�ع 

الدروس التي رسب فيها«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد النائب عن ائتالف الفتح فاضل جابر، 
ام�س الثالث�اء, ان هيئ�ة رئاس�ة مجلس 
الن�واب تجتمع حاليا ملناقش�ة طلب عدد 
م�ن الن�واب بتحدي�د موعد لعقد جلس�ة 
جدي�دة للربمل�ان خالل األس�بوع الجاري, 
مرجحا اصدار قرار بعقد الجلس�ة املقبلة 

بعد عطلة عي�د الفطر املبارك.وقال جابر، 
يف ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»هيئ�ة رئاس�ة مجل�س الن�واب تناق�ش 
طلبات عدد من النواب لعقد جلس�ة خالل 
األسبوع الجاري ملجلس النواب وان الهيئة 
مازالت مجتمع�ة لتحديد موعد الجلس�ة 
املجل�س  »رئاس�ة  ان  املقبلة«.وأض�اف 

تنتظر رئي�س الوزراء مصطفى الكاظمي 
بارسال أسماء الوزراء املرشحن للوزارات 
الشاغرة كاس�اس لعقد الجلسة«.ورجح 
جابر أن »يصدر رئيس املجلس قرارا بعقد 
الجلس�ة املقبل�ة بع�د عطلة عي�د الفطر 
املبارك بس�بب ع�دم االنتهاء من تس�مية 

مرشحي الوزارات الشاغرة«.

التربية تصدر قرارات حاسمة بخصوص السنة الدراسية للصفوف غير المنتهية 

ترجيحات بعقد جلسة نيابية خالل يومين

اعت�رب النائ�ب عن تحالف س�ائرون صب�اح العكيي، ام�س الثالثاء، أن 
رغبة الكتل يف بقاء املحاصصة كانت السبب يف »تعطيل« قانون الخدمة 
االتحادي الذي وصفه بأنه »حلم كل الش�باب واملوظفن وبوابة لتهدئة 
الش�ارع«.وقال العكي�ي، يف ترصي�ح لرادي�و »س�ومر اف ام« وتابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »قانون الخدم�ة االتحادي م�ن القوانن املهمة 
الت�ي صوت عليها مجلس الن�واب، بناء عىل قانون 
رف�ع م�ن الس�لطة التنفيذي�ة، وإن واج�ب 
القان�ون ومس�ؤوليته ه�و إع�ادة بن�اء 
الثقة بن املواط�ن والحكومة بتعيينات 
مركزي�ة وحس�ب حاجة ال�وزارات 
وبعدال�ة فائقة، إضافة إىل توزيع 
االس�تحقاقات يف الوظائف، كما 
أن�ه يرفع املحاصص�ة يف اختيار 
املناص�ب  وخاص�ة  املناص�ب 
الخاصة«.وأض�اف العكي�ي، أن 
»رغب�ة الكت�ل يف بق�اء املناص�ب 
محاصص�ة كانت الس�بب يف تعطيل 
هذا القانون الذي كان حلم كل شاب وكل موظف يريد 
اإلنصاف يف بلد يعاني من فوىض إدارية مقصودة«، مشدداً عىل »أهمية 
أن يفه�م الجمي�ع أن مجل�س الخدم�ة هو ح�ل مهم جداً م�ن الحلول 

الرئيسية وبوابة لتهدئة الشارع الذي فقد الثقة بالحكومة«.

أذاعيترصيح
نائب: المحاصصة عطلت قانونًا 
يمثل حلمًا للموظفين والشباب
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االربعاء 20 أيار 2020 العدد 2340 السنة العاشرة

أكد املدي�ر التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فات�ح بريول ، أن الوكالة 
س�تزيد م�ن دعمها للع�راق، ثاني اكرب منت�ج للنفط يف اوب�ك، بينما 
يواج�ه تأخريات متوقع�ة يف إنجاز مش�اريع حيوية بس�بب الهبوط 
بأسعار النفط.وقال بريول يف بيان له عقب إجرائه مكاملة هاتفية مع 
رئيس وزراء، مصطفى الكاظمي: “اتفقت أنا ورئيس الوزراء عىل ان 
تضاع�ف وكال�ة الطاقة الدولية من دعمها للع�راق يف مختلف قضايا 
الطاقة، وباألخص يف مج�ال الكهرباء والغاز”.وأضاف: “من بني أهم 
االمور االساس�ية الت�ي تواجه الع�راق املقيد ماليا االن ه�ي الحاجة 
ملراجعة أطر برامجه االستثمارية، لضمان عدم تعريض مشاريع بنى 

تحتية حيوية للتوقف بسبب االفتقار للتمويل”.

مدير الطاقة الدولية: العراق مقيد 
ماليًا وسنضاعف دعم العراق 

اكد وزير النقل نارص بندر ، ان واردات مطارات االقليم 
تذهب اىل جهات غري معلومة، مش�ريا إىل أنه لم نتس�لم 

دينارا واحدا من واردات مطارات كردستان.
وقال بندر ، إن “وزارة النقل لم تتسلم دينارا من واردات 
مطاري اربيل والسليمانية علما ان املوافقات الرسمية 
والرشوط هي من املركز لكن لالسف ال نعلم اين تذهب 
اموال املط�ارات يف اقليم كردس�تان ولدينا ايضا تحرك 

جدي إزاء هذا املوضوع”.
وأض�اف بن�در، أن “مط�ار كركوك س�يتم فتح�ه بعد 
ش�هرين”، مشريا يف الوقت ذاته إىل أن “مطار املوصل ال 

يمكن فتحه اىل االن ألسباب فنية كبرية”.

وزير النقل: لم نستلم دينارا واحدا 
االقت�صاديمن واردات مطارات كردستان

تعت�زُم وزارُة التخطيِط االس�بوَع الحايل بالتنس�يِق مَع 
الجهاِت املعنيِة أالخرى عقَد اجتماع موسع للوقوف عىل 
تفاصيل ومعوقات التعداد السكاني، مؤكدة وجود مساع 
حثيث�ة لتطبي�ق القوانني التي تس�اهم بزي�ادة واردات 
الدولة.وق�ال وزيرالتخطي�ط خالد بت�ال ، إن “الحكومة 
تعم�ل عىل تطبي�ق الكثري من القوان�ني التي تمس حياة 
املواطن بش�كل مبارش ويف الوقت نفس�ه تس�هم بزيادة 

واردات الدولة السيما يف هذا الظرف الصعب”.
واض�اف ان “م�ن ب�ني تل�ك القوان�ني، قان�ون التعرفة 
الجمركي�ة وتفعي�ل الرضائ�ب ع�ىل ال�رشكات العاملة 
يف الع�راق مث�ل رشكات الهات�ف النقال وجمي�ع األمور 

املتعلقة بالرضائ�ب وغريها وُتضمينها يف قانون املوازنة 
االتحادية”.

وبش�أن إجراء التعداد الس�كاني أكد وزير التخطيط، أن 
“األسبوع الجاري سيشهد انعقاد اجتماع ملناقشة ملف 
اجراء التعداد الس�كاني مع اللجن�ة املعنية للوقوف عىل 

تفاصيل العمل ومعوقاته”.
وأوضح، أن “االجتماع س�يتعرف عىل االستعدادات التي 
ت�م التوص�ل اليها م�ع تلك اللج�ان، يمكن م�ن خاللها 
توضيح بعض التفاصيل بما يتعلق بهذا امللف”، مش�ريا 
اىل ان “ه�ذا املل�ف يحت�اج اىل تخصيص�ات مالية كبرية 

اليمكن توفريها حاليا”.

كش�فت اللجنة املالية النيابية، اهم االجراءات الواجب اتخاذها للخروج من 
االزمة االقتصادية التي سببها انهيار اسعار النفط، مؤكدة ان العراق يجب 

ان يؤجل تسديد قروضه وينهي ملف متعددي الرواتب ويحارب الفساد.
وق�ال عضو اللجن�ة النائب جمال احمد يف ترصي�ح ، ان “الحكومة البد لها 
من اتخاذ اجراءات من ش�انها تخفيف االزمة املالية الراهنة جراء انخفاض 

اسعار النفط”.
واض�اف ان “الحكوم�ة يج�ب ان تتحرك باتج�اه تاجيل تس�ديد القروض 
وتوق�ف تع�دد الروات�ب خاص�ة ان هن�اك من يحص�ل عىل اكثر م�ن راتب 

حكومي يف آن واحد”.
وب�ني ان “القضاء عىل الفس�اد كفيل بتجاوز االزمة الراهن�ة”، الفتا اىل ان 
“املناف�ذ الحدودية من املمكن ان ترفد البلد باي�رادات جيدة مع االخذ بنظر 

االعتبار القضاء عىل الجهات املسيطرة عليها”.

أعلن وزي�ر التخطيط خالد 
بت�ال نج�م ، ع�زم وزارته 
الت�ي  القوان�ني  لتطبي�ق 
واردات  بزي�ادة  تس�اهم 
قان�ون  بينه�ا  الدول�ة، 
وتفعيل  الجمركية  التعرفة 

الرضائب.
ترصي�ح  يف  بت�ال  وق�ال 
“الحكوم�ة  إن  صحف�ي، 
تعمل عىل تطبيق الكثري من 
القوان�ني التي تم�س حياة 
املواطن بش�كل مبارش ويف  
الوقت نفسه تسهم بزيادة 
يف  الس�يما  الدول�ة  واردات 

هذا الظرف الصعب”.
واض�اف ان م�ن ب�ني تل�ك 
التعرفة  قان�ون  القوان�ني، 
الجمركية وتفعيل الرضائب 
ع�ىل ال�رشكات العامل�ة يف 
العراق مثل رشكات الهاتف 
األم�ور  وجمي�ع  النق�ال 

بالرضائب وغريها  املتعلقة 
وُتضمينها يف قانون املوازنة 

االتحادية.
التع�داد  إج�راء  وبش�أن 
وزي�ر  أك�د  الس�كاني 
“األس�بوع  أن  التخطي�ط، 
الج�اري سيش�هد  انعق�اد 
مل�ف  ملناقش�ة  اجتم�اع 
التعداد السكاني مع  اجراء 
اللجن�ة املعنية للوقوف عىل 
تفاصيل العمل ومعوقاته”.
وأشار بتال إىل ان “االجتماع 
االستعدادات  عىل  سيتعرف 
الت�ي تم التوص�ل اليها مع 
تل�ك اللج�ان، يمك�ن م�ن 
بع�ض  توضي�ح  خالله�ا 
التفاصي�ل بم�ا يتعلق بهذا 
املل�ف”، الفت�ًا إىل أن “ه�ذا 
امللف يحتاج اىل تخصيصات 
اليمك�ن  كب�رية  مالي�ة 

توفريها حاليا”.

التخطيط :تطبيق قانون التعرفة الجمركية وتفعيل الضرائب بموازنة 2020
باملئ�ة م�ن  ، ع�ن رشاِء 55  العم�ِل والش�ؤوِن االجتماعي�ة  كش�فْت وزارة 
اس�هم مرشوع دواج�ن الديوانية الس�تثمارها بهدف زيادة اي�رادات صندوق 
الضم�ان االجتماعي .وق�ال مدير عام دائ�رة التقاعد والضم�ان واالجتماعي 
بال�وزارة رائد جب�ار باهض يف بي�ان ، ان “الدائرة قامت ب�رشاء 55 باملئة من 
اس�هم مرشوع دواج�ن الديوانية لغرض اس�تثمارها لزي�ادة واردات صندوق 
التقاع�د والضم�ان االجتماع�ي، وذل�ك خ�الل زي�ارة ميداني�ة للم�رشوع”.

وأض�اف باه�ض، أن “امل�رشوع نفذ عىل مس�احة 13 
ال�ف دون�م وف�ق مواصف�ات عاملي�ة وم�ن املؤمل 
أن يك�ون م�ن أك�رب مش�اريع الدواج�ن يف الرشق 
األوسط، ومن ش�انه سد حاجة الس�وق العراقية 
م�ن الدواجن”، مبين�ا أن “امل�رشوع يضم حقوال 
لرتبي�ة الدج�اج ومفاق�س وحقوال النت�اج بيض 

املائ�دة ومواق�ع لالع�الف الت�ي توف�ر اج�ود ان�واع 
االعالف”.وأشار إىل “وجود خطة لتوسعة بقية الحقول 

مستقبال لزيادة الطاقة اإلنتاجية إىل اضعاف ما هي 
علي�ه االن، والعمل وفق أح�دث املواصفات العاملية 

م�ن أجهزة ومكائ�ن ولقاحات ونظم س�يطرة”، 
مؤك�دا أن “ت�م الرتكي�ز اثناء زي�ارة املرشوع 

عىل شمول جميع العاملني فيه بالضمان 
االجتماع�ي م�ع رضورة توفر رشوط 

الصحة والسالمة املهنية”.

شمول العاملين بمشروع دواجن 
الديوانية بالضمان االجتماعي

النزاه�ة  هيئ�ة  كش�فت 
نتائ�ج  ع�ن   ، االتحادي�ة 
تحريه�ا ع�ن وج�ود نقص 
يف م�ادة الحنط�ة يف مخازن 
سايلو النجف األفقي، مبينة 
أن كمي�ة النق�ص تص�ل إىل 
أكثر من )750( طناً، بقيمة 
 )400,000,000( تتج�اوز 

مليون دينار.
وذك�رت الهيأة يف بي�ان، أن 
تحقي�ق  مكت�ب  “م�الكات 
إىل  انتقل�ت  الت�ي  النج�ف 
األفق�ي  النج�ف  س�ايلو 
بالتعاون مع دائ�رة الرقابة 
التجاري�ة واملالي�ة يف وزارة 
م�ن  تمكن�ت  اذ  التج�ارة، 
اإلدخ�ال  س�ندات  ضب�ط 
الخاصة  املخزن�ي  واإلخراج 
املحلي�ة  الحنط�ة  بم�ادة 
مخ�ازن  يف  أوىل  درج�ة   –
للرشك�ة  التاب�ع  الس�ايلو 

الحب�وب  لتج�ارة  العام�ة 
 2019/5/4( م�ن  للم�دة 

لغاية 2020/4/1(.
“وج�ود  الدائ�رة  وأك�دت 
نقٍص يف م�ادة الحنطة بلغ 
كغ�م(،  و498  طن�اً   752(
وأن قيمت�ه الكلي�ة وصل�ت 
إىل )421,120,000( مليون 
دينار، الفتة إىل أن التسعرية 
الرس�مية للط����ن الواحد 
أل�ف   )560,000( تبل�غ 

دينار”.
وتابع�ت أن�ه “ت�م تنظي�م 
أص�ويل  ضب�ط  مح�رض 
باملضبوطات يف العملية التي 
َذت بناًء عىل مذكرة ضبط  ُنفِّ
قضائية، وعرضه عىل السيد 
التحقي�ق  محكم�ة  ق�ايض 
النزاهة يف  املختصة بقضايا 
اإلج�راءات  التخاذ  النج�ف؛ 

القانونية املناسبة”.

اختفاء 752 طنًا من مادة 
الحنطة من سايلو النجف

اجتماع حكومي موسع لبحث 
استعدادات التعداد السكاني

أعلن�ت وزارة العم�ِل والش�ؤوِن االجتماعي�ِة ، أن�ه 
س�يتم اطالق راتِب املعنِي املتفرِغ ح�اَل اكماِل جميِع 
االجراءاِت القانونيِة واملالية الخاصة بعملية الرصف.

وقال رئيس هيئة ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة 
بال�وزارة عص�ام عب�د اللطيف التميم�ي يف بيان ، إن 
“الهيئة اس�تكملت جميع االج�راءات الفنية واملالية 
والقانوني�ة الخاص�ة ب�رصف رات�ب املع�ني املتفرغ 
للمستفيدين املستلمني سابقا )امللحق(، واملستفيدين 
من مرصف الرش�يد، وس�وف يتم اطالق الراتب حني 
اس�تكمال اإلج�راءات املرصفية الخاص�ة باملصارف 
التي تتعامل معها الهيئة”.وأضاف التميمي، أنه “تم 
تس�ليم ملفات الدف�ع اىل املصارف م�ن أجل الرصف 

عن طريق الدفع اإللكرتوني ع�رب مصارف الرافدين، 
والرش�يد، واش�ور”.من جانب اخر، ذكر التميمي ان 
“الهيئة اجرت تنس�يقاً مع منظم�ات املجتمع املدني 
به�دف تنفيذ برامج مش�رتكة للنه�وض بواقع ذوي 
اإلعاق�ة ، خاصة ما يتعل�ق منها بامكاني�ة التعاون 
لدع�م دار املرشدات من خالل برام�ج التأهيل الفنية 
لتمكني النس�اء اقتصاديا وخاص�ة من ذوات االعاقة 

لزجهن يف سوق العمل ودمجهن يف املجتمع”.
وش�دد التميمي عىل “رضورة التنسيق والتعاون مع 
منظم�ات املجتمع املدني والعمل معها كفريق واحد، 
من اج�ل النهوض بواق�ع رشيح�ة ذوي االعاقة من 

خالل برامج الدعم املشرتكة”.

المالية النيابية توضح  االجراءات الواجب العمل تحدد موعد إطالق راتب المعين المتفرغ
اتخاذها للخروج من االزمة 

أعلنت وزارة النفِط، ، عن تنفيذها خططا الستثماِر 3400 مقمق من 
الغ�اِز املصاحِب والطبيع�ي بعَد اْن نجحت باس�تثماِر ما يقارُب ال�� 
2700 مقمق منه، مؤك�دة نجاحها بتصدير 2000 مرت مكعب يوميا 

من املكثفات اضافة اىل الف طن من الغاز املسال.
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز والتصفية حامد يونس الزوبعي 
، ان “ال�وزارة لديها خطة تحت التنفيذ من ثالثة محاور، االول والذي 
تم�ت املبارشة فيه باس�تثمار الغ�از والذي يتطلب اس�تثمارها مددا 
قص�رية كعزل الغاز من النفط »الغاز املصاحب« وهذه اس�تثماراتها 
تكون رسيع�ة وتتطلب عملي�ات تجفيف فقط وايصاله�ا اىل مواقع 
االستهالك كاملحطات الكهربائية واملواقع الصناعية”، مبينا ان “هذا 

املح�ور عملت علي�ه الوزارة ونجح�ت بزيادة اس�تثمار الغاز يف هذه 
املرحل�ة م�ن 700 مقمق اىل 1500 مقمق خالل م�دة تنفيذ الخطة”.
وأضاف الزوبعي، ان “املحور الثاني من الخطة يقيض بتاهيل عدد من 
محطات التجميع التي تعنى بغازات املرحلة الثانية ورفع انتاجياتها 
كالغاز الس�ائل واملكثفات ونجحت الوزارة بالوصول اىل حد االكتفاء 
الذات�ي من خالل اعادة تاهيل املحطات وتح�ول العراق اىل مصدر، اذ 
يصدر حاليا الف طن يوميا من الغاز املس�ال وبحدود الفي طن يوميا 
م�ن املكثفات اىل االس�واق العاملية”.واش�ار الزوبع�ي اىل ان “املحور 
الثالث من الخطة يتضمن اس�تثمار الغاز يف الحقول من خالل انشاء 
معالج�ات الغاز وهذه الخطة تتطلب بن�اء مجمعات ملعالجات الغاز 

التي التوجد فيها منشآت”، مبينا أن “الوزارة تمكنت بهذا الصدد من 
اكمال التعاقد والبدء باستثمار غاز النارصية بطاقة 200 مليون قدم 
مكعب قيايس يوميا ومرشوع اس�تثمار الغاز يف الحلفاية بمحافظة 
ميس�ان بطاقة 300 مليون قدم مكعب قيايس يوميا وكذلك مرشوع 
ارط�اوي يف غاز البرصة بطاق�ة 400 مليون قدم مكعب قيايس تحت 
االنش�اء ومرشوع غرب القرنة 2 وعدد من الحقول الصغرية لتجميع 
كمي�ات م�ن الغاز تص�ل اىل 300 ملي�ون قدم مكع�ب قيايس”.وبني 
ان “هذه املش�اريع س�توفر 1200 مقمق يوميا م�ن الغاز اضافة اىل 
الغ�از املنتج من املرحلة االوىل والذي يتحق�ق منها االن بحدود 1500 
مقمق وبذلك س�يصل انتاج العراق من الغاز املصاحب لعمليات انتاج 

النف�ط اىل 2700 مقم�ق وبذلك تكون الوزارة ق�د نفذت خطتها بهذا 
الجانب”.اما بخص�وص الغاز الحر والذي تبل�غ كمياته بحدود 700 

مقم�ق وم�وزع عىل حق�ي املنصورية يف محافظة دي�اىل وعكاز يف 
االنباراوض�ح الزوبع�ي ان “الوزارة تعمل عىل اع�ادة احياء العمل 
فيهم�ا واعادة عمل ال�رشكات املحالة لهما والتي توقفت بس�بب 

االوضاع االمنية يف تلك املناطق خالل السنوات السابقة”، موكدا ان 
“هذه املش�اريع باكملها ستدخل بشكل تدريجي بمدة ال 

تزيد عن ثالث س�نوات ما سيساعد العراق عىل استثمار 
كام�ل الكميات املتاحة من الغاز والوصول به اىل 3400 

مقمق”.

عرقلة توزيع الرواتب يرفع احتياطي المصارف االهلية بمزاد العملة و »المواطن« يقع ضحية »التوطين«
عملها يشوبه الكثير من الشبهات

 بل إنها متأخر حتى يف التعامل مع )العمالء( املودعني أموالهم 
يف تل�ك املص�ارف الت�ي دخل الكث�ري منها يف مش�اكل قانونية 
بسبب نقص السيولة، ما دفع البنك املركزي الحجز عىل أمالك 
تل�ك املص�ارف، لكن أم�وال املودع�ني التزال غري مس�رتجعة، 
فكيف س�يكون األمر مع مرتب�ات املوظفني الذي�ن يعتمدون 
عليه يف تسيري شؤونهم الحياتية طوال أيام الشهر والتي تزداد 
بش�كل مطرد نتيجة التقاعس الحكومي والفس�اد الذي ينخر 

مفاصل الدولة؟.
توط�ني رواتب املوظفني كش�ف عورات املص�ارف االهلية من 
خالل ضعف نظامه�ا االئتماني وتراجع خدماتها وعدم توفري 
رصافات آلية لألعداد الضخمة من املوظفني , مما انعكس عىل 
وضع املوظفني املوطنة رواتبهم بس�بب وج�ود تأخري متعمد 
لتوزي�ع الرواتب واالس�تفادة منه�ا يف مزاد العمل�ة من خالل 
االتف�اق عىل تأخري الرات�ب يومني او اكثر مع االقس�ام املالية 

يف الوزارات.
وعم�دت املص�ارف العاملي�ة لتحفي�ز املواطن�ني ع�ىل اقتن�اء 
البطاق�ات اإللكرتوني�ة م�ن خالل جمل�ة من املزاي�ا , لكن يف 
الع�راق كانت العملي�ة مختلفة فالبطاقة الت�ي يحصل عليها 
املتعاملون مع تلك املصارف العاملية مجانا ومصارفنا تمنحها  
مقاب�ل 25 ال�ف دينار , كما ان اية امتي�ازات للموظف التوجد 
سوى القروض والتي عزف اغلبهم عنها بسبب الفوائد العالية 
الت�ي تقل كاه�ل هذه الرشيح�ة والخدمات االخ�رى ليس لها 

يشء عىل ارض الواقع.
وحولل هذا املوضوع ابدى من الخبري املايل س�امي سلمان رأيه 

يف اتص�ال مع ) املراق�ب العراق�ي(: واعرب عن اس�تيائه من 
سياس�ة البنك املركزي الهش�ة اتجاه املص�ارف االهلية والتي 
ش�جعت عىل هروب عدد من اصحاب املصارف االهلية باموال 
املودع�ني بحجة االفالس , وال نعلم من اين يأتي االفالس وهم 

لم يستثمروا , بل اعتمدوا عىل نافذة بيع العملة للرتبح بشكل 
فاحش واحتكار الدوالر والتالع�ب بمصري العراقيني يف اوقات 
االزم�ات, واليوم عملية توطني الرواتب نحن النعرتض عليها , 
لكن القطاع املرصيف العراقي ما زال ضعيفا ولم يواكب التطور 

املايل والتكنولوجي يف العالم , ومش�رتكة املصارف االهلية بهذا 
املرشوع يثري مخاوف املوظفني , كون تلك املصارف لم تمارس 
العمل املرصيف واالئتماني , بل اقترص عملها عىل املزاد الخاص 
بالعملة.وتابع سلمان : هناك مؤرشات عىل ضعف واستخفاف 
املص�ارف االهلية باملوظفني وحتى الحكومي�ة منها , فعملية 
التوط�ني له�ا رشوط والبطاقة العاملي�ة لتوزي�ع الرواتب لها 
امتيازات ورشوط ولم يتحقق منها يشء س�وى رسقة املوظف 
واملتقاع�د من خالل فرض عم�والت مرتفع�ة مقارنة بالدول 
االخرى ولم تحرص عىل جلب رصافات آلية وتوزيعها يف اماكن 
تخض�ع للحماية االمنية , بل هي عىل عدد اصابع اليد الواحدة 
, والكثري من املوظفني يف بغداد واملحافظات اشتكوا من تأخري 
الروات�ب باالتف�اق ما بني القس�م امل�ايل يف الدوائ�ر واملصارف 
لغ�رض املتاجرة بها يف مزاد العملة , دون ان نجد عقوبات من 

املركزي اتجاه التأخري.
م�ن جهت�ه اكد املخت�ص يف الش�أن االقتصادي عبد الحس�ني 
الس�اعدي يف اتص�ال مع)املراقب العراق�ي(: ان توطني رواتب 
املوظفني كش�ف ضعف املصارف االهلي�ة ونظامها االئتماني 
وتراجع خدماتها املرصفية,كما ان املصارف األهلية تعاني من 
ش�ح يف الس�يولة النقدية وقلة اعداد ماكنات السحب وتعقيد 
اج�راءات منح االئتمان وارتفاع نس�ب الفائدة عىل القروض , 
وق�د وجدت يف عملية توطني الرواتب فرصتها من اجل تحقيق 
الرب�ح من خالل اس�تثمارها لج�زء كبري م�ن الرواتب يف مزاد 
العمل�ة وما تبقى تناور به يف توزي�ع الرواتب , لذا يجب اعادة 

النظر يف توطني رواتب املوظفني يف تلك املصارف .

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

العمل المصرفي في 
العراق، مازال متأخرًا في 
تطبيق التقنيات الحديثة 

وما طبق منها لم ينل 
ثقة المودعين وخاصة 

الموظفين الموطنة 
رواتبهم ، فضاًل عن 

ريعيته واعتياش القطاع 
األهلي منه على مزاد 
العملة اليومي، دون 

التماس أّي نشاط تجاري 
ومالي لهذه المصارف، 

سواء استثمارات في قطاع 
السكن والعمل وانشاء 

مصانع انتاجية،

العراق يعلن عن خطط الستثمار 3400 مقمق من الغاز المصاحب
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حكومة مريضة لن ُتكتب لها الحياة!

