
w w w . a l m u r a q e b - a l i r a q i . c o m االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

االثنين 25 ايار 2020 العدد 2343 السنة العاشرة صحيفة-يومية-سياسية-عامة

5
Almuraqeb Aliraqi Newspaper

11 ألف وفاة بكورونا في الواليات المتحدة خالل 24 ساعة
4

السفير السعودي َيظهر »فجأة« بعد تواريه 
عن األنظار أكثر من نصف عام

خالفاً لألعراف الدبلوماسية...

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
كان الفت�ا للنظ�ر ص�دور توجي�ه من 
امللك السعودي س�لمان بن عبد العزيز 
بعودة س�فريه إىل العراق ملزاولة عمله 
»ب�أرسع وق�ت ممك�ن«، ألن�ه ال أحد 
يعلم بمغادرة السفري وتاريخ مغادرته 

وأسباب املغادرة!.
وم�ن املعلوم أن مغادرة الس�فري، )أي 
س�فري(، له�ا تداعياتها الدبلوماس�ية 
البلدي�ن  والسياس�ية ويف�رض م�ن 
إص�دار توضي�ح وه�و ما ل�م يحصل 
ال م�ن الع�راق وال من الس�عودية ألن 
املغ�ادرة تعني وج�ود قطيع�ة أو أمر 

هام وخطري.
حصل�ت  الت�ي  للمعلوم�ات  ووفق�اً 
»املراقب العراقي« عليها، فإن الس�فري 
الس�عودي عبد العزيز الش�مري غادر 
بع�د أو قب�ل عي�د األضح�ى امل�ايض، 
ومن�ذ ذلك الحني أغل�ق جميع هواتفه 
ووس�ائل االتص�ال الخاص�ة وانقطع 
عن التواص�ل تماما مع الش�خصيات 

العراقية التي كان يتواصل معها.
وق�ررت الس�لطات الس�عودية تعيني 
الش�مري س�فرياً للمملك�ة يف الع�راق 
يف ترشي�ن األول 2016 خلفا للس�فري 
الس�ابق املثري للج�دل ثامر الس�بهان 
والذي اته�م بالتخابر مع ش�خصيات 

عراقية لتنفيذ »أجندات مشبوهة«.
»غوغ�ل«  البح�ث  مح�رك  وبحس�ب 
ف�إن آخر ظه�ور أو نش�اط للس�فري 
الس�عودي كان ي�وم 12 أيل�ول 2019 
)أي قب�ل اق�ل م�ن ثالثة أس�ابيع عىل 

اندالع التظاه�رات( عندما تفقد منفذ 
عرعر برفقة السفري العراقي بالرياض 
ورئي�س املناف�ذ الحدودي�ة العراقي�ة 
السابق كاظم العقابي ونائب محافظ 
الجم�ارك الس�عودية، كم�ا يف الصورة 
الت�ي نرشتها وكالة األنباء الس�عودية 

الرسمية »واس«.
ويث�ري ذلك عالم�ات اس�تفهام كثرية، 
والوالي�ات  الس�عودية  وأن  الس�يما 
بتمويل ناش�طني  املتح�دة متهمت�ان 
بارزي�ن يف الع�راق س�اهموا بتحري�ك 
الش�ارع والتحش�يد للتظاه�رات التي 

كادت أن ُتسقط النظام السيايس.
الدبلومايس  وُيشّبه مراقبون الس�لوك 
الرضيع«، حيث  ب�«الطفل  الس�عودي 
فرض�ت الري�اض ع�ىل نفس�ها عزلة 
دبلوماسية مع العراق خالل فرة تويل 
ع�ادل عب�د امله�دي رئاس�ة الحكومة 
السابقة، كونه ال ينسجم مع تطلعاتها 

ومشاريعها.
لحكوم�ة  الثق�ة  من�ح  وبع�د  واآلن 
مصطف�ى الكاظم�ي وتولي�ه منصب 
رئي�س الوزراء الحايل، ع�ادت الرياض 
إىل الحديث عن توسيع »آفاق التعاون« 
والعم�ل ع�ىل بن�اء جس�ور جديدة يف 

العالقات بني البلدين.
ويرج�ع ذلك لك�ون الكاظم�ي يمتلك 
»قب�والً« ل�دى الواليات املتح�دة، التي 
س�اهمت يف ترش�يحه إىل املنصب، من 
خ�الل اضغ�ط ع�ىل الكتل السياس�ية 
املوالي�ة واملعارضة لها، من أجل تنفيذ 

أجنداتها يف العراق، وفقاً ملراقبني.

وف�ق ذل�ك يق�ول النائب ع�ن تحالف 
الفتح حنني قدو ل�«املراقب العراقي«، 
إن »غياب وحضور الس�فري السعودي 
يف العراق مخالف لألعراف الدبلوماسية 
بالت�ايل ع�ىل الس�فارة الس�عودية أن 

تكشف أس�باب ذلك أمام أنظار وزارة 
الخارجية العراقية«.

ويضي�ف ق�دو أن�ه »يكفي اس�تهتارا 
الجمي�ع  وع�ىل  الع�راق  بس�يادة 
احرام ه�ذا البل�د وااللت�زام باملعايري 

الدبلوماسية«، مش�ريا إىل أنه »بخالف 
ذلك فإن العراق ليس بحاجة ألية دولة 
ال تعري ل�ه أهمية وملكانت�ه الدولية يف 
املنطقة«. ويرى أن »الحكومة العراقية 
متمثل�ة ب�وزارة الخارجي�ة، عليها أن 
تتخذ موقفاً إزاء الس�لوك الدبلومايس 
الس�عودي الذي يثري االستغراب، كون 
الس�فري الش�مري توارى ع�ن األنظار 

لفرة طويلة دون معرفة األسباب«.
ويأت�ي ذل�ك يف وقت يس�عى ن�واب يف 
الربمل�ان العراق�ي إىل إص�دار مرشوع 
قان�ون ل�«معاقب�ة« الس�عودية ع�ىل 
جرائمه�ا الت�ي ارتكبته�ا يف الع�راق، 
اإلرهابي�ني  آالف  إرس�ال  م�ن خ�الل 
انتحارية  الس�عوديني لتنفيذ هجمات 

يف بغداد ومحافظات عدة.

رعب »االقالة« يراود »الحلبوسي« 
ويدفعه الى تعطيل الجلسات 

المراقب العراقي/ احمد محمد...
اخريا.. تم الكش�ف ع�ن االس�باب الحقيقية 
الت�ي دفع�ت برئيس مجل�س الن�واب محمد 
الحلبويس اىل تعطيل انعقاد جلس�ات الربملان 
او  اكث�ر م�ن اس�بوعني، فالحلب�ويس  من�ذ 
مايع�رف بعراب الصفقات الفاس�دة حس�ب 
الش�عارات الت�ي اطلقتها س�احات التظاهر 
ل�م يس�توعب اقالته م�ن منصبه بش�خصه 
مما دفع�ه ذلك اىل التنصل عن عقد جلس�ات 
للربملان كي ال يتم ط�رح ملف اقالته من قبل 

النواب.
ويكش�ف نواب�ا يف الربمل�ان ع�ن أن الف�رة 
القليلة املقبلة أي ما بعد عيد الفطر، ستشهد 
تط�ورات متقدم�ة يف هذا املل�ف، ملوحني اىل 
ضمان اعداد الن�واب املتمثلة ب� »النصف+1« 
القال�ة الحلب�ويس، مؤكدين تهرب�ه من عقد 

الجلسات خشية من طرح امللف.
وط�رح تحال�ف س�ائرون االس�بوع امل�ايض 

العملي�ة  الص�الح  املهم�ة  اعتربه�ا  خط�وة 
السياس�ية متمثل�ة باقال�ة رئي�س مجل�س 
النواب محمد الحلبويس من منصبه، متهمني 
اياه بتعطيل عمل الس�لطة الترشيعية وارباك 

عمل مجلس النواب.
و استغربت اوس�اطا سياسية بعد ايام قليلة 
من عقد جلسة منح الثقة لحكومة مصطفى 
الكاظم�ي من رفض الحلبويس لعقد جلس�ة 
للربمل�ان، خصوص�ا يف ظ�ل تس�مية حكومة 
جدي�دة اضافة اىل االزم�ات املتوالية عىل البلد 

واملتمثلة باالزمات الصحية واالقتصادية.
وقدم 140 نائب�ا يف الربملان طلبا لنائب رئيس 
مجل�س النواب حس�ن الكعبي لعقد جلس�ة 
للربمل�ان ملناقش�ة اوض�اع البلد خ�الل الفرة 

الراهنة.
وطالبت ساحات التظاهر خالل االيام املاضية 
باقالة الحلبويس من منصبه واصفني اياه ب� 

»عراب الصفقات الفاسدة«. 

وحول اخر مس�تجدات هذا امللف وما س�وف 
يش�هده الربمل�ان يف ف�رة ما بعد عي�د الفطر 
من حراكات سياس�ية اكد النائب عن تحالف 
س�ائرون س�تار العتابي، إن »موضوع اقالة 
رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس مازالت 
يف بدايته�ا«، مش�ريا اىل أن »ه�ذه الخط�وة 
هدفه�ا تصحيح مس�ار الس�لطة الترشيعية 

وليس الستهداف شخص الحلبويس«.
وقال العتابي، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« 
إن »هناك اخفاقات وسلبيات واضحة يف عمل 
مجلس النواب اجربتنا عىل اتخاذ هكذا خطوة 

يف العملية السياسية«.
واش�ار اىل أن »سائرون طرحت املوضوع عىل 
باقي الكتل السياس�ية وهناك قناعة من قبل 
ع�دد كبري م�ن الكت�ل«، ملوح�ا اىل »امكانية 
تأم�ني ع�دد النص�ف + 1 داخل قب�ة مجلس 

النواب لالطاحة بالحلبويس«.
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رواتب »الموظفين والمتقاعدين« قرابين تضحية على درب االزمة االقتصادية

في هذا العدد

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
اثارت ترصيحات وزير املالية حول اس�تقطاع 
تزي�د  مم�ن  واملتقاعدي�ن  املوظف�ني  روات�ب 
رواتبهم ع�ن »500« الف دين�ار عراقي، ردود 
فع�ل واس�عة، كونه�ا تج�اوزت مخصص�ات 
الرئاس�ات التي تثقل كاهل املوازنة وتس�تهلك 
40 % من ميزانية الدولة، وهرولت صوب راتب 

املوظف.
ول�م تضع الحكوم�ة خطط ملكافحة الفس�اد 
والهدر امل�ايل واملتمثلة بروات�ب ضخمة لفئات 

ل�م تق�دم يشء للمجتم�ع، م�ع ع�دم وج�ود 
اصالحات حقيقة يعود، لس�بب ان مستشاري 
رئاس�ة الوزراء يف الحكومات السابقة ما زالوا 
متمس�كني بكراسيهم بسبب ضغوط احزابهم 
وهم اليمتلكون رؤيا حقيقية للنهوض بالواقع 
امل�ايل واالقتص�ادي س�وى روات�ب املوظف�ني 

واملتقاعدين بحسب ما يراه مختصني.
ولم يش�تمل برنامج رئيس الوزراء االقتصادي 
اصالحات حقيقية لقضايا مهمة س�ببت هدر 
م�ايل يف خزين�ة الب�الد م�ن خالل دف�ع رواتب 
ضخم�ة لفئ�ات عدي�دة يف مقدمته�م روات�ب 

االجهزة القمعية وفدائي صدام ورواتب العمال 
املرصيني العامل�ني يف ثمانينيات القرن املايض 

وهي تدفع دون سند قانوني.
ويبدو ان االزمة املالية الحالية املفتعلة بس�بب 
انخف�اض اس�عار النف�ط لن ت�دوم، وذلك الن 
الصناع�ة رسع�ان م�ا س�تعود يف دول العالم 

للعمل وس�يؤدي اىل ارتفاع اس�عار النفط.
مراقبون للش�ان االقتصادي اكدو ان«االصالح 
الحقيق�ي يب�دأ بالرواتب الخيالية الش�خاص 
خدموا ش�هرين او اكثر،  مؤكدين ان الكاظمي 
ارس�ل اىل االقلي�م ب�� 400 ملي�ار دين�ار دون 
تس�ليم برميل واحد من النف�ط وهذا يدلل عىل 