تشتت »الليكود« يجعل نتنياهو على أعتاب فشل جديد

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
تحدثت صحيف�ة الغارديان الربيطانية عن 
الس�عودية يف تقرير عن »نهاي�ة حقبة« يف 
السعودية. و اش�ارت إىل أن »انهيار أسعار 
النفط قد يجرب السعوديني عىل كبح جماح 

اإلنفاق عىل رشاء األسلحة.«
وكتب�ت الغارديان يف التقرير إن الس�عودية 
»خام�س أك�رب مش�ر لألس�لحة يف العالم 

تستهلك احتياطياتها، ونفوذه السيايس«.
وينقل التقرير، الذي كتبه مراسال الصحيفة 
ستيفاني كريشجيسنر، من واشنطن ودان 
صب�اغ من لن�دن، عن خ�رباء توقعهم أن » 

تضطر اململكة العربية السعودية إىل التخيل 
ع�ن عق�ود أس�لحة جدي�دة وتؤخ�ر رشاء 

أسلحة متعاقد عليها بالفعل يف الوقت الذي 
تسيطر فيه األزمة املالية عىل اململكة.«

وإذا ل�م تك�ن اململك�ة الس�عودية إىل ح�د 
بعي�د واح�دة من أكرب مش�ري األس�لحة، 
فربم�ا ال يمكنه�ا االعتماد ع�ىل الدعم غري 
املرشوط م�ن جانب القوى الغربية القوية، 
فأحد نتائج رشاء األس�لحة هو أنك تشري 

عالقات.
وبناء عىل ذلك، يش�ري التقرير إىل »تداعيات 
سياسية طويلة األمد عىل البالد يف ظل حكم 
محمد بن س�لمان، ويل العهد والحاكم الذي 

يخوض حربا دموية مع اليمن املجاور.«

المراقب العراقي/ بغداد...
ن�رشت مجلة “تايم” تقريرا لجون ويلكوت ق�ال فيه إن قرار الرئيس 
دونال�د ترام�ب إقال�ة املفتش الع�ام ل�وزارة الخارجية ه�و جزء من 

محاوالت التطهري يف دوائر الدولة التي تمنع محاسبة إدارته.
وق�ال إن قرار ترامب يف 15 أيار عزل س�تيف لينك ل�م يكن األول الذي 
يستهدف فيه مؤسس�ات الرقابة يف الحكومة. فخالل األسابيع الستة 
املاضية قام بعزل واس�تبدال أربعة مفتشني عامني بمن فيهم لينك يف 
محاولة منه للقضاء عىل إجراءات املحاسبة الحكومية التي وضعت يف 

مرحلة ما بعد ووتر غيت.
بحس�ب الديمقراطي�ني يف الكونغرس فقد كان لينك يحقق يف إس�اءة 

اس�تخدام بومبي�و للموظف�ني يف ال�وزارة وق�رار ترام�ب اس�تخدام 
الطوارئ.

ويف حال�ة لين�ك فق�د اتخذ ترام�ب قراره بن�اء عىل توصي�ة من وزير 
الخارجي�ة ماي�ك بومبيو، حس�ب قول مس�ؤولني يف البي�ت األبيض. 
وبحس�ب الديمقراطيني يف الكونغرس فقد كان لينك يحقق يف إس�اءة 
استخدام بومبيو للموظفني يف الوزارة وقرار ترامب استخدام الطوارئ 
الوطني�ة العام املايض ليربر مواصلة بيع صفقات الس�الح إىل كل من 
السعودية واإلمارات. ولم يمض وقت حتى تم الكشف عن سلسلة من 
التحقيق�ات حول وزي�ر الخارجية والتي أدت لهزات داخل املؤسس�ة 

السياسية.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد القيادي يف حركة الجهاد اإلسالمي يف فلسطني أحمد املدلل أن 
يوم القدس العاملي يؤكد عروبة وإسالمية القدس، وأنها القضية 

املركزية لألمة العربية واإلسالمية وهو اليوم الذي استوحاه اإلمام 
الخميني رحمه الله الذي عمل من أجل تحرير القدس.

وأضاف املدلل »ال تزال الجمهورية اإلسالمية االيرانية بقيادة االمام 
الخامنئي تسري عىل خطى اإلمام الخميني )قده( بدعم واسناد 

الشعب الفلسطيني واملقاومة التي استطاعت أن تصنع هاجًسا 
وجودًيا وأمنًيا للعدو الصهيوني من خالل الخربات القتالية 

واإلمداد العسكري واملادي الذي جاء من ايران.
واستذكر املدلل يف هذه املناسبة الشهيد اللواء قاسم سليماني الذي 

أعطى دعًما ال متناهًيا للقضية الفلسطينية وللمقاومة.
وأكد أن الشعب الفلسطيني سيحتفل بيوم القدس العاملي هذا 

العام بفعاليات جديدة سيكشف عنها الحًقا بسبب جائحة كورونا 
التي فرضت إجراءات استثنائية عىل العالم.

المراقب العراقي/ متابعة...
تتواصل الحرب الكالمية بني الرئيس األمريكي دونالد ترامب والصني 

عىل خلفية تفيش فريوس كورونا الجديد، ودور منظمة الصحة 
العاملية يف التصدي لهذه الجائحة.

فقد ردت الصني، الثالثاء، عىل اتهامات ترامب ملنظمة الصحة 
العاملية بأنها تجاهلت تقارير عن انتشار فريوس كورونا الجديد يف 

ووهان بكانون األول 2019، وأن الرئيس الصيني، يش جني بينغ، 
ضغط عىل املنظمة لتقول إن الفريوس ال يشكل خطرا عىل الصحة 

يف العالم.
واتهمت بكني ترامب بالتهرّب من مسؤولياته تجاه منظمة الصحة 

العاملية، بعدما هدد باالنسحاب من الهيئة األممية، وأمهلها مدة 
شهر إلجراء إصالحات جوهرية وإال فإنها ستواجه بتجميد 

التمويل، وتعليق عضوية الواليات املتحدة فيها.
وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان 

إن ترامب يهدف إىل “تشويه صورة الصني” و”التهرّب من 
مسؤولياته” املرتبطة بالتزاماته حيال املنظمة، بحسب ما ذكرت 

وكالة فرانس برس.

الجهاد اإلسالمي: المّد بين 
القدس وطهران قوي

الصين: ترامب يسعى إلى تضليل 
الرأي العام

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�ادت وس�ائل إع�الم، بموافق�ة 
ال�دول األعض�اء يف منظمة الصحة 
العاملية خالل مؤتم�ر عقد الثالثاء 
باإلجم�اع عىل ق�رار يقيض بإجراء 
تحقي�ق دويل حول تف�يش جائحة 
ال�دول  صادق�ت  كم�ا  كورون�ا. 
فت�ح  ع�ىل  بالتواف�ق  األعض�اء 
تحقي�ق بش�أن اس�تجابة الوكالة 

األممية لتفيش الفريوس املس�تجد 
يف ظل تفاق�م االنتقادات األمريكية 

لطريقة تعاطيها مع الوباء.
يف  ش�اركت  الت�ي  ال�دول  وتبّن�ت 
االجتماع الس�نوي ملنظمة الصحة 
العاملي�ة، الذي انعق�د عرب اإلنرنت 
ألول مرة، ق�رارا باإلجماع يدعو إىل 
“تقييم محايد ومس�تقل وشامل” 
لالس�تجابة الدولي�ة لألزمة، بما يف 

ذل�ك التحقي�ق يف الخط�وات الت�ي 
قام�ت به�ا املنظم�ة و”إطاراته�ا 
بوب�اء  يتعلّ�ق  م�ا  يف  الزمني�ة 
كوفيد-19. وأتى ذلك، بعد ساعات 
األمريك�ي  الرئي�س  دع�وة  ع�ىل 
املنظمة إىل إج�راء تعديالت جذرية 
يف عملها تح�ت طائلة إيقاف بالده 
بش�كل دائم للتمويل، بعد أن علقه 

بشكل مؤقت قبل أسابيع.

ومنذ أسابيع يّتهم الرئيس األمريكي 
املنّظمة األممّية بعدم إصدار تحذير 
مبك�ر بم�ا في�ه الكفاي�ة بش�أن 
الفريوس الفّتاك وباالنقياد بصورة 
عمي�اء خل�ف الص�ني الت�ي تنفي 
االتهام�ات األمريكية لها بالتس�رّ 
عىل مدى فداح�ة الوباء حني ظهر 
يف مدينة ووهان )وس�ط( يف أواخر 

العام املايض.

المراقب العراقي/ متابعة...
ش�ّنت قوات االحتالل اإلرسائييل، الثالثاء، حملة 
اعتق�االت يف صفوف الش�بان بالبل�دة القديمة 
م�ن الق�دس طاول�ت ع�رشة منه�م، يف خطوة 
تس�بق ليلة الق�در. وقال مدير “نادي األس�ري” 
الفلس�طيني يف الق�دس نارص ق�وس، إن “هذه 

الحمل�ة الجدي�دة م�ن االعتق�االت تس�بق ليلة 
الق�در، وكذل�ك التحض�ريات الت�ي أعل�ن عنها 
مس�توطنون متطرف�ون االثن�ني، ح�ول نيتهم 
تنظي�م سلس�لة برشي�ة ح�ول أس�وار البل�دة 
القديمة من الق�دس، ضمن احتفاالتهم بذكرى 
ما ُيس�ّمى “ضم الق�دس” بعد غ�د الخميس”.

من ناحي�ة أخرى، ما زال الفتى محمد النتش�ة 
من ح�ي واد الجوز ش�مايل البل�دة القديمة من 
الق�دس، يرقد يف مستش�فى هداس�ا اإلرسائييل 
تح�ت املراقبة الطبية. وكان النتش�ة قد تعرض 
قبل يومني العتداء بس�كني من قبل مس�توطن 
متطرف، يف شارع يافا بالقدس الغربية املحتلة.

المراقب العراقي/ متابعة...
اك�د تحقيق لالم�م املتحدة إن الجه�ود املبذولة 
لجم�ع األدلة ملحاكم�ة إرهابيي داع�ش أثبتت 
أنه�ا مثمرة، حيث تم احراز تق�دم كبري يف بناء 
قضي�ة قانونية ض�د الجماع�ة اإلرهابية التي 
سيطرت عىل مس�احات واسعة من األرايض يف 

العراق وسوريا ابتداًء من عام 2014.
ونقلت صحيفة ميدل ايست مونير الربيطانية 
أن ”التحقيق�ات تمكن�ت من العث�ور عىل اكثر 
م�ن مليون�ي مكامل�ة هاتفي�ة ضمن س�جالت 
م�زودي الخدم�ة العراقيني وهو م�ا ينبغي أن 
يعززالقضايا ض�د مرتكبي الجرائم ضد األقلية 
اليزيدي�ة يف ع�ام 2014 كم�ا يت�م التحقيق يف 
الجرائم املرتكبة ضد األقليات األخرى واألعضاء 
الس�نية  املجتمع�ات  يف  لداع�ش  املناهض�ني 

والشيعية”.
واض�اف التقري�ر أن ” تفاصي�ل التق�دم الذي 
أح�رزه فري�ق التحقي�ق  وارس�له يف تقرير إىل 

مجل�س األم�ن التاب�ع لألم�م املتحدة اف�اد انه 
يواصل التع�اون مع الحكومة العراقية بش�أن 
للب�الد  ستس�مح  الت�ي  العالق�ة  الترشيع�ات 
بمحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية 
واإلبادة الجماعية التي ارتكبتها جماعة داعش 

اإلرهابية يف العراق “.
وتاب�ع التقري�ر أن�ه ” وخالل االش�هر الس�تة 
املقبل�ة س�يواصل الفريق عمله م�ع الحكومة 
العراقية لالس�تفادة من ه�ذه الفرصة ، بهدف 
ضمان بدء اإلجراءات املحلية عىل أس�اس األدلة 

التي جمعها الفريق”.
وواص�ل أن ” فريق األمم املتحدة بني أنه أنش�أ 
وحدت�ني إضافيت�ني للتحقي�ق امليدان�ي للنظر 
يف الجرائ�م التي يرتكبها داع�ش ضد الطوائف 
املسيحية والكاكائية والشبك والسنة والركمان 

الشيعة يف العراق«.

الصحة العالمية توافق على إجراء تحقيق دولي حول كورونا

االحتالل يشّن حملة اعتقاالت في القدس

األمم المتحدة: إحراز تقدم كبير في جهود محاكمة إرهابيي داعش

المراقب العراقي/ متابعة...
الليك�ود  ح�زب  أّن  م�ن  الرغ�م  وع�ىل 
محس�وب عىل اليمني املُتط�رف يف الكيان 
الصهيون�ي؛ غري أّن أب�رز االنتقادات أتت 
من ِقب�ل األح�زاب املُتطرف�ة، وحتى من 
حلفائه القدامى وعىل رأس�هم »أفيغدور 
ليربم�ان« الذي خ�ر كاف�ة مناصبه يف 
حكوم�ة نتنياهو، حيث اعترب أّنها أس�وأ 
حكوم�ة ع�ىل اإلط�الق، ُمتهًم�ا نتنياهو 
بتوزي�ع »ش�يكات مجاني�ة ولكنها من 
دون غط�اٍء م�ايل«، قاص�ًدا بذل�ك العدد 
الكبري من الوزراء الذي جمعتهم حكومة 
نتنياه�و دون حاجة لوجودهم أو بعبارٍة 

أخرى )وزير دون حقيبة(.
ومما بات ُيس�مع هذه األي�ام أّن أعضاء 
الح�زب اليمين�ي الذي�ن وّقعوا م�رات ال 
تح�ى عىل بيانات ال�والء لنتنياهو، غري 
أّن�ه –أي نتنياه�و« اس�تخدمهم ورم�ى 

بهم، بعد أن انتهى من حاجته لهم«.
وحت�ى وزراء الكيان الصهيوني الجدد لم 
يس�لموا من النقد الالذع ال�ذي وّجه لهم، 
واُُتِهم�وا بأّن املناصب الوزارية قد ُفصلت 
ع�ىل مقاس�اتهم، وبالتحديد م�ا يخصُّ 
وزير الخارجية الجديد »غابي أشكنازي« 
عن حزب أزرق أبيض وهو رئيس األركان 
الس�ابق لجيش الكيان اإلرسائييل، والذي 
ال يفق�ه يشء يف السياس�ة الخارجي�ة، 
ناهي�ك عن وزي�ر الداخلي�ة أرييه درعي 
وهو رئيس حزب شاس الديني املُتطرف.

ومن أبرز شخصيات حزب الليكود رفيعة 
املس�توى والت�ي بقي�ت دون حقيبة هم 
ن�ري ب�ركات، جي�دون س�ار وآيف ديخر، 
حي�ث ُيطالب الكثري من قي�ادات الليكود 
بالحص�ول ع�ىل املناص�ب يف الحكوم�ة 
الجدي�دة، األم�ر ال�ذي رفع تع�داد وزراء 
حكوم�ة نتنياه�و الجدي�دة إىل األك�رب يف 

تاريخ الكيان.
الحكوم�ة الجديدة والتي تضمُّ 35 وزيرًا، 
وم�ن املُتوق�ع أّن يرتف�ع عدده�م إىل 36 
وزي�رًا عند انتهاء أزمة ف�ريوس كورونا، 
وذلك بحسب ما نصَّ عليه اتفاق االئتالف 
ب�ني نتنياهو وغانت�س، األمر الذي يجعل 
ه�ذه الحكومة أك�رب حكوم�ة يف الكيان، 
وه�ذا الع�دد الهائ�ل لحكوم�ة نتنياه�و 
الجدي�دة فت�ح جداًل واس�ًعا حول ُس�بل 
الخ�روج م�ن األزم�ة االقتصادي�ة التي 
ترضب الكي�ان هذه األي�ام نتيجة تفيش 
كورون�ا داخل�ه، وه�و ما نت�ج عنه أكرب 
عدد م�ن العاطل�ني عن العم�ل وصل إىل 

مليون عاطل، فكي�ف وكما يقول اليهود 
ها تقاسم املناصب حتى  لحكومة كلُّ همِّ
لو كان عىل حساب حياة الناس أن تعمل 

ملصلحة الناس؟.
وبعد إعالن تش�كيلة الحكوم�ة الجديدة 
ب�دأ الحديث يزداد داخ�ل مجتمع الكيان 
بخص�وص مح�اوالت نتنياه�و الحثيثة 
لتش�كيل حكومة ولو بأيِّ ثم�ٍن وذلك يف 
محاول�ٍة منه للتهرب م�ن املحاكمة التي 
تنتظره بعد أّيام، ولهذا الس�بب بدأ الكثري 
داخل حزب الليكود الحديث عن انتخابات 
ُمبكرة مدعومني بمواق�ف أحزاب أخرى 
اعرضت عىل التشكيلة الوزارية الجديدة، 

وم�ن أبرز املُنتقدين داخ�ل حزب الليكود 
آيف ديخ�ر وهو رئي�س جهاز الش�اباك، 
ووزير األمن اإلرسائييل سابًقا حيث قال: 
»استسلم اثنان من رؤساء أركان الجيش 
اإلرسائييل لرجل لدي�ه ثالث يواجه لوائح 
اته�ام جنائية خط�رية«، ُمضيًفا: »إنكم 
تقس�م بال�والء اليوم لرجل س�يبدأ خالل 
أس�بوع محاكم�ة جنائية بتهم�ة خيانة 
األمان�ة والرش�وة واالحتي�ال، هو رئيس 

الوزراء«.
وعىل املقلب اآلخر أّكد ليربمان الذي يشغل 
منص�ب رئي�س ح�زب »إرسائي�ل بيتنا« 
ووزير مس�توطنات ووزي�ر حرب ووزير 

خارجي�ة س�ابق يف حكوم�ات نتنياه�و 
ك�«معارض�ة«،  حزب�ه  ب�أّن  املُتعاقب�ة 
س�يجري نقاش�ا رشس�ا م�ع »حكومة 
املهزلة« كما وصفها، س�واء فيما يتعلق 
باألوض�اع االقتصادي�ة الس�ّيئة أو ع�ىل 
صعي�د األمن أو عىل صعي�د الكيان ككل، 
يق�ول ليربم�ان: »ال نواف�ق ب�أي ح�ال 
من األحوال ع�ىل بيع القض�اء للجمهور 
أو  التقلي�دي  أو  العلمان�ي  الصهيون�ي 
الديني«، مطالًبا وبش�كل ُمب�ارش قيادة 
حكومة الكيان حي�ث يقول: »نحن نمثل 
بدي�اًل حكومًي�ا حقيقًيا وفع�ااًل ومهنًيا 
ُيجي�ب عىل تس�اؤالت ش�عب الكيان كله 

وليس قطاعا أو فردا محددا«.
الس�يايس  الجم�ود  ف�إّن  النهاي�ة؛  ويف 
الطوي�ل ال�ذي س�اد الكي�ان اإلرسائييل، 
والذي بدأ يف كانون األول من العام 2018، 
وب�دأ البع�ض يتنفس الصعداء بتش�كيل 
الحكوم�ة االئتالفي�ة الجدي�دة، غ�ري أن 
الوقائع عىل األرض تيش بقرب انتخابات 
برملانّية جديدة، نتيجة الفش�ل الذريع يف 
اختيار ال�وزراء وعملية توس�عة الوزارة 
الت�ي ق�ام به�ا نتنياهو والتي س�تنقلب 
ضّده، ناهي�ك عن االنش�قاقات املُرتقبة 
يف ح�زب الليكود الحاكم، بعد إقصاء عدد 

من أركان الحزب عن املناصب الوزارية.

صحيفة بريطانية: السعودية تواجه نهاية حقبة المال والنفوذ

تايم: لهذا السبب عزل ترامب المحقق في تسليح دولتين خليجيتين

رياح الليكود »اإلسرائيلي« باتت تجري بما ال تشتهيه سفن رئيس الحزب ورئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو، وهو الذي 
عمل طيلة األسابيع الفائتة على لملمة شظايا حزبه المفتت قبل تقديم تشكيلة حكومته الجديدة إلى الكنيست، غير أّن كاّفة جهوده 

باءت بالفشل على الرغم من تشكيله أكبر حكومة في تاريخ الكيان من حيث عدد الوزراء ونّوابهم، إذ ُيحاول نتنياهو العثور على 
مناصب مناسبة لزمالئه في الحزب الذي وبفضلهم استطاع الوصول إلى رئاسة الوزراء، ناهيك عن بقية األحزاب التي دخلت في 

ائتالف معه.
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ينتظ�ر االالف من املواطنني املحرومني من الش�مول بش�بكة 
الحماي�ة االجتماعية التقانة ش�خصية من قب�ل وزير العمل 
والش�ؤون االجتماعي�ة والش�مول باإلعان�ات االجتماعية. ال 
يت�م الش�مول للفق�راء واملحتاجني ب�دون محس�وبية ودفع 
الرش�اوي واالبتزاز وعمليات النصب واالحتي�ال التي تمارس 
ضد الفق�راء واملعدمني واملس�حوقني الذين يس�لكون الطرق 
القانوني�ة  ، ويأت�ون م�ن ابواب ولك�ن ال وجود لالس�تجابة 
والش�مول ع�ى الرغم من مرور عدة س�نوات واش�هر طويلة 
وال وجود لالس�تجابة يأتي وزير ويخرج وزير ونفس الطاس 
ونفس الحمام .ترمى االتهامات بني وزراتي التخطيط واملالية 
بالفس�اد واالهمال ودخ�ل البنك املركزي العراق�ي عى الخط  
ويبق�ى املواط�ن هو الضحي�ة ودوامة املراجع�ات والوعود ال 

تنتهي . 
ال نعلم مت�ى ينتهي  الظلم واالضطه�اد والفقر والجهل الذي 
تغلغ�ل يف كل الدوائر واملؤسس�ات  م�ن أرض العراق!  لو تريد 
ال�وزارة ان تعمل وفق االس�تحقاق الوطني والقانوني ملا بقى 
االالف م�ن  املواطن�ني يعان�ون وربم�ا يصل الع�دد اىل مليون 
مواط�ن محت�اج اىل ه�ذه الرعاي�ة ويت�م الكذب والتس�ويف 

واملماطلة وال يستلمون وال قرش .
 من يتمكن من الوصول اىل النواب وبعض املسؤولني والوزراء 
يس�تلم وغريه�م ترمى معامالتهم يف س�لة املهم�الت وال يتم 
اس�تقبالهم بحج�ة ع�دم وج�ود املوازن�ة وال ش�مول جدي�د 
وتغل�ق ابواب ال�وزارة امامهم تفتح ملافيا الفس�اد والتخريب 
وللمحس�وبية واملنس�وبية   ال وج�ود ملش�كلة املتجاوزي�ن 
واملخالفني  عى برنامج شبكة الحماية االجتماعية والقروض 
املي�رة،  والتقاع�د والضم�ان االجتماع�ي للعم�ال من قبل 
اش�خاص داخ�ل ال�وزارة وخارجها رشكات تس�جل اس�ماء 
وهمي�ة من اج�ل الهروب من الضم�ان االجتماعي ، وال اعداد 
حقيقية تس�جل ومنهم رشكات االتص�ال واملقاوالت وغريهم 

الكثري والوفري .
 مش�كلة فس�اد ورش�اوي ضم�ان العم�ال  او باتف�اق ب�ني 
الجانبني من اجل رسقة هذه االموال بأس�ماء وهمية ، اما اذا 
نتكلم عن منح القروض فحدث وال حرج من فساد واستغالل 
وتقديم اس�ماء وتجاوز حتى وصل االمر اىل انهزام املقرتضني 
ورفع الراية البيضاء  من امام مافيا الفساد واالفساد يف دائرة 
التش�غيل والقروض . العيد ع�ى االبواب والفق�راء ينتظرون 
بفارغ الصرب التفاتة من وزير العمل او محافظ البنك املركزي 
العراق�ي او وزي�ر التخطيط ألطالق منح الطوارئ والش�مول 

بإعانات الرعاية االجتماعية . 
نتمنى عى الوزير الجديد  عادل الركابي  انهاء ملف الش�مول 
الجديد للمس�تحقني و االلتفات اىل ه�ذه الرشيحة وانصافهم 
وانهاء ملف الفساد والروتني والتعجيل برصف منحة الطوارئ 
للعوائ�ل املترضرة من ج�راء فريوس كورونا قب�ل عيد الفطر 
وهذه دعوة اىل البنك املركزي العراقي باملس�اهمة ورصف تلك 

املبالغ للفقراء .

وزير العمل بين االصالحات 
ومكافحة الفساد !