وجود االموال لدى الحكومة.
وبهذا الشان يقول املختص بالشأن االقتصادي 
جاسم الطائي يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: 
وخلي�ة  املزعوم�ة  االقتصادي�ة  االصالح�ات 
الط�وارئ لإلصالح امل�ايل التي ش�كلها مجلس 
ال�وزراء ه�ي ترصيح�ات بمج�رد ان ترتف�ع 
اس�عار النفط تصبح االمر حرباً عىل ورق , اما 
الحديث عن س�لم للرواتب يقلل الفروقات فهو 
امر س�معناه ع�دة ، يف بداي�ة كل وزارة جديدة 
, لكنها س�تنصدم بأمتيازات االح�زاب والكتل 
السياسية التي س�رفض تمرير اية اصالحات 
تتعل�ق بمصالحها وال�ذي س�يدفع الثمن هم 

املوظفني واملتقاعدين حرصا , 
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المراقب العراقي/ بغداد...
اكد املتحدث االمني باسم كتائب حزب الله ابو عيل العسكري، 
ام�س االحد، ان املجاهدين قادرين ع�ىل نقل املعارك يف العمق 
الس�عودي، مبيناً ان اس�تهداف منش�آت ارامك�و لعدة مرات 

اثبت ذلك.
وق�ال العس�كري يف تغري�دة ع�ىل موقع�ه تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« ان » االم�ة ل�ن تام�ن م�ن رش آل س�لول اال بنقل 

العمليات الجهادية اىل الداخل السعودي«.
واض�اف إن »ما قام  ب�ه املجاهدون يف الخليج برضب ارامكو 
م�رات عدة دلي�ٌل ع�ىل اقتدارهم عىل نق�ل املعرك�ة اىل داخل 

االرايض السعودية«.
و دع�ا الحكومة والفعاليات الش�عبية اىل »تجري�م ومعاقبة 
صبيان محمد بن سلمان وتجفيف منابع تمويلهم باعتبارهم 

هم وداعش ذات اليشء«. 
يش�ار اىل ان مقط�ع صوتياً كان قد رسب ون�رش عىل املواقع 
االخباري�ة، تضم�ن مكاملة ب�ني رئيس الليبي الس�ابق ووزير 
الخارجية العماني تحدثوا فيه عن الدور التخريبي للرياض يف 

املنطقة وارسالها لالرهاب يف العراق. 

المراقب العراقي/ بغداد...
دعا عضو مجلس النواب الس�ابق محمد س�عدون الصيهود، 
ام�س االح�د،  ب�رضورة الغاء مزاد بي�ع العملة الذي بس�بب 
تفيش الفس�اد فيه. واوضح الصيهود يف بيان تابعته »املراقب 
العراقي«  ان : »عىل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي االرساع 
بالغاء مزاد بيع العمل�ة كونه اصبح منفذا لتهريب العملة إىل 
خ�ارج العراق ، وان ع�ىل الحكومة والبنك املركزي الس�يطرة 
ع�ىل س�عر رصف الدوالر مقاب�ل الدينار العراقي يف االس�واق 
العراقي�ة«. واض�اف انه  »م�ن الرضوري  اع�ادة تقييم عمل 
املص�ارف األهلية ورشكات الصريف�ة وتقليص عدد املصارف 
األهلي�ة التي باتت اح�دى اهم منافذ تهريب العملة وغس�يل 

األموال يف العراق ».

المراقب العراقي/ بغداد...
اك�دت خلية األزم�ة النيابية، ام�س األح�د، ان وزارة الصحة 
م�رصة ع�ىل التعاي�ش م�ع كورون�ا وتس�عى لع�ودة الدوام 
الرس�مي يف الجامعات واملدارس.  وقال عض�و الخلية عباس 
علي�وي يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب العراقي«، إن 
“ق�رار وزي�ر الصحة حس�ن التميمي بعودة الدوام الرس�مي 
للجامعات واملعاهد س�ينفذ بعد عي�د الفطر املبارك”، الفتا إىل 
إن “الجامعات قد ستستأنف الدوام األسبوع املقبل”. وأضاف 
أن “خلي�ة األزم�ة النيابي�ة أبلغ�ت وزارة الصح�ة ب�رضورة 
اس�تمرار الحظ�ر وعدم إرج�اع ال�دوام إال إن املتخصصني يف 
ال�وزارة مرصين عىل التعايش مع كورون�ا”، مبينا أن “عودة 

الدوام سيتسبب بارتفاع معدل اإلصابات”.

العسكري: المجاهدون قادرون على 
نقل المعارك في العمق السعودي

نائب سابق يدعو اللغاء 
مزاد العملة 

االزمة النيابية: الصحة مصرة 
على التعايش مع كورونا

كتلة سياسية: السلطات السعودية الزالت 
تمول االرهاب في العراق

لجان تحقيقية .. حرق االرشيفات و الطيور العمالقة ..!!

المراقب العراقي/ بغداد...
اكدت كتلة صادقون الربملانية، امس االحد، 
ان سلطات ال سعود الزالت تمول االرهاب 

يف العراق واملنطقة.
وقال عضو الكتلة النائب حس�ن س�الم يف 
ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« 
إن »سلطات آل سعود كانت والزالت تمول 
اإلره�اب يف الع�راق واملنطق�ة، ويج�ب ان 

يكون لحكومة مصطفى الكاظمي موقف 
حازم تجاه السلطات السعودية«.

باتج�اه  م�اض  »الربمل�ان  أن  واض�اف، 
اقامة ش�كوى وتجريم النظام الس�عودي، 
فالس�كوت عما تقوم به الس�عودية تجاه 
العراق هو خيانة لدماء العراقيني«، مؤكدا 
أنه »يجب ان يجرم النظام الس�عودي عىل 

جرائمه يف العراق«.
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الطلبة: 
رغباتنا 

تتعارض 
مع ما 
تريده 

إدارات 
األندية 

المراقب العراقي/ بغداد...
اجرت قطعات الحش�د الش�عبي امس االح�د، عمليات 
عس�كرية واس�عة يف ع�دة مناط�ق بمحافظ�ة دي�اىل. 
وق�ال القيادي يف الحش�د صادق الحس�يني يف ترصيح 
صحف�ي تابعت�ه »املراقب العراق�ي« إن » مفارز قتالية 

م�ن عدة الوي�ة يف الحش�د الش�عبي نف�ذت 4 عمليات 
تمش�يط ومباغتة بناًء عىل اهداف مح�ددة يف مناطق) 
بحرية حمرين- ري�ف خانقني- جنوب قره تبه- حاوي 
العظيم( من اجل درء مخاطر االرهاب عن املدن والقرى 

مع حلول عيد الفطر املبارك«.

واضاف ان » عمليات التمش�يط تاتي لتحصني االحزمة 
االمنية وتامني الطرق خاصة الزراعية واعادة االنتش�ار 
يف بع�ض املواق�ع«،  مؤك�دا ب�ان »عمليات التمش�يط 
س�تاخذ محاور متع�ددة وس�يتم اع�الن نتائجها فور 

االنتهاء منها«.

الحشد الشعبي يجري عمليات عسكرية واسعة في محافظات ديالى
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
اخريا.. تم الكش�ف ع�ن االس�باب الحقيقية التي 
دفع�ت برئيس مجل�س النواب محم�د الحلبويس 
اىل تعطي�ل انعق�اد جلس�ات الربمل�ان من�ذ اكث�ر 
م�ن اس�بوعني، فالحلب�ويس او مايع�رف بعراب 
الصفقات الفاسدة حسب الشعارات التي اطلقتها 
ساحات التظاهر لم يس�توعب اقالته من منصبه 
بش�خصه مم�ا دفع�ه ذل�ك اىل التنصل ع�ن عقد 
جلس�ات للربملان كي ال يتم ط�رح ملف اقالته من 

قبل النواب.
ويكش�ف نواب�ا يف الربملان ع�ن أن الف�رة القليلة 
املقبل�ة أي ما بع�د عيد الفطر، ستش�هد تطورات 
متقدم�ة يف هذا املل�ف، ملوحني اىل ضم�ان اعداد 
النواب املتمثلة ب�� »النصف+1« القالة الحلبويس، 
مؤكدي�ن تهرب�ه من عقد الجلس�ات خش�ية من 

طرح امللف.
وط�رح تحالف س�ائرون االس�بوع املايض خطوة 
اعتربها املهمة الصالح العملية السياسية متمثلة 
باقال�ة رئي�س مجلس الن�واب محم�د الحلبويس 
من منصب�ه، متهمني اياه بتعطيل عمل الس�لطة 

الترشيعية وارباك عمل مجلس النواب.
و اس�تغربت اوس�اطا سياس�ية بع�د اي�ام قليلة 
م�ن عقد جلس�ة من�ح الثقة لحكوم�ة مصطفى 
الكاظم�ي م�ن رف�ض الحلب�ويس لعق�د جلس�ة 
للربمل�ان، خصوصا يف ظل تس�مية حكومة جديدة 
اضاف�ة اىل االزم�ات املتوالي�ة عىل البل�د واملتمثلة 

باالزمات الصحية واالقتصادية.
وق�دم 140 نائب�ا يف الربمل�ان طلب�ا لنائ�ب رئيس 
مجلس النواب حسن الكعبي لعقد جلسة للربملان 

ملناقشة اوضاع البلد خالل الفرة الراهنة.
وطالب�ت س�احات التظاهر خالل االي�ام املاضية 
باقال�ة الحلب�ويس من منصب�ه واصف�ني اياه ب� 

»عراب الصفقات الفاسدة«. 
وحول اخر مستجدات هذا امللف وما سوف يشهده 
الربمل�ان يف فرة ما بع�د عيد الفطر م�ن حراكات 

سياس�ية اكد النائب عن تحالف س�ائرون س�تار 
العتاب�ي، إن »موضوع اقالة رئيس مجلس النواب 
محم�د الحلب�ويس مازالت يف بدايتها«، مش�ريا اىل 
أن »هذه الخطوة هدفها تصحيح مس�ار السلطة 

الترشيعية وليس الستهداف شخص الحلبويس«.
وق�ال العتابي، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« إن 
»هناك اخفاقات وسلبيات واضحة يف عمل مجلس 
النواب اجربتنا ع�ىل اتخاذ هكذا خطوة يف العملية 

السياسية«.
واش�ار اىل أن »س�ائرون طرح�ت املوض�وع ع�ىل 
باقي الكتل السياس�ية وهناك قناعة من قبل عدد 
كبري م�ن الكتل«، ملوح�ا اىل »امكانية تأمني عدد 
النص�ف + 1 داخل قب�ة مجلس الن�واب لالطاحة 

بالحلبويس«.
واوض�ح، أن »هذه الخط�وة تمثل ترجم�ة الرادة 
الش�عب العراق�ي الذي ن�ادى باالص�الح الجذري 
ولي�س املقترص عىل س�لطة دون غريه�ا، ويجب 
أن اليش�مل االصالح عىل مس�توى الحكومة فقط 
وإنم�ا يج�ب ان يش�مل رئاس�ة الربمل�ان متمثال 
برئيس�ه الحلبويس الذي تس�بب بتخب�ط كبري يف 

عمل مجلس النواب«.
وبني أن »عملي�ة تعطيل انعقاد جلس�ات الربملان 
من قبل الحلبويس اخرت الرشوع بملف اقالته من 
منصب�ه«، الفتا اىل أن »الفرة القليلة املقبلة أي ما 
بعد عيد الفطر ستش�هد تطورات سياسية مهمة 
بملف اقالة رئيس الربملان وبعد انعقاد او جلس�ة 

ملجلس النواب«.
ولف�ت اىل أن »الحلب�ويس يتهرب من عقد جلس�ة 
للربمل�ان خش�ية م�ن طرح مل�ف اقالت�ه من قبل 

االعضاء الحارضين«.
وتاب�ع أن »حدي�ث القوى الس�نية ح�ول التوافق 
ورضورة الحف�اظ علي�ه ه�و لحماي�ة الحلبويس 
م�ن االقالة«، موضحا ان »منص�ب رئيس الربملان 
س�يبقى من حق املكون الس�ني وس�يطلب منهم 

تقديم شخصية بديلة للحلبويس لتبوء املنصب«.

لماذا عطل عمل البرلمان منذ جلسة منح الثقة؟

ملف اقالة الحلبوسي يصل خطوات متقدمة واقالته بعد العيد تقترب من الحسم

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابية، ام�س االح�د، ان االزمة 
االقتصادي�ة يف الع�راق ل�ن تح�ل بم�د اليد ع�ىل رواتب 
املوظفني، مشريا اىل ان املوظف هو الحلقة األضعف الذي 

تلجأ اليه الحكومة لحل أزمتها االقتصادية. 
وق�ال عض�و اللجن�ة جمال كوج�ر، يف ترصي�ح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »الحل�ول االقتصادي�ة لالزمة يف 

البالد موجودة لكن مافيات الفس�اد يشكلون أكرب عائق 
أمام الحكومة«، داعيا رئي�س مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي اىل »اجراء إصالحات حقيقية والفرصة متاحة 
ل�ه االن«.واض�اف، أن »األزمة االقتصادي�ة لن تحل بمد 
الي�د عىل روات�ب املوظف�ني«، الفت�ا اىل ان »املوظف هو 
الحلق�ة األضعف ال�ذي تلجأ اليه الحكوم�ة لحل أزمتها 

االقتصادية«.