زهري الفتالوي

بقلم/ جورج حداد
إن تركي�ا املع�ارصة، من رشقه�ا اىل غربها 
ومن شمالها اىل جنوبها، تقوم عى األرايض 
املنتزعة من س�كانها التاريخيني األصليني: 
االرمن، واالشوريني، والريان، واليونانيني 
والبلغ�ار، والع�رب، الذي�ن أباده�م األتراك 
وانتزع�وا منه�م أراضيه�م التاريخية التي 
تق�وم عليه�ا الي�وم الدول�ة الرتكي�ة، التي 
تحك�م باالس�تبداد والدكتاتوري�ة عرشات 
املاليني من الش�عب الكردي الذي ال يش�فع 
له أن قياداته العشائرية � االقطاعية كانت 
يف خدم�ة الس�لطنة يف عه�د االمرباطورية 
العثمانية البائدة. ويف االنتخابات الرئاس�ية 
األخرية التي خاضها وفاز فيها رجب طيب 
اردوغ�ان طرح ش�عار: »علينا أن نس�تعيد 

األرايض التي كانت الجدادنا!«.
واس�تنادا اىل هذه االيديولوجي�ة العنرصية 
االستعمارية يتابع حزب اردوغان ممارسة 
الداخ�ل  يف  الحديدي�ة  القبض�ة  سياس�ة 

والسياسة العدوانية يف الخارج.
وانطالقا من هذه السياسة اضطلع النظام 
ب�دوره  الجدي�د  العثمان�ي   � االردوغان�ي 
الرئي�ي يف الحرب العاملية التي ش�نت ضد 
س�وريا كدولة وكش�عب، حيث ان عرشات 
ال�وف االرهابي�ني التكفريي�ني م�ن كاف�ة 
ارج�اء العالم تجمعوا وتدربوا وتس�لحوا يف 
تركيا اردوغان، ومنها انطلقوا ضد االرايض 
الس�ورية والعراقي�ة وش�كلوا م�ا س�مي 
»دول�ة داع�ش« وارتكب�وا م�ا ارتكبوه من 
مج�ازر وفظائع ونهبوا النف�ط الخام لعدة 
ش�هور وكانت الصهاريج تمتد عى خطني 
متواصلني )ذهابا وايابا( من داخل االرايض 
الرتكية اىل منابع النفط السورية. وكل ذلك 
بدعم وتأييد الدول االمربيالية الغربية وعى 
رأس�ها امريكا، ومن قب�ل »ارسائيل« طبعا 
الت�ي كثف�ت اعتداءاتها عى س�وريا يف تلك 

الفرتة السوداء.
وتجاه هذا العدوان الدويل السافر والفظيع، 
اضط�رت الحكوم�ة الرشعي�ة الس�ورية، 

مدعومة من الجماهري الش�عبية الس�ورية 
طل�ب  اىل  الس�وري،  الوطن�ي  والجي�ش 
املس�اعدة من األصدقاء والحلف�اء لرد هذا 
الع�دوان. وقد حصلت س�وريا ع�ى الدعم 
واملس�اندة من قبل الجمهورية االس�المية 
االيرانية )باملستش�ارين العسكريني(، ومن 
قبل روس�يا )بالط�ريان وصوارييخ كاليرب 
فائقة الدقة(، ومن قبل املقاومة االسالمية 
يف لبن�ان بقي�ادة ح�زب الل�ه )باملجاهدين 

االبط�ال(.
وقد أس�فرت الح�رب العاملية ع�ى االرايض 
»دول�ة  تحطي�م م�رشوع  الس�ورية ع�ن 
داعش« التي كانت تركيا تنوي الحاقها بها 
وانش�اء س�لطنة عثمانية جدي�دة. وتحول 
»الجي�ش االرهاب�ي التكف�ريي ال�دويل« اىل 
رشاذم وعصابات تتجمع يف ش�مال سوريا 
بحماية الق�وات االمريكي�ة والرتكية. وهذا 
يعن�ي هزيمة املرشوع العدواني التوس�عي 
لرتكي�ا االردوغانية، التي اضطرت للرضوخ 
الس�ورية  بالس�يادة  االع�رتاف  لق�رارات 
ولتس�ويات  الس�ورية  االرايض  وبس�المة 
لرتكي�ا  تتي�ح  الت�ي  التصعي�د«  »خف�ض 
االنس�حاب من االرايض السورية مع حفظ 

ماء الوجه. 
ولك�ن هزيم�ة املخط�ط العدوان�ي الرتكي 
يف س�وريا ل�م ي�ردع تماما نظ�ام اردوغان 
العثمان�ي الجدي�د � العدوان�ي � االرهاب�ي 
� الف�ايش. اذ رشع�ت تركي�ا يف نق�ل الوف 
االرهابيني التكفرييني االجانب من س�وريا 
اىل مناطق س�يطرة حكومة فايز الراج يف 
ليبيا، للقتال اىل جانبها ضد قوات ما يسمى 
الجي�ش الوطن�ي الليب�ي بقي�ادة الجنرال 
خليف�ة حف�رت. كم�ا ارس�لت تركي�ا قوات 
نظامية تركي�ة اىل ليبيا، وهي تقوم بتعبئة 
وتدري�ب وتس�ليح ق�وات نظامي�ة تابع�ة 
لحكومة فايز الراج، وذلك خالفا لقرارات 
االم�م املتح�دة بمن�ع تصدير االس�لحة اىل 

االطراف الليبية املتحاربة.
ان القوات االرهابية التكفريية التي ارسلتها 

وتواصل ارس�الها تركيا اىل ليبيا تقاتل االن 
تحت ل�واء حكوم�ة فايز ال�راج. وتركيا 
تأم�ل ان تحت�ل حكوم�ة ال�راج قطاع�ا 
واس�عا من االرض الليبية بما فيها مناطق 
مكامن للنفط. كم�ا تأمل ان تعلن حكومة 
ال�راج عن التح�ول املكش�وف اىل التوجه 
االسالموي التكفريي. ويف هذا الوقت وقعت 
حكوم�ة اردوغان يف ترشي�ن الثاني املايض 
مذك�رة تفاه�م م�ع حكومة فاي�ز الراج 
تتعلق باملياه االقليمية والقطاعات البحرية 
وانش�اء ممر بحري واسع بني تركيا وليبيا 
والتعاون بني الطرفني يف التنقيب عن النفط 
والغاز عى امتداد املس�افة البحرية املحددة 
بني الطرفني بشكل وحيد الجانب ومخالف 
للقوان�ني البحري�ة العاملي�ة. ويقتطع هذا 
»املم�ر« الرتك�ي � الليب�ي املزعوم القس�م 
االكرب من املي�اه االقليمية القربصية واملياه 
املنطق�ة  فيه�ا  بم�ا  اليوناني�ة  االقليمي�ة 
االقتصادي�ة البحري�ة اليوناني�ة، وال يأخذ 
باالعتبار الحقوق البحرية لس�وريا ولبنان 

وفلسطني ومرص.
وتق�ول تركي�ا انه�ا مصمم�ة ع�ى تنفيذ 
برنامجه�ا الخ�اص للبح�ث والتنقيب عن 
النف�ط والغاز يف رشقي املتوس�ط، »بالرغم 
من كل »الالعبني« االخرين، الذين يحاولون 
افش�ال الربامج الرتكية«، كم�ا يقول وزير 
الطاق�ة الرتكي فاتح ديونميز يف ترصيح له 

اىل جريدة »صباح« الرتكية.
وتدعي الحكومة الرتكية ان منطقة ش�مال 
قربص الت�ي احتلتها القوات الرتكية س�نة 
1974 واملس�ماة »جمهورية شمايل قربص 
الرتكي�ة« املزعومة، والت�ي ال تعرتف بها اال 
تركي�ا وحدها، لها الح�ق يف املياه االقليمية 
القربصية عى قدم املساواة مع الجمهورية 
القربصي�ة الت�ي تع�رتف به�ا دول العال�م 
وهي عضو يف هيئة االم�م املتحدة واالتحاد 
االوروبي. وبه�ذا الخصوص اتخ�ذ االتحاد 
االوروبي عددا من االجراءات التقييدية ضد 
تركيا. وقد ادىل الرئيس رجب طيب اردوغان 
بترصيح اعلن فيه ان تركيا ستواصل اعمال 

التنقيب ق�رب قربص، واس�تنكر القرارات 
التي اتخذها االتحاد االوروبي بهذا الشأن.

وقب�ل ذلك كانت تركيا قد ارس�لت س�فنها 
للتنقي�ب يف املنطق�ة البحري�ة االقتصادية 
اليوناني�ة، مدعية ان لها الح�ق يف التنقيب 
يف املنطق�ة املحددة بموجب مذكرة التفاهم 
بني انقرة وحكومة فايز الراج، زاعمة ان 
ه�ذه املذكرة تتطابق م�ع القوانني الدولية. 
ويذكر ان�ه بعد توقيع ه�ذه املذكرة توترت 
العالقات بش�كل ش�ديد بني تركيا واليونان 
اىل درجة ان البلدين وقفا عى شفري الحرب 
بينهما. وقد رصح يينس ستولتينربغ االمني 
العام لحلف النات�و ان البلدين هما عضوان 
جي�دان يف الحلف، وان الحلف س�يقف عى 
الحي�اد بينهم�ا، وع�ى البلدي�ن ان يح�ال 
املش�كالت القائمة بالتفاه�م فيما بينهما. 
واعت�رب العديد من املراقب�ني ان هذا املوقف 
الناتوي يتضمن تشجيعا غري مبارش لرتكيا 
يف موقفها املعادي لليونان والداعم لحكومة 

الراج يف ليبيا.

تركيا المهزومة في سوريا تواصل عدوانها
 في شرقي المتوسط وليبيا

بقلم/ رضا جوني الخالدي  
مجتم�ع املّي�م ال يمكن أن يك�ون يف أرض ولدت فيه 
األنبياء واملرس�لني واألولياء ، املثليني طريقة ش�اذه 
يرتكها الغرب مس�تمره نح�و التزاي�د، وارادوا بذلك 
تطبيقه�ا يف بالدنا العربية، ويف العراق خصوصاً لكن 
هيه�ات أن تحط رحالها يف بالدنا، فتلك جريمٌة بحق 

هذا البلد الطاهر.
كم�ا ظهرت ه�ذا الحالة الالأخالقية من�ذ زمناً بعيد 
يف زم�ن نبي الله ل�وط، ونصحهم نبي الله وقّدم لهم 
بنات�ه ، لكنهم ابوا ذلك واردوا ضيوفه املرس�لني من 
الل�ه، وترك لوط�اً قومه وهو غاضٌب مم�ا يفعلون، 
وق�ال لُه الضيوف املرس�لني، ارِس بأهلك يف الليل، وال 
تلتفت، وبالفع�ل ترك لوطاً قومه، وح�ّل بهم عذاب 

الله وشمل بذلِك امرأته،
ملاذا ّش�مل امرأة ل�وط العذاب؟، ش�ملها ألنها كانت 

راضية عى شذوذ قوم لوط، لذا ّشملها عذاب الله.
اىل هن�ا نس�تطيع أن نج�زم، ب�أن الش�ذوذ يجب أن 
ُيحارب فالله اس�بحانُه حاربه، ملاذا ال ُنحاربه نحن، 
اذا كان امراً اله�ي ال رجعة فيه وال تباطؤ؟، البعض 
يس�مح له�ؤالء املثلي�ني يف العيش، اذا كنت تس�مح 
بذل�ك فأن�ت ليس بمس�لماً وال مؤمن، ألن�ك خالفت 
رشط�ًا الهي، والعذاب يّش�ملك ايضاً ألنك اش�رتكت 
معه�م وبنفس الدرجة،  قال تع�اىل«إال امرأتُه كانت 
من الغابرين« ألنها كانت راضيه، عى ما يفعلُه قوم 

لوط .
أما س�بب رفع علم الش�ذوذ املث�ي، يف وطننا ما هي 
األ رس�الة كبرية، اردوا بها طمس الهوية األسالمية، 
وس�لخ معتقداتنا، بطريقة ش�نيعة، فانتش�ار هذه 
الحال�ة، يف بل�د مثل الع�راق مه�د األنبياء والرس�ل 
واألولي�اء، دلي�ل ع�ى أن البل�د ق�د ُطمس�ت هويته 
األخالقي�ة ومب�ادئ الدي�ن الحني�ف، لكنه�م حتماً 
سيفش�لون يف إثبات وجودهم، وال ُيمكن أن يعيشوا 

بطمأنين�ة يف ه�ذا البل�د، ما زال ُهناك ش�عب مؤمن 
بالله، وحازم يف الدفاع عن عقديته.

ه�ذه ليس�ت املحاول�ة األوىل م�ن الغ�رب، ألفس�اد 
املجتمع العربي بش�كٌل عام والع�راق بوجٌه خاص، 
فس�بقتها الكثري من ذلك، وتمثلت بمحاربة العلماء 
واملراجع، واعطاء الحرية لتف�ي بنات الليل، ودفع 
الشعب ملحاربة دول الجوار إيران وغريها، وتسقيط 
املراجع املؤمنه،  بهدف أّنهم ليس عراقيني، ومحاولة 
كسب قلوب الناس والرتحم عى امللعون صدام، كذلك 
القي�ام بحم�الت واس�عة يف األعالم املزي�ف لتبييض 
وجه أمريكا، وتعتيم وتضلي�ل الجمهورية األيرانية، 
والكثري من املحاوالت لطم�س الدين واملذهب، وقتل 
ال�روح األيماني�ة، واخره�ا رفع علم الخ�زي والعار 

الشاذ املثي.
قد يختل�ف البعض من حديثي الثقاف�ة الغربية من 
العرب، وتصورُهم لألنسانية عى الطريقة اليهودية، 
ويعتقدون بأن االنس�ان حر يف ترصفاته، مس�اكني 
كم اهلكوا انفس�هم ول�م يعلموا بذل�ك، أيها العربي 
صاحب الثقافة الغربية، هل تعلم أن الحريات ليست 
كما يتخي�ل عقلك الصغ�ري النتن، اذ تعترب الش�ذوذ 
الجني حرية أنس�انية!، ملاذا أنزل الله العذاب بقوم 
لوط؟، هل س�ألت نفسك ذلك الس�ؤال؟، بالطبع ال!، 
ألن�ك أنت انس�ان منح�رف وبعيد جداً ع�ن الله، وال 
يمك�ن لكم وال اىل املثليني، أن ُينجس�وا أرض العراق، 

فالله ونحن لكم باملرصاد.
عندما ُنري�د أن نحافظ عى س�المة ديننا ومذهبنا، 
علين�ا أن ننتبه جيداً، م�ّن معنا ومّن ُضّدنا، فأمريكا 
وارسائي�ل، تتمنى اس�قاط الدين األس�المي بماليني 
الط�رق، فاليوم وبع�ده ُيخّبئون خطط�اً اخرى لنيل 
ُمبتغاهم، هذا الحقد اىل األس�الم منذ زمناً بعيد يمتد 
آلالف السنني، وهم مستمرين بذلك، واجبنا أن نكون 

واعيني بما يحدث وما يتم تخطيطه من قبل العدو.

بقلم/ عبد الخالق الفالح
في ظل هذه األوضاع السائدة يف العالم اليوم  ومجتمعنا 
ليس ببعيدعن�ه ال بل جزء الينفك منه وكان وس�يكون 
أش�د صعوبة عى أهلنا مع طول أم�د بقاء الوباء اذا لم 
يعمل بالوقاي�ة والفواصل االجتماعية ويعد اس�تمراراً 
ملعاناتهم من ويالت الحرب التي شنتها عصابات الكفر 
واالره�اب وال زال�ة مؤثرحت�ى يف العملي�ة السياس�ية 
العرج�اء التي انهكت اكثر املواطنني ، لتصل بهم الحاله 
إىل مس�تويات عالية من الفقر املدقع والحاجة املاس�ة 
لش�تى أن�واع املس�اعدات، والي�وم مع وج�ود فريوس 
كورون�ا أصبحت الحاجة أكرب والعوز أش�د و يرتدد عى 
طرف كل لس�ان يف شتى البقاع وخاصة ممن هم داخل 

البالد يف مختلف املحافظات واملدن وعى جغرافيته .
املحنة الصحية واالجتماعية واالقتصادية التي يعيشها 
ابنائ�ه نتيج�ة تف�ي ف�ريوس »كورون�ا«، تس�توجب  
تحقي�ق مب�دأ التضام�ن االجتماع�ي الذي ات�ى ليكون  
رشيع�ة الوجود ملن أراد أن يكتمل ، مثل التكافل االرسي 
، االقتص�ادي ، االمني ، العلم�ي ، العبادي؛ والذي يقصد 
به باملفهوم الحديث باجتماع أفراد املجتمع عى املصالح 
املشرتكة فيما بينهم، وأن يكونوا يداً واحدة ضد املعوقات 
الفردي�ة والجماعية التي تواجهه�م، ويّتحدوا عى دفع 
الرضر واملفس�دة ع�ن جميع أف�راده، والوقوف عى كّل 
ما يواجه أفراد املجتمع الواحد، من مس�اعدة للمحتاج 
وإغاثة للملهوف وحماية الضعيف الذي يشمل املعوزين 
م�ن طبقاته املختلفة النهم االكث�ر تعرضاً، وتكريم َمن 
يس�تحق التقديرمن الفاعلني واملضحني ، والنظر إىل كّل 
َم�ن لديه حاجة خاّصة، والوق�وف إىل جانب بعضهم يف 
دفع املظالم وتس�وية الخالفات وتقريب وجهات النظر 

بني أفراد املجتمع الواحد.
وهو م�ا يفرض عى أف�راده تعزيز التعاون والتنس�يق 
فيم�ا بينهم ملواجه�ة هذه األزمة اإلنس�انية،تحت مبدأ 
التضامن ال�ذي أكدت علي�ه املواثيق الدولي�ة والتعاليم 
الديني�ة وتح�ت نافذة التكاف�ل االجتماع�ي الذي يعني 
:  أن يك�ون أف�راد املجتمع مش�اركني يف املحافظة عى 
املصال�ح العام�ة والخاص�ة ودف�ع املفاس�د واألرضار 

املادية واملعنوية
التكافل يولد ش�عور عن�د الفرد بأنه غ�ري منفصل عن 
املجتم�ع وغري معزول عن الن�اس لوقوفهم إىل جانبه يف 
الراء وال�رضاء، وتوثيق الص�الت والعالقات األخوية، 
وتعزي�ز الرواب�ط املجتمعية بني الن�اس وتقوية أوارص 
املحبة بينهم، وقوة تماس�ك املجتمع وتالحمه وترابطه 
يف مواجهة األزمات والكوارث وهو السبيل االمثل بحيث 
يشعر كل فرد فيه أنه إىل جانب الحقوق التي له أن عليه 
واجبات لآلخرين، وخاصة الذين ليس باس�تطاعتهم أن 
يحققوا حاجاتهم الخاصة، وذلك بإيصال املنافع إليهم 

ودفع األرضار عنهم.
 للتكامل االجتماعي مكانه بارزاً يف املجتمع عندما يلتزم 

بهذه القاعدة وتتحقق فيه جميع مضامينه، ذلك .
اإلس�الم قد أهتم ببناء املجتمع املتكامل وحشد يف سبيل 
ذلك جمل�ة من النص�وص واألح�كام إلخ�راج الصورة 
التي وصف بها الرس�ول صى الله عليه واله وس�لم ذلك 
املجتم�ع بقوله: )مث�ل املؤمنني يف تواده�م وتراحمهم 
وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو، 
تداعى له س�ائر الجس�د بالس�هر والحمى( وليس أبلغ 
من تش�بيه كهذا، فللتعاون والتكافل يف املجتمع العديد 
م�ن اآلثار التي تعود عليه باإليجابيات والخري من خالل 
يف التع�اون فيما بينه�م  وتناصحهم وم�واالة بعضهم 
لبعض،وق�ال تع�اىل: »واْعَتِصُمواْ ِبَحْبِل اللّ�ِه َجِميًعا َوال 
َتَفرَُّق�واْ َواْذُكُرواْ ِنْعَم�َة اللِّه َعلَْيُكْم إِْذ ُكنُت�ْم أَْعَداء َفأَلََّف 
َب�نْيَ ُقُلوِبُكْم َفأَْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه إِْخوَاًنا َوُكنُتْم َعَىَ َش�َفا 
ُ اللُّه لَُكْم آَياِتِه  ْنَها َكَذلَِك ُيَبنينِّ َن النَّاِر َفأَنَقَذُكم منِّ ُحْف�رٍَة منِّ
لََعلَُّكْم َتْهَتُدوَن« )سورة آل عمران، آية: 103( ويتمثل يف 
مس�اعدة الفقراء واملساكني واملحتاجني بأن يساهمون 
يف توف�ري حاجاتهم وتخفيف معاناتهم، ويتمثل أيًضا يف 
مساعدة األيتام وكفالتهم، ويف مساعدة األرامل وتوفري 
احتياجاته�ن... إىل غري ذلك، يقول تع�اىل: )َوالُْمْؤِمُنوَن 
َوالُْمْؤِمَن�اُت َبْعُضُه�ْم أَْولَِياء َبْعٍض َيأُْم�ُروَن ِبالَْمْعُروِف 
�اَلَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة  َوَيْنَه�ْوَن َعِن الُْمنَك�ِر َوُيِقيُموَن الصَّ
َحُمُهُم اللُّه إِنَّ اللَّه  َوُيِطيُع�وَن اللَّه َوَرُس�ولَُه أُْولَِئَك َس�رَيْ
َعِزي�ٌز َحِكيٌم( ]التوب�ة: 71[.والتكاف�ل االجتماعي هو 

مسؤولية املجتمع بمختلف رشائحه، هيئات وجماعات 
وأفرادا، اإلمام عي )عليه الس�الم( بهذه يقول: )الناس 
صنف�ان ام�ا اخ ل�ك يف الدي�ن أو نظ�ري ل�ك يف الخل�ق( 
فه�ذه الحكم�ة الرائدة ه�ي دعوة لإلص�الح واإلهتمام 
باآلخري�ن ،وبمق�دار ما يت�م تعزيز ه�ذه القيمة بقدر 
م�ا يحق�ق املجتمع وحدته وتماس�كه وقوت�ه ملواجهة 
هذه الظ�روف الصعبة التي تمر به�ا الكثري من البلدان  
؛ فاإلنس�ان بمف�رده ال يس�تطيع مجابه�ة أي خط�ر 
دون وج�ود من يس�انده ويدعمه. ث�م إن هناك فئات يف 
املجتم�ع، يف وضعية هشاش�ة، يف حاجة ماس�ة إىل من 
يت�آزر ويتضام�ن معه�ا يف مواجهة اآلث�ار االجتماعية 
السلبية. والتكافل االجتماعي يف االمكان ان يكون كأحد 
ص�ور توزيع املس�ؤوليات عى أف�راد املجتمع، وخاّصة 
م�ا يتعلق بأصحاب الق�رار الذين بيده�م الربط والحل 
يف املجتم�ع وذوي ال�رأي في�ه، فه�ؤالء اول الناس التي 
تقع عى أعناقهم مس�ؤولية حمايته وحل مش�اكله إذ 
تفاعلوا بش�كل إيجابي م�ع هذا املفه�وم كأبناء وطن 
وب�روح املواطنة التي تفرضها القيم االخالقية والدينية 
و عليه�م رضورة التمس�ك بالفضائ�ل الت�ي تناس�ب 
الطبيع�ة اإلنس�انية،  ، فمنه�م يجب أن تب�دأ مبادرات 
التكافل االجتماعي، والتي تبحث عن املش�كالت املعقدة 
يف املجتم�ع وتح�اول حله�ا وتخطيه�ا، لينع�م أف�راده 

بالسكينة والراحة واألمان واالطمئنان بطول الوطن.

التكافل االجتماعي بطول الوطنلماذا الترويج للشذوذ الجنسي ؟!  

قامت االمبراطورية العثمانية البائدة على نزعتين رجعيتين وعدوانيتين:االولى ـ النزعة الشوفينية والعنصرية الطورانية )في فرعها 
التركي ـ العثماني(.والثانية ـ نزعة الغزو واالستعمار واالستعباد المتجلببة زورا بالدين االسالمي. وهاتان النزعتان هما المنبع 
الفكري ـ السياسي، الذي تستقي منه ايديولوجية حزب »العدالة والتنمية« الحاكم في تركيا بزعامة رجب طيب اردوغان، وهي 

االيديولوجية التي تملي الخطوط العريضة للسياسة الداخلية والخارجية لتركيا الحالية.



التطبيعي�ة  اللجن�ة  واصل�ت 
بمق�ر  الدوري�ة  اجتماعاته�ا 
االتحاد عرب الدائرة االلكرتونية، 
وبحضور االٔمني العام  املهندس 

محمد فرحان.

اجتم�اع،  يف  الهيئ�ة  وق�ررت 
املس�ابقات  لجنت�ي  تس�مية 

والقيم.
وق�ال رئي�س التطبيعي�ة، اي�اد 
بني�ان: »إن االجتم�اع أثمر عن 

تس�مية د. حي�در عويف رئيس�ا 
للجنة املسابقات، وغانم عريبي 
نائبا، وضياء حسني امينا للرس، 
عب�د،  عبي�س  ع�ي  وعضوي�ة 
وس�روان نجم الدين ونجم عبد 

عواد االويس«.
وأض�اف بني�ان: »تألف�ت لجنة 
القيم من د. حس�ني عي حس�ن 
رحم�ن  حس�ني  د.  و  رئيس�ا، 

جعفر، وعي طالب رشهان«.

التطبيعية تسمي 
لجنتي المسابقات 

والقيم
االربعاء 20 ايار  2020 

العدد 2340 السنة العاشرة

6الرياضية

بوجود عدنان درجال على رأس الهرم الوزاري 
الذي يقود قطاعي الشباب والرياضة، سيكون 

في اإلمكان الحديث عن أفق واسع ينتظرنا 
على هذا الصعيد.. أقولها ألسباب عدة أولها 

معرفة نجمنا الكبير بهذا القطاع من الناحية 
الفنية، وقدرته على الصبر والمطاولة، واألهم 

أنه يتسلـّم مع الحقيبة الوزارية دفقًا عاليًا من 
الدعم الحكومي والبرلماني، وال يبقى هنا سوى 

أن تكون لدى درجال رؤية للعمل بعد أن غاب 
طوياًل عن ساحة العمل الميداني، وربما لم 

تكتمل لديه الحقيقة القائلة إن )الدنيا( هنا ومن 
عليها قد تغّيرت.. تبدلت األنفس، واختلطت 

المعايير، وتشابكت المصالح.. واتصور أن الرجل 
سيرى ذلك قريبًا بمجرد أن يدخل تمامًا في 

التفاصيل!
عدن�ان درج�ال صاحب م�روع، ولديه رغب�ة يف التغير، 
واملهم االختيار الصح يف الش�خوص ويف األس�بقيات يف عمر 

وزاري رسعان ما سينتهي ولو بدا لنا شهوراً من الزمن!
يف ش�باط م�ن ع�ام 2018، َرنَّ هاتفي وَعرَضْت الشاش�ة 
رقم�اً لم يكن محفوظا لدي، وحني أجبت كان النجم عدنان 
درج�ال عىل الخط اآلخ�ر، يقول يل إنه يف بغ�داد وتحديداً يف 
فن�دق بابل، وإن�ه يريد أن نلتقي معاً، وهنالك ش�خوص يف 

انتظاري أرتاح لهم.. هكذا قال يل!
ح�ني الوص�ول وبعد الس�ام العام�ر بامل�ودة، كان عدنان 
-كعادت�ه- يتحدث بقلبه الرصيح املكش�وف قبل لس�انه، 
ويف خضم الحوار كان الس�ؤال عن نيته العمل عىل الرتش�ح 
النتخاب�ات اتحاد الك�رة العراقي حام�ًا برنامجاً إصاحياً 

طموحاً وواقعياً وسيغر الكثر من املعالم..
لم يكن مثل هذا الطموح لنجم كبر 
لعب�اً وإدارة غريب�اً عّي، ث�م إن من 
حقه أن يعمل عىل الرتشيح وأال يدخر 
وس�يلة إيجابية متاحة للوصول من 
دون أن يوظفه�ا، لكنني فاجأت أبا 
حي�در برأي غ�ر متوق�ع.. قلت له: 
وفق�ا لقراءتي ملجري�ات األمور هنا 
رياضي�اً وحزبي�اً وحكومي�اً، فإنني 

أرى أن تك�ون خطوتك األوىل أن تعمل ب�كل جهد متاح عىل 
تس�لم وزارة الش�باب والرياضة إذا لم يت�م التجديد للوزير 
عبد الحس�ني عبط�ان، ورأي�ي أن ق�راءة متأني�ة للوقائع 
واملعطي�ات تفيد ب�أن الوصول إىل الوزارة بدعم س�يايس أو 
حزبي مدفوع بالرغبة يف اس�تيزار نج�م ريايض )بعيداً عن 
هيئة كروية عامة غر مضمونة حتى ذلك اليوم( س�يكون 
مهماً إذا س�بق الوصول إىل رئاسة اتحاد الكرة يف انتخابات 
مبنية دائماً عىل رغبات ومصالح واصطفافات غر واضحة 

أو مضمونة عندنا يف كثر من األحيان!
كان هذا رأيي الرصيح حتى قبل أن يدخل درجال يف إجراءات 
الرتش�يح وتفاصيله وخطواته وما لحق به من غبن، انتهى 
بانتصاره وانتزاعه حقه الرصيح يف أروقة القضاء.. فوجئ 
درجال بما قلت، وكان واضحاً أن هذا ش�عور معظم أو كل 
من كان يقتسم معنا الحديث، ضيوف درجال، وهم السادة 
القطب الكروي املميز أحمد عباس إبراهيم والزميل الدكتور 
عدن�ان لفت�ة واإلداري املخ�رم وم�درب الك�رة الطائرة 

الشهر صاح هادي..
انطوت األسابيع والش�هور، وحكمت التوافقات السياسية 
بإس�ناد ال�وزارة إىل درجال لين�ال ما يس�تحقه، وما يريده 
قط�اع واس�ع جداً م�ن العراقي�ني، وفقاً لطري�ق كان يراه 

مستحياً وكنت أراه ممكناً بل كنت اقرتحه عليه!
واليوم، وبعد أن تحقق املأمول يف تس�ليم قطاعي الش�باب 
والرياض�ة إىل نجم يع�ّول عليه كثراً يف ال�روع باإلصاح 
تبع�اً للزمن املت�اح، ينعقد األم�ل عىل درج�ال كوزير يف أن 
يم�ارس كل صاحي�ة أو مس�ؤولية ممكن�ة يف مراجع�ة 
املنظومة الكروي�ة العراقية التي تخبطت كث�راً.. مراجعة 
تستند إىل إيجاد نظام داخي متوازن ومنصف يلبي الطموح 
وجمعية عمومية تمثل الوجه الحقيقي للعبة وتفتح الباب 
أمام الكفاءات كي تعمل، وتمهد الطريق ملجلس إدارة مقبل 
يصن�ع الفارق ويضع كرتنا عىل س�كة العمل املنتظم الذي 

سيحمل إلينا غداً أفضل.