المالية النيابية: مافيات الفساد دفعت الحكومة 
الى تخفيض رواتب الموظفين 

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د عض�و مجلس الن�واب ع�ن تي�ار الحكمة 
اس�عد املرش�دي، امس االحد، أن اكمال الكابينة 
الوزارية س�يتأخر بعد عيد الفط�ر املبارك ألكثر 

من شهر.
وق�ال املرش�دي، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إن »االي�ام القادم�ة ستش�هد أزمات 
كب�رية وعديدة وان الكابينة س�وف تتأخر الكثر 

من ش�هر وخالف ذلك سيكون هناك ضغط عىل 
رئيس الوزراء من قبل الكتل السياس�ية الكمال 

االسماء املتبقية«.
تري�د  السياس�ية  الكت�ل  »اغل�ب  أن  وأض�اف 
حصصه�ا يف ال�وزارات املتبقية«، مش�ريا إىل أن 
»أزمة سائرون ورئيس الربملان محمد الحلبويس 
سوف تس�تمر وهذا الخالف بكل تأكيد سيؤخر 

اكمال الكابينة«.

الحكمة: إكمال الكابينة سيتأخر ألكثر من شهر

املراقب العراقي/ بغداد...
دعا الناطق اإلعالم�ي للقائد العام للقوات املس�لحة العميد 
يحي�ى رس�ول، ام�س االح�د، املواطن�ني اىل االلت�زام بقرار 
حظ�ر التجول الوقائي حفاظاً عىل س�المتهم. وقال العميد 
رس�ول يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، »أدعو 
املواطنني اىل االلتزام بحظر التجول الوقائي الصحي للحفاظ 
عىل س�المتهم وسالمة عوائلهم من خطر فريوس كورونا«.
وأض�اف رس�ول، أن »قواتن�ا األمنية تطبق ق�رارات اللجنة 
العلي�ا للصح�ة للس�المة وتعرض نفس�ها لخط�ر االصابة 

بالفريوس لذا نرجو التعاون معها«.

املراقب العراقي/ صالح الدين...
اعلن الحش�د الش�عبي، امس االحد، ع�ن مبارشة قطعات�ه والقوات 
األمنية، بعملية واس�عة ملالحقة عصابات داعش االجرامية شمال 
غ�رب تكريت بمحافظة صالح الدين.وقال بيان إلعالم الحش�د 
الشعبي، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، أن »قوة 
من اللواء ٣٥ وقيادتي عمليات صالح الدين للحش�د والجيش 
وقوات أسوات بإسناد الكتيبة الرابعة ملقاومة الدروع للحشد 
وط�ريان الجيش ب�ارشت، صباح امس بتنفيذ عملية ش�مال 
غ�رب تكريت للقضاء عىل فل�ول داعش«.وأض�اف البيان، أن 
»العملية أس�فرت عن تطهري املناطق والعثور عىل مواد متفجرة 

ولوجستية تم اتالفها بشكل آمن«.

الحشد الشعيب يعلن انطالق عملية 
أمنية واسعة شمال غرب تكريت

يحىي رسول يدعو المواطنين للتعاون 
مع القوات االمنية بتطبيق الحظر

ط 
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ا

املراقب العراقي/ النجف...
محاف�ظ  االزم�ة  خلي�ة  رئي�س  وج�ه 
النج�ف ل�ؤي الي�ارسي، ام�س األح�د، 
بفت�ح الجوام�ع واملس�اجد يف األحي�اء 
السكنية، مشددا عىل اهمية التقيد التام 

باالجراءات الصحية للمصلني فيها.

وقال الي�ارسي، يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراقي« نسخة منه، إنه »وجه الجهات 
املعنية الصحية واالمنية الس�ماح بفتح 
االحي�اء  ضم�ن  واملس�اجد  الجوام�ع 
الس�كنية فقط كمرحلة أوىل، بعد انتهاء 

عيد الفطراملبارك«.

الت�ام  التقي�د  »رضورة  إىل  وأش�ار 
باإلجراءات الصحي�ة للمصلني ومراعاة 
املس�افة الصحية يف ما بينه�م اثناء أداء 
الص�الة بمس�افة مر واحد م�ن جميع 
الجه�ات فض�ال ع�ن ارت�داء الكف�وف 

والكمامات«.

املراقب العراقي/ كردستان...
أعلنت مديرية األمن )اآلس�ايش( يف قضاء 
زاخو التاب�ع ملحافظة دهوك، امس االحد، 
ع�ن ضب�ط أكث�ر م�ن ٣0 كغم م�ن املواد 
املخ�درة بحوزة ش�خص مته�م باملتاجرة 

بتلك املواد.
وقال مدير اس�ايش زاخو ش�فان سندي، 
يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»ق�وات األم�ن ألق�ت القب�ض ع�ىل تاجر 
مخ�درات وكان بحوزته ٣2 كغم من املواد 

املخدرة من نوعية كوبا وهريوين«.
وأوضح، ان »هذا الش�خص ال�ذي يراوح 
عم�ره ب�ني 40 اىل 42 عاما جاء من خارج 
اقليم كردستان وكان ينوي االتجار باملواد 

املخدرة داخل االقليم«.

امانة بغداد تعلن انجاز »سريع التاجي« وادخاله للخدمة ذهابًا وإيابًا
املراقب العراقي/ بغداد...

أعلن�ت امان�ة بغ�داد، ام�س 
التاجي  ادخال رسي�ع  االحد، 
الخدم�ة بالكامل امام حركة 

السري واملرور ذهاباً وإياباً.
وقال�ت األمانة، يف بيان تلقت 
العراق�ي« نس�خة  »املراق�ب 
من�ه إن »امانة بغ�داد، تعلن 
عن انجاز مالكاته�ا يف دائرة 
التطوي�ر  اعم�ال  املش�اريع 
واالكس�اء يف الطريق الرسيع 
واملس�مى  بغداد-س�امراء 
التاج�ي  برسي�ع  ش�عبياً 
الفعلي�ة  الخدم�ة  وادخال�ه 

ام�ام حرك�ة الس�ري واملرور 
للمقط�ع املمت�د م�ن بواب�ة 
بغداد الشمالية وحتى مجرس 

الجانب�ني  ول�كال  الس�ايلو 
)ذهاباً واياباً(«.

وأضاف�ت أن “اعمال تطوير 

قش�ط  تضمن�ت  الطري�ق 
طبق�ات  بع�دة  واكس�اء 
م�ن االس�فلت م�ع توس�عة 
الطري�ق م�ن 8 امت�ار اىل 11 
م�ن  املمت�د  للمقط�ع  م�راً 
بوابة بغداد الش�مالية وحتى 
الجانبني  الدوار ولكال  الجرس 
وشملت اعمال التوسعة حفر 
بوك�س ترابي وف�رش وحدل 
الكونكريت  للحىص مع صب 
املس�لح ومن ثم االكساء عرب 
نوبات عمل مستمرة السيما 
مؤخ�راً وخالل اوق�ات حظر 

التجوال«.

بشرط االلتزام بالتوصيات الصحية.. النجف توافق
 على فتح المساجد في االحياء السكنية

اآلسايش تضبط أكثر من 30 كغم من المخدرات في دهوك

من توگع على علته تبين ملّته

رأي

رغ�م كل امل�ؤرشات الحديثة والجديدة عىل ش�خص املكلف 
بالحكومة املؤقتة مصطفى الكاظمي  قبل تسنمه املنصب 
أال انه�ا تبقى مج�رد مؤرشات وظن�ون واحتماالت راجحة 
وغري راجحة بحس�ب ما تشتمل عليه مربزات وشواهد هنا 

وهناك .
اال أن جميع تلك املؤرشات والشبهات التي تحكي عن عالقة 
رئي�س الحكومة الجدي�د باالمريكان وايمان�ه بمرشوعهم 
الثقايف والفكري والس�يايس املتعلق بالعراق التصل ملستوى 
اليق�ني بقدر م�ا يمنح�ه اداؤه  وهو رئي�س الحكومة من 
درج�ة قطعية للحك�م عليه فيما لوكان فع�ال يدور يف فلك 

الواليات املتحدة أم ال .
هذا االمر اليحتاج اىل عملية تنقيب عميقة وانما يكفي

فق�ط أن ترى موقفه م�ن القرارات االمريكي�ة بحق ايران 
، ورغ�م انن�ا االن لس�نا يف وارد الدفاع عن اي�ران لكن هذه 
هي الحقيقة ان رئي�س الحكومة بمجرد ان ينفذ القرارات 
االمريكي�ة بحق اي�ران فانه يخرق الخط�وط الحمر يف هذا 
البلد ويعل�ن ارتمائه باحضان املح�ور االمريكي بل ويعلن 
بذلك عدائه للحش�د ودماء الشهداء 
ومجانبته لالنصاف يف التعاطي مع 

الدول املحيطة بالعراق،
 لو قام بهذا الفعل فانه س�يخالف 
عهوده التي قطعها عىل نفسه بانه 

لن ينحاز اال للعراق !
وان كانت تربيرات انحيازه المريكا 
وخضوع�ه الرادته�ا جاه�زة فهي 
الع�راق  بذريع�ة مصلح�ة  س�تتم 
كما فعلها العب�ادي من قبل واعلن 
رصاح�ة ان�ه س�يطبق العقوب�ات عىل 

ايران من اجل مصلحة العراق.
كم�ا ان الكاظمي ل�و قام بالفعل _وهذا ماب�دا بالفعل من 
خ�الل ترصيح وزي�ر املالية_ وطب�ق العقوب�ات االمريكية 
ع�ىل ايران فانه بذلك ق����د منحن�ا الدليل القاطع عىل ان 
ماجرى م�ن 1/اكتوبر من العام امل�ايض اىل االن من حراك 
وتظاه�رات ش�عبي�����ة ه�ي مخطط امريك�ي خليجي 
محب�وك اس�ته�����دف ه���وية العراق وخ�ط املقاومة 

فيه.
وان ماج�رى ع�ىل املس�توى الدبلم�ايس س�يتمظهر ع�ىل 

املستوى االمني والسيايس واالجتماعي قريبا.
قريبا قد نش�هد مالحقات أمنية بحق قيادات مقاومة وقد 
نش�هد قريبا تضييق الخناق االمني والس�يايس عىل الحشد 

بهدف حله او استنزاف قدراته.
بمعونه بعض الكتل السياس�ية الشيعية التي ليس لها من 

هم اال الدوالر ...
لكن العاقبة للمتقني

أويس القرين

تطب�ق  الحكوم�ة   ه�ذه 
كاتلوك حكومة   #العبادي 

بحذافريه:
- تقش�ف يستهدف رواتب 

البسطاء.
- اغراق البلد بالقروض ثم 

اللجوء خصخصة.
لنظ�ام  #ال_ االنبط�اح   -
س�عود ول�كل من ش�ارك 
بقتل العراقيني منذ 200٣.

- هل هناك احسن من هذه 
الوصفة للفشل؟ لألسف!

_ فضح _ لتس�جيل ا # 
ارهابك_ياالخرض

تــغريدة

كربالء تؤكد شمول المالكات الصحية االعالمي مازن الزيدي
في المحافظة بقطع االراضي

املراقب العراقي/ كربالء...
أكدت محافظة كربالء، امس االحد، ش�مول مالكات الصحة يف كربالء 

بتخصيص قطع أراض سكنية.
وقال بيان للمحافظة تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، أنه »خالل 
زي�ارة وزير الصحة والبيئة حس�ن التميمي ملحافظ�ة كربالء ولقائه 
محافظ كرب�الء نصيف جاس�م الخطابي تم االتف�اق عىل تخصيص 
قطع األرايض ملنتسبي صحة املحافظة كافة وبغض النظر عن سنوات 

الخدمة وعن كونهم من سكنة كربالء أو من باقي املحافظات«.
وقال�ت املحافظة، بحس�ب البيان، ان�ه »أقل ما يمك�ن أن يقدم لهم، 
مل�ا بذلوه يف التص�دي لجائحة كورون�ا ووقوفهم يف خ�ط الصد األول 
والتضحية الت�ي قدموها والعمل املتواصل لهم للحد من انتش�ار هذا 

الوباء« .