طريق درجال 
)الأ�سهل(!

علي رياح

التطبيعي�ة  الهيئ�ة  رٔيي�س  أك�د 
لاتح�اد العراقي لكرة الق�دم، إياد 
بني�ان، خ�ال زي�ارة وف�د ملتق�ى 
الب�رصة ملقر االتح�اد، دعم�ه الكامل 
لرياضي�ي املحافظة، مبيناً: إن كفاءات 
البرصة الفيحاء س�تأخذ اس�تحقاقها 

الطبيعي بعيداً عن التهميش. 
وناق�ش الوف�د الزائ�ر، ال�ذي ض�م خ�رة من 
نج�وم الك�رة البرصي�ة الس�ابقني، فضا عن 
حكام وإعامي�ي وإداريي املحافظة، مع بنيان، 
وبحضور االٔمني العام للتطبيعية محمد فرحان، 
ورئي�س لجنة الح�كام عاء عبد الق�ادر، واقع 

الك�رة يف املحافظة، وأه�م املعوقات التي تواجه 
رياضييه�ا، حيث وعد رٔيي�س الهيئة التطبيعية 
بتذليله�ا يف ارٔسع وق�ت، ومن�ح االس�تحقاق 
الطبيع�ي للكف�اءات م�ن خال وض�ع معاير 
للعمل واملركزية، وتنظيم املس�ابقات واالهتمام 
باالندي�ة البرصية س�واء من تنش�ط يف الدوري 

املمتاز أو من تتواجد يف دوري الدرجة االٔوىل.
م�ن جانبه، أكد نج�م الكرة البرصية الس�ابق، 
ن�ارص ط�اع: أن الوف�د الب�رصي لدي�ه الثقة 
الكبرة بأعضاء التطبيعية ورئيس�ها إياد بنيان 
يف التغير نحو االٔفضل، وإيجاد الحلول املناسبة 
لتج�اوز صعوب�ات رياضي�ي املحافظ�ة بع�د 

سنوات طويلة من التهميش.
ويف خت�ام الزي�ارة، أك�د وف�د ملتق�ى البرصة 
للهئي�ة  الكام�ل ومس�اندته  الري�ايض دعم�ه 
التطبيعية التحاد الكرة من أجل تحقيق النجاح 
خ�ال املدة املفصلية املقبلة التي تتطلب تكاتف 

الجميع.

رد رئي�س االتحاد العراق�ي للرماية، 
من�دوب الس�عد، ع�ىل »من يش�كك 

برعية« اتحاده.
وق�ال الس�عد إن�ه »ال صح�ة للخرب 
ال�ذي ورد يف أح�د املواقع بخصوص 
االع�رتاض ع�ىل رشعي�ة اج�راءات 
الهيئ�ة العام�ة التحادن�ا م�ن قب�ل 

االتحاد الدويل للرماية«.
وأوض�ح، ان »هذه االخب�ار معروفة 
النواي�ا والقص�د لدين�ا«، مؤك�داً ان 
»اجراءاتن�ا تمت املصادق�ة عليا من 
الجه�ة الحكومي�ة املانحة وحس�ب 
قانون 29 لسنة 2019 قانون اللجنة 

االوملبية الوطنية العراقية«.

حسم االتحاد الدويل للفروسية، جدل 
رئاس�ة االتحاد العراق�ي، بعد اجراء 

انتخابات لاتحاد يف نيسان املايض.
وذك�ر بيان ع�ن االتح�اد العراقي 
أن »االتحاد الدويل للفروسية، 
اقر برعي�ة رئيس االتحاد 
للعب�ة  املرك�زي  العراق�ي 
حيدر حسني عي، جاء ذلك 
االتحاد  ردا عن استفسار 
العراقي  لنظ�ره  ال�دويل 

ح�ول ادع�اءات بوج�ود انتخاب�ات 
والعري�ن م�ن  الثان�ي  يف  اقيم�ت 

نيسان املايض«.
وأضاف ان »االتحاد ال�دويل أكد عدم 
اعرتاف�ه باالنتخاب�ات األخرة حيث 
وصفها بغ�ر القانوني�ة«، مبيناً ان 
»االتحاد الدويل اكد االعرتاف برعية 
مجلس أدارة االتحاد الحايل برئاس�ة 
حيدر حس�ني عي وعدم التعامل مع 

غرها«.

تلقى مسؤولو النادي اإلسماعيي عرًضا من العني اإلماراتي، 
الستعارة قائد الدراويش باهر املحمدي. 

وطلب مسؤويل العني استعارة باهر املحمدي ملدة موسم، من 
أجل تدعيم صفوف الفريق اإلماراتي بداية من املوسم املقبل. 
واش�رتط مسؤولو اإلسماعيي، تمديد عقد باهر املحمدي ملدة 

موسمني إضافيني، مقابل املوافقة عىل إعارته.

أعل�ن ن�ادي طائع الجيش موقف�ه بخصوص اس�تكمال بطولة 
الدوري املرصي يف املوسم الحايل.

وتوقف نش�اط الدوري املرصي هذا املوس�م ي�وم 14 آذار املايض 
بسبب انتشار فروس كورونا.

وكانت الحكومة املرصية قررت عودة النش�اط الريايض تدريجًيا 
يوم 15 حزيران املقبل دون إعان موعد محدد لعودة نش�اط كرة 
القدم. وقال أحمد املهدي مدير الكرة بنادي الطائع إن اس�تئناف 

بطولة الدوري هذا املوسم سيكون أمرًا صعًبا.
وأض�اف: »م�ن س�يحمي الاعب�ني يف حال�ة إصاب�ة أح�د منهم 
بفروس كورونا؟ ومن س�يتحمل نفق�ات أرسته يف حالة إصابته 
بمكروه؟.. األمر ال يحتاح لتجربة وحياة األشخاص أهم كثرًا من 

املنافسات«.

أثار قرار الهيئة التطبيعية يف اتحاد الكرة العراقي 
حفيظ�ة األندية الت�ي أبدت اس�تغرابها من قرار 
استئناف الدوري يف تموز املقبل، يف ظل زيادة عدد 

اإلصابات وارتفاع درجات الحرارة.
وتأتي دهشة األندية من القرار، خاصة أن اجتماع 

األسبوع املايض، شهد مطالبتهم بإلغاء الدوري.
النفط

قال مرف الكرة لفريق النفط بهاء عبد الكاظم: 
»ال نع�رف رس هذا القرار املبهم، يف ظروف صعبة 

للغاية«.
وتابع: »يف ش�هر تم�وز من املع�روف أن درجات 
الحرارة تتج�اوز 50 درجة، مما يش�كل خطورة 
كبرة ع�ىل حياة الرياضيني. يجب أن تكون بداية 
ال�دوري املمتاز أس�وة م�ع الدوري�ات القريبة يف 

املنطقة«.
ولف�ت إىل أن تأجي�ل املس�ابقة كان بس�بب تزايد 
اإلصاب�ات بكورون�ا يف الع�راق، »واآلن اإلصابات 
أضعاف الش�هر امل�ايض. وكان األح�رى أن يتخذ 
القرار يف وقت س�ابق، كما ش�هد األسبوع املايض 

إصاب�ة الحكم الدويل مهند قاس�م واملدرب أركان 
محمود«.

وأك�د: »نحت�اج إىل ش�هر ونصف لإلع�داد، وفرتة 
مماثلة ملنافسات الدوري، والسؤال املطروح متى 

ينطلق املوسم املقبل؟«.
أمانة بغداد

قال رئي�س الهيئ�ة اإلدارية للنادي ف�اح مندب: 
»ه�ذا القرار غ�ر موف�ق وغر م�دروس، يف ظل 
تزاي�د أعداد املصاب�ني، إىل جانب صعوب�ة التنقل 
بني املحافظات بس�بب الحظر الصحي، خوفا من 

انتشار الوباء«.
وش�دد عىل أن »س�امة جميع أعض�اء منظومة 
كرة القدم من األولوي�ات، ويجب العدول عن هذا 

القرار بما ينسجم والوضع الصحي يف البلد«.
الكهرباء

وقال حس�ني زه�راوي امل�رف عىل فري�ق كرة 
القدم بن�ادي الكهرب�اء: »جمي�ع األندية صوتت 
باالجتم�اع ع�ىل إلغاء ال�دوري، مما يعن�ي أن ال 

يوجد أي احرتام لرأي األندية«.

وتس�اءل: »م�ا الغاية م�ن إقامة ال�دوري يف هذا 
التوقيت الغريب؟ ال يمك�ن فرض هذا القرار عىل 

حساب الاعبني واألندية«.
وب�نّي: »ال ننكر أنن�ا تعودنا عىل اللع�ب يف تموز، 
لكن ليس يف ظل الوضع الصحي الحايل الذي ألقى 

بظاله عىل الرياضيني أخرا«.
واسرتس�ل: »كما أن األندية تعاني من أزمة مالية 
خانق�ة، وبالت�ايل الق�رار مث�ار اس�تغراب وغر 

مسؤول تماما«.
وكانت الهيئ�ة التطبيعية لاتح�اد العراقي لكرة 
القدم ق�د قررت تحدي�د الثالث من تم�وز موعداً 
افرتاضياً لعودة منافسات الدوري املمتاز للموسم 
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وج�اء ذلك أثن�اء االجتم�اع ال�دوري للتطبيعية، 
الذي عقد عرب الدائرة االلكرتونية يف مقر االتحاد، 

وبحضور االٔمني العام محمد فرحان.
وق�ال رئيس التطبيعية، اياد بنيان: ان قرار إعادة 
الدوري جاء استناداً اىٕل مخاطبة االتحاد االٓسيوي 
ب�رورة تحديد موعد لعودة املنافس�ات، كما أن 

ه�ذه الخطوة تصب ملصلحة الك�رة العراقية التي 
تنتظرها استحقاقات مقبلة مهمة.

واضاف: هناك تواصل مس�تمر م�ع خلية االٔزمة 
الحكومية للحفاظ عىل سامة الاعبني، واملاكات 
الفنية واالٕدارية والتحكيمية التي نعدها يف املقام 

االٔول.
وب�نّي: تتاب�ع الهيئ�ة التطبيعي�ة م�ع الجه�ات 
املختصة بالدولة آخر التطورات الصحية الخاصة 

بوباء كورونا لحماية وسامة كل أفراد املجتمع.
 يف نهاي�ة حديثه ق�ال بنيان بعد تقيي�م الوضع، 
ق�ررت الهيئة، وبالتنس�يق مع الجه�ات املعنية، 
ع�ودة ال�دوري وذل�ك بش�كل مبدئي م�ع تقييم 
الوض�ع بص�ورة دائمة ومس�تمرة م�ع الجهات 
املختصة واالتحادين الدويل واالس�يوي، وستقوم 
الهيئ�ة التطبيعي�ة بتحديد لوائح وآلي�ة القرارات 
الخاصة باملس�ابقة، وتحديد الضوابط والروط 
املائم�ة لع�ودة النش�اط الك�روي يف وقت الحق، 
وبمدة كافية تتيح لأندية االس�تعداد لها بش�كل 

أمثل.

مع تزايد عدد االصابات بكورونا..

اندية الدوري الممتاز تنتقد قرار االستئناف 
وتصفه بغير المدروس

بنيان: كفاءات البصرة ستأخذ استحقاقها

رئيس اتحاد الرماية يؤكد
 شرعية اتحاده

االتحاد الدولي يحسم جدل رئاسة 
اتحاد الفروسية المحلي

العين يطلب استعارة 
باهر المحمدي

طالئع الجيش يؤكد رفضه 
استكمال الدوري



كش�ف تقرير صحفي إسباني، عن اختيار يوفنتوس، 
العبا من برش�لونة، إلتمام الصفقة التبادلية الهادفة 
النتق�ال مريالي�م بيانيت�ش إىل كام�ب نو.وبحس�ب 
صحيفة »س�بورت« اإلس�بانية ف�إن يوفنتوس أبدى 
اهتمام�ا كب�ريا بالتعاقد م�ع املداف�ع الفرنيس جان 
كلري توديبو، العب برش�لونة، واملُعار لصفوف شالكه 
الصفق�ة  األملاني.وأضاف�ت: »ق�د يت�م تضمين�ه يف 

التبادلية الضخمة التي ُيخطط لها كال الناديني«.
وأف�ادت التقارير مؤخرًا، أن هن�اك اتفاق مبدئي بني 
يوفنت�وس وبرش�لونة، يق�ي بانتقال س�يميدو إىل 
تورين�و، عىل أن ينضم للبارس�ا مريالم بيانيتش ودي 
تش�يليو و25 ملي�ون يورو.وأضاف�ت الصحيفة: »إذا 
دخل توديبو ضمن الصفقة، فإن السعر الذي سيدفعه 
يوفنت�وس س�ريتفع إىل 45 مليون ي�ورو، حيث ُيقدر 
برش�لونة قيمة توديبو ب�20 ملي�ون يورو، مع العلم 
أن�ه ليس أعىل مبل�غ يمكنهم الحص�ول عليه، لكنهم 

مهتمون أكثر بإتمام الصفقة مع يوفنتوس«.
وج�ذب توديب�و أنظ�ار العدي�د م�ن أندي�ة ال�دوري 
اإلنجلي�زي، حي�ث أبدى إيفرت�ون رغبت�ه يف دفع 22 
مليون يورو و3 ماليني أخرى كمتغريات إضافية، وهو 
عرض ُمغٍر، لكن برش�لونة يفض�ل رحيله ليوفنتوس 
إلتمام الصفقة التبادلية.وأش�ار التقرير، إىل أن رحيل 
توديبو بهذا املبلغ س�يكون صفقة عظيمة لربشلونة، 

الذي تعاقد معه بأقل من مليوني يورو.

صوتت أندية الربيمريليغ باالجماع، عىل استئناف التدريات يف »مجموعات صغرية«.
وج�اء التصوي�ت مع اقرتاب عودة النش�اط يف الدوري اإلنجليزي املمت�از، والذي توقف منذ 
ش�هر آذار املايض، بس�بب تفيش فريوس كورونا.وأجرى مس�ؤولو ال�دوري وخرباء املجال 
الطبي وممثيل 20 نادًيا من الربيمريليج، اجتماع عرب الفيديو ووافقوا عىل املرحلة األوىل من 
خطة العودة إىل التدريبات.وبحس�ب موقع »س�كاي س�بورتس«: »تنص املرحلة األوىل عىل 
التدريبات مع الحفاظ عىل التباعد االجتماعي، ولم يس�مح حتى اآلن بالتدريب الذي يتواجد 
في�ه احتكاك بني الالعبني«.وقال الربيمريليج يف بي�ان: »تمت املوافقة عىل املرحلة األوىل بعد 
مش�اورات مع الالعبني واملدربني وأطباء أندية الربيمريليج والخرباء املس�تقلني والحكومة، 
وستتضمن الربوتوكوالت الطبية الصارمة، عودة الجميع إىل التدريبات يف بيئة أكثر أماًنا«.

وأض�اف: »صحة ورفاهية كل املش�اركني يف الربيمريلي�ج تمثل أولوية، وعملي�ة العودة إىل 
التدريب�ات هي عملي�ة خطوة بخطوة، وس�تتواصل اآلن املش�اورات الكامل�ة مع الالعبني 
واملدرب�ني واألندية ورابطة الالعبني املحرتف�ني لوضع بروتوكول خاص بالتدرب الذي يعتمد 

عىل االحتكاك الكامل بني الالعبني«.

س�لطت الصح�ف اإلس�بانية الضوء ع�ىل جاهزية 
البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد للمش�اركة 
م�ع الفري�ق ف�ور اس�تكمال املوس�م، والصفق�ة 

اإلس�رتاتيجية الت�ي يس�تهدفها برش�لونة، يف 
املريكات�و الصيفي. وعنونت صحيفة »ماركا«: 
»البلجيك�ي  يتس�ارع«.وأضافت:  »ه�ازارد 
ًي�رح: »أش�عر بأنن�ي يف حال�ة جي�دة جًدا، 
ولكنن�ي أحتاج أيًضا للمزيد م�ن العمل البدني 
والعم�ل م�ع الكرة«.وتابع�ت: »إيدي�ن يتدرب 
مع زمالئ�ه، والفريق يريد الذه�اب للقتال من 
أج�ل اللق�ب م�ع نجمه«.وخرج�ت صحيف�ة 
»موندو ديبورتيفو« بعنوان: »الوتارو الصفقة 
أعط�ى  »برش�لونة  اإلس�رتاتيجية«.وأضافت: 
األولوي�ة، للتعاق�د م�ع مهاجم رصي�ح، لبناء 

املستقبل مع دي يونج وتري شتيجن«.
وتابع�ت: »مع وج�ود رشط جزائ�ي يف عقده، 
وإمكاني�ة دم�ج العب�ني لجعله أرخ�ص، اآلن 
ه�و الوق�ت املناس�ب لضمه«.وع�ىل الصفحة 
الرئيس�ية لصحيف�ة »س�بورت« ج�اء عنوان: 

»عودة التدريبات الجماعية«.
امل�ران  برش�لونة  فري�ق  »خ�اض  وأضاف�ت: 

الجماعي األول بعد ش�هرين م�ن الغياب«.وتابعت: 
»النادي الكتالوني يبدأ بافرتاض أن النشاط قد يعود 

قريًبا«.

بوروس�يا  أن  إس�باني،  تقري�ر صحف�ي  كش�ف 
دورتمون�د ح�دد س�عر بي�ع مهاجم�ه النرويجي 

املتألق إيرلينج هاالند.
ويعت�رب هاالند )19 عاًما( أحد األهداف الرئيس�ية 
لري�ال مدري�د ومانشس�رت يونايت�د يف املريكات�و 
الصيف�ي املقب�ل، لرغبة كل منهم�ا يف تدعيم خط 
هجومه.وبحس�ب صحيفة »سبورت« الكتالونية، 
ف�إن دورتمون�د لدي�ه رغب�ة يف اس�تمرار هاالن�د 
بصفوفه حتى صيف 2022 عىل أقل تقدير، واتفق 

عىل ذلك بالفعل مع الالعب ووكيله مينو رايوال.
وأش�ارت إىل أن االتفاق يتضمن أيضا رحيل هاالند 
يف حال تلقي النادي لعرض ال يقل عن 107 ماليني 

إسرتليني )120 مليون يورو(.
وي�درك دورتمون�د أنه »محطة« يف مس�رية هاالند 
لالنطالق نحو القمة، وال يعارض ذلك عىل اإلطالق، 

لذلك يسعى لتحقيق أكرب استفادة ممكنة منه.
ويسعى زين الدين زيدان، املدير الفني لريال مدريد، 
لتكوي�ن خط هج�وم مدمر يف س�انتياجو برنابيو 
يض�م هاالن�د وكيليان مبابي وإيدي�ن هازارد، من 
أجل تعويض رحيل الربتغايل كريس�تيانو رونالدو، 
إىل يوفنت�وس.يف الوق�ت ذاته، يتمس�ك أويل جونار 
الفن�ي ملانشس�رت يونايت�د،  املدي�ر  سولس�كاير، 
بإحض�ار هاالند إىل أولد ترافورد، بعدما كان قريًبا 

منه يف كانون الثاني املايض.

أعل�ن االتحاد اإليطايل لكرة القدم، أن جميع 
أنشطة كرة القدم، بما فيها بطولة الدوري 
ستظل ُمعلقة حتى يوم 14 حزيران املقبل.

وكانت األندية قد اس�تأنفت التدريبات عىل 
أمل أن ُيس�تكمل املوسم مرة أخرى يوم 13 

حزيران املقبل.
وم�ع ذلك أعل�ن االتح�اد اإليط�ايل يف بيانه 
باالتف�اق م�ع ق�رار م�ن رئي�س ال�وزراء 
جوس�يبي كونتي، بتعليق جمي�ع األحداث 

واملسابقات الرياضية.
وذل�ك الق�رار يعن�ي، أن بطول�ة ال�دوري 
اإليطايل لن يتم استئنافها حتى 15 حزيران 

عىل أقرب تقدير.

يب�دو أن التضام�ن الذي ظه�ر يف كرة الق�دم األملانية بس�بب وباء فريوس 
كورون�ا، لم يس�تمر حت�ى لجولة واح�دة من منافس�ات ال�دوري األملاني 
)بوندسليجا(.فحتى قبل اكتمال مباراة بني فريدر بريمن وباير ليفركوزن، 

يف الجولة 26 من الدوري، ظهرت املشاحنات.
ورف�ض كارل هاين�ز رومينيجه الرئي�س التنفيذي لبايرن ميونخ، بش�دة، 
اآلراء الت�ي قدمها فريتز كيلري رئي�س االتحاد األملاني لكرة القدم، وبدال من 
ذلك دعا االتحاد لحل مشاكله الداخلية.وخالل مقابلته مع شبكة »سكاي« 
الت�ي راعت قاع�دة التباعد االجتماع�ي، قال رومينيجه إنه »محتار بش�أن 
الكلم�ة الش�عبية لفريتز كيل�ري«، الذي تحدث يف وقت س�ابق ع�ن »ادعاء 
مش�كوك فيه« يف ك�رة الق�دم األملانية.وأض�اف: »ربما يتعني ع�ىل االتحاد 
األملان�ي رشاء ممس�حة وتنظيف املكان أم�ام الباب الخاص به�م، وفقا ملا 
تقتضي�ه الحاجة«.وج�اء هجوم رومينيجه ردا ع�ىل مقابلة كيلري يف مجلة 
»ش�بيجل«، حي�ث فكر بعناي�ة »أين تؤدي األم�ور عندما يتفاخ�ر األغنياء 

الجدد بعضهم أيضا عىل الكرة يف البوندسليجا بأموالهم؟«.

وقال رئيس االتحاد »إن اإلدعاء املش�كوك في�ه يظهر املوافقة، وهذه كارثة 
لص�ورة كرة القدم، يجب أن ننظر لكيفية س�ري األمور بعد األزمة، بتواضع 
أكثر، وأقرب إىل الناس«.ولم يذكر كيلري أسماء، ولكن كرة القدم ليس لديها 

نقص يف الشخصيات التي ترغب يف نرش ثروتها.
ول�م يكن رومينيجه يف حاجة للحفاظ عىل ملحة من التحفظ.وقال: »عندما 
كان�ت لدين�ا أزمات يف كرة القدم األملانية خالل الس�نوات األخرية، ُوجدت يف 

االتحاد األملاني«، وتمنى أن يقوم االتحاد بواجبه يف األزمات.
وحس�ب رؤية صحيف�ة »فرانكفورت�ر ألجماينه تس�ايتونج« ف�إن بايرن 
ميون�خ أوضح من هو األول يف ك�رة القدم األملانية، يف الرياضة والسياس�ة 

الرياضية.
من جهة، فإن اختيار املعارك يف مثل هذا التوقيت ال يبدو رضوريا، ولكن 
القتال من اجل اختيار طريق الس�فر وتقاسم املوارد ال ينتهي أبدا، يمكن 

القول إنه يف ظل أزمة يصبح أكثر أهمية من أي وقت.
ويمل�ك االتح�اد األملاني موافقة عىل اس�تئناف منافس�ات ال�كأس التي 

ينظمه�ا بداية من الش�هر املقب�ل، ولكن تبقى منافس�ات دوري الدرجة 
الثالث�ة للرجال ودوري الدرجة االوىل للس�يدات موقوفة، ويجب الوصول 
التفاق ب�ني األندية والسياس�يني للبدء.وق�ال أوليفر مينتس�الف رئيس 
اليبزي�ج: »س�أكون س�عيدا عندم�ا يت�م اس�تئناف دوريات أخ�رى مثل 
الدرج�ة الثالث�ة ودوري الدرج�ة االوىل للس�يدات قريبا بع�د نجاح عودة 

البوندسليجا«.
وأضاف: »أتفق يف هذا مع كارل هاينز رومينيجه«.

ووفق�ا لرومينيجه ف�إن تضامن رابط�ة الدوري األملان�ي لجمع تربعات 
لدوري الدرجة الثالثة ودوري الس�يدات، ومنح وإتاحة 5ر7 مليون يورو 
)1ر8 ملي�ون دوالر( ل�25 ناديا، تم تصميمه لك�ي يتمكنوا من مواصلة 

اللعب.
وأوضح: »س�يكون هذا ش�يئا جي�دا،أن ُيلعب ليس فق�ط دوري الدرجة 
األوىل للرجال، ولكن دوري الدرجة الثالثة أيضا، هذا شيئ يجب أن يسعى 

له االتحاد األملاني«.

أندية الربميريليغ تصوت على عودة التدريبات رمسيا.. تعليق النشاط الرياضي يف إيطاليا

بعد جولة واحدة فقط..
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كشف تقرير صحفي إسباني، حقيقة كرس نجم برشلونة، إحدى 
قواع�د بروتوكول األمان ال�ذي وضعته رابطة الدوري اإلس�باني 
)ال ليج�ا(.وكان الالع�ب الربازي�يل آرثر ميلو قد حرض جلس�تني 
تدريبيتني لربشلونة بس�يارتني مختلفتني، وهو ما يخالف قواعد 
الربوتوك�ول الذي وضعت�ه رابط�ة الليجا، وينص ع�ىل الحضور 
بنف�س الس�يارة خالل هذه املرحل�ة من عملية إعادة النش�اط يف 

األندية.
وبحس�ب صحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و« اإلس�بانية، ف�إن آرثر 
استأذن من برش�لونة ورابطة الدوري اإلسباني لحضور التدريب 
بسيارة مختلفة يف الجلسة الثانية، بسبب حدوث عطل يف السيارة 
التي آتى بها إىل الجلس�ة األوىل، وبالتايل لن يعاقب الالعب من قبل 

النادي أو اللجنة املسؤولة.
وارتبط اس�م آرثر خالل هذه الفرتة بالرحيل عن برشلونة، يف ظل 
اهتم�ام قوي من قبل يوفنوس وإن�رت ميالن، إال أن الالعب ما زال 

متمسكا باالستمرار يف برشلونة.

قال األرجنتيني لوكاس أوكامبوس، مهاجم إشبيلية، إنه يشعر بالحافز عندما يقرأ يف الصحف 
الرياضي�ة أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد معه.وقال أوكامبوس ردا عىل اهتمام الفريق امللكي، 
وبوروسيا دورتموند األملاني به »تحدثت يف األمر مع زوجتي. فتحنا الجريدة التي كانت تقول 
إن ريال مدريد يبحث التعاقد معي«.وأردف »أي العب سيشعر حينها بنفسه كثريا، ولكن هذه 

األخبار تمنحني الحافز، ألن حلم أي العب أن ينضم لهذه األندية، األفضل يف العالم«.
وتابع صاحب ال�25 عاما »الحقيقة أن األمور تس�ري معي بش�كل جيد جدا هذا املوس�م، وأنا 
اس�تمتع كث�ريا. عندما تظهر بش�كل طيب يف دوري مثل هذا، فإن اس�مك يربز بش�كل كبري. 
الع�ودة واالس�تمرار  هديف ه�و 
عىل نفس املستوى للحفاظ عىل 
أحد أفضل مواسم مسريتي منذ 
قدومي ألوروبا«يذكر أن املهاجم 
األرجنتيني الشاب يقدم مستوى 
كبريًا منذ ارتدائه قميص الفريق 
األندليس يف صي�ف 2019 قادما 
من أوليمبيك مارسيليا الفرنيس، 
حيث س�جل 10 أهداف يف الليجا 
خ�الل 22 مب�اراة، لينض�م ألول 
مرة للمنتخب األرجنتيني، حيث 
ش�ارك يف مباراة أملانيا الودية يف 
ترشي�ن أول 2019 والتي انتهت 

بالتعادل )2-2(.

جاهزية هازارد يف صدر الصحف اإلسبانيةأوكامبوس: اهتمام النادي امللكي حيفزني

برشلونة يقرتب من إمتام
 صفقة تبادلية مع يوفنتوس

آرثر ميلو يفلت من 
عقوبة رابطة الليغا
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مصطلحات ادبية
علم المعنى

�يَمنِطيَقا( ويق�ال ل�ه كذلك عل�م الداللة  عل�م املعن�ى، )السِّ
ه�و علم لغوي حدي�ث يبحث يف الداللة اللغوي�ة، والتي يلتزم 
فيه�ا حدود النظ�ام اللغوي والعالمات اللغوية دون س�واها، 
ومجال�ه: »دراس�ة املعن�ى اللغ�وي ع�ى صعي�د املف�ردات 
والرتاكيب«. وحالياً هناك العديد من الدراسات التي تهتم بعلم 
السيمانتك باس�تخدام الحاسبات وكذا استخدام السمانتك يف 
مج�ال البحث اإللكرتوني والط�ب والصناعة، باإلضافة إىل أن 
هن�اك نموذج�ا متكامال لوص�ف علم الس�يمانتك ويفصل يف 
س�بع شفافيات كل شفافية لها العديد من الباحثني العاملني 
 Semantic Arabicبها كما تحدده�ا الورقة البحثية بعن�وان

.Information Retrieval

طرائف من التراث 

»لؤلؤة َتْحَت شالل النزف« محاولة لفك ارتباط الشعر بعالم الحلم
المراقب العراقي/ متابعة...

هناك العديد من الطرائف التي س�طرت يف 
كت�ب االدب اليونان�ي القدي�م ونقلتها لنا 
الرتجم�ة اىل العربي�ة ومن ه�ذه الطرائف 
اخرتن�ا لك�م ه�ذه الطرف�ة ع�ن الحكيم 
رج�ل  ق�ال  حي�ق  س�ق��راط  اليونان�ي 

لسقراط .
وقد رآه ياكل العش�ب : ل�و خدمت امللك ملا 

اكلت الحشيش 
فقال س�قراط لو اكلت انت الحش�يش لم 

8تحتج اىل خدمة امللك.
قد نح�اول ف�ك ارتب�اط الش�عر بعالم 
الحلم لفرتة اقتن�اص املعنى، واالقرتاب 
م�ن املحي�ط والواق�ع، محاولتن�ا هذه 
مرتبط�ة بواق�ع الح�ال، الذي يعيش�ه 
الش�اعر يف العال�م، وهو يعي�ش اجواء 
ارهاصاته�ا  ب�كل  الصغ�رة  القري�ة 
وافرتاضاتها، هذه القرية التي صنعتها 
التكنولوجيا الحديثة، بمعنى اخر ان ما 
كان اس�طوريا، ق�د اصب�ح االن يف هذه 
القري�ة قريب�ا م�ن الواق�ع يتعامل مع 
ال�ذات واملوضوعي�ة بصورة اكث�ر إلفًة 

من ذي قبل.
واش�ار اىل)إن النص الش�عري ال يمكن 
تأث�ر  متحاش�ياً  بذات�ه،  ينه�ض  أن 
ورشوط  والتاري�خ  والواق�ع  العق�ل 
الحي�اة ومعطياتها... فه�و يرتبط مع 
النش�اطات اإلنس�انية، ويس�تلهمها يف 
مضامين�ه، ويف األش�كال املتطورة التي 
يع�ر به�ا عن تل�ك املضام�ني، دون أن 
يكون ذلك عى حساب املستوى الجمايل 

والفني.
واض�اف :لي�س صحيح�اً أن الحض�ور 
الق�وي للواق�ع ومعطيات�ه كان حائالً 
دون االرتق�اء الفن�ي ح�ني ُيَقيَّ�ض له 
الش�اعر الحقيق�ي. (، من ه�ذا املنطلق 
عش�ت اجواء قصيدة الشاعر مصطفى 
الش�يخ إىل ) لؤل�ؤٍة َتْحَت َش�اّلل النَّزف 
(... إنها قصيدة مثقلة بالواقع، ومثقلة 
بينهم�ا،  ازيل  رصاع  وه�ذا  بالحل�م، 
التخل�و أي قصي�دة منهم�ا يف الك�ون، 

ولكن قصيدة الش�يخ عاشت رصاعات 
الذات والواقع، وراح�ت تقرب وجهات 
النظ�ر، التي تتب�دى للمتلقي وتظهر يف 
امل�دى البعيد .. فالس�ؤال املطروح، هل 

ممك�ن ايجاد دالة تجعلن�ا النخرج عن 
دائرة الشعر والجمال فيها؟ أي قصيدة 

الشيخ..
وتابع: نعم قد نج�د االرتباط بني الحب 

و«ه�ي«، وبني الح�ب والجم�ال بوعاء 
الشعر، يقول يف مستهل قصيدته:

)ُمرّي مرًة أُخرى 
بعطرِك البدوّي 

رّبما يجّف َشالُّل الّنزِف 
يف وطننا 

َونعيش كلؤلؤتنِي نقّيتنِي 
ِعْنَد شواطئ دجلْة(.

واوض�ح :قب�ل الدخ�ول اىل طروح�ات 
اود  قصيدت�ه،  يف  الش�عرية  الش�يخ 
الوع�ي  يمث�ل  ال�ذي  الذات�ي  توضي�ح 
واالفكار والتصورات وكل االنعكاس�ات 
يف الوعي واملفاهيم عن الكون والطبيعة 
 .. ذات�ي  كفه�م  االنس�اني  واملجتم�ع 
ان  البح�وث  اثبتته�ا  وهن�اك حقيق�ة 
وج�ود االنس�ان، ق�د حدث قب�ل بضع 
مالي�ني م�ن الس�نني، )بينم�ا الطبيعة 
ذاته�ا الت�ي نحن ج�زء م�ن مكوناتها 
موجودة قبل مليارات السنني، كما تدل 
معظم الدراسات، اي انها موجودة قبل 
ان يوج�د احساس�نا وذاتن�ا وتفكرن�ا 
ووعين�ا, بم�ا يفيد اس�تقالل املوضوع 
وعالقاتها(ع�ن  وتراكيبه�ا  )الطبيع�ة 
واحاسيس�ه  االنس�ان  )وع�ي  ال�ذات 
البحث مس�تمرا  ومش�اعره((، ويبقى 
عن املؤث�رات بني الذات، وبني املوضوع، 
أي انهم�ا يحمالن دال�ة وجودهما بعلة 
وج�ود كليهم�ا، ل�ذا جعل عل�ة ايقاف 
ش�الل النزف بوج�ود الح�ب والحبيبة، 
وبالت�ايل وجود الوط�ن، وحينما يحدث 

الوج�ودان، يح�دث النقاء واالس�تقرار 
واستمرار الحياة، فالحب وهي، والحب 
والجمال تش�كل ه�ذه املعادلة حضور 
الش�عر يف رؤية مصطفى الش�يخ، غر 
انه تطرق الش�ياء موضوعي�ة كالفقر 
والغنى، مثال قوله : )َوماَت َولَْم يتذّوق 
ألبيت�زا...(، وتحدث يف عالم السياس�ة، 
كقوله : )أصنام الواليات املُتحدْة(، ومن 

ثم يؤوب اىل ذاته مثالنا يتمثل بقوله :
)يعلُم اللُه يا حوّاءات) الرّتجمْة (

ع�ى ُطه�ري وَصدق�ي 
َوحّبي َوأدمعي 

َفال تتهمونني بأّنني أحاوُل 
رِشاء النِّساء

َكما تدخلوَن ) مول Mall ( املدينِة 
َوتشرتوَن أشياءُكم 

َفقدري أْن أحتيس 
قهوتي الزنجّيَة 

َوأمللم َشظايا 
َمعشوقتي يف 
ُدروب أوردتي

ُكلَّ َمساْء:
ورغ�م اوج�اع الواق�ع، اال ان الش�اعر 
مصطفى الش�يخ ق�دره ان يحب الحب 
، الن  الجم�ال مل�اذا؟  اج�واء  ويعي�ش 
انه�ا  أي  اوردت�ه،  الحبيب�ة تعي�ش يف 
ح�ارضة يف كل اوقات�ه، مخاطبا اياها 
: )َوالي�زاُل نصل�ِك ياُحلوت�ي ُمنغرس�اً 
بجه�ازَي الّتنف�يس/ ُكلّم�ا تذكرُت:_/ 
وجهِك اله�ارِب َعْن نظرات�ي املُلتصقة 

بِه(.
 وخت�م: الحصيلة ان�ه يمزج بني الذاتي 
واملوضوع�ي بجمالية ش�عرية ايحائية 
وبهذا فان ق�در كل نص، ان ينفلت من 
مؤلفه لحظ�ة اكتماله، أي خروجه من 

لحظة الالوعي اىل لحظة الوعي.. 

الثقافـي

يرى الناقد والشاعر وجدان 
قصي��دة  ان  العزي��ز  عب��د 
ف« 

زَّ
»لؤلؤٍة َتْحَت َشاّلل الن

للشاعر مصطفى الشيخ من 
دي��وان ) خي��اٌم َو بيزتا( يه 
محاولة لفك ارتباط الشعر 
بعال��م الحلم لفرتة اقتناص 

المعنى.
يف  الع����زي��ز  عب��د  وق��ال 
ق��راءة خ��ص به��ا )المراقب 

العراقي(:

باقر العالق .. محنة الشعر 

ثقافة

اكر ما اش�كله عى من يكتب باللغة العراقية، التي تسمى 
دارج�ة، واللغات دون اس�تخدام وتدرج اليمكن ان تس�مى 
لغة حيه، وتكون بمط�اف اللغات امليتة، او تلك التي تنتظر 
املوت، ماش�كله انهم يس�مون ما يكتبونه الشعر الشعبي، 
واضع�ني بذل�ك فاصالً من االنكس�ار واالدنى ، من الش�عر 
املكت�وب بالعربي�ة الفصيحة، ويف االش�ارة م�ا يقلق حقاً، 
وهذا موجود يف الش�عر الش�عبي العراقي حرصياً،  السباب 
ابس�طها ان�ه ش�عر اليؤثر وال يبق�ى خالداً كخلود الش�عر 
االخ�ر، حتى وان انجب�ت القصيدة العراقية ، ش�عراء كبار 
ومهم�ني، منح�ت قصائدهم بع�داً وجدانياً مهم�اْ، ومنهم 
باقر العالق ، الش�اعر الذي يتوافر عى معاني شعرية تمنح 
القصي�دة ط�راوة ومرونة، م�ع يشء من الجمال، تمس�ك 
قصيدة العالق  بكل مكونات الشعر، فتأتي عى هدوء نفيس 
راق، رغم االضطراب وعدم الجدية يف حياة الش�اعر نفسه، 
وكث�راً ما اقف عن س�ؤال يحر النفس، هل الش�اعر كائن 

قلق بالفطرة، وخائف  بالرضورة؟.
أم ثم�ة ما يجعله خائفاً مضطرب�اً،  دون قصد منه، وربما 
دون دراي�ة، حت�ى يراه�ا تمهمر ب�ني س�طور النص دون 
فس�حة من خ�الص، ال يحاول العالق التخل�ص من عثرات 
روح�ه، النه يج�د أن هناك لذة خاص�ة وخالصة، تدفعه اىل 
البح�ث والتق�ي، عم�ا يمكن ان 
يجعل�ه ش�اعراً متمي�زاً، حقاً من 
اي�ن يأتي التمي�ز، وكل املدن تدفع 
بالش�عراء مث�ل م�وج نه�ر؟ وما 
يعن�ي التميز.. وه�ل توجد رشوط 
ومواصف�ات له�ذا ال�ذي نس�ميه 

تميزاً؟.
االس�ئلة عند الش�اعر تختلف عند 
غ�ره، رغ�م أني ويف م�رات كثرة، 
ارق�ب اجاباته�م  وهي ترف�ل بثياب 
الضع�ف، دون انتباه اىل احقية االقن�اع وحقيقته، والجدية 
واح�ده من اه�م مقومات الش�عر، ووجود الش�اعر ، لكن 
العالق يتعثر بني حياة فيها وجع وقسوة ، والبحث عن مجد 
يميزه، ويجعل اقرانه يشرون اليه متفاخرين بالبيان، قلت 
لش�اعر مرة، ل�م تكتب ما دمت االتس�تطيع تجاوز صخرة 
ش�عر اس�مها عريان الس�يد خلف، وال تس�تطيع زحزحة 
العق�ل الجمع�ي عن روح مظف�ر النواب، وال تمس�ك زمام 

جواد يصل بك اىل حيث يقف كاظم اسماعيل الكاطع؟
صفنت حواس�ه كلها، كان الس�ؤال صعباً للغاي�ة، ومهماً 
للغاي�ة، اذا لم تس�تطع التجاوز والتأس�يس اىل املغاير، فلم 
تظل هامش�اً، بس�يطاً ق�د يثر الفجيع�ة اكثر مم�ا يؤكد 
لنج�اح، تلك محنة االدب بعمومه، ولكنها مع الش�عر تبدو 

مثل غول جاثم فوق بياض القصيدة.
 باق�ر الع�الق، ينث�ر املغاي�رة، لكنه كس�ول اليب�ر بذاته 
الش�عرية، هاديء بفطرته، وجل مثل ن�اي جنوبي، يتمنى 
اط�الق معزوفات�ه ب�روح مس�تكينة، تتمنى لك�ن االماني 
تغادر اعشاش�ها بأتجاه مجهول ال يع�رف خباياة.. العالق 
باقر  س�يظل ماخوذاً بخطى الش�عر، لكن�ه نيس ان يبحث 

عن خطواته.

شوقي كريم حسن 

املراقب العراقي/ متابعة...
   ص�در عن » وكال�ة الصحافة العربي�ة – نارشون« 
كت�اب »ربيع البنفس�ج.. ق�راءة يف رواي�ات عربية« 
للكاتب املرصي »أحمد رجب ش�لتوت«، وفيه احتفاء 

بقصص القاص العراقي وارد بدر السالم
ويض�م ق�راءات يف أكث�ر من عري�ن رواي�ة عربية 
جديدة، وهو يف تعامله معها ال ينش�غل بمصطلحات، 
وال بتحلي�ل أس�لوبي، وال تراكيب ش�كالنية، بقدر ما 
ينشغل باإلنسان، لهذا فالتحليل النفيس واالجتماعي 
والثقايف يمثل مداخل أساس�ية يف قراءاته التي يصبح 
النقد فيها قرين اإلبداع، قراءة مبدعة وذاتية، ترفض 
مقوالت أف�ول ربيع الرواية العربي�ة، مؤكدا عى أنها 
أصبح�ت أكث�ر أش�كال التعب�ر ق�درة ع�ى تصوير 
تش�ظي الذات واملجتمع العربي�ني، وقد تأثرت بما مر 
به املجتم�ع العربي من منعطف�ات يف العقود الثالثة 
الكب�رة، بحيث يض�ع  الكاتب نماذجه�ا املميزة بني 
ق�ويس ح�رب الخلي�ج الثانية وفش�ل ث�ورات الربيع 
العربي. فجاءت زهور ربيع الرواية  بنفس�جات بلون 
األىس ال�ذي يل�ون املجتم�ع كل�ه، فش�كلت الروايات 

بتن�وع اتجاهاتها ورؤاه�ا باقة من البنفس�ج بديع 
لك�ن أس�يان، فقد انعك�س فيه كل م�ا يف واقعنا من 
قهر وأىس.  هذا وتشغل الدراسة عن آليات بناء املكان 
الروائ�ي يف رباعية بحري ملحمد جريل القس�م األول 
من الكتاب،  ويرى الكاتب أن املكان الروائي  يف رباعية 
بحري لم يعد مجرد وعاء حاو لألحداث والشخصيات 
بل هو شخصية موضوعية، كما أنه ُبعد اجتماعي إذ 

يتأثر بحياة من حوله كما يؤثر يف حياتهم.
ويب�دأ القس�م الثان�ي بالتوق�ف أمام تجرب�ة  فتحي 
إمباب�ي، ال�ذي تنب�ش روايات�ه يف لحظ�ات غائمة يف 
تاري�خ الوط�ن، ثم يق�دم ق�راءات منوع�ة يف أعمال 
الروائي�ني: عمار عى حس�ن،  وليد ع�الء الدين،  منى 
الش�يمي،ضحى ع�ايص، مصطف�ى البلك�ي،  محمد 
بركة، ممدوح عبدالس�تار،  وائل وجدي، أحمد محمد 
عب�ده . ومن  أعمال الروائي�ني العرب  يتلمس الكتاب 
صورة باريس الرمادية كما رس�مها التونيس الحبيب 
الس�املي يف رواياته، ثم يتوقف عند روايات للس�وري 
ف�واز حداد، واليمني محمد الغربي عمران ، والعراقي  

وارد بدر السالم .

صاحب ساجت

اصدار

»القوافي« تحتفي بشاعر العزلة والتحوالت عارف الساعدي

وارد بدر السالم يدخل »ربيع البنفسج« في الرواية العربية

املراقب العراقي/ متابعة
 أصدرت مجل�ة القوايف، املعنية بالش�عر 
والش�عراء الع�رب والص�ادرة ع�ن دائرة 
الثقافة بإمارة الشارقة، عددها التاسع، 
والذي احتف�ت فيه بالقصيدة الش�عرية 
وذل�ك  الديني�ة،  الصبغ�ة  ذات  العربي�ة 
احتفااًل بمناس�بة ش�هر رمضان املبارك 
كم�ا احتفت بش�اعر العزل�ة والتحوالت 

العراقي عارف الساعدي.
 وج�اء يف افتتاحيته�ا »ويف غم�رة ه�ذه 
األيام املباركة من شهر رمضان الفضيل، 
نس�تعيد ذك�رى القصي�دة الديني�ة وما 
تركت�ه يف الفض�اءات من جم�ال وإبداع 
ودهشة، وقد كتب أغلب الشعراء قصائد 
تعر عن مشاعرهم الروحية، وتعظيمهم 

للنفحات الرمضانية ».
 كم�ا ج�اء يف ب�اب إطالل�ة الع�دد الت�ي 
كتبها الدكتور محم�د الغزي: »القصيدة 
الدينية.. تمجيد للذات اإللهية وللرس�ول 
الكريم س�يدنا محمد صى الله عليه واله 

وسلم«.
 كم�ا تضمنت صفحات الع�دد حواًرا مع 
شاعر العزلة والتحوالت الشاعر العراقي 
باإلضاف�ة  الس�اعدي،  الدكت�ور ع�ارف 

إىل تقري�ر مص�ور ع�ن مدين�ة األندلس 
باعتباره�ا أنش�ودة الش�عراء وقصي�دة 
الفق�د والحن�ني مل�ا تزخ�ر به م�ن تراث 

شعري وثقايف وحضاري.
 وتناول�ت املجل�ة يف عدده�ا الجديد عدة 

موضوع�ات أخ�رى منها ش�هر رمضان 
يف مراي�ا الش�عر، وحي�اة الش�اعر دريد 
بن الصمة ش�اعر قبائل ه�وازن العربية 
بالش�جاعة  اش�تهر  ال�ذي  وفارس�ها 

والفروسية والوفاء.
 ون�رت املجل�ة أيًض�ا أبياتًا من ش�عر 
أبو العتاهي�ة يف العرص العبايس وش�عر 
لس�ان الدين الخطيب يف العرص األندليس 
وطرح�ت موضوًعا للنق�اش عن البالغة 

العربية.
 وضّم�ت موضوًعا عن تج�اوزات النص 
الش�عري، وموضوًعا عن ديوان الش�اعر 
الدكت�ور أبو عبي�دة الصدي�ق، وآخر عن 
تاريخ ش�كاوي ومحن الشعراء وقصائد 

البوح عندهم.
 واختمت�ت املجل�ة صفحاته�ا بموضوع 
ع�ن » قصيدة األن�وار القدس�ية«، حيث 
ج�اء في�ه: »وم�ن الش�عراء من ل�م يَتُْه 
يف درب ه�ذا الش�عر، وراح يع�ر تالل�ه 
الخ�رضاء، ويغمس حر القصيدة يف ماء 
الروح ليصوغ الجمال يف األفالك العلوية، 
القدس�ية،  األرسار  يف  بب�رصه  ويج�ول 
ويطالع العظماء ممن كتبوا الشعر الذي 

تستكني له النفس«.

محتوى كتاب

)1(
ِمْن ناِفذَِة الَقْلِب

ُح رايَُة َحِننٍي... تَُلوُّ
َرَمضاُن َزماِن!

)2(
ُة البُنْياِن َغضَّ

تُْمِسُك َمَع ُدَماها...
َحِفيَدتي » َمالُك »!

)3(
يف َمناِزٍل

يَِهلُّ الَخرُ...
ُة أَحباٍب! َلمَّ

)4(                            
ِسْدَرُة املنتهى

يَْلتَقي ِعنَدها...
! ِجراُن الَحيِّ

)5(
ِعنَْد امَلِغيِب

فاِه... ترََتاَقُص عى الشِّ
َقَطراُت نَدى!

)6(
يف الَصباِح

يُْمِسُك الَوْرُد...
َعن إْغراِء َفراَشٍة!

َرَمضانّياٌت  

مصطفى الشيخوجدان عبد العزيز

»َيا أْهَل النَُّهى«
 في مدح ال البيت عليهم السالم

ِبيُض الُْوُجوِه ويِف َسوَاٍد َتْسَطُع 

ِعرْتُ اأْلََصالَِة َيا ُنُجوًما َتلَْمُع 

َحاِئِح ِعْرٌَة َما ُقْدَوٌة  َنْفُح الصَّ

َوِبِمْثلَِها اأْلَْخاَلُق َذا َترَتَبَُّع 

ُبْرُج الْواََلُء َو أُْسُد ِعزِّ َعِزيزَِنا 

ُع َنْجَوى َنِشيِجي َجْمرٌَة َتَتلَفَّ

َشْيًبا َفَمْن َعَقَر النَِّخيَل ِبرَْطِبِه 

ُع  َو الُْعْقُم يِف ُحُجرَاِتنا َيَتوَسَّ

 النَّْكُث يِف َطْمِس الَْيِمنِي َتَطبٌُّع 

ْبُع َنرْصُ الِْقْسِط َسْيٌف َيرْدَُع َو الطَّ

ْخَبًة ُهْم َساَدٌة ِمْن ِعرْتٍَة يا نُّ

ُعوا  وا لَِصدِْح الَْحقِّ لَْم َيرَتَفَّ َضحُّ

 ِبَمَجاِمُع اأْلَْخَياِر َيا أَْهَل الْنَُّهى

ُع آَياُت ِعلٍْم يِف الِْحَجى َتَتَجمَّ

اِهِريَن َفِريَدٌة  ُدَرٌر لِِذْكِر الطَّ

َمْحُموَدُة اأْلَْنَساِب َنْهٌج ُيْتَبُع

لَْو َناَحِت  اأْلَيَّاُم يِفَّ َحِزيَنٌة 

ُع  َقلِْبي الْذِّي ِمْن ِذْكرِِهْم  َيَتَقطَّ

ِصْدًقا وإِنِّي  لأِْلََكاِرِم َطاِئٌع

َو ُموَالًِيا ِمْن ُجْهِدِهْم  أََتَقنَُّع 

ُق  َفْضاًل َو يِف َمْن َفْضُلُهْم أََتَذوَّ

ُع َخْرَاُت َربِّي َخْرُ َما أََتوقَّ

َباُح ِبُنوِر َمْن  َكرًَما َزَكا َطلََع الصَّ

ُع أَْعاَلُمُهم ِقَمٌم َسَمْتَها اأْلرَْشُ

ِم تَ�ْعلِيٌم ِبِهْم  يَ�ْعُلو إىل الَْعالَّ

ُع ُطْهَر النُُّفوِس َنَقا الُْقُلوِب  ُيَوزَّ

ٍد  َفالِْعْشُق َراَفَق ِرْحلَِتي ِبُمَحمَّ

ُع َو اْلِل أَْصٌل َمْنَبٌع أَتَجرَّ

عماد الدين التونسي
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اللقاء بالرسول االعظم صىل الله عليه وآله:
ق�ال: فبقيت يف ذل�ك الحائط ما ش�اء الله، 
فبينم�ا انا ذات يوم يف الحائط وإذا بس�بعة 
ره�ط قد أقبل�وا تظلهم غمام�ة.، فقلت يف 
نف�ي: والل�ه ما ه�ؤالء كلهم أنبي�اء، وإن 

فيهم نبياً.
لق�د كان ه�ؤالء النف�ر هم: محمد رس�ول 
الل�ه ص�ىل الل�ه علي�ه وآل�ه وعيل ب�ن أبي 
طال�ب والحمزة بن عب�د املطلب وعقيل بن 
أب�ي طالب وزيد ب�ن حارثه واملق�داد، وأبو 
ذر الغف�اري، وكان�ت الصف�ات الظاهرية 
للرس�ول تمي�زة عما س�واه، فكان وس�يم 
الطلع�ة ربع�ًة يف الرج�ال لي�س بالطوي�ل 
البائن، وال بالقصري امل�ردد، ضخم الرأس، 
ذا شعر رجل شديٌد سواده، مبسوط الجبني 
ف�وق حاجب�ني س�ابغني منَّون�ني متل�ني، 
واس�ع العينني أدعجهما تش�وب بياضهما 
يف الجوان�ب حم�رة خفيف�ة وتزي�د يف قوة 
جاذبيتهم�ا أه�داب طوال حولك، مس�توى 
األنف دقيقة، مفلج االس�نان ك�ث اللحية، 
وطوي�ل العن�ق جميل�ه، عري�ض الص�در، 
رحب الس�احتني، أزهر اللون، شثن الكفني 
والقدم�ني يرسملقياً جس�مه اىل اإلمام، إذا 
م�ى كأنم�ا ينحدر م�ن صب�ب، وإذا قام 
كأنم�ا ينقلع من صخ�ر، وإذا التفت التفت 

جميعاً.
نظ�ر إليه س�لمان، ف�رآه مميزاً ع�ن باقي 
أصحابه، ولكن هذا ال يكفي، املهم العالمات 
الث�الث: ال يأكل الصدقة، ويأكل الهدية، ويف 

كتفيه خاتم النبوة..