اكدت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق إبراهيم، امس 
االح�د، ان ضعف اداء مجلس الن�واب تجاه االزمات 
الحالية دفع عددا كبريا من النواب لقيادة 

حراك القالة الحلبويس.
ترصي�ح  يف  ابراهي�م،  وقال�ت 
تابعت�ه  »االتج�اه«  لرادي�و 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
الن�واب  »مج���ل�س 
األزمة  إدارة  اخفق يف 
وتغييب  الراهن����ة 
االهمال  بسبب  دوره 
قب�ل  م�ن  الواض�ح 

الحلبويس«.
واش�ارت اىل ان »ارصار  

الحلب�ويس عىل تعطيل الجلس�ات يف هذا 
الوق�ت الح�رج ويف ظل هذه االزم�ات يثري اكثر من 

عالمة استفهام«.

أذاعيترصيح
نائبة: مجلس النواب اخفق 

يف إدارة األزمة الراهنة 
بسبب اهمال الحلبوسي
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االثنين 25 أيار 2020 العدد 2343 السنة العاشرة

كش�ف مصدر س�يايس رفيع، االح�د، أن وزير املالي�ة عيل عالوي، 
تطرق خالل زيارته للس�عودية والكوي�ت اىل ربط العراق بمنظومة 

كهرباء دول مجلس التعاون الخليجي.
وق�ال املص�در ، إن »وزي�ر املالية ع�يل عالوي تطرق خ�الل زيارته 
للس�عودية والكويت اىل ربط العراق بمنظومة كهرباء دول مجلس 
التع�اون الخليجي«.وأوض�ح أن »املنظوم�ة هي ش�بكة كهربائية 
مش�ركة بني الس�عودية عمان الكوي�ت اإلمارات قط�ر البحرين، 
ق�ادرة عىل انتاج فائض كهربائي كبري يف غضون 45 دقيقة وتغذي 

اي دولة يحدث لديها عطل يف الكهرباء«.
وتابع املصدر يف حديثه، ان »الكويت والس�عودية وحدهما قادرتني 

عىل تغطية حاجة العراق«.

مصدر: العراق تطرق لربطه بمنظومة 
كهرباء دول مجلس التعاون الخليجي

أعل�ن مص�����رف الرافدي�ن ، عن توقيع�ه عقدا 
روات�ب  لتوط�������ني  الدف������اع  وزارة  م�ع 

منتسبيها .
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للم�رف يف بي�ان ، إن�ه 
“ت�م توقيع عقد م�ع وزارة الدف�اع لتوطني رواتب 
منتس�بيها واس�تالم رواتبهم الكرونيا عن طريق 

بطاقة املاسر كارد”.
واش�ار البي�ان اىل ان�ه :بإم�كان منتس�بي الدفاع 
االس�تفادة م�ن الخدم�ات املالي�ة الت�ي يطلقه�ا 

املرف والتسهيالت األخرى”.

الرافدين: توقيع عقد مع الدفاع 
االقت�صاديلتوطين رواتب منتسبيها

رأى الخبري االقتصادي وس�ام التميمي، ان الحكومة 
لديها امكانية لزيادة س�عر رصف الدوالر يف االسواق 
املحلي�ة لفرة معين�ة من اجل تج�اوز االزمة املالية 
الراهنة م�ع تقليص او الغ�اء مخصصات الدرجات 

الخاصة ونثريات الرئاسات الثالث.
وق�ال التميم�ي ، ان “الحكوم�ة تمتل�ك احتياطات 
كبرية م�ن العمالت االجنبية وخاصة الدوالر، اضافة 
لالحتياط�ي النق�دي املوج�ود ل�دى البن�ك املركزي 

والبالغ 65 مليار دوالر”.
واض�اف ان “مايمتلك�ه الع�راق من عمل�ة اجنبية 
باالمكان اس�تغالله لتج�اوز االزمة املالي�ة الراهنة، 

حي�ث باالم�كان رف�ع س�عر رصف الدوالر بنس�بة 
15% او اقل من ذلك يف الس�وق املحلية ولفرة معينة 

لتعويض خسائر النفط”.
وبني ان “رفع س�عر رصف ال�دوالر يجب ان يرافقه 
الث�الث  الرئاس�ات  الغ�اء ملخصص�ات  او  تقلي�ص 
ال�وزارات،  يف  الخط�ورة  مخصص�ات  وتخفي�ض 
واالبتع�اد ع�ن رواتب املوظفني ممن يتس�لمون اقل 
من 750 الف دينار راتبا ش�هريا مع مخصصات، يف 
حني يتم ادخار جزء من رواتب ممن يتسلمون راتبا 
يتج�اوز الرقم املذك�ور، لحني عودة ارتفاع اس�عار 

النفط او تجاوز االزمة”.

أعلنت وزارة التخطيط عن مناقشة أبرز امللفات التي تمت مع ممثل البنك الدويل.
وق�ال وزير التخطيط خالد بتال : إن »االجتماع مع ممثل البنك الدويل لم يتناول 
االقراض الجديد، وإنما كان مخصصاً لبحث تفعيل املش�اريع التنموية املمولة 
من البنك الدويل قبل األزمة املالية والصحية الحالية«، الفتاً إىل أن »االجتماع شهد 

أيضاً بحث األموال املتاحة من البنك الدويل للعراق«.
وأضاف بتال أنه »بحث أيضاً مع ممثل البنك الدويل بعض اإلشكاالت الحالية بني 
البنك وبعض الوزارات القطاعية املس�تفيدة من املشاريع وكيفية حلها يف ضوء 

عدم إقرار قانون املوازنة الذي يمثل الغطاء القانوني لتلك املشاريع«.
وكان وزي�ر التخطيط، خالد بّتال النجم، قد بحث يوم الخميس املايض مع بعثة 
البن�ك الدويل س�بل تعزي�ز الجهود الوطني�ة، ملواجهة جائحة ف�ريوس كورونا، 

واألزمة املالية، الراهنة التي يمر بها العراق، جرّاء انخفاض أسعار النفط.

اك�د رئي�س كتل�ة بي�ارق 
الخ�ري محم�د الخال�دي ، 
ع�دم وج�ود توج�ه ل�دى 
الحكوم�ة الس�تقط���اع 
م�ن  املوظف�ني  روات�ب 
الدرجات الدني�ا، مبينا ان 
الحكومة سترف رواتب 
املجاني�ني  املحارضي�ن 
واالجور اليوميني والعقود.

وقال الخالدي  انه “اليوجد 
اي توجي�ه رس�مي لغاية 
روات�ب  باس�تقطاع  االن 
املوظف�ني وس�يتم رصف 
كامل رواتب ومس�تحقات 
الدرجات  املوظفني س�يما 

الدنيا”.
“الحك���ومة  ان  واضاف 
عازم�ة ع�ىل ص�����رف 
املتعين�ني  مس�تحقات 
الربي�ة،  وزارة  يف  الج�دد 
فض�ال ع����ن موض�وع 

املجانيني  املحارضي����ن 
واالجور اليوميني والعقود 

بشكل عام”.
واش����ار الخالدي اىل ان 
بانتظار  الن�واب  “مجلس 
م�ن  املوازن�ة  قان�ون 
الحكوم�ة من اج�ل اتخاذ 
االج�راءات  م�ن  سلس�لة 
االصالحي�ة عليها لضمان 
بش�كل  الروات�ب  س�داد 

كامل”.
وكان النائ�ب ع�ن تحالف 
الفتح فاض�ا جابر طالب 
يف تريح س�ابق ، رئيس 
مصطفى  الحكوم�����ة 
الكاظم�ي بع�دم اللج�وء 
اإلعالم�ي  الخط�اب  اىل 
, دون تطم�ني  االنش�ائي 
للموظف�ني  حقي����ق�ي 
بتأمني  واملتقاع����دي�ن 

رواتبهم الشهرية.

الوقود اإليراني يصل إلى فنزويال الخالدي: ال يوجد اي توجه حكومي الستقطاع رواتب الموظفين
رغم التحذيرات األمريكية

أكد الس�فري االيراني يف العراق، 
اس�تعداد  مس�جدي،  اي�رج 
لنق�ل  االيراني�ة  ال�ركات 
تجاربه�ا وخرباته�ا يف مج�ال 
الط�رق والنق�ل واملواصالت اىل 

العراق .
وأعرب “مسجدي” خالل لقائه 
وزير النقل واملواصالت العراقي 
الش�بيل” عن  “ن�ارص حس�ني 
امله يف ان تش�هد الدورة الجديد 
تطوير وتقوية العمل املش�رك 
ب�ني البلدي�ن يف مج�ال النق�ل 
واملواصالت، باعتبارهما محرك 

التطور االقتصادي يف البالد.
وأشار مس�جدي بحسب وكالة 
الرس�مية  اإليراني�ة  االنب�اء 
ال�ذي  والتط�ور  النج�اح  اىل 
تش�هده اي�ران يف مج�ال النقل 
واملواصالت، معلنا عن استعداد 
وض�ع  االيراني�ة  ال�ركات 
خرباتها وتجاربها يف هذا املجال 

لخدم�ة البل�د الجار والش�قيق 
العراق.

النق�ل  وزي�ر  رح�ب  ب�دوره 
واملواص�الت العراقي خالل هذا 
اللقاء باملقرحات التي طرحها 
االس�المية  الجمهورية  س�فري 
مع�ربا ع�ن امتنان�ه وتقدي�ره 

لذلك.
وقال الش�بيل انه يسعى جاهدا 
لتوس�يع الرواب�ط ب�ني البلدين 
الط�رق  مج�ال  يف  وخصوص�ا 
والنقل واملواصالت الذي س�يبدأ 
املش�اريع  ومتابع�ة  عملي�ا، 
االخ�رى املختلفة م�ا بني ايران 
والعراق.ويبل�غ ط�ول الريط 
الح�دودي املش�رك ب�ني ايران 
والع�راق 1400 كيلومر ويمتد 
ليش�مل عدة مدن ومحافظات 
الجاري�ن  للبلدي�ن  تابع�ة 
ذل�ك  مه�د  وق�د  الش�قيقني، 

الطريق للتعاون بني البلدين.

مسجدي يبدي استعداده لنقل تجاربها 
وخبراتها في مجال الطرق والنقل الى العراق

التميمي: الحكومة بامكانها انصاف 
الموظفين واللجوء الى حلول اخرى 

أكد نائب رئيس ال�وزراء وزير املالية ووزير النفط وكالة 
ع�يل عالوي ، أن العراق ضم�ن أكثر البلدان املترضرة من 
قرار خفض نس�بة اإلنتاج، مشريا إىل ان النفط مصدر ال 
بدي�ل عن�ه للعراقيني.وقال عالوي يف ح�وار مع صحيفة 
“الرق األوس�ط” الس�عودية إن “اعتماد مصادر بعض 
الدول عىل النفط قد يوقعها يف أزمة اقتصادية، خصوصاً 
مع تذبذب أس�عار النف�ط خالل الف�رة املاضية. ويؤكد 
ع�الوي وزير النف�ط املكلف هن�ا أن املبادرة الس�عودية 
– الروس�ية وصل�ت إىل اتفاقية »أوبك بل�س«، وأن بالده 
ملتزم�ة بخفض نس�بة اإلنتاج”.وأض�اف، “نحن ضمن 
أكث�ر البل�دان املترضرة م�ن قرار خفض نس�بة اإلنتاج، 

ومعظ�م ال�دول لديه�ا صمام�ات أم�ان م�ن صنادي�ق 
اس�تثمارية وإمكانية مالي�ة كبرية خ�ارج النفط، لكن 
العراق ال يوجد لديه ش�بكة حماية يف حال هبوط أسعار 
النف�ط، فالنف�ط مصدر ال بدي�ل عنه للعراقي�ني، وال بد 
بأخذ وضع الع�راق يف عني االعتبار يف هذه املرحلة”.وأكد 
عالوي، أنه “ال س�مح الله -بحسب تعبريه- إذا طال أمد 
أزمة النفط، ستضطر البالد ألن تطلب من إخواننا يف دول 
الج�وار النظر إىل وضع العراق بص�ورة خاصة، حيث إن 
92 يف املائ�ة من موارد الدول�ة تأتي من النفط، ومجاالت 
املرون�ة ليس�ت موج�ودة، ووضع ب�الده نس�بياً ضيق، 

ونافذة الخيارات محدودة جداً”.

الحكومة: ال بديل عن النفط وهذا ما 
سنفعله اذا طالت االزمة

وزير التخطيط : ناقشنا أربعة 
ملفات مع البنك الدولي

 أعلن مدير عام رشكة نفط البرة حسان 
عب�د الجب�ار البدء بحف�ر أول ب�ر إنتاجي 
جدي�د يف حق�ل مجن�ون النفط�ي بجهود 

وطنية عقب انسحاب رشكة شل.
وق�ال الجب�ار يف بي�ان ، إن »البر )مجنون 
88( ال�ذي ت�م املب�ارشة بحفره يس�تهدف 
مكم�ن امل�رف ويتوق�ع ان يك�ون معدل 

انتاج�ه )3500 برميل/يوم( وقد بدأ العمل 
ب�ه ي�وم 18/ 5 وس�يتم اكمال�ه خالل 45 
يوما«.وأضاف أنه »م�ن املؤمل البدء بحفر 
ب�ر )مجنون 89( االنتاجي يف االيام القليلة 
املقبلة ضمن فعاليات تطوير حقل مجنون 
العم�الق ب�ادارة وكوادر وطني�ة هي محل 
افتخ�ار رشك�ة نف�ط الب�رة«. وأوضح 

الجبار أن »رشكتنا تسعى لتعظيم العائدات 
املالي�ة ع�رب تصدي�ر النف�وط ذات القيمة 
السوقية العالية وكلفة االنتاج القليلة، مع 
التزامنا  بمقررات أوبك بغية تحقيق توازن 
السوق وتعظيم الواردات الوطنية«.  ويبلغ 
إنت�اج الخام الحايل من حق�ل مجنون نحو 
235 أل�ف برمي�ل يوميا. ويخط�ط العراق 

لزي�ادة اإلنت�اج إىل 450 ألف برمي�ل يوميا 
خالل الس�نوات القليلة املقبلة.

وكانت رشكة ش�ل قد انس�حبت من مهمة 
تطوي�ر الحق�ل ع�ام 2018. وقال�ت إنه�ا 

تطوير  س�ركز ع�ىل 
املش�رك  مروعه�ا 

للغاز يف العراق.

الحكومة تضحي برواتب الموظفين والمتقاعدين لمعالجة االزمة االقتصادية
تخفيض مخصصات الرئاسات.. استهالك إعالمي 

ول�م تض�ع الحكومة خط�ط ملكافحة الفس�اد والهدر املايل 
واملتمثلة برواتب ضخمة لفئات لم تقدم يشء للمجتمع، مع 
عدم وجود اصالحات حقيقة يعود، لس�بب ان مستش�اري 
رئاس�ة الوزراء يف الحكومات الس�ابقة ما زالوا متمس�كني 
بكراس�يهم بس�بب ضغوط احزابهم وه�م اليمتلكون رؤيا 
حقيقية للنه�وض بالواقع املايل واالقتصادي س�وى رواتب 

املوظفني واملتقاعدين بحسب ما يراه مختصني.
ولم يش�تمل برنامج رئي�س الوزراء االقتص�ادي اصالحات 
حقيقية لقضايا مهمة س�ببت هدر مايل يف خزينة البالد من 
خالل دف�ع رواتب ضخمة لفئات عديدة يف مقدمتهم رواتب 
االجهزة القمعي�ة وفدائي صدام وروات�ب العمال املريني 
العامل�ني يف ثمانينيات القرن املايض وهي تدفع دون س�ند 

قانوني.
ويب�دو ان االزمة املالي�ة الحالية املفتعلة بس�بب انخفاض 
اسعار النفط لن تدوم، وذلك الن الصناعة رسعان ما ستعود 

يف دول العالم للعمل وسيؤدي اىل ارتفاع اسعار النفط.
مراقب�ون للش�ان االقتص�ادي اكدو ان«االص�الح الحقيقي 
يبدأ بالرواتب الخيالية الش�خاص خدموا ش�هرين او اكثر،  
مؤكدين ان الكاظمي ارس�ل اىل االقلي�م ب� 400 مليار دينار 
دون تس�ليم برميل واح�د من النفط وه�ذا يدلل عىل وجود 

االموال لدى الحكومة.
وبهذا الش�ان يق�ول املختص بالش�أن االقتصادي جاس�م 
الطائ�ي يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب العراق�ي(: االصالح�ات 
االقتصادي�ة املزعوم�ة وخلية الطوارئ لإلص�الح املايل التي 

ش�كلها مجلس الوزراء ه�ي تريحات بمج�رد ان ترتفع 
اس�عار النفط تصبح االمر ح�رباً عىل ورق , اما الحديث عن 
س�لم للروات�ب يقلل الفروق�ات فهو امر س�معناه عدة ، يف 
بداية كل وزارة جديدة , لكنها ستنصدم بأمتيازات االحزاب 

والكتل السياسية التي سرفض تمرير اية اصالحات تتعلق 
بمصالحها والذي س�يدفع الثمن هم املوظفني واملتقاعدين 
حرا , واما الرئاسات ومتقاعدي مجلس الحكم ومزدوجي 
الروات�ب , فضال ع�ن جماعة رفحاء جميعهم س�ريفضون 

االصالحات والكاظمي اليستطيع تنفيذ وعوده«.
وتاب�ع الطائ�ي: ان الخطة الحالية هي اس�تقطاع 25% من 
روات�ب املوظفني و12% م�ن املتقاعدين وبذلك س�يزيد من 
االنكماش االقتصادي وغياب النمو وتأثر املس�توى املعييش 
لهذه الرائح , نحن اكدنا يف احاديث ان االصالح االقتصادي 
لي�س تريح�ات اعالمي�ة وانما يك�ون حالة ملموس�ة , 
لذلك س�ينصب جهد الحكومة يف اب�رام اتفاقات جديدة مع 
السعودية والكويت واالمارات مقابل امتيازات وتنازالت عن 

حقوق العراق بحجة االستثمارات.
م�ن جهته اك�د املختص بالش�أن االقتصادي س�الم عباس 
يف اتص�ال م�ع ) املراقب العراق�ي(: التخب�ط يف تريحات 
املس�ؤلني زادت من تدهور الوض�ع االقتصادي , فالحكومة 
م�ن جهة وبع�ض النواب من جهة كل ذلك اربك االس�تقرار 
االجتماع�ي يف الب�الد , وكان االج�در بالكاظمي الس�يطرة 
ع�ىل امللف االقتصادي وعدم الس�ماح بالتالع�ب به من قبل 
مستش�ارين كانوا يعملون مع عب�د املهدي وهم من ورطوا 
حكومت�ه باصالح�ات كاذب�ة اليمك�ن تنفيذه�ا عىل ارض 

الواقع ,فالسيناريو يعاد من جديد .
وتابع عباس: االصالحات لي�س بالتالعب برواتب املوظفني 
واملتقاعدي�ن , فكان االجدر بالحكوم�ة ايقاف رواتب فئات 
سياس�ية التس�تحقها وانما املحاصصة والتوافق هو الذي 
ابقاه�ا وه�ي تس�تنزف موازنة الع�راق , واما اله�در املايل 
واالموال املهربة فال احد يذكرها خشية من مافيات الفساد 

السيايس.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

اثارت تصريحات وزير 
المالية حول استقطاع 

رواتب الموظفين 
والمتقاعدين ممن تزيد 

رواتبهم عن »500« الف 
دينار عراقي، ردود فعل 
واسعة، كونها تجاوزت 

مخصصات الرئاسات التي 
تثقل كاهل الموازنة 
وتستهلك 40 % من 

ميزانية الدولة، وهرولت 
صوب راتب الموظف.

دخل�ت أول ناقلة نفط من بني 5 ناق�الت إيرانية إىل املنطقة االقتصادية 
الخالص�ة لفنزويال عر الس�بت رغم تحذير مس�ؤول 
أمريك�ي من أن واش�نطن تدرس القي�ام برد عىل هذه 
أيك�ون”  “ريفينيتي�ف  بيان�ات  الش�حنات.وذكرت 
لتعق�ب حرك�ة الس�فن أن الناقل�ة وصل�ت إىل مياه 
فنزويال بعد مرورها ش�مايل دول�ة ترينداد وتوباغو 
يف الكاريبي.وق�ال طارق العيس�مي نائ�ب الرئيس 
الفنزوييل للش�ؤون االقتصادية والذي عني يف اآلونة 
األخ�رية وزيرا للنف�ط عىل “توير” يف وقت س�ابق 
“الس�فن من جمهورية إيران اإلس�المية الشقيقة 

موجودة اآلن يف منطقتنا االقتصادية الخالصة”.
وع�رض التلفزي�ون الرس�مي الفنزوي�يل مش�اهد 
للبحري�ة الس�تقبال  الس�تعداد س�فينة وطائ�رة 
الناقل�ة. وكان وزي�ر الدف�اع الفنزوي�يل ق�د تعهد 
ب�أن يرافق الجيش الناقالت ف�ور وصولها املنطقة 
االقتصادي�ة الخالص�ة لبالده بس�بب م�ا وصفته 
الوالي�ات املتحدة.ويحم�ل  الس�لطات بتهدي�دات 
أس�طول الناق�الت يف املجم�ل 1.53 مليون برميل 
من البنزي�ن واأللكيالت لفنزويال، حس�بما قالت 
الحكومت�ان ومص�ادر وتقديرات موق�ع “تانكر 
ت�راك دوت ك�وم” املتخص�ص يف تعق�ب حرك�ة 

الناقالت.

نفط البصرة تبدأ حفر أول بئر في حقل مجنون عقب انسحاب شل
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المراقب العراقي/ متابعة...
أكد القيادي يف حركة الجهاد اإلسلامي خرض عدنان، 
األحد، أن اعتداء قوات العلدو الصهيوني عىل املصلني 
عند بوابات األقىص املبارك صبيحة عيد الفطر املبارك 
مساس بكل الفلسلطينيني وإساءة لكل مسلم. وقال 
عدنان يف ترصيح صحفي: إن »صاة العيد عىل عتبات 

األقلىص أغاظت االحتال وجنده وشلفت صدور قوم 
مؤمنلني«، مضيًفلا: “يف تكبلرات العيد يف فلسلطني 
نسلتعيل عىل باطل االحتلال ونبرش بزواله”. وشلدد 
علىل أن »إرصار شلعبنا الكبر عىل صلاة العيد رغم 
أخبار كورونا رسلالة محبة وفداء ألرضنا ومقدساتنا 

وتحدٍّ للعدو«.

المراقب العراقي/ متابعة...
ال حلدود للتطبيع بني بعض اللدول الخليجية 
والكيلان الصهيونلي بعد اليلوم، ففي األمس 
كانلت هذه الدول تحوم حول فكرة »التطبيع« 
قبلل الوللوج إليهلا بشلكل مبارش علىل مبدأ 
»جلس النبض«، ونظرا للصملت العربي تجاه 
أي خطوة مجحفلة تقوم بها »إرسائيل« بحق 
الفلسلطينيني وجلدت اإلملارات أن الفرصلة 
مواتيلة لتكلون الدوللة الخليجيلة السلباقة 
للتطبيلع، لرتسلل علىل اثلر ذللك أول طائلرة 
تجاريلة إماراتيلة بشلكل علنلي إىل مطار بن 
غوريلون يف تل أبيلب، يف 19 أيار، تمهيدا لفتح 
خط جلوي مبارش مع كيلان العلدو، يتم من 
خاله نقل البضائع والسلياح والركاب وصوال 
إىل أن تحمل هذه الطائرات مسؤولني إماراتيني 
الكيلان املحتلل وهلذا األملر ليلس مسلتبعدا 
لطاملا أن اإلمارات اسلتقبلت كبار املسلؤولني 

اإلرسائيليني عىل أراضيها.
الطائلرة التلي حطلت رحالهلا يف مطلار بلن 
غوريلون، قيل إنها لم تحمل عىل متنها ركاب، 
وإنملا »مسلاعدات طبيلة للفلسلطينيني من 
أجلل دعمهلم يف مواجهلة فلروس كورونا«، 
ولكلن هنا يجب الحديث عن نقطتني مهمتني، 
األوىل: إذا كانلت االملارات تريد حقا مسلاعدة 
الفلسلطينيني ملاذا لم ترسلل لهم املسلاعدات 
عرب دولة عربيلة، خاصة وان هذا االمر ممكن 
ملن خلال ملرص واالردن، وعاقتهلا مع كا 
الدولتني جيدة وليلس هناك اي خاف مبارش، 
ليلس  الفلسلطينية  السللطة  ان  والثانيلة: 
لديهلا اي اطاع مسلبق عن هذه املسلاعدات، 
حيث رفضت السللطة الفلسلطينية اسلتام 
مسلاعدات إماراتيلة بلدون التنسليق معها، 
واعتربت السللطة الفلسلطينية هذه الطريقة 

قناة للتطبيع مع »إرسائيل«.
وقال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد 

اشلتية، إن اإلملارات لم ُتنسلق ملع أي جهة 
فلسطينية رسمية، بشلأن املساعدات الطبية 
التي أرسللتها علرب مطار إرسائيليل، مضيفاً: 
»ال علم لنا باملوضوع، ولم يتم التنسليق معنا، 
وال مع سلفرنا يف اإلمارات«. ومىض: »سمعنا 
يف وسلائل اإلعام علن طائرة مسلاعدات من 
اإلمارات حطت يف إرسائيل، لم ينسق معنا ولم 