التأكد من العالمات:
لق�د حان وقتها .. دخل الرس�ول ومن معه 
إىل ذلك البس�تان، فجعل أصحابه يتناولون 
من حشف النخل، والرسول يقول لهم: كلوا 

وال تفسدوا عىل القوم شيئاً.
وهنا اغتنم س�لمان الفرص�ة التي قيضها 
الله له، والتي كانت بداية خالصة والتحاقه 
بركب اإلس�الم، فأقبل إىل موالته مستميحاً 
إياها أن تهبه قليالً من الرطب قائالً: » هبي 

يل طبقاً من الرطب«.
وكان�ت املرأة كم�ا ذكرنا تحبه حباً ش�ديداً 
فقال�ت ل�ه لك س�تة أطباق! ق�ال: فحملت 
طبقاً فقلت يف نفي إن كان فيهم نبي فانه 
ال ي�أكل الصدق�ة ويأكل الهدي�ة، فوضعته 

بني يديه فقلت: هذه صدقة.
فقال الرسول الله صىل الله عليه وآله وسلم 
كلوا، وأمس�ك هو وعيٌل وأخوه عقيل وعمه 

حمزة.
فقلت يف نفي: هذه عالمة!

قذهب�ت إىل موالت�ي فقل�ت: هب�ي يل طبقاً 
آخر، قالت: لك س�تة أطباق! فحملُت طبقاً 

ووضعته بني يديه وقلت: هذه هدية.
فم�ّد النبي ص�ىل الله عليه وآل�ه يده وقال: 
بس�م الله، كلوا، ومّد الق�وم جميعاً أيديهم 
فأكل�وا، فقل�ت يف نفي هذه أيض�اًَ عالمة 

أخرى.
قال: ورجعت إىل خلفه وجعلت أتفقد خاتم 
النب�وة، فحانت م�ن النبي ص�ىل الله عليه 
وآل�ه إلتفاتة فقال: يا روزب�ة؛ تطلب خاتم 

النبوة!؟.

قلت: نعم.
فكش�ف ع�ن كتفي�ة ف�إذا بخات�م النب�وة 
ش�عرات!،  علي�ه  كفتي�ه  بن�ي  معج�ون 

فسقطت عىل قدميه أقبلهما..
سلمان واإلسالم:

س�لمان ريض الله عن�ه اول االركان األربعة 
واملخص�وص برشاف�ة )س�لمان من�ا أهل 
النب�وة  بي�ت  البي�ت( واملنخ�رط يف س�لك 
والعصمة، وقال رس�ول الله صىل الله عليه 
وآل�ه يف فضل�ه: »س�لمان بح�ر ال ين�زف، 
وكن�ز ال ينف�ذ، س�لمان من�ا أه�ل البي�ت 
سلس�ل يمن�ح الحكم�ة ويؤت�ي الربهان« 
وجع�ل أم�ري املؤمن�ني علي�ه الس�الم مثله 
مثل لقمان بل جعله الصادق عليه الس�الم 
أفضل من لقمان وقال الباقر عليه الس�الم 
»كان س�لمان من املتوس�مني« يستفاد من 
الرواي�ات أنه علم اإلس�م األعظ�م وإنه من 
املحدَّثني بالفتح، وإن اإليمان عرش درجات 
وهو يف العارشة وكان عاملاً بالغيب واملنايا، 
وتن�اول يف الدني�ا من تحف الجن�ة، وكانت 
الجنة تحبه وتش�تاق إليه وأن الله ورسوله 
يحبانه وأن الله أمر رس�وله صىل الله عليه 
وآله إن يحب أربعة أش�خاص منهم سلمان 

وقد وردت آيات يف مدحه ومدح أقرانه.
علم سلمان:

كان جربئيل كلّما ينزل عىل رسول الله صىل 
الل�ه عليه وآل�ه يبلغه س�الم الل�ه تعاىل اىل 
سلمان والله أمر بتعليمه علم املنايا والباليا 
واألنس�اب وكان س�لمان يخلو مع رس�ول 

الله صىل الله عليه وآله يف أكثر الليايل.

وعلّمه رس�ول الل�ه وأمري املؤمن�ني )صلوات 
الل�ه عنهما( من مخزون العلم ومكنونه ما ال 
يق�در أحد عىل حمله إال هو وبلغ مرتبة حتى 
قال الصادق عليه الس�الم فيه: »أدرك سلمان 
العل�م األول والعل�م اآلخر وهو بح�ر ال ينزح 

وهو مّنا أهل البيت«.
قال القايض نور الله: كان سلمان طالباً للدين 
وس�اعياً بتحصيله منذ عنفوان شبابه وكان 
يردد عىل علماء األديان من اليهود والنصارى 
وغريهم ويصرب عىل الش�دائد واملصائب التي 

يتلقاها يف هذا الطريق.
وق�د خ�دم عرشة م�وايل فباعوه كلّه�م اىل أن 
إنتهى األمر اىل رسول الله صىل الله عليه وآله 
فاش�راه من اليهود وبلغت محبته وإخالصه 
ومودت�ه للنبي صىل الله علي�ه وآله حتى قال 
عنه صىل الله عليه وآله لبيان فريد عنايته به 

)سلمان منا أهل البيت( وانعم ما قيل:
كانت مودة سلمان له نسباً                 ولم يكن 

له بني نوح وابنه رحماً
سلمان واإلمام الصادق عليه السالم:

روى الش�يخ الجليل أبو جعفر الطويس )نور 
الله مش�هده( يف كتابه األمايل عن منصور بن 
ب�زرج أنه ق�ال: قلت ألب�ي عبد الل�ه الصادق 

عليه السالم:
ما أكثر ما أس�مع منك ذكر س�لمان الفاريس 
فق�ال: ال تق�ل س�لمان الفاريس ولك�ن قل: 

سلمان املحمدي، أتدري ما كثرة ذكري له؟
قلت: ال، قال: لثالث خالل: أحدها إيثاره هوى 
أمري املؤمنني عليه الس�الم عىل هوى نفس�ه 
والثانية حب�ه للفقراء وإختياره إياه عىل أهل 
الثروة والعدد والثالثة حّبه للعلم والعلماء، إنَّ 
س�لمان كان عبداً صالحاً حنيفاً مس�لماً وما 

كان من املرشكني.
 التفاخر باألنساب:

وروى أيضاً باس�ناده عن س�دير الصرييف عن 
الباقر عليه السالم أّنه:

كان س�لمان جالس�اً م�ع نفر م�ن قريش يف 
املسجد فأقبلوا ينتسبون ويرفعون بأنسابهم 
حتى بلغوا سلمان فقال له عمر بن الخطاب: 

أخربني من أنت؟ ومن أبوك؟ وما أوصلك؟
فق�ال: أن�ا س�لمان بن عب�د الله كن�ت ضاالً 
فهدان�ي الله جل وعّز بمحم�د صىل الله عليه 
وآل�ه وكنت عائالً فأغنان�ي الله بمحمد صىل 
الل�ه عليه وآل�ه وكنت ممل�وكاً فأعتقني الله 

بمحمد صىل الله عليه وآله
هذا نسبي وهذا حسبي يا عمر.

كرامته:
ويف الخرب أنه: دخل أبو ذر عىل س�لمان وهو 
يطبخ قدراً له فبينما هما يتحدثان إذا إنكبت 
القدر عىل وجهها عىل األرض فلم يسقط من 
مرقها وال ودكها )الدس�م( يشء فعجب من 
ذلك أبو ذر عجباً ش�ديداً وأخذ سلمان القدر 
ووضعها عىل وجهه�ا حالها األول عىل النار 

ثانية وأقبال يتحّدثان.
فبينم�ا هم�ا يتحدثان اذا انكب�ت القدر عىل 
وجهها فلم يسقط منها يشء من مرقها وال 
ودكها، ق�ال فخرج أبوذر وه�و مذعور من 
عند س�لمان فبين�ا هو متفك�ر اذ لقى أمري 
املؤمنني عليه السالم ] عىل الباب فقّص عليه 
القّصة[، فقال أمري املؤمنني عليه السالم: يا 
اب�اذر اّن س�لمان لو حدثك بم�ا يعلم لقلت: 
رحم الله قاتل س�لمان، يا اباذر إنَّ س�لمان 
باب الله يف األرض من عرفه كان مؤمناً ومن 
أنكره كان كافراً وإن سلمان منا أهل البيت.

الثانية األخرى:
ودخ�ل املق�داد ذات ي�وم عىل س�لمان فرأى 

عنده قدراً تفور من دون نار
وحط�ب فقال لس�لمان: ي�ا ابا عب�د الله إنَّ 

هذه القدر تفور من دون نار فرفع س�لمان 
حصاة فجعلها تحت القدر فخرج منها النار  
كأّنه�ا حطب ف�ازداد فوران الق�در، ثم قال 
سلمان للمقداد: اخلط ما يف القدر قال: ليس 
عن�دي يشء ك�ي اخل�ط به فادخل س�لمان 
يده املبارك�ة فيه وجعل يخ�وط ما يف القدر 
وهي تفور ثم أخذ ش�يئاً مم�ا يف القدر بيده 
ب من  فتناوله ثم أعطى من�ه للمقداد،فتعجَّ
ذلك وذهب اىل رسول الله صىل الله عليه وآله 

فأخربه الخرب.
ع�ىل أي حال؛ فق�د كثرت الرواي�ات يف مدح 

سلمان وهي اكثر من أن تحىص.
الوفاة املحطة األخرية:

تويف س�لمان ريض الله عنه يف سنة 36ه� يف 
املدائن وح�ر أمري املؤمن�ني جنازته بطّي 

األرض فغّسله وكّفنه وصىل عليه ثم دفنه.
ويف رواية أنه: دخل وكشف الرداء عن وجهه 
فتبّس�م س�لمان اىل أم�ري املؤمن�ني علي�ه 
الس�الم فقال ل�ه مرحباً يا أبا عب�د الله اذا 
لقيت رس�ول الله فقل له ما مّر عىل أخيك 
م�ن قومك، ث�م أخذ يف تجهي�زه فلما صىل 
عليه كنا نس�مع م�ن أمري املؤمن�ني عليه 
الس�الم تكب�رياً ش�ديداً وكنت رأي�ت معه 
رجلني فق�ال أحدهما جعف�ر أخي واآلخر 
الخر عليه السالم، ومع كل واحد منهما 
س�بعون صفاً من املالئك�ة يف كل كل صف 
ألف ألف ملك، ثم رجع عليه الس�الم يف تلك 

الليلة اىل املدينة.
وقرب سلمان حالياً يف املدائن يف صحن كبري 
وهو م�زار الب�ادي والحارض، وق�د ُذكرت 
زيارته يف هدية الزائرين ومفاتيح الجنان.

فسالم عىل سلمان حني هاجر وحني اسلم 
وآم�ن وحني مات ويوم يبعث حياً، والحمد 

لله رب العاملني.

االربعاء     20    أيار  2020   العدد  2340  السنة العاشرة Almuraqeb Aliraqi Newpaper �سحيفة-يومية-�سيا�سية-عامة

يس�رجعون كي�ف كان�ت ش�وارع بغ�داد 
وس�احاتها القديم�ة بحن�ني وش�وق وهم 
يقارنون بني جيلهم والجيل الحايل فيأخذهم 
الحنني اىل عاداتهم التي باتت شبه معدومة 
اليوم.يق�ول د.محمد س�الم )أس�تاذ تأريخ 
كلي�ة االداب( »يف الي�وم االخ�ري م�ن ش�هر 
رمض�ان يق�ف املس�لمون فوق الس�طوح 
وع�ىل أح�واض املنائ�ر ملراقبة هالل ش�وال 
وعند رؤيته يودعون رمضان قائلني ›الوداع 
يا ش�هر رمض�ان ال�وداع يا ش�هر الطاعة 
والغفران‹«.ويضي�ف »يف صباح ي�وم العيد 
ينه�ض صغار العائلة مبكرين وتس�اعدهم 
امه�م ع�ىل ارتداء مالبس�هم الجدي�دة التي 
كان�وا ق�د وضعوه�ا بالق�رب م�ن محالت 
مكان نومهم او تحت مخداتهم«.ويسرسل 
يف الق�ول »ام�ا الرجال فينهض�ون مبكرين 
مصطحب�ني  الجوام�ع  اىل  للذه�اب  ايض�ا 
معه�م اوالده�م ألداء ص�الة العي�د... يبتدأ 
العي�د يف الع�راق بعد ص�الة العي�د وبعدها 
يذهب الكثري من العراقي�ون لزيارة املقابر، 
وه�ذه م�ن التقاليد التي ح�رص العراقيون 
عىل ممارس�تها، اما االطف�ال فيذهبون اىل 
مح�الت لله�و والفرجة فيمتط�ون الحمري 
والبغال ويأنس�ون باملراجيح ودوالب الهواء 
وي�رف  وغريه�ا،  والف�رارات  الخش�بي 

االطف�ال كل م�ا منحهم اهلهم م�ن مال يف 
رشاء االكل من تلك االماكن مثل لفة البيض 
او الكبة او الس�ميط وغ�ري ذلك من االكالت 

التي كانت تباع هناك«.
ويختت�م بقوله »يبقى الحدي�ث عن املايض 
ممت�ع ويحم�ل يف طيات�ه ذكري�ات تتزي�ن 
له�ذا  التعام�ل،  يف  والتلقائي�ة  بالبس�اطة 
يح�اول من يريد الهروب من مش�اق الحياة 
تذكر امل�ايض الجميل«.ويقول الحاج عباس 
عبد الحس�ن بنربة حزينة مقلبت صفحات 
والس�ينمات  املتنزه�ات  »كان�ت  امل�ايض 
املنترشة يف بغداد من اهم الوسائل الرفيهية 
الت�ي تجم�ع العائ�الت العراقي�ة كمتن�زه 
›س�لمان ب�اك‹ ومتنزه ›ابو ن�ؤاس‹ وغريها 

التي تمأل العاصمة بغداد«.
واس�تحر ابو عم�ر الذي مس�ائات العيد 
البغدادي�ة بقوله »كنا نتجول بني املتنزهات 
وكنا حريصني عىل الذهاب اىل السينما التي 
كان�ت منترشة يف باب الرشجي والس�عدون 
ومنطق�ة االعظمي�ة وغريه�ا م�ن املناطق 
تس�تفز  اطالل�ة  اىل  الي�وم  تحول�ت  الت�ي 
مش�اعر العراقيني بأجمل الذكريات متمنيا 
عودة األلق اىل ش�وارع العاصمة التي كانت 
تكت�ي حل�ة جميلة، بما تحمل�ه من صور 
تظل خالدة يف الذاك�رة بما فيها من ازدحام 

املواطنني وضجيج الس�يارات بعيدا عن لغة 
املفخخات واالرهابيني الغربان الذين تسللوا 
ايل الح�دود العراقية محاولني رسقة أحالمنا 

بمستقبل زاهر وجميل لنا وألبنائنا«.
ويعد التصالح وإعادة نس�يج حبال الرحمة 
وامل�ودة من أه�م فق�رات العيد حي�ث يجد 

الكثريون يف هذه املناسبة فرصة للتصالح.
ويعت�رب العيد بالنس�بة لس�يد صال�ح عبد 
ب�ني  للمصالح�ة  رائع�ة  فرص�ة  الزه�رة، 
ه�ذا  ويف  النف�وس،  وتنقي�ة  املتخاصم�ني 
الصدد يق�ول »نج�د يف العيد فرص�ة رائعة 
بالحس�نى بني املتخاصم�ني واالصالح فيما 
بينه�م، ونح�اول جاهدين ان تلتئ�م جراح 

املايض ونزيح االخطاء التي ارتكبت«.
الج�ريان  ب�ني  نتج�ول  »عندم�ا  ويضي�ف 
ملعايدته�م ونعرف ان صاحب ه�ذه الدار له 
خ�الف مع ج�اره فال يمك�ن ان نتج�اوزه، 
دون ان ندخ�ل اىل داره ون�رشب م�ن مائ�ه 
ونأكل من طعامه وال نخرج من داره إال بعد 
مصالحت�ه مع خصمه، وكن�ا نؤجل قضايا 
الصلح إىل مثل هذه املناسبة وبالطبع تكون 
من مس�ؤولية شيوخ العش�رية او الوجهاء 

والسادة األرشاف«.
وال يوج�د عي�د يف الع�راق دون ›الكليج�ة‹ 
وهي اح�دى الحلويات املهم�ة التي تعد من 

الواجبات املهمة التي يفرض عىل ربة البيت 
صناعتها، ويعت�رب البيت الذي اليحتوي عىل 
›الكليجة‹ متقاعسا عن اداء ما توجب عليه.
ام حي�در ع�ن كيفي�ة صناع�ة  وتتح�دث 
›الكليج�ة‹ بقولها »نه�ئ اول يشء الصينية 
التي تَصُفف فيه�ا قطع ›الكليجة‹، ومن ثم 
نصن�ع ›الكليجة‹ من طحني أبيض وس�من 
وتم�ر  املطح�ون  الهن�د  وج�وز  وسمس�م 

وخمرية وحليب«.
وتضي�ف »نرس�ل الصينية إىل ف�رن حجري 
قريب لش�واء الكليجة، لكننا اآلن ويف بعض 
األحياء نشويها يف البيت يف فرن صغري، وهذا 
ما يفقد االحتفال بصنع الكليجة شعبيته«.
وتقول نورا عبد الحس�ن » ن االجازات تكثر 
قبل حل�ول عيد الفطر الن النس�اء حس�ب 
تعبريها مهووس�ات بتغيري البي�ت كله من 
الديكور اىل التنظيف، وهذه العملية مرهقة 

وتحتاج اىل تهيأ قبل عدة ايام«.
أم�ا زميلتها نه�ى فتؤكد انه »رغ�م األعباء 
الكث�رية قب�ل حل�ول العي�د اىل أن الواجبات 
مقسمة عىل جميع افراد العائلة فجميعهم 
ل�ه واجبات�ه امللقاة ع�ىل عاتق�ه، وجميعنا 
يش�عر بمتعة ولذة معينة عندما نهيئ بيتنا 
وحت�ى أنفس�نا للعيد في�زول التع�ب بهذه 

املتعة«.

سلمان احملمدي حياة حافلة بالعطاء
تمهيد في نشأة سلمان:

قال سلمان رضوان اهلل عليه: » كنت ابن 
دهقان قرية جيء من أصبهان، وبلغ من 
حب أبي لي ان حبس����ني ف����ي البيت كما 
تحبس الجارية فاجتهدت في المجوس����ية 

حتى صرت قطن بيت النار... «.

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

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

عادات عراقية..حتييها الذاكرة يف عيد الفطر

نور 9
على 
نور

يهل عيد الفطر على 
العراق، وتلوح ذكريات 

الماضي وما تتميز به 
من بساطة في مثل هذه 
المناسبة، وما اقترن بها 

من عادات وطقوس 
مليئة باالفراح والمسرات، 

ويسترجع المواطنون 
العراقيون طقوسا باتت 

شبه معدومة اليوم 
وأزاحتها مظاهر التمدن 

والحداثة.

الجزء الثاني
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قلق من تصرفات
 بعض املواطنني

 شهد س�وق الشورجة الش�هر 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�ر حظر التجوال 

الصحي الخاص بفروس 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�روس  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 لغر امللتزمن بارت�داء الكمامات 
الطبية، فيما ح�ذرت وزارة الصحة العراقية 
من زيادة رسيع�ة يف عدد اإلصابات بفروس 
كورون�ا، نتيج�ة كر حظ�ر التج�وال الذي 
أدى إىل اكتظ�اظ الط�رق العامة بالس�يارات 
والدراج�ات وفتح كثر 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 فروس 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 عي الغانمي”.

وأوضح انه “تم س�حب النم�اذج املختربية لعدد 
م�ن الحاالت املش�تبه إصابتها بف�روس 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 الفروس 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 وترة اإلصابات إىل إجراءات حازمة 
العراقي�ة الحت�واء تف�يش  الس�لطات  اتخذته�ا 
الف�روس، 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 فروس “كورونا”.
ولغاية االن، سجل العراق 1513 إصابة بفروس 

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�روس كورونا لرتف�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 األخرة، فإن 
كثرا 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�ر 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، غر 
أي  الحالي�ة ال تمتل�ك  ال�وزارة  أن 
خطة، بحسب تعبر نفس املتحدث.
ويش�ر 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�را م�ن أصح�اب املولدات 
يف  ويزي�دون  يخالفونه�ا  األهلي�ة 
التس�عرة، دون أن تتدخ�ل الدولة 
لوض�ع حد لهم، كما يش�تكي كثر 

من العراقين.
وخ�الل الش�هرين امل�ايض اعتم�د 
س�عر  بغ�داد  محافظ�ة  مجل�س 
خمس�ة  أالف دينار لألمبر الواحد 
الكهربائية،وه�و  املول�دات  م�ن 
س�عر عىل مايبدو مؤق�ت للظروف 
االس�تثنائية التي يمر به�ا البلد إال 
أن كثرا 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 
بالتسعرة الحكومية.

ويقول قيص صال�ح )صاحب أحد 
املولدات األهلية( إن هذه التس�عرة 
غ�ر 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�روري 
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�عرة الحكومي�ة، 
وس�حب رخص العمل منهم، إال أن 

ذلك لم يغر 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 تعبره.

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 غرها 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�ر 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 
فروس كورونا لهم، عىل حد تعبره.وينوه إىل 
أن هذا الواقع اضطره�م اللتزام األماكن التي 
يسكنون فيها وهي إما فنادق أو عشوائيات أو 
منازل مؤجرة وس�ط حرتهم يف كيفية توفر 
لقمة العيش لهم ولعائالتهم.ويشر 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 غر التس�ول والبع�ض االخر يضطر اىل 
التعايش مع معاناة الجوع مس�تجرا 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 كثر 
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�روس كورونا يف 
محافظ�ة البرصة.ويضيف مس�تدركا، »اآلن، 
االم�ور تطورت فيم�ا يتعل�ق بتهديد فروس 
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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سرقوا فرحة االطفال
فق�د  أعلن�ت دائ�رة التحقيقات 
الحكومي�ة  النزاه�ة  هيئ�ة  يف 
”تمك�ن مالكاته�ا يف نينوى من 
ضب�ط مته�م ب�”االحتيال” عىل 
املواطن�ن وتس�لم مبال�غ مالية 
يف  معامالته�م  إنج�از  مقاب�ل 

املرصف العقاري باملحافظة.
إن  بي�ان:  يف  الدائ�رة  وقال�ت 
“مالكات مديرية تحقيق نينوى 
التي انتقلت إىل املرصف العقاري 
يف الجان�ب األي�ر م�ن مدين�ة 
املوص�ل، ضبط�ت متهم�اً يقوم 
بإنج�از معام�الت املراجع�ن يف 
امل�رصف العق�اري لق�اء مبالغ 
مالي�ة”، مبين�ة أن�ه “ت�م خالل 
العملي�ة ضبط معامالت قروض 
عقاري�ة ومبال�غ مالي�ة بحوزة 
املته�م تس�لمها مقاب�ل إنج�از 
املعامالت، إضافة إىل ضبط كتب 
وأولي�ات تخص دوائ�ر مختلفة 
قي�ود  وص�ور  كمبي�االت  م�ع 

عقارات”.
عملي�ة  “يف  أن�ه  وأضاف�ت، 

منفصلة، قام فريق عمل املديرية 
بضب�ط 29 متهماً م�ن أصحاب 
مكات�ب اإلنرتن�ت واالستنس�اخ 
املنترشي�ن ق�رب دائ�رة األحوال 
واإلقام�ة  والج�وازات  املدني�ة 
باملوص�ل؛  األي�ر  الجان�ب  يف 
لقيامه�م باس�تغالل املواطن�ن 
وأخ�ذ مبال�غ مالية منه�م لقاء 
البطاق�ة  اس�تمارة  س�حب 

املوحدة، علما أنها مجانية”.
تنظي�م  “ت�م  أن�ه  وتابع�ت، 
أصولي�ن  ضب�ط  مح�ري 
باملربزات املضبوطة مع األوليات 
يف العمليتن اللتن تمتا؛ بناء عىل 
مذكرت�ن قضائيتن، وعرضهما 
بصحب�ة املتهم�ن ع�ىل الهيئ�ة 
التحقيقي�ة القضائي�ة املختصة 
بقضايا النزاه�ة يف نينوى، التي 
ق�ررت توقيف املته�م يف العملية 
األوىل وفق�ا ألحكام املادة )307( 
من قانون العقوب�ات، مع العلم 
أن محكمتي الجنايات والجنح يف 
نينوى أصدرتا حكمن س�ابقن 

بإدان�ة املته�م يف قضايا حققت 
فيها مديرية تحقيق نينوى”.

وأش�ارت الدائ�رة، إىل أن “الهيئة 
التحقيقي�ة القضائي�ة املختصة 
بقضاي�ا النزاهة ق�ررت توقيف 
املتهم�ن ال�� )29( يف العملي�ة 
امل�ادة  ألح�كام  وفق�ا  الثاني�ة 

)456( من قانون العقوبات”.