يتصل بنا أحد«.
ويف وقت سابق، قالت زير الصحة الفلسطينية، 
مي كيلة، إن بادها ترفض استقبال املساعدات 

الطبية املقدمة من اإلمارات.
إذا إرسلال املسلاعدات علرب مطلار إرسائيليل 
خطلوة مقصلودة وليسلت عفويلة، خاصلة 
وان اإلملارات أقدملت علىل خطلة تطبيعيلة 
قبلل مدة عندملا اتفقت السللطات اإلماراتية 
ملع الحكومة اإلرسائيلية علىل إجاء عدد من 
اإلرسائيليني العالقني يف املغرب، بحسلب إذاعة 
جيش االحتال، مبّينًة أن الرباط رفضت األمر 
بعدما شلعرت باإلهانلة لتنسليق البلدين من 

دون أخذ رأيها.
وكانلت مصلادر مغربيلة قلد ربطلت تدهور 
العاقلات بلني السللطة يف املغلرب واإلمارات 
بفشلل الجهلود اإلماراتيلة إلعلادة العالقلني 

اإلرسائيليني.
وطلوال األيام األخلرة، ترددت مزاعم بشلأن 
إجلاء 26 إرسائيلياً من الربلاط، وإعادتهم إىل 
تل أبيب عرب باريس، عىل متن »طائرة إماراتية 
فخملة«، يف ظلل تكهنات بأنهلا مملوكة ألحد 
أفلراد األرسة الحاكمة يف البلد الخليجي الثري. 
جاء ذلك عقب تلداول مقطع مصور لعدد من 

اإلرسائيليني عىل متن الطائرة.
وكانلت القناة الثانيلة علرشة اإلرسائيلية قد 
ذكلرت قبل أيام أن الخطوط الجوية اإلماراتية 
نقلت عددا من اإلرسائيليني العالقني يف املغرب 

إىل تل أبيب بطلب من الجانب اإلرسائييل.

بالرحللة  اإلرسائيليلون  احتفلى  املقابلل،  يف 
اإلماراتية، وأعرب حساب السفارة االفرتاضية 
للكيلان املحتل يف الخليلج الفاريس عن أمله يف 
أن تكون الرحلة »فاتحة خر مبرشة بتدشلني 

رحات تحمل سياحاً إىل إرسائيل«.
وبرغم عدم وجود عاقات رسلمية معلنة بني 
البلديلن، فإن البلد الخليجي أثلار الجدل مراراً 
عىل ملدار السلنوات املاضية بشلأن مؤرشات 

تحسن العاقات مع إرسائيل.
وكانلت أبلو ظبلي قلد سلمحت لرياضيلني 
أراضيهلا  بدخلول  إرسائيليلني  ومسلؤولني 
للمشلاركة يف فعاليات دولية ومؤتمرات. ومن 

املقلرر أن تشلارك »إرسائيلل« بجنلاح خاص 
يف معرض »إكسلبو دبي« الذي أُّجلل إىل العام 
املقبلل بسلبب أزملة كورونلا. وكان يوصلف 
بل«أبرز مظاهر التطبيع« مع الدول الخليجية.

عربي دوليعربي دولي
ً التطبيع يتخذ منحى جديدا

اإلمارات تمهد لفتح خط جوي مباشر مع الكيان الصهيوني

4
الجهاد اإلسالمي: اعتداءات الصهاينة في األقصى صبيحة العيد إساءة لكل مسلم

المراقب العراقي/ متابعة...
اكلد قائلد القلوة الجوفضائيلة التابعة للحلرس الثوري 
االيراني العميد امر عليل حاجي زادة، األحد، أن جهوزية 
بلاده اليلوم يف أعلىل مسلتوياتها منلذ انتصلار الثلورة 

اإلسامية.
وقال العميد حاجلي زادة يف ترصيح له اليوم عىل هامش 
صلاة عيد الفطر السلعيد، ان “املشلكلة والجبهة االكرب 
لنا اليلوم والتي ينبغي عىل الجميع، شلعبا ومسلؤولني، 

االهتمام بها، هي جبهة االقتصاد«.
وأضلاف أنه، “ال داعي الن يقلق احد يف مجال الدفاع، فما 
يجلري من تحركات من قبل االعلداء انما تهدف اىل حرف 
االذهان وبث القلق لدى الشلعب، ولكن ال ينبغي للشلعب 

ان شعر بالقلق”.
واكد قائد القلوة الجوفضائية للحرس الثوري، ان “ايران 
اليوم قوية لله الحمد وال ينبغي الحد ان يشلعر بالقلق بل 

ان العدو هو من ينبغي ان يقلق”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد قائلد حركة أنصار الله السليد عبد امللك 
بلدر الدين الحوثلي، أن اليمنيلني يواجهون 
»عدوانلاً ظامللاً بلإرشاٍف أمريكلي وتعاوٍن 
إرسائيليل«، فيما أشلار إىل رضورة التصدي 
لهلذا العلدوان بلكل قلوة والتحلرك عىل كل 

املستويات.
وقال السليد الحوثلي: “نحن شلعب نواجه 
عدوانلاً ظامللاً، عدوانلاً بلإرشاٍف أمريكلي، 

»واجبنلا  مسلتدركاً:  إرسائيليل«،  وتعلاوٍن 
اإليمانلي والدينلي والفطلري والوطنلي أن 
نتصدى لهلذا العدوان بكل قلوة وأن نتحرك 

عىل كل املستويات”.
وبارك السليد الحوثي لل«الشلعب وكل أبناء 
األملة اإلسلامية واملجاهديلن املرابطلني يف 
الجبهلات بالتهانلي والتربيلك بقلدوم عيلد 
الفطر املبارك«، مؤكلدا عىل »وجوب التحرك 
علىل املسلتوى العسلكري لدعلم الجبهلات 

بالرجلال وبامللال، وعلىل أن تكلون وتلرة 
التحشيد وترة نشطة وقوية«.

واعترب »الهجلرة من الريلف إىل املدن قضية 
خطرة علىل الناس ولها أعبلاء اقتصادية«، 
الفتلا إىل أنه »ينبغي أن يؤخلذ بعني االعتبار 
الحذر من وبلاء كورونا الذي دخل إىل البلد«. 
وأكد علىل األخلذ بعلني االعتبار اإلجلراءات 
املطلوبلة يف التوّقلي والحذر من هلذا الوباء 

ومن دون فزع وترويع.

الحرس الثوري: جهوزيتنا الدفاعية في أعلى مستوياتها

السيد الحوثي: نواجه عدوانا ظالما بإشراف أميركي وتعاون صهيوني

المراقب العراقي/ متابعة...
كشلف تقرير لصحيفة »سلتار اند سلرتايبس« األمركية 
املتخصصلة بالشلؤون العسلكرية، أن حلوايل 7 حاملات 
طائرات من مجموع 11 حاملة عانت من مشلاكل انتشار 
فروس كورونا ومشاكل الصيانة طوال 15 شهرا املاضية.

وذكر التقرير أن “حامات الطائرات 
التي تعاني من املشلاكل وبحسلب 
البحريلة االمريكية هي يف طريقها 
للعلودة بعلد أن عانلت مشلكات 
ومشلاكل  كورونلا  فروسلات 
يف  األسلطول  ضملن  والصيانلة 
ان  واضافلت  األخلرة”.  األشلهر 
“حاملات الطائرات التلي اصيبت 
التي  الصلورة  باملشلاكل بحسلب 
نرشتها البحرية هي رونالد ريغان، 

وجراللد ر. فورد، وأبراهلام لنكولن، ونيميتز، وهاري س. 
تروملان ، تيلودور روزفللت، ودوايت دي أيزنهلاور، حيث 
ملن املعروف حاملات الطائرات هي أكثلر مظاهر أمريكا 
وضوًحلا للقوة العسلكرية العاملية ، وتعملل كل منها مع 
مجموعتهلا الضاربلة وقادرة عىل عرض القلوة يف النقاط 
السلاخنة”، بحسلب الصحيفلة. وتابع أنه “تلم تهميش 
يلو إس إس ثيلودور روزفللت ملدة 
شلهرين تقريًبلا يف معسلكر غوام 
للتعامل مع تفيش فايروس كورونا 
اللذي أصاب أكثر ملن 1100 بحار 
وقتلل واحًدا. وأخلًرا ، أبحرت يوم 
الخميس املايض ولكلن عىل متنها 
أفلراد الطاقم األسلايس فقط، مع 
دخلول حاملات أخلرى جارية يف 

وقت سابق من هذا الشهر”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنلت صحيفلة “االندبندنلت”، أن محاكمة رئيلس الوزراء 

الصهيوني بنيامني نتياهو املقررة األحد، تعد أول محاكمة 
يف تأريخ الكيان لرئيس وزراء موجود يف منصبه، بقضايا 

فساد.
وتأتلي هلذه الخطلوة بعلد سلنوات ملن التحقيقلات 
وامللداوالت رغم التأخر الذي حلدث يف اللحظة األخرة 
بسلبب وباء كوفيد 19. وبحسلب مراسللة الصحيفة 

فقد “تلم توجيه األملر إىل رئيس اللوزراء للحضور 
بشلخصه إىل محكملة محليلة يف القلدس” حيث 

يتوقع أن يشهد ذلك تركيزا إعاميا مكثفا.
وبحسلب مراسللة “اإلندبندنت” فإن نتنياهو 
للم يقلم بحملة كافيلة لتفنيد الئحلة االتهام 

املوجهة إليه”.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية
صحيفة: أكثر من نصف أسطول حامالت الطائرات 

األميركية تعاني مشاكل بالصيانة
صحيفة بريطانية: نتنياهو أول رئيس 

يحاكم وهو في منصبه
المراقب العراقي/ متابعة...

أطلق ناشلطون وقيلادات سياسلية ودينية يف البحريلن، التهاني 
والتربيكات، إىل سلجناء الرأي  يف سجون البحرين، بمناسبة حلول 

عيد الفطر املبارك
وشهدت الحملة تفاعا واسعا عىل وسائل التواصل االجتماعي من 
قبل شخصيات سياسية ودينية أبدو فيها تضامنهم مع السجناء 

الذين يقيض بعضهم عامه العارش خلف القضبان الخليفية.
وأرسل املشاركون يف الحملة بطاقات معايدة يف تسجيات مصورة 
عرب وسلائل التواصلل، أعربوا فيها علن تضامنهم مع السلجناء 
األحرار ومع عائاتهم التي تفتقدهم يف هذه املناسبة التي يجتمع 

فيها شمل العوائل.
كملا أعرب املشلاركون عن تضامنهلم مع عائات الشلهداء الذي 
أزهلق النظام الخليفي املجرم أرواحهم ومنهم عائلة الفتى اليافع 
عيل جواد الشليخ )14( الذي استشلهد قبل تسلع سلنوات يف يوم 
العيلد، بعد أن أطللق مرتزقة النظلام الخليفي قنبلة غاز مسليل 

للدموع صوبوها نحوه من مسافة قريبة.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكلدت إحصلاءات جامعة “جونلز هوبكنز” األمريكية تسلجيل أكثر 
ملن 1.1 ألف وفاة و21 ألف إصابة جديدة بفروس كورونا املسلتجد 
يف الواليلات املتحلدة يلوم السلبت. وذكلرت الجامعلة التلي أطلقت 
مرشوعلا خاصا بمتابعة تفيش الفروس التاجي الذي يسلبب مرض 
“كوفيلد-19″، األحد أنها سلجلت 1108 وفيات جديلدة جراء الوباء 
يف البلاد خلال يوم 23 أيلار )مقابلل 1277 وفاة يف اليوم السلابق(. 
وارتفعلت حصيللة اإلصابات بالفلروس التاجي يف الواليلات املتحدة 
خال يوم السلبت، حسلب إحصلاءات الجامعلة، بلل21675 إصابة 
جديدة )مقابل 23790 إصابة يف اليوم السابق(. وبشكل عام، سجلت 
يف الواليلات املتحدة حتى اآلن 1622990 إصابة بالفروس املسلتجد، 

وتوىف 96046 مريضا، أي أكرب حصيلة عىل مستوى العالم.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعللن حلرس الحلدود السلعودي، 
ملن  أطنلان   5 ملن  أكثلر  ضبلط 
املخلدرات والقبض عىل 174 مهربا 

خال شهر رمضان املبارك.
وأكد املتحدث الرسمي باسم حرس 
الحلدود املقلدم مسلفر بلن غنلام 
املسلتمرة  “املتابعلة  أن  القرينلي، 
املخلدرة  امللواد  ملحلاوالت تهريلب 
عرب حدود اململكلة الربية والبحرية 
باملناطق الجنوبية )جازان ونجران 
شلهر  خلال  أسلفرت  وعسلر( 
رمضلان املبلارك، عن إحبلاط عدة 
محلاوالت لتهريب طنلني و40 كغ 
املخلدر و3  الحشليش  ملن ملادة 
أطنلان و288 كم من ملادة القات 

املخدر”.
علىل  “القبلض  تلم  أنله  وأضلاف 
 174 وعددهلم  فيهلا  املتورطلني 
ملن  متهملا   71 بينهلم  مهربلا، 
متهملا  و54  اليمنيلة،  الجنسلية 
و43  السلعودية،  الجنسلية  ملن 
و6  الجنسلية،  أثيوبلي  متهملا 
متهمني من الجنسلية الصومالية، 
وذلك بعلد رصد تجاوزهلم الحدود 
والقبلض  للمملكلة،  الجنوبيلة 
املمنوعات رغم  عليهم وبحوزتهلم 
مقاومتهلم لرجلال حلرس الحدود 

وتبادل إطاق النار معهم”.
املتهمني  املتحلدث “إحاللة  وأكدت 
بعد إيقافهلم واملواد املخلدرة التي 
تم ضبطهلا بحوزتهلم إىل الجهات 
اإلجلراءات  إلكملال  املختصلة 

النظامية”.