اول الغيث

االربعاء     20    أيار  2020   العدد  2340  السنة العاشرة

رسالة تظلم  

�سحيفة-يومية-�سيا�سية-عامة

 بدأت حمى ارتفاع األس�عار املزمنة تصيب سوق 
املالبس تزامناً مع ق�رب حلول عيد الفطر املبارك 
حيث يزداد الطل�ب عىل التبضع وخاصة )مالبس 

األطفال والنساء ( خالل هذه األيام.
وش�كا عدد من املواطنن هذه االرتفاع يف أس�عار 
املالبس ،مؤكدين صعوبة تلبية حاجات أطفالهم 
م�ن املالب�س الجديدة خالل هذا الع�ام ،فيما علل 
أصح�اب مح�ال بي�ع املالبس ه�ذه االرتف�اع اىل 
تخوف املس�توردين من عودة صعود سعر رصف 

الدوالر . 
واصبح�ت األس�عار يف ارتفاع مس�تمر وبصورة 
رسيع�ة وخصوصا أس�عار املالب�س، حيث وصل 
س�عر القمي�ص إىل 35 الف دين�ار يف واقع زيادة 
تص�ل إىل 30 يف املئ�ة مقارن�ة بم�ا كان�ت علي�ه 

األسواق يف الشهر املايض«.
ويقول احد املواطنينن : بسبب ارتفاع األسعار،ال 
اس�تطيع تجهي�ز جمي�ع مس�تلزمات عائلت�ي 
املتكون�ة من أربعة أطف�ال وزوجة من املالبس يف 

وقت واحد«. 
فيما تق�ول مواطنة أن »أس�عار املالبس مرتفعة 
جداً لدرجة أنني لم أس�تطع رشاء جميع املالبس 
ألطفايل«، مش�رة إىل أنها »ستقوم برشاء املالبس 
س�تجهزهم  اذ  تدريجي�ة،  بص�ورة  ألطفاله�ا 

باملالبس عرب مراحل بسبب غالء األسعار«. 
م�ن جانب�ه، يوض�ح حيدر ع�الء صاح�ب محل 
لبيع املالبس )س�وق األمن(، إن » أسعار املالبس 
بدأت باالرتفاع منذ ش�هر كامل، دون سابق إنذار 

وبشكل غر طبيعي«.
وأوضح عالء أن »عند س�ؤالنا التجار عن االرتفاع 
املس�تمر يف األس�عار عرفن�ا ب�ان ه�ذا االرتف�اع 
املفاجئ بس�بب التعرفة الكمركية«، مشرا إىل أن 
»أس�عار املالبس ارتفعت بشكل كبر، ما أثر سلباً 

عىل حركة السوق«.
وأض�اف أن »س�عر القمي�ص أرتف�ع إىل 25 الف 
دين�ار عراق�ي، والبنطل�ون إىل 35 الف�اً يف الوقت 
الذي يش�كو املجتمع من البطالة وانخفاض دخل 
األرسة كل ه�ذه األم�ور أدت إىل تده�ور البي�ع يف 

األسواق«. 
وتح�دث ع�ي الزه�ري وهو صاحب مح�ل لبيع 
املالبس يف س�وق )بغ�داد الجديدة(، إن »الس�بب 
الرئييس يف عدم استقرار أسعار املالبس هو تذبذب 
البضاعة من قبل املس�توردين الذين يخشون من 

ارتفاع سعر الدوالر«.

 

عودة أزمة انقطاع التيار الكهربائي لتهئنا بالعيد

حىت يف احلظر اجلزئي ..
 اختناقات الشوارع 

حديث العدسة 

وتابعت املعاملة يف دائرة التقاعد يف منطقتي 
دائ�رة  م�ن  املعامل�ة  واكمل�ت  حين�ه    يف 
التقاع�د بش�كل اص�ويل .. واالن عمري 60 
س�نه ومعاملت�ي اصوليه تمام�ا من تاريخ 
2007 وعمل�ت وكال�ة  وس�افرت اىل خارج 
القطر.. ولكن  عندما عدت  علمت  ان دائرة 
التقاع�د اضاع�ت  دفرت الخدم�ة االصي  يف 
محافظتي وجمدت املعامله س�نه ونصف.. 
ع�دت و روج�ت املعامل�ه ومراجعات�ي اىل 
وزارة االش�غال واالعمار ،ومديرية البلديات 
العامه،وللجنة املفصولين السياس�ين من 
اجل اثب�ات مظلوميتي وتظلم�ي .. وعملت 
نسخه طبق االصل من دفرت الخدمه الخاص 
يل  يف دائرت�ي واملوج�ود ل�دى املحامي الذي 
عمل�ت ل�ه الوكاله  ص�وره استنس�اخ من 
دفرت الخدم�ه عملت ع�ىل تصديقه من قبل 
دائرت�ي  .. ولكن  ورغم ذلك موظفة التقاعد 

يف محافظتي تطالبني بدفرت الخدمه االصي 
التقاع�د يف  دائ�رة  نفس�ها  واالص�ي ه�ي 
محافظت�ي  التي ضيعته .. ال ادري ربما  قد 
يك�ون فقد عن طريق املوظف�ه الخاصه  يف 
دائ�رة التقاعد ،او عن طري�ق املعتمد .. وانا 
من�ذ 1/7/2007 واىل يومن�ا هذا لم اس�تلم 
راتب�ي وال اس�تحقاقاتي القانونيه واعيش 
وضع م�ادي يسء جدا برايك�م  ماهو الحل 
؟  ان�ا من ذوي الش�هداء وم�ن املفصولين 
السياس�ين ولقد ص�ربت كل هذه الس�نن 
م�ن الحرم�ان م�ن راتب�ي واس�تحقاقاتي  
التقاعدي�ه والقانوني�ه والتي ه�ي ظماني 
االجتماع�ي فم�ا هو الح�ل برايك�م اخوان 
ارجو الرد علم�ا ان املواطن اليتحمل اخطاء 

الدائره . شكرا لكم.

                        * فريال رضا رزوقي

وصلتنا رسالة و تظلم من مواطنة هذا نصها 
الس�الم عليك�م ان�ا مواطن�ة كن�ت موظف�ة يف 
لالضطه�اد  س�نة1994.تعرضت  وزارةاملالي�ة 
الس�يايس لكوني احمل الجنسية التبعية االيرانية 
وجدت�ي وعمت�ي مس�فرين ووال�دي واعمام�ي 
وعمت�ي واوالد عمتي م�ن مجاه�دي االنتفاضة 
الش�عبانية وتم س�جنهم يف رفحاء ماع�دا والدي 
اس�تطاع اله�رب وظ�ل النظ�ام البائ�د يالحق�ه 
وه�وة مع االس�ف فق�د ولم نعث�ر علي�ه يف ايام 
الطائفي�ة املقيتة.اضطررت اىل تقديم اس�تقالتي 
يف اواخ�ر س�نة 1999 .قدم�ت بع�د ذل�ك ع�دة 
طلب�ات اىل وزارة املالي�ة العادت�ي اىل الوظيف�ة 

بتاري�خ  كت�اب  2016/1/14وكذل�ك  بتاري�خ 
2017/3/15.وكت�اب اىل االمان�ة العامة ملجلس 
الوزراءبتاريخ2027/3/14 واخركتاب اىل مكتب 
الوزي�ر املالي�ة بتاريخ3018/5/3ول�م اج�د اي 
اسنجابة علما ان الذين قدمو معي قد تم تعيينهم 
و حاولت ان اقدم اكثر من ش�كوى ولم يعطوني 
نس�خة من الكت�اب الذي قدمت�ه يف 2016 بحجة 
انه فقد .ارجو منكم مس�اعدتي علما بان زوجي 
مص�اب بعج�ز كي بالقل�ب واخوه ش�هيد وابن 
خاله معدوم واوالد خالته حزب دعوة .. علما اني 

الاملك بيت... ولكم جزيل الشكر . 
                                              *  امل حسن

يستمر بشكل 

مؤلم ) وبدون 

وازع من ضمير( 

مسلسل  ابتزاز 

المواطن الفقير 

و البسيط اذا ما 

اضطرته الحياة 

الى مراجعة احدى 

الدوائر الحكومية 

النجاز معاملة ما

هل يتحمل املتقاعد اخطاء دائرة التقاعد؟

العزائم و التجمعات العائلية في العيد .. دعوات لالصابة بكورونا

»فجأة ومع قرب  نهاية ش�هر رمضان املبارك يف العراق، 

تجاوزت س�اعات االنقط�اع 15 س�اع�ة يومي�اً، ما أثار 

غضباً شعبي�اً وتساؤالً سياسي�اً عن سبب تردي الخدمة، 

ال س�يم�ا أن من أكثر ال��وزارات تموي�الً يف الع�راق هي 

تلك املتخصصة بالكهرباء«.

و ان »بغ�داد وم�دن أخرى، مثل ذي قار وميس�ان وبابل 

والب�رصة، تأث�رت بق�وة ألنها األكث�ر حرارة م�ن حيث 

طقسها مقارنة ببقية مدن شمال البالد«.

ه�ذا و ان »العراقين ومنذ أكثر من 14 عاماً، يعانون من 

أزم�ة كهرباء هي واحدة من أبرز األزمات التي ش�هدتها 

البالد من�ذ الغزو األمرك�ي عام 2003، ول�م تتمّكن من 

تجاوزه�ا، عىل الرغم من  إنفاق نح�و 41 مليار دوالر يف 

هذا القطاع، وفقاً لتقارير رسمية«.

معامالتنا التقاعدية ..اين ذهبت؟

ابتزاز املواطن .. اىل مىت ؟!

النفطية  املنتجات  توزيع  -رشكة  النفط  وزارة  موظفي  من  مجموعة  نحن 
لغاية  التقاعدية  املعامالت  بتاريخ 31122019 ولم ترسل  التقاعد  احلنا عىل 
هذا اليوم اىل دائرة التقاعد اي اننا لم نستلم اي راتب منذ ثالثة اشهر ونحن 
اصحاب عوائل وكان الراتب هو مصدر الدخل الوحيد الغلب املوظفني وحاليا 
اجراءات منع التجوال وازمة كورونا ال تبرش بقرب انجاز املعامالت واستالم 
الرواتب التقاعدية نرجو النظر يف هذه املشكلة عرب تقديم منحة او سلفة من 
قبل دوائرنا السابقة كان يكون راتب شهر كامل مماثل الخرراتب تم استالمه 
من الدائرة يف شهر كانون االول لحني انجالء االزمة وايضا الضغط عىل كافة 
ولم  التقاعد  دائرة  اىل  بارسالها  والرسعة  املعامالت  بانجاز  املتلئكة  الدوائر 

الشكر.
                                                                                         * قاسم محمدعيل

تعسف وظلم النظام املقبور
مواطنة  من  رسالة  وصلتنا 
يهمه  من  كل  :اناشد  فيها  تذكر 
مديرية  يف  موظفة  كنت  األمر 
 1993 عام  العامة  الجنسية 
بازعاجي  قاموا  زواجي  وبعد 
وبعثوا يل استقالتي وأنا يف اجازة 

مرضية كل هذا بسبب ان زوجي 
من  ووالدته  سيايس  سجني  كان 
التبعية ومازال لدي كل اإلثباتات 
املجرم  النظام  سقوط  وبعد  
الخدمة  اىل  عودة  طلب  قدمت 
 .. استجابة  اي  عىل  احصل  ولم 

ان  حيث   .. حقي  اطلبه  ما  كل 
كل زميالتي موجودات يف الدائرة 
املعنية اني التمس فيكم الرحمة 
والعدالة مما القيت من اذى ...و 

لكم جزيل الشكر.
               * اقبال شكر محمود

وصلتنا ش����كوى ومظلومية م����ن مواطنة هذه فحواه����ا : قدمت  على 
التقاعد من دائرتي  واستلمت كتاب االنفكاك في 1/7/2007   بطريقة  
اصولية  حيث بلغت خدمتي تسعة عشر سنة مضافا اليها الخدمه الفعلية 

إن ما نشاهده من زحامات كبرية يف الشوارع واستلمت المنحة التقاعدية وانجزت معاملة  براءة الذمة,,
يفرض  حازم  مروري  نظام  وجود  يتطلب 
هيبة رجل املرور، وكذلك وجود طرق حديثة 
أسلوب  إىل  اللجوء  أّما   ، ومجرسات  وأنفاق 
خطط  عىل  املبنية  غري  الوقتية  الحلول 
مدروسة فإنه لن يفيد؛ ألنه مجرد مسكنات 

ألزمة تتزايد يوماً بعد آخر ،
و أن التخطيط السليم لشبكة الطرق يف املدن 
الحركة  وسهولة  انسيابية  يف  كبري  دور  له 
املرورية، و البد أن يكون لدى محافظة بغداد 
لطرق  ومرن  شامل  عام  هنديس  مخطط 
وكذلك  عام،  إىل  عام  وإعدادها من  السيارات 
إليها  ستنتقل  التي  واملناطق  املدينة  تطور 
يكون  أن  عىل  املستقبل،  يف  املرورية  الكثافة 
مع  متناسباً  العام  للنقل  الشامل  املخطط 
واملستقبل  الحارض  يف  بغداد  العاصمة  نمو 
أن  ونموها،  املناطق  تمدد  مع  ويتواكب 
أسلوب الحلول الوقتية غري املبنية عىل خطط 
مدروسة ال يفيد؛ ألنه مجرد مسكنات ألزمة 
وهذا   ، باستمرار  تتزايد  التي  بغداد  يف  السري 
الطرق  مجال  يف  مهندسني  وجود  يتطلب 
، لم يعد املطلوب من رجل املرور أن  واملرور، 
يقف تحت مظلة لينظم حركة السري ويقفل 
أصبح  أمور  هذه  ألن  ويفتحها؛  اإلشارة 
يكون  أن  عليه  يجب  لكن  آلياً،  فيها  التحكم 
مركبة  صاحب  كل  تقيد  ملراقبة  متواجداً 
باألنظمة املرورية، وعدم السماح بمخالفتها؛ 
السيارات  الكثري من أصحاب  أن  املالحظ  ألن 
وضح  ويف  سافر  بشكل  األنظمة  يخالفون 
النهار بعد أن تحول وجود رجل املرور اىل يشء 

رمزي يف الشوارع
املرور  رجل  يكون  ال  أن  يجب   ذلك  كل  مع 
غائباً وال يؤدي عمله كما ينبغي، عىل أن رجال 
املرور موجودون يف كل موقع وتواجدهم عىل 
ال  املرورية  والدوريات  اليوم،  ساعات  مدار 
املخالفات  تتوقف عن رصد االزدحام وضبط 
أن عدم وجود شوارع جديدة وقدم الطرقات 
وغياب املجرسات واالنفاق هو السبب الرئيس 
يف ظاهرة االزدحامات التي يعاني منها رجل 

املرور قبل املواطن ..
شّلت  بغداد  يف  االزدحامات  فان  ذلك  اىل 
مفاصل الحركة يف العاصمة، لدرجة أن بغداد 
تبدو غابة من السيارات يف أغلب أوقاتها، وان 
وهستريي،  مجنون  بغداد  شوارع  يف  الوضع 
أمراض  يعاني من  الجميع  أن  لوهلة  وتشعر 
نفسية، فالوضع النفيس مضطرب وعصبي، 

وكأن الجميع حكم عليه باملوت البطيء«.

الداءرة املفرغة
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اك�دت رشك�ة آب�ل إن تطبي�ق 
س�اعتها  يف  القل�ب  تخطي�ط 
الذكي�ة )آب�ل ووت�ش س�رس 
 ،4  Apple Watch Series  )4
أو النم�اذج األح�دث، س�يتوفر 
يف تحدي�ث الربامج الق�ادم مع 
 watchOS13.5، و iOS نظام�ي

.6.2.5
وأضافت الرشك�ة أن هذه امليزة 
تعد أول منتج يصل إىل املستهلك 
مبارشة ويس�مح للعمالء بأخذ 
تخطي�ط للقلب م�ن معصمهم 
إيق�اع  يس�جل  إذ  مب�ارشة، 
دق�ات القل�ب يف اللحظ�ة التي 
يعان�ون فيها من أع�راض مثل 
تس�ارع رضبات القل�ب أو عدم 
انتظامه�ا، ويس�اعد عىل توفر 

بيانات مهمة لألطباء.
كما س�تقوم ميزة إش�عار عدم 
 Apple انتظ�ام دقات القل�ب يف
النم�اذج  أو   ،1  Watch Series
األح�دث، بمراقبة إيق�اع دقات 
القل�ب يف الخلفي�ة ب�ن الح�ن 
إش�عاًرا  وسرتس�ل  واآلخ�ر، 

إذا ُح�دد أن دق�ات القل�ب غر 
الرجف�ان  إىل  تش�ر  املنتظم�ة 
األذين�ي. وق�د حص�ل كل م�ن 
تطبي�ق تخطيط القل�ب وميزة 
إشعار عدم انتظام دقات القلب 

العام�ة  الهيئ�ة  موافق�ة  ع�ىل 
للغذاء وال�دواء بوصفها أجهزة 
 Class طبي�ة مرخصة من فئ�ة
IIa، وذل�ك م�ن خ�الل عملي�ة 
اعتماد تس�ويق األجهزة الطبية 

.MDMA
تطبي�ق  م�ن  كل  وسيس�اعد 
تخطي�ط القل�ب وميزة إش�عار 
القل�ب  دق�ات  انتظ�ام  ع�دم 
تحدي�د  ع�ىل  املس�تخدمن 
العالمات التي تشر إىل الرجفان 
األذيني، وهو أكثر أش�كال عدم 
انتظ�ام دق�ات القلب ش�يوًعا. 
وعن�د إهمال�ه وترك�ه من دون 
عالج، فإن الرجفان األذيني يعد 
أحد األسباب الرائدة التي يمكن 
أن تؤدي إىل الس�كتة الدماغية، 
وه�ي ثاني أكثر أس�باب الوفاة 

شيوًعا حول العالم.
وقال )جي�ف وليام�ز( – املدير 
العام للعمليات يف آبل: ”ساعدت 
)آبل ووتش( الكث�ر من الناس 
يف جميع أنحاء العالم، ونش�عر 
بالتواضع؛ ألنه�ا أصبحت جزًءا 
مهًما م�ن حي�اة عمالئنا. ومع 
إصدار ميزات القلب هذه، تأخذ 
)آب�ل ووت�ش( خط�وة مهم�ة 
تمّكن األش�خاص من الحصول 
ع�ىل مزيد م�ن املعلوم�ات عن 

أكد باحثون بريطانيون، أن النيكتوين 
لديه قدرة فعالة عىل مكافحة انتش�ار 
وب�اء “كوفيد-19”. فيما اقرتح أطباء 
يف ويل�ز، أن الصق�ات النيكوتن يجب 
اعتباره�ا عىل وج�ه الرسع�ة كعالج 

محتمل ل�فروس كورونا املستجد.
والتدخ�ن له عواقب مرضية ش�ديدة 
ويظل خطرا جسيما عىل الصحة. عىل 
الرغم من ذلك، فإن املعلومات الجديدة 
ق�د حجب�ت األدل�ة ح�ول العالقة بن 
التدخ�ن وكوفيد-19، امل�رض الناجم 

عن فروس كورونا املستجد.
روي�ال  مستش�فى  أطب�اء  وق�ال 
يف  نظ�روا  إنه�م  بويل�ز  غالمورغ�ان 
الدراس�ات الت�ي أجريت ع�ىل مرىض 
كوفي�د 19 يف الصن والواليات املتحدة 
وإيطالي�ا واململك�ة املتح�دة وأماك�ن 
أخرى، والتي أظهرت انتشار منخفضا 
للم�رض ب�ن املدخنن، وه�ي نظرية 
اع�رتف العلم�اء أنه�ا ال توج�د دالئل 

قوية عليها.
وأش�ارت أدل�ة إىل أن املدخ�ن يعانون 
م�ن أع�راض قوي�ة حال�ة إصابته�م 

بالف�روس، مم�ا ي�رسع م�ن تفيش 
املرض يف أجس�امهم ويف النهاية يؤدي 

إىل الوفاة الرسيعة.
وكانت دراس�ة فرنسية ذكرت الشهر 

يمك�ن امل�ايض أن “النيكوت�ن 
ح�ه  ا قرت ا

م�ل  كعا

ع�دوى  ض�د  محتم�ل  وقائ�ي 
كوفيد-19”.

ويف الوق�ت نفس�ه، ح�ذرت الدراس�ة 
مخ�در  “النيكوت�ن  أن  م�ن  أيض�ا 
مس�ؤول ع�ن اإلدمان عىل 

التدخن”.

 Jon Prosser كش�ف املرسب الش�هر
أن نظ�ارات الواق�ع املع�زز من أبل 
اذار  ب�ن  س�تصل يف وق�ت م�ا 
وحزيران من العام املقبل، وذلك 
يف وقت متأخر عما كان متوقع 
يف األصل، لك�ن يف نفس الوقت 
فإن هذه املعلومة تتناقض مع 
معلومات س�ابقة م�ن املحلل 
الذي   Ming-Chi Kuo الشهر 
الواق�ع  نظ�ارة  أن  يعتق�د  ال 
املعزز ستصل قبل 2022، حيث 
بض�ع  تطويره�ا  سيس�تغرق 

سنوات.
 iphoneincanada موقع  وبحسب 
الكندي، ف�إن Prosser قال يف تغريدة 
عرب حس�ابه الرس�مي عىل تويرت »ال 
أس�تطيع أن أص�دق أنني س�أعارض 
Kuo يف ه�ذا املوض�وع«، مضيف�ا أن�ه 
يعتقد أن Kuo كان مخطئ ألن نظارات 
 Apple« أبل أو كما تسميها الرشكة
امل�دة  يف  س�تصل   Glasses

املذكورة من 2021.
ي  ي�ر و

Kuo أن عملي�ة إنتاج ه�ذه النظارة تتطلب 
ق�در كبر م�ن االهتمام يف عملي�ة تصفيح 
العدس�ات باهظة الثمن، ويبدو أن النظارة 
تحت�اج طبق�ات متع�ددة »إلنش�اء واق�ع 
مختل�ط مبتك�ر وتجربة مس�تخدم للواقع 
املعزز«.ع�ىل جان�ب آخ�ر كش�ف مؤخ�را 
موق�ع 9to5Mac عن املزيد م�ن التفاصيل 
 ،AirPods Studio الحرصّية حول سماعات

بما يف ذل�ك املواصف�ات واإلع�دادات، وفًقا 
لألشخاص املُطلعن عىل األمر، وواحدة من 
 AirPods امليزات الرئيس�ية يف س�ماعة أبل
العادية هي الكشف عن األذن، والتي ُتوقف 
األغني�ة تلقائًي�ا عند خلع س�ماعات األذن، 
وُيش�ار إىل أن AirPods Studio ستش�تمل 
عىل ميزة مماثلة، ولكنها س�تعمل بطريقة 

ُمختلفة.

وصل�ت مبيع�ات اللعبة الش�هرة مين�ي كراف�ت اململوكة لرشكة 
مايكروس�وفت وبشكل رس�مي إىل حاجز 200 مليون نسخة، مع 
126 مليون ش�خص يلعبونها شهرًيا، وقد أصدرت مايكروسوفت 
 ،Mojang تفاصيل أرق�ام املبيعات األخرة بينما احتفل اس�توديو
املط�ور للعبة، ب� 11 عاًما منذ أن تم إطالق أول نس�خة ألفا للعبة 
ميني كرافت.وبحس�ب bloomberg، فقد ش�هدت مايكروسوفت 

زي�ادة كب�رة يف اس�تخدام لعب�ة ميني 
كرافت خالل ف�رتة وباء كورونا، حيث 
ش�هدت اللعبة زي�ادة بنس�بة 25% يف 
الالعبن الجدد الش�هر املايض، وزيادة 
متع�ددة  الجلس�ات  يف   %40 بنس�بة 
الالعبن.وكانت اللعبة قد وصلت يف عام 
2016 إىل حاج�ز 100 مليون نس�خة، 
ولم تظه�ر اللعبة أي عالم�ات لتباطؤ 
املبيع�ات من�ذ ذلك الح�ن، فيما كانت 
رشك�ة مايكروس�وفت قد اس�تحوذت 
ع�ىل س�توديو Mojang املط�ور للعبة 

Minecraft يف عام 2014، مقابل 2.5 مليار دوالر.
وىف ذل�ك الوقت كان�ت قد باعت اللعبة أكثر من 50 مليون نس�خة 
يف مختلف منص�ات األلعاب، وقد كانت عملية رشاء ذكية من قبل 
مايكروسوفت، ونمو املبيعات املذهل واإلقبال عليها منذ ذلك الحن 

أبقى الالعبن يعودون إىل اللعبة لسنوات طويلة.

كش�فت تقارير صحفي�ة عن أن تف�يش فروس كورونا املس�تجد 
املس�بب ملرض »كوفيد 19« س�اعد يف زيادة تصف�ح إحدى خدمات 
فيس بوك بصورة كبرة، وذلك بحس�ب وكالة سبوتنيك اإلخبارية، 
حيث كش�ف تقرير منش�ور يف موق�ع »تايمز نيوز ن�او« أن خدمة 

»في�س ب�وك لأللع�اب« ش�هدت نموا 
بنسبة 238% خالل شهر نيسان فقط. 
كما أن خدمات البث املبارش »تويتش« 
يف تويرت ش�هدت نموا بنس�بة 101% يف 
ع�دد الس�اعات التي تمت مش�اهدتها 
بينما س�جلت ألعاب يوتي�وب ارتفاعا 
بنس�بة 65% يف نس�بة املش�اهدة ع�ىل 
مس�توى العالم، وش�هدت خدمة البث 
املبارش »تويتش« تس�جيالت قياس�ية 
بلغ�ت 1.65 مليار س�اعة، فيما ش�هد 

»يوتي�وب« تس�جيالت ألع�اب وصل�ت إىل 461 ملي�ون س�اعة.أما 
بالنس�بة لخدمة »فيس بوك لأللعاب« فش�هدت 291 مليون ساعة 

مقابل 86 مليون ساعة فقط خالل شهر نيسان 2019.

ق�ررت رشكة غوغ�ل اتاحة أح�د أش�هر تطبيقاتها ملكامل�ات الفيدي�و مجانا 
للمس�تخدمن، وذلك كخطوة جديدة ملس�اعدة الناس ع�ىل التواصل أثناء فرتة 
الحجر املنزيل الصحي املفروض ملنع تفيش عدوى كورونا.وأشارت غوغل إىل أن 
جميع من يملك حسابا رس�ميا تابعا لها عىل اإلنرتنت بات بإمكانه االستفادة 
من خدمات تطبيق Google Meet مجانا.وتبعا للمعلومات املتوفرة فإن خدمات 

التطبي�ق املذكور س�توفر إمكاني�ة االتصال 
ع�رب تقني�ة الفيدي�و لف�رتة غر مح�دودة 
للمس�تخدمن مجانا حتى س�بتمرب القادم، 
واعتب�ارا م�ن أول س�بتمرب س�تكون امل�دة 
الزمنية لالتصال املجاني 60 دقيقة.وتش�ر 
العديد من املواقع املختصة بشؤون اإلنرتنت 
وتقني�ة املعلوم�ات إىل أن ه�ذه الخطوة من 
 Google غوغل من ش�أنها أن تزيد منافس�ة
Meet لتطبي�ق Zoom الذي يعت�رب من أكثر 
تطبيقات االتص�ال عرب الفيديو اس�تخداما 

يف الوق�ت الحايل.وتعمل غوغل يف الفرتة األخرة ع�ىل اختبار العديد من امليزات 
التي من ش�أنها أن تحسن جودة اس�تخدام هذا التطبيق واستقطاب أكرب قدر 
من املس�تخدمن إليه، إذ ب�دأت باختبار ميزة لعزل الضوض�اء الخارجية أثناء 
اس�تعماله، كما تخترب ميزات أخرى ستس�هل عملية تبادل البيانات من خالله 

أثناء االجتماعات اإللكرتونية التي تعقد عرب تقنية الفيديو.