ضبط أطنان من المخدرات خالل 
شهر رمضان بالسعودية

إطالق حملة للتضامن مع سجناء الرأي 
في البحرين بمناسبة عيد الفطر

11 ألف وفاة بكورونا في 
الواليات المتحدة خالل 24 ساعة
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 لروح�ّي القائدي�ن العظيمني س�ليماني واملهندس رض�وان الله 
عليهم�ا الرحم�ة واملغف�رة إذ كان�ا حارضين معنا طوال ش�هر 
رمض�ان املب�ارك لم ننس�هم عند كل إفط�ار وعند لي�ايل القدر يف 
لي�ايل الجمع نتذكرهم ونقرأ الفاتح�ة ونهدي ثوابها إىل روحيهما 

الطاهرتني..
س�يلماني واملهن�دس رض�وان الله عليهما ليس�ا مج�رد قائدين 
ش�هدنا عىل أيديهما الكثري من اإلنتصارات والفتوحات، لقد كانا 
مدرس�تني متحركتني بعقيدتهما وس�لوكهما بني الناس يشعان 
معرف�ة وخلقاً لذا تعلق بهما  وعش�قهما كل من عرفهما وعمل 
معهم�ا يف ميادين الجهاد أو يف ميادين عم�ل أخرى ومنها العمل 
اإلنساني الذي كانا يقومان به رساً بعيداً عن أعني الكامريات، وقد 
حرصا رضوان الله عيهما أن تكون كل أعمالهم بعيدة عن األعني 
لك�ن وقد بلغت هذه األعمال مجاالً ال يمكن أن يغطى بحرصهما 
أو بالخوف عليهما وعىل س�امتهم من األعداء، فقد شع نورهما 

ارجاء املعمورة واحتفت بهما وبأعمالهم األرض والسماء..
م�ن خصائص هذي�ن القائدي�ن العظيمني س�ليماني واملهندس 
رض�وان الل�ه عليهما حبهم�ا وتذكرهم�ا وإجالهما للش�هداء، 
يتذكران الشهداء يف كل مناسبة ويذرفان الدموع عليهم يواسون 
عوائلهم ويتفقدون ذويهم، يزورون قبورهم ويرتحمون عليهم، 
وال نجده�م إال يف ذك�رى ش�هيد أو زيارت�ه أو الوق�وف مع أهله 
وذويه، ش�اهدنا دموع القائدين الش�هيدين رضوان الله عليهما 
وهي ُتذرف بغزارة عىل الشهداء حتى تقطعت اشائهما الطاهرة 
وعرجت أرواحهم إىل جنان الخلد بعد حادث الغدر اللئيم يف مطار 

بغداد عىل ايدي كفرة العرص وإرهابييه.
وها نحن عىل س�ريتهم نتذكرهم ونتذكر معهم جميع الش�هداء 
الذين استش�هدوا معهم وه�م يواجهون زمرة داع�ش اإلرهابية 
أو الذين استش�هدوا معهم يف محاريب الع�زة والرشف والكرامة 
من قبل عىل طول املواجهة مع اإلرهابيني واملستكبرين والظلمة، 
عيدنا هذا العام س�يكون س�ليماني واملهندس وكل الش�هداء ألن 

الشهادة عيد وأي عيد.

عيدنا.. 
سليماني والمهندس  

اياد اإلمارة

هل غير المقاومة ما يعيد فلسطين والقدس ؟

بقلم/ فيوليت داغر 
وإىل أن أتى مؤخ�راً قرار ترامب بإهداء القدس 
عاصمة ل�«إرسائيل«، كانت كل أنواع الضغوط 
وانتهاك الحقوق قد مورس�ت، وما زالت تشتد 
وطأتها عىل الفلس�طينيني، للتس�ليم بأمرهم 
وتقديم مفاتيح بيوتهم لشذاذ آفاق، قدموا من 
أرج�اء العالم ليغزوا أرضاً روَّجوا أنها أرض با 

شعب لشعب با أرض.
ُيذك�ر أن باراك قال يوماً لي�ارس عرفات: »لكم 
يف الق�دس ما هو ف�وق األرض، أم�ا ما تحتها 
فه�و لن�ا«، وقوبل ه�ذا الكام بالرف�ض، لكن 
»إرسائيل«، التي قدمت إىل هذه األرض املقدسة 
بأطماع ال تعرف ح�دوداً، لم تتوّقف عند اتفاق 
أوسلو وغريه من مباحثات واتفاقيات، فبينما 
كانت السلطة الفلسطينية تجري املفاوضات، 
كان�ت »إرسائيل« ترسع يف رسقة األرض ونهب 
ثرواته�ا وم�ا يف داخله�ا م�ن مص�ادر طاق�ة 
وغاز ومياه، وحتى حجارة، لتش�ييد مس�اكن 
املس�توطنني، كم�ا تنه�ب م�ا فيه�ا م�ن آثار 
لتزيينه�ا بها، حتى باتت تمتلك ما فوق األرض 
وما تحتها. لقد حصل الذي حّذر منه الكثريون 
عندما قالوا: »قد ننام ونصحو عىل مدينة كان 

اسمها القدس«. 
من�ذ اليوم األول الحتال زه�رة املدائن، رشعت 
»دولة« االحتال بعملي�ات التهويد املنّظم لها، 
وأعمل�ت معاول الهدم فيها. ه�ْدم املنازل كان 
أول عمل قامت به، ليتواىل بعد ذلك فرض نظام 
الحكم العس�كري والتطهري العرقي واالعتقال 
واإلبع�اد وإلغ�اء حق�وق املواطن�ة. ول�م يكد 
الشهر األول عىل نكس�ة 1967 يميض، إال وقد 
أزيل 5000 منزل وحارات بكاملها من الوجود، 
منها حارة املغاربة التي أنشئت منذ عهد صاح 
الدي�ن يف س�احة الرباق. ه�ذه املدين�ة، مهبط 
الرساالت الس�ماوية، والتي تعد من أقدم املدن 
يف العالم، يجري انتزاعها من سكانها األصليني 
ع�ىل مس�مع ومش�هد م�ن العال�م، بمصادرة 
أراضيه�ا وه�دم بيوتها وأحيائه�ا ووضع اليد 

عليها بكل األشكال املتاحة.
لق�د تم تحويل بعض املس�اجد فيه�ا إىل كنس 

يهودي�ة وأماكن س�ياحية وتجاري�ة ومرابض 
إبل، وُج�رف عدد من املقابر اإلس�امية، وُنقل 
رف�ات بعض الصحابة إىل أماكن مجهولة. كما 
صودرت وثائق املحكمة الرشعية، وُهدم مبنى 
املجلس اإلسامي األعىل، رغم أن صفة الوقفية 
ال تس�قط عن�ه بالتق�ادم، ثم ج�رت عمليات 
املس�جد  تح�ت  »الرسي�ة«  والحف�ر  التزوي�ر 

األقىص. 
ج�رى تس�جيل وتثبي�ت العدي�د م�ن عقارات 
الفلسطينيني للمس�توطنني عرب وثائق مزورة 
وبصورة غ�ري قانوني�ة. كما كانت الس�يطرة 
بالقوة عىل عرشات آالف الدونمات من األرايض، 
ومص�ادرة العدي�د م�ن العق�ارات واملن�ازل يف 
محي�ط املس�جد األق�ىص، والتي ُش�يدت فيها 
كنس يهودية، أي أن أكثر من 90% من األرايض 
املقدسية وضعت تحت ترّصف الدولة العربية، 
وح�ّول بعضه�ا إىل محميات طبيعي�ة وأراٍض 

مجمدة، وإىل بنى تحتية وشوارع. 
أما املس�جد األق�ىص، ال�ذي تبلغ مس�احة ما 
يش�مله من متعلقات ومعالم مهمة وآثار 144 
دونم�اً، فل�م يتعرض فق�ط لعمليات الس�طو 
عليه واالس�تياء عىل حائط الرباق الذي أسمته 
س�لطات االحتال »حائط املبك�ى«، بل ُهدمت 
تل�ة باب املغارب�ة يف بداية الع�ام 2007، وأقيم 
جرس مكانها ومبان وحصون ال عاقة لها بما 

كان. 
وق�د كّثف�ت عملي�ات الحفر يف س�احاته ومن 
تحته يف الس�ور الجنوبي منه، وصوالً إىل أسفل 
مس�جد الصخرة ش�ماالً، ومن رشقه إىل غربه. 
كذلك، تعرّض لش�ّق أنفاق تحته لتمكني دخول 
الشاحنات والجرافات، ولطمس املعالم واآلثار 

اإلسامية، والزعم بوجود الهيكل أسفله. 
ورغ�م تبيان وج�ود تصّدع�ات وانهي�ارات يف 
سوريه الغربي والجنوبي، فلم تسمح سلطات 
االحت�ال لدائرة األوقاف اإلس�امية برتميم ما 
خرّب يف س�احته ويف مس�جد الرباق واملس�جد 
األقىص القديم واملسجد املرواني واملدارس التي 

تتبع له. 
ج�رى إغ�اق العدي�د م�ن املؤسس�ات، ومنها 

»مؤسسة األقىص إلعمار املقدسات اإلسامية«، 
حي�ث ص�ودرت منه�ا خرائ�ط ومخطوطات 
وعرشات اآلالف من الوثائ�ق التاريخية التي ال 
تقّدر بثم�ن، والتي تعود إىل أكثر من قرنني من 
الزمن. ولم يتوق�ف الضغط لإلجبار عىل تغيري 
السياس�ات، وإقفال املؤسس�ات، واالس�تفراد 
اإلس�امية،  وباملقدس�ات  األق�ىص  باملس�جد 
ووض�ع اليد عىل س�ائر املعال�م التاريخية وما 

تمتلكه هذه األرض املباركة. 
ه�ذا غيض من في�ض ما دّونت�ه يف تقرير قبل 
عقد ونيف م�ن الزمن، إذ نّبهت يف حينها إىل ما 
يج�ري من ف�رض األمر الواقع واالس�تثمار يف 
الوق�ت، إىل أن يت�م االنتهاء م�ن ترتيب الوضع 
وتهوي�د املدين�ة، إلعانه�ا عاصم�ة ل�«دول�ة 

إرسائي�ل« بع�د تفريغها م�ن س�كانها العرب 
يف ح�دود الع�ام 2020. ول�م تتوق�ف تأكيدات 
نتنياهو بأن القدس س�تكون بكاملها عاصمة 

أبدية ل�«دولة االحتال«. 
بع�د عودت�ي م�ن فلس�طني، كان التحضري يف 
ق�رص األم�م املتح�دة يف جنيف ملؤتم�ر ديربن، 
وكان قد وقع اختياري من 5 أشخاص للحديث 
يف موضوع�ات تهم حقوق اإلنس�ان يف القارات 

الخمس. 
لم يكن بالحسبان أن يتم استطاعنا ملعرفة ما 
نح�ن بصدد قوله، وأن تلغ�ى الحصة بكاملها، 
رغ�م أنها لم تمنح ل�كل واحد من�ا أكثر من 5 
دقائ�ق، لكن مضم�ون الدقائ�ق الخمس الذي 
اخرتت�ه كان مما ال طاق�ة لهم به، لكونه حول 

القدس وفلس�طني، فإذا كان ه�ذا حال رصح 
م�ن رصوح هذا النظ�ام الدويل ال�ذي أخذ عىل 
عاتقه حماية حقوق اإلنس�ان، فهل نستغرب 
أن نص�ل إىل م�ا وصلن�ا إليه الي�وم بخصوص 
الجرائ�م الت�ي ترتك�ب يف فلس�طني والعال�م 
العربي وكل من تستهدفه املشاريع الصهيونية 

يف العالم قاطبة؟ 
لق�د أثبتت أش�كال الّصمود الفلس�طيني ضد 
كّل وس�ائل تحطيم الحياة اليومية، من حصار 
إعامي وس�يايس واقتصادي خان�ق، وعدوان 
مس�لّح وحيّش متواتر وغري مسبوق، وما رافق 
ذل�ك من تواط�ؤ غرب�ي وإقليمي غ�ري معلن، 
بهدف فرض استس�ام عىل شعب افرتضوا أن 
تدم�ريه س�يجعله يقبل ب�رشوط االحتال، أن 

هذه الوس�ائل التدمريي�ة ال يمكن إال أن تواجه 
بمقاومة مس�لّحة، كما مدني�ة خاقة، تنتقل 
من منطق العويل والبكاء عىل شعب يعاني، إىل 
منط�ق محارصة املعتدي بكل الوس�ائل املدنية 

والقانونية. 
ولتقوي�ة عن�ارص املناع�ة الداخلي�ة، وإحداث 
نقل�ة نوعي�ة تف�رض متغ�ريات ع�ىل الواق�ع 
الفلس�طيني امل�أزوم، كان ال ب�د م�ن االعتماد 
عىل كل أصدق�اء العدالة والحري�ات والحقوق 
يف العالم، واالس�تناد إىل ش�بكات التضامن بني 
الشعوب وأش�كال التعاون والتنس�يق العابرة 

للحدود. 
ج�رى تمتني ه�ذا التع�اون املثمر ب�ني القوى 
املحلي�ة والوطني�ة واإلقليم�ة والعاملي�ة، التي 
م�ؤازرة  أساس�ها  مش�رتكات  ع�ىل  تلتق�ي 
الهيمن�ة  تعب�ريات  مواجه�ة  يف  املقاوم�ات 
واالس�تعباد واس�تعادة الحل�م يف عال�م أكث�ر 

إنسانية وتعددية وغنى. 
هذه املشرتكات ترتكز عىل الحّق يف املساواة بني 
الش�عوب، والتصدي لزحف الفقر والتهميش، 
ومواجهة ضعف الرعاية االجتماعية وتهديدات 
األمن الغذائي واس�تباحة الطبيعة والبيئة التي 

تنتقم بإحداث املزيد من الكوارث. 
كما ترتكز عىل ثقافة حقوق اإلنس�ان وحقوق 
الش�عوب الت�ي تغ�ذي ثقافة املقاوم�ة، والتي 
فيها ما يقوي مناعة األجيال الش�ابة ويعيدها 
إىل ذاته�ا وإىل صنع حارضها وبناء مس�تقبل 
أوطانه�ا. كم�ا يوق�ف نزي�ف ه�ذه الث�روات 
البرشي�ة الهائل�ة التي ته�رب إىل الخارج أو إىل 
األمام، اعتقاداً منها أنها بذلك ستنجو من ظلم 

الواقع املعيش. 
وه�ا نح�ن الي�وم أح�وج م�ا نك�ون إىل رّص 
الصف�وف، مع اش�تداد الهجمة الرشس�ة عىل 
العالم من حوكمة ماورائية تشّدد قبضتها عىل 
البرش بحجة أو بأخرى، بما يجعلنا عىل قناعة 
تامة بأن فلس�طني كانت يف البدء، لكن الزحف 
إىل أرجاء العالم، ليس العربي فقط، هو الهدف 
النهائي، فهل نرتكه�ا تعيث خراباً يف األرض أو 

نتصدى لها بما يستوجب، اآلن وليس غداً؟

بقلم/ شهاب وهاب رستم
التحقي�ق إج�راء إداري أو قانون�ي للس�لطات االدارية و 
القانونية للكش�ف ع�ن الحقائق واملابس�ات التي تحيط 
بقضي�ة إداري�ة أو قانوني�ة اربك�ت الس�لطات وأدت اىل 
خس�ائر املادياً وعرقل�ت الدائرة القانوني�ة .. الجل اثبات 
التقص�ري واملقرصين يف هذا األمر .. للمخالقة اإلدارية  او 
القانونية   وملعرفة  مرتكبي الجريمة او التقصري اسبابها 
وخلفياتها .. يف العمل االداري .. تشكل السلطات االدارية 
و القانونية لجان مختصة  للتحقيق بموضع  التقصري او 
الجريم�ة القانونية وفق رشوط قانونية وإدارية معروفة  
للوق�وف عند املابس�ات واملقرصين و معرف�ة املذنبني .. 

لك�ي ال يتج�اوز التحقيق الف�رتة الزمنية املح�ددة للجنة 
من املستحس�ن ان تك�ون اللجنة متكونة م�ن عدد قليل 
من االعضاء ، كي ال يحدث مناقش�ات او حورات جانبية 
تستهلك الوقت واملال يؤدي ذلك اىل املزيد من الخسائر وقد 
يبع�د اللجنة ع�م عملها التي تم تش�كيلها ألجله .. و بعد 
التحقي�ق  مبارشة ال ب�د من االعان ع�ن نتائج التحقيق 
وتس�مية املقرصي�ن .. واالس�باب الت�ي ادت اىل التقصري 
ومن كان خلف هذه العملية التي ادت اىل وقوع العملية او 

الجريمة اذا كانت جريمة قانونية او حتى ادارية .
لك�ن ال�ذي حدث ويح�دث من�ذ 2005 لحد الي�وم انه تم 
تش�كيل املئ�ات م�ن اللج�ان التحقيقي�ة الت�ي ل�م تعلن 

ع�ن نتائ�ج تحقيقاته�ا .. س�لباً او إيجاب�اً .. ولم يعرف 
املقرصين او املفسدين الذين اهدروا املال العام أو عرضوا 
مص�ري املواطنني اىل اىل خط�ر.. ومن االمور التي تبني عند 
تش�كيل اللج�ان التحقيقية ان األرش�يف التي كان يمكن 
ومن خالها معرفة املابس�ات الحقيقية .. أو .. تفاصيل 
العملية التي الجلها تش�كلت اللجنة .. احرتقت السباب .. 
تم�اس كهربائ�ي .. يف الوقت التي لم يك�ن هناك كهرباء 
يف تلك الفرتة متوفرة يف تلك الدوائر .. فطمش�ت الحقيقة 
وغاب�ت الحقائ�ق .. ودفن اعمال اللج�ان يف كفن الحريق 
.. او تحطي�م املستمس�كات الرضورية للجان التحقيق .. 
فهدرت االموال الهائلة .. لتذهب اىل ايدي فاس�دة ال تعرف 

اال النه�ب ورسق�ة امل�ال العام .. بسس�ب جهله�ا ألدارة 
مؤسس�ات  الدول�ة .. او التغافل ومنح الفاس�دين املجال 
ملد ايديها للسحت الحرام عىل حساب قوت الشعب وبؤس 

ابناء البلد .
ح�رق االضابري وتحطيم الكمبيوترات حدث يف وقت كانت 
اللجان منش�غلة يف التحقيق ملعرفة خلفي�ة الجرائم التي 
اثقل�ت كيان الدول�ة االقتصادية ، مم�ا ادت اىل املزيد من 

الفساد .. االداري واملايل .. يف دوائر الدولة ..
وأخريا ما نس�معه يف ه�ذه االيام ظهر الطي�ور العماقة 
الت�ي تأكل اطنان م�ن حبوب القمح يف الس�ايلوات  .. اي 
ن�زع من الطيور هذه .. طيور من زم�ن الداينوصورات .. 

طيور خرافية .. لم يكن لها وجود يف الكون منذ الخليقة ..
ن�رى ان مث�ل هذه االدع�ات .. الحريق .. الطي�ور .. او ما 
ش�باه ذلك ليس�ت اال غباء يف خلق االعذار .. للتس�رت عىل 
الرسق�ات .. عينك .. عين�ك .. ارسق وال يحق لكم التحدث 
عن ذلك .. إن مس�ألة الطيور وابتاعها اطنان من حبوب 
القم�ح مهزل�ة من مه�ازل التاري�خ .. يتس�اءل املواطن 
ه�ل حقاً صدق ال�ذي قدم هذا العذر نفس�ه لكي يصدقه 

االطفال يف حارتهم ..  
يف وقت يتحمل الشعب .. الكوارث .. يتصارع املتصارعون 
.. للحصول ع�ىل املزيد من االمتي�ازات املادية.. من خال 

الشعارات الني ال تقدم الخري للباد والعباد ..  

باتخاذ القرار 303 في الجمعية العامة لألمم المتحدة في 9 كانون األول/ديسمبر 1949، ُمنحت مدينة القدس وضعًا دوليًا خاصًا، وتم التأكيد على حماية األماكن المقدسة فيها، 
واحترام الخصوصيات الدينية والثقافية واالجتماعية لجميع سكانها، لكن »دولة« االحتالل لم تحترم يومًا ما جاء في القرارات الدولية، وأعلنت في العام 1980 ضم القدس الشرقية، 

بعد أن كانت قد احتلتها في العام 1967. 
أما الهيئة المشرفة على تطبيق القرار، والمكّونة من الدول األعضاء في مجلس األمن، فهي معّطلة منذ العام 1994 وسريان اتفاقية أوسلو، فلم تسمح »دولة« الكيان الغاصب التي 

منعت أي نشاط للسلطة الفلسطينية، حتى لألمم المتحدة، بممارسة أية سلطة إدارية على القدس. 

بقلم/ حفيظ زرزان
الزال�ت الدراس�ات املس�تقبلية عند املس�لمني ضعيفة 
جدا، مقارن�ة بما يفعله الغرب وال�رشق، فهذا الحقل 
املع�ريف العلوم�ي  الزاخ�ر واملعال�ج واملق�ارب آلف�اق 
الخرائط ومعالم الغد ال يحظى باملكانة التي يستحق.

يق�ول الله س�بحانه وتعاىل:«ولتنظر نف�س ما قدمت 
لغد«، ولعل من معاني هذه األية النظر لغد والتخطيط 
له واإلعداد، بما يعنيه من توقع، ومن حساب رضوري 

ألي أمة تريد أن تكون قوية.
ولربم�ا قص�ة س�يدنا يوس�ف علي�ه الس�ام يف رؤيا 
الس�نوات العج�اف، ترس�م معال�م عل�م الزال يحتاج 

االستكشاف والتطوير بني املسلمني.
يف التجرب�ة الغربي�ة اإلنس�انية هن�اك تراك�م مهم، يف 
ميادين ال�رصاع املختلفة. وبينم�ا يجتهد الباحثون يف 

حدود مفتوحة للبح�ث عن املمكن واملحتمل واألفضل، 
تختلف الوجهة عند صناع القرار إذ يحرصون عىل أن ال 
يخرج يشء عن السيطرة والتخطيط املسبق، لكن وباء 
كورون�ا خرج عن هذه القاع�دة وفاجئ العالم بأرسه، 
ورأينا كيف انهارت أنظمة صحية، وتضاربت الروايات 

واالتهامات، وانهار سوق النفط، وهددت اقتصادات.
يف عال�م االس�ترشاف، ال�دول الكربى درس�ت منطقة 
املس�لمني جي�دا، ورص�دت نق�اط الضع�ف والق�وة، 
ومختلف الثروات، وطبيعة األنظمة، ومختلف الفاعلني، 
فهي تتحكم يف األنظمة بما تمتلكه من وسائل الضغط 
املختلف�ة واالبتزاز تارة أخرى، وبس�يادتها يف عدد من 

املجاالت واملؤسسات األممية.
فماه�ي معال�م العال�م م�ا بع�د كورون�ا يف منطقتنا 

وعندهم؟

نرشت مجلة غربية عددا من سيناريوهات العالم بناء 
عىل ما س�بق، وقد حرصته�ا يف 12 صورة ممكنة، من 
بينه�ا تقوية مفه�وم الدول�ة وتعزي�ز الوطنية، وهو 
طرح له واقعيته بعد حراكات خلخلت الوضع. ويف ظل 
أنظم�ة غري ديمقراطية، فالوطنية هي الوالء ألنس�اق 

مختلة، والدولة هي التسبيح بحمد الحاكم !
كما أن س�ن إج�راءات طارئة إلدارة األزمة س�يدفع يف 
ظل الس�ياق العام بمنطقتن�ا إىل رغبة جامحة يف عدم 
التخيل عن املس�احات الجديدة التي قد تخلفها كورونا 

هنا وهناك.
يمك�ن أيضا الوق�وف عىل تراجع كبري لص�ورة الغرب 
املس�يطر املتق