غوغل توفر تطبيقا مجانيا 
لمكالمات الفيديو

مبيعات »ميني كرافت« 
تتجاوز 200 مليون نسخة

تمكن علماء من إنت�اج املالين من الخاليا البرشية 
التام�ة النمو يف جن�ن الفأر ألول م�رة، عن طريق 
حق�ن الخاليا الجذعي�ة البرشية يف أجن�ة الفرئان، 
والت�ي ول�دت بع�د ذل�ك مالي�ن الخالي�ا البرشي�ة 

الناضجة أثناء تطورها.
ويدعي العلماء أنه بعد أكثر من أسبوع بقليل، كان 
لديه�م أجنة فرئان أكثر نضجا تحتوي عىل ما يصل 
إىل 4% م�ن الخاليا البرشية م�ن إجمايل عدد الخاليا 

يف أجنة الفرئان.
ول�م تولد الجهود الس�ابقة إلنت�اج خاليا برشية يف 
أجنة الفرئان س�وى كميات صغرة من الخاليا غر 

الناضجة التي يصعب قياسها.
الباحث�ون  ScienceNews، ق�ام  لتقاري�ر  ووفق�ا 
بتعديل الخاليا الجذعي�ة البرشية عن طريق تعديل 
الربوت�ن وإع�ادة الخالي�ا إىل مرحل�ة س�ابقة من 
تطوره�ا. وق�د يكون ه�ذا هو م�ا س�مح للخاليا 
بالتواف�ق مع محيطها الجديد بع�د حقنها يف أجنة 

الفرئان.
وبعد الس�ماح لألجنة بالتطور ملدة 17 يوما أخرى، 
اكتش�ف العلم�اء أن الخالي�ا البرشي�ة انت�رشت يف 
معظ�م الحيوان�ات النامي�ة. تم العث�ور عىل خاليا 
برشي�ة يف األنس�جة الت�ي تش�كل القل�ب والدماغ 
وكان�ت وفرة بش�كل خ�اص يف الدم. ول�م تتطور 
جميع األجنة بالطريقة نفس�ها، وكان لدى بعضها 
خاليا برشية يف أماكن لم يتطور فيها اآلخرون، مثل 

العيون.
وال تكمن الفكرة األساس�ية لهذه العملية يف إنشاء 
هج�ن ب�رشي حيواني ملج�رد القيام بذل�ك. بل إن 
العلم�اء لديه�م اعتق�اد أن�ه إذا وصل تط�ور هذه 
الحيوان�ات الهجينة إىل مس�توى معن من النضج، 
فإنه يمكن أن تلعب الحيوانات دورا مثرا يف اختبار 
العالجات املنقذة للحياة التي يمكن اس�تخدامها يف 
نهاي�ة املطاف ع�ىل البرش. ومن املمك�ن حتى لدى 
حيوان�ات معين�ة، مث�ل الخنازي�ر، أن تنم�ي يوما 
ما أعض�اء برشي�ة، توفر لألطب�اء مص�درا جديدا 

لألعضاء السليمة لالستخدام يف عمليات الزرع.
ام�ا الجان�ب العلمي لهذه الدراس�ة، فب�ن انه من 
الس�هل علين�ا الق�ول إن حياة اإلنس�ان أكثر قيمة 
م�ن أي حيوان عش�وائي، لكن فكرة إنش�اء مزارع 
الهجن البرشي-الحيواني فقط من أجل أن نتمكن 
م�ن س�حب أحش�ائها وزرعه�ا يف أجس�ادنا، يثر 

مشكالت أخالقية.

علماء يطورون فئرانا 
هجينة تحمل 4 % 
من الخاليا البشرية

ذك�ر عال�م بريطان�ي إن ت�الاًل ضخمة 
غريب�ة مخروطي�ة الش�كل عىل س�طح 
املري�خ يمك�ن أن تحم�ل عالم�ات ع�ىل 

الحياة.
ووفقا ألبحاث جدي�دة إذ تم نحت التالل 
املغط�اة بفوه�ات تش�به  الغامض�ة - 
الك�وب يف القم�ة - فمن املرج�ح العثور 

عىل املياه.
وكان يعتق�د أنه�ا تتك�ون م�ن الحم�م 
الربكانية، لك�ن التجارب الرائدة أظهرت 
أنه�ا تش�كلت بالفع�ل من خ�الل طرد 
الط�ن من القاع، ويزعم الخرباء أن هذه 
الت�الل الضخم�ة، الت�ي يبل�غ ارتفاعها 
ضع�ف ارتف�اع أط�ول مبن�ى يف العال�م 

تقريًبا، يمكن أن تكون موطًنا للحياة.
وأوضح الدكت�ور مانيش بات�ل، املؤلفة 
املشاركة يف الدراس�ة، أن التالل ستكون 
مواقع ذات أهمية مس�تقبلية لروبوتات 

املريخ التي تستكشف الكوكب األحمر.
وق�ال ل�� SWNS إن »تورط ه�ذا النوع 
من الرباكن الرسوبية دليل وجود خزان 

م�ن الطن يف باطن الكوكب - مما يعنى 
وجود خ�زان م�اء س�ائل يف مرحلة ما، 
ومثل هذه البيئة - مادة رس�وبية غنية 

باملياه، تحت السطح وبالتايل محمية 
والج�و  املنخفض�ة،  الح�رارة  م�ن 
منخف�ض الضغ�ط وتعقيم األش�عة 
فوق البنفس�جية - يمك�ن أن تكون 

موطًنا محتماًل للحياة«.
مركب�ة  إط�الق  املق�رر  وم�ن 

»برس�يفرانس‹‹ التابع�ة لوكالة ناس�ا 
ه�ذا الصي�ف للبح�ث ع�ن الحفري�ات 
الغريبة يف دلتا نه�ر قديمة العام املقبل. 
وق�ال الدكت�ور باتل، املح�ارض األول يف 
جمعي�ة  ورئي�س  املفتوح�ة  الجامع�ة 
عل�م األحي�اء الفلكي�ة يف بريطانيا: »إذا 
ملهم�ة  م�كان  اختي�ار  بإمكانن�ا  كان 
مس�تقبلية خالية من القيود الهندسية، 
فإن الس�مات الربكانية الرسوبية يمكن 
أن تك�ون هدًف�ا مثرًا لالهتم�ام للبحث 
عن عالم�ات الحياة امليكروبية القديمة، 
ويمكن�ك أن تفكر يف ذل�ك الوقت كنافذة 
عىل م�ا كان يحدث تحت س�طح املريخ 

منذ مالين السنن«.

الكشف عن سعة بطارية كاالكسي 
»نوت 20« ودقة كاميرته

آبل تطلق تطبيق تخطيط القلب لساعتها الذكية

االربعاء 20 أيار 2020 العدد 2340 السنة العاشرة

خدمات فيس بوك تسجل نموا
 بسبب »كوفيد 19« 

كش�ف ترسي�ب جدي�د عن س�عة بطارية 
 Galaxy+ )هاتف )جاالكيس نوت20 بلس
Note20 املرتق�ب من سامس�ونج يف وقت 

الحق من العام الحايل.
الهولن�دي   galaxyclub.nl موق�ع  وذك�ر 
بس�عة  بطاري�ة  س�يحتوي  الهات�ف  أن 
4,500 مي�ي أمب�ر/ الس�اعة، مما يعني 
أنها س�تكون أكرب م�ن بطارية )جاالكيس 
نوت10 بلس(، التي جاءت بس�عة 4,300 
ميي أمبر/ الس�اعة، ولك�ن دون بطارية 
أل�رتا 5ج�ي(  إس20  هات�ف )جاالك�يس 
5G Ultra Galaxy S20 التي بلغت سعتها 

5,000 ميي أمبر/ الساعة.
ووفًقا للترسيب، فإن للبطارية رمز املنتج 
ُمصنف�ة  س�عة  م�ع   EB-BN985ABY
الس�اعة،  أمب�ر/  مي�ي   4,370 بواق�ع 
مي�ي   4,500 قدره�ا  نموذجي�ة  وس�عة 
أمبر/ الس�اعة، وهي السعة ذاتها لهاتف 

)جاالكيس إس20بلس(.

أيًض�ا  الترسي�ب  وذك�ر 
)جاالك�يس  هات�ف  أن 
نوت20بلس( س�يقدم كامرا 

خلفي�ة رئيس�ية بدقة 108 
ميجابكسل، ولكنه لن يأتي 
مع كامرا التقريب املنظاري 

املوج�ودة يف هاتف )جاالكيس 
إس20 ألرتا(، ولكن بداًل منها 
س�يأتي مع حس�اس تقريب 
هج�ن بدقة 68 ميجابكس�ل 

كاملوجود يف هاتفي )جاالكيس 
و)جاالك�يس  إس20(، 

إس20بلس(.
galaxyclub. ملوق�ع  ووفًق�ا 

nl، فم�ن املتوق�ع أن يقدم هاتف 
)جاالك�يس نوت20( بطارية بس�عة 
4,000 مي�ي أمب�ر/ الس�اعة، وهي 

هات�ف  يف  املوج�ودة  ذاته�ا  الس�عة 
)جاالكيس إس20(.

تالل غامضة مخروطية الشكل على المريخ تحمل عالمات على الحياة

باحثون: النيكوتين لديه قدرة فاعلة على عالج كورونا!

تحديد موعد تداول »نظارات الواقع« في االسواق
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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
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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
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واإلغالق  التجول  حظر  إجراءات  دفعت 
من  الخوف  بسبب  العراق  يف  الشامل 
البغداديني  كورونا  فايروس  انتشار 
رشاء  عىل  قبل  ذي  من  أكثر  اإلقبال  إىل 
يف  واستخدامها  الهوائية  الدراجات 
عن  بعيدا  والتنقل  الرياضة  ممارسة 

وسائل املواصالت العامة.
الهوائية  الدراجات  استخدام  يكن  لم 
نشاطا  الرياضة  ممارسة  أو  التنقل  يف 
تفيش  قبل  بغداد  سكان  بني  شائعا 
منذ  لكن  املستجد،  كورونا  فايروس 
األسابيع  خالل  التجول  حظر  فرض 
بيع  محالت  شهدت  املاضية  القليلة 
زيادة  العراقية  العاصمة  يف  الدراجات 

مطردة يف املبيعات.
محل  صاحب  وهو  طارق،  هشام  وقال 
بسبب  التجول  “حظر  الدراجات،  لبيع 
فايروس كورونا وإغالق الطرق يدفعان 
ذي  من  أكثر  الدراجات  رشاء  إىل  الناس 

يف  رشائها  عىل  اإلقبال  كان  حيث  قبل، 
السابق ضئيال جدا، لكن اآلن صار الناس 
وأن  السيما  اقتنائها،  عن  يتوانون  ال 
أسعارها يف املتناول، كما أنها أنسب من 
إغالق جميع  بسبب  التنقل  يف  السيارات 

الشوارع”.
الركوب  أن  البغداديني  بعض  ووجد 
عىل  يساعدهم  الهوائية  الدراجات  عىل 
ممارسة الرياضة يف الوقت الذي ما تزال 
مغلقة  الرياضية  األلعاب  صاالت  فيه 
املفروضة  العام  العزل  إجراءات  إطار  يف 

ملكافحة الوباء.
الدراجات  “ركوب  كاظم  حيدر  وأفاد 
إىل  للقلب،  جدا  جيدة  رياضة  بمثابة 
إغالق  يعوضنا  استعمالها  أن  جانب 
من  ويمكننا  الرياضية،  الصاالت  جميع 

الحفاظ عىل صحتنا ولياقتنا البدنية”.
متعددة  “الدراجة  كاظم  وأضاف 
وسيلة  لنا  توفر  فهي  االستعماالت 

للذهاب إىل أماكن العمل، كما أنها تمكننا 
الحجر  ليال بعيدا عن روتني  التجول  من 
من  الخوف  علينا  فرضه  الذي  الصحي 

كورونا”.
الوسائل  من  الدراجات  ركوب  ويعد 
الرياضة،  ملمارسة  العراق  يف  الشائعة 
أظهرت  التي  األنشطة  من  وهي 
العضالت  كفاءة  تزيد  أنها  الدراسات 
اآلن  يف  طاقتها  وتجدد  والدماغ  والقلب 
سليم  الدراجة  مستخدم  نفسه.ولفت 
هادي إىل أن “الركوب عىل الدراجة يحقق 
مفيد  فهو  إيجابية،  ونتائج  فوائد  عدة 
يخلصك  أنه  إىل  باإلضافة  للصحة،  كثريا 
من  ويخلصك  املروري  االزدحام  من 
عوادم السيارات، عالوة عىل ذلك يمكنك 
األسواق  من  للتسوق  الدراجة  استخدام 

واملحالت القريبة”.
العامة  املواصالت  وسائل  تفادي  ومع 
املزدحمة أو إلنجاز مهام يف وقت أصبح 

لتجنب  أساسيا  االجتماعي  التباعد  فيه 
الدراجات  استخدام  صار  املرض،  تفيش 

الهوائية وسيلة للوصول إىل العمل.
النقل  وسائل  عن  العراقيني  تخيل  وأدى 
الطرق  إىل  للعودة  اإلمكان  قدر  العام 

التقليدية للتنقل.
وقررت السلطات نتيجة لالرتفاع يف عدد 
حاالت اإلصابة بالجائحة يف اآلونة األخرية 
التجول  حظر  ساعات  تمديد  بالعراق، 
حتى  الظهر  بعد  الخامسة  من  لتصبح 
رمضان. شهر  خالل  صباحا  الخامسة 

وقال هاشم حيدر الذي يستخدم دراجة 
الدراجة  يف تنقالته حاليا “اشرتيت هذه 
وسيلة  فهي  التجول،  حظر  فرض  بعد 
بينها  من  املزايا،  من  العديد  توفر  تنقل 
املساعدة عىل التنقل إىل مكان العمل دون 
بسبب  باآلخرين  االختالط  من  الخوف 
التنقل  وسائل  الستخدام  االضطرار 

العامة”.

               lبغداديون يستبدلون الصاالت الرياضية بالدراجات

إجراءات حظر
 التجول 

تدفع البغداديين 
إلى شراء الدراجات 

الهوائية 
واستخدامها 
في ممارسة 

الرياضة
 والتنقل بعيدا 

عن وسائل 
المواصالت 

العامة.

للتنقل بعيدا عن وسائل المواصالت العامة 

تعترب روسيا أول من استخدم السماور يف تحضري 
البالد  تاريخ  من  جزءا  بات  الوعاء  وهذا  الشاي، 
اتجاه  يف  تسري  كانت  البالد  لكن  األدبي،  وتراثها 
بحث  أظهره  ما  ظل  يف  األخرية،  السنوات  يف  جديد 
الروس  احتساء  أن  من  الصناعة  لخرباء  أخري 
ألول  املايض  العام  الشاي  مرشوب  تجاوز  للقهوة 

مرة يف تاريخ البالد.
هيئة  لبيانات  وفقاً  الروس  استهلك  وقد 
أكثر  القهوة  ألف طن مرتي من   40 »روستيكويف« 
من الشاي عام 2019، نقالً عن موقع »أر بي يس« 
عن  تايمز«  موسكو   « صحيفة  االخباري.ونقلت 
شانتوريا،  راماز  كويف«،  تي  »روس  جمعية  مدير 
إن الروس استهلكوا 180 ألف طن من خليط البن 
الكامل، املطحون والقهوة الفورية وخليط القهوة.

الخلطات  عدا  الشاي  استهالك  يتجاوز  لم  فيما 
العشبية 140 ألف طن، مشرياً إىل أن مرشوب القهوة 
تقدم عىل الشاي عام 2019 بعد أن كان متساوياً 

عند 160 ألف طن، عىل مدى عامني متتاليني.
ونقلت وكالة تاس الحكومية لألنباء عن »روس تي 
زاد بنسبة 97% عىل  القهوة  إن: »استهالك  كويف«، 
السوق  نمو  وكان  املاضية،  العرش  السنوات  مدى 
سلسلة  أكدت  12%«.بدورها،  حوايل   2019 لعام 
الشاي  عىل  تقدمت  القهوة  أن  اوتشان،  التجزئة، 
من حيث املبيعات العام املايض، وأن سلسلة متاجر 
كان  القهوة  عىل  الطلب  أن  عن  أعلنت  »ماغنت« 

ضعف الطلب عىل الشاي من الناحية النقدية.
الفيدرالية  الجمارك  بيانات  دعمتها  النتائج  وهذه 
ألف  استوردت 100  أن روسيا  اظهرت  أيضاً حيث 
طن مرتي من القهوة، باستثناء العالمات التجارية 
العام  الشاي  من  استوردت  مما  أكثر  الفورية، 

املايض.

10 آالف صاروخ إىل 
املريخ خللق ظروف 

مالئمة للحياة

القهوة تتقدم على 
الشاي يف روسيا 

للمرة االوىل!

إكس«  »سبيس  رشكة  مؤسس  يعترب 
األرض  سكان  أن  موسك  إيلون 
إىل  صاروخ  آالف   10 إطالق  بمقدورهم 
حرارية  نووية  انفجارات  إلجراء  املريخ 
للحياة  مالئمة  ظروف  وخلق  قطبيه  يف 

األرضية هناك.
أفاد بذلك، أيلون موسك، يف مدونته عىل 
املدير  به  أدىل  ترصيح  عىل  معلقا  تويرت 
كوسموس«  »روس  ملؤسسة  التنفيذي 
الفضائية الروسية، ألكسندر بلوشينكو، 
بوكالة »تاس« حيث قال إن تغيري املناخ 
يف املريخ يتطلب إطالق 10 آالف صاروخ 

فضائي إىل الكوكب األحمر.
وقت  يف  اقرتح  قد  موسك  إيلون  وكان 
االنفجارات  من  سلسلة  بإجراء  سابق 
املريخ.  قطبي  يف  الحرارية  النووية 
تبخر  إىل  سيؤدي  ذلك  أن  موسك  ويرى 
الذي  املتجمد  الكربون  أكسيد  ثاني  غاز 
يشكل القبعة الجليدية يف كل من قطبي 

الكوكب األحمر، وفقا لروسيا اليوم.
أما الغاز املتبخر فسيجعل الغالف الجوي 
ظاهرة  وسيخلق  كثافة  أكثر  للمريخ 
إىل رفع  الحراري، ما سيؤدي  االحتباس 

درجة الحرارة عىل سطح الكوكب.
بلوشينكو، ردا عىل  ألكسندر  فيما قال، 
الحرارية يف  النووية  االنفجارات  أن  ذلك 
آالف   10 إطالق  ستتطلب  املريخ  قطبي 
األمر  األرض،  من  الثقل  فائق  صاروخ 
الرويس،  الخبري  حسب  يكفي،  لن  الذي 

لتغيري املناخ يف الكوكب األحمر.

األمساك تصاب باالكتئاب ! طبيب األطباء املكسيكيني كلب !

طفلة  والد  أفاد 
الوقوف  ابنته تعلمت  إن  بريطانية 
إىل  يعود  ذلك  أن  ممازحاً  اسابيع،  ثمانية  بعمر 
عىل  أقوياء  لرجال  تعود  فيديو  مقاطع  معاً  مشاهدتهما 
»يوتيوب«.وقال االب تيزرا فن-جونستون، البالغ 31 عاماً، لصحيفة 
»دييل ميل« الربيطانية أنه الحظ ورشيكته أمييل ديريك، قوة ابنتهما 
بعد  رأسها  تمكنت من رفع  املستشفى، حيث  ألول مرة عند مغادرة 
خمسة أيام من والدتها لبضع ثوان وهذا ينبغي أال يحدث قبل بضعة 
أسابيع.   ووفقاً لبيانات املستشفى، ولدت الطفلة، لوال، يف 31 يناير، 
األطفال  وزن  عن   %5 أقل  تقريباً،  ونصف  كيلوغرامني  وزنها  وكان 

بعمرها، لكنها اآلن بعمر 15 أسبوعاً تستطيع الوقوف من دون مساعدة 
أحد.وقد تكون بالتايل أصغر طفلة تحقق هذا اإلنجاز، لكن السجالت 
تتابع االطفال القادرين عىل امليش فقط، واستناداً إىل سجل موسوعة 
حطم  الذي  روبنسون،  روبني  للطفل  اللقب  يعود  العاملية،  غينيس 
القيايس عندما أخذ أوىل خطواته بعمر ستة أشهر فقط.وكان  الرقم 
األب وطفلته يراقبان مقاطع فيديو تعود لرجال أقوياء عىل يوتيوب، 
عندما الحظ قوتها، وقد أكد: »كانت بعمر شهر فقط، وكانت مستاءة 
تبكي، فحاولت أن أقعدها عىل ركبتي لتهدئتها، لكن بدال من الجلوس 
وقفت عىل ركبتي ولم تكن ترغب يف ثني قدميها.وقامت بذلك مرات 
عدة الحقا، ويف النهاية فكرت أنه إذا كان بإمكانها القيام بذلك وهي 

مستاءة، 
بما  بذلك فر القيام  يمكنها 

بها  اإلمساك  فحاولت  سعيدة.  وهي 
ودعمها، فتمكنت من أن تحمل وزنها.

 

املدرب كمعالج يف تخفيف الضغط  الكلب “هاريل”  يساهم 
خالل  مكسيكي  مستشفى  يف  الطبي  الطاقم  يعانيه  الذي 

تصديه لفايروس كورونا املستجد.
برفقة  الطبي  املركز  قاعات  عرب  طريقه  هاريل  ويشق 
العصبي  النفس  علم  يف  املتخصصة  الطبيبة  صاحبته 
لوسيا ليديسما.وهذا الكلب العاجي اللون جاهز للعب ملدة 
الوباء  ضد  يقاتلون  الذين  واملمرضني  األطباء  مع  ساعتني 

ويجدون ابتسامة يف وسط األيام املرهقة التي يعيشونها.
“املعالج  اسم  كلبها  عىل  تطلق  التي  ليديسما  وأكدت 
الضغط  “تخفيف  يساعدها عىل  أن وجود هاريل  املساعد” 
النفيس والعاطفي” للعاملني الطبيني الذين يواجهون حالة 

الطوارئ.

متساح بال أسنان يغرق مراهقة إندونيسية ويعجز عن أكلها 

أكد مدير وكالة الفضاء األمريكية »ناسا«، جيم بريدنستاين، أن نجم 
هوليوود توم كروز، سيقوم بتصوير فيلمه القادم يف الفضاء، ليكون 

تصويره  يتم  التاريخ،  يف  سينمائي  فيلم  فعليا أول 
يف  بريدنستاين  األرض.وقال  خارج 

حسابه  عرب  نرشها  تغريدة 
»ناسا  إن  تويرت  عىل 

مع  للعمل  متحمسة 
عىل  بفيلم  كروز  توم 
الفضاء  محطة  متن 
ف  ضا وأ . » ! ولية لد ا
»نريد أن تلهم وسائل 
والعلماء  املهندسني  من  جديدا  جيال  الرائجة  اإلعالم 

أي  تتوفر  حقيقة«.وال  إىل  ناسا  طموحات  لتحويل 
بالفيلم  كروز  توم  مشاركة  طبيعة  عن  تفاصيل 
كروز  سيؤديه.وقدم  الذي  الدور  عن  أو  الجديد، 

حول  كبري  رواج  عىل  حازت  أعماال  مسريته  خالل 
»العميل 007«.وعرف  أبرزها  وأدوارا مميزة،  العالم، 

املمثل باملشاهد املذهلة التي يقدمها، كمشهد التشبث 
نسخة  يف  إقالعها  خالل  باص«  »إير  بطائرة 

إيمبوسيبل«. »ميشني  فيلم  من   2015
ناسا  »ديدالين« وكالة  وسبق موقع 

واملواقع التي تناقلت خرب تمثيل 
حقيقية  مشاهد  كروز  توم 

أن  إال  الخارجي،  الفضاء  يف 
ترصيح  بأي  تدل  لم  ناسا 
بتغريدة  سوى  األمر  حول 

الثالثاء. مديرها 
وكان املوقع قد قال 
إن كروز سيمثل يف 
بالتعاون  الفضاء 

»سبيس- مع 
إكس«.

اول فلم يف التاريخ يصور يف الفضاء اخلارجي

عرشات القرويني تجمعوا لإلنقاذ ديفي بعد أن جرها تمساح ضخم بالقرب من نهر سيمامبان 
يف إندونيسيا ليتم العثور عىل جثتها بعد عدة ساعات كاملًة دون أن يهشمها الوحش الذي 
تبنينّ أن ال أسنان له.  وكانت ديفي بنتي سليمان التي تبلغ من العمر 17 عاماً تستمتع مع 
صديقاتها بعد ظهر أحد األيام حني سحبها تمساح ضخم يبلغ 16.5 قدماً من ذراعها وسط 
رصاخ املوجودين وجرها إىل أعماق النهر فيغرقها بال أن ينهش لحمها.خمس ساعات مضت 
قبل أن يعثر عىل ديفي جثًة هامدة عىل بعد 100 مرت من موقع الهجوم بال أي آثار لجروح 
وعضات ليتبنينّ الحقاً أن التمساح بال أسنان أمامية إما بسبب التقدم بالسن أو املرض.وقد 
تمكنّن أبناء القرية من اإلمساك به مستخدمني الدجاج طعماً.وكشف أبري، مفوض الرشطة 
يف املنطقة أنه ال عجب من عدم تعرض جسد الضحية لألذى ألن التمساح كان بال أسنان.

وقال إريناتو رايس، مسؤول دائرة تانا بومبو للحد من الكوارث: »كانت الضحية 
لدى العثور عليها يف حالة حرجة جداً حيث كانت تنزف من األنف والفم 
واليدين وسارعنا لنقلها ألقرب مستشفى لكننا لم نتمكن من إنقاذ 
أشار  فقد  التقاطه،  تم  الذي  التمساح  حياتها«.أما 
شخص تابع لهيئة حفظ املوارد الطبيعية إىل 

أنه عهد به إىل مؤسسة جونلني . 

بدأت  أسرتايل  حوض  يف  األسماك  إن  البحرية،  األحياء  يف  علماء  قال 
تظهر عليها عالمات االكتئاب، بسبب إغالق املكان واختفاء الزوار عىل 
حوض  عىل  القائمون  املستجد.وأغلق  كورونا  فريوس  تفيش  خلفية 
األسماك األسرتايل املكان أمام الزوار يف منتصف آذار )مارس( املايض، 
انتشار فريوس كورونا،  السلطات إجراءات وقائية بسبب  مع فرض 
وفق ما ذكرت شبكة »أيه بي يس« اإلخبارية األسرتالية. وأكد علماء 
أن  أسرتاليا،  يف  كوينزالند  يف  أكواريوم«  »كرينز  يف  البحرية  األحياء 
أن  األسماك »أصبحت كسولة وغري مهتمة بالبيئة املحيطة بها، بعد 
بعض  الزجاج«.وقرر  عرب  الزائرين  مع  التواصل  يبدو  ما  عىل  فقدت 
األسماك االختباء يف الزوايا املظلمة من الحوض، يف حني توقفت أخرى 
من  ثالثة  مجموعة  حركة  وخفت  عدة،  ألسابيع  الطعام  تناول  عن 

األسماك، ولم تعد نشطة كما يف السابق.
أن  الناس  البحرية، »ال يدرك كثري من  األحياء  بارنز؛ عالم  وقال بول 
تستمتع  الواقع  يف  إنها  البرش.  برؤية  تستأنس  أن  يمكن  الحيوانات 
»األسماك  أن  بارنز؛  البرش«.وأكد  مع  والتواصل  البرشي  بالتفاعل 
إليها  النظر  أجل  من  حولها  الناس  وجود  وتقدر  غريبة،  حيوانات 

واستكشافها، سواء يف أحواضها أو خارجها«.

املراقب العراقي/ متابعة...

وقفت يف األسبوع الثامن من عمرها !


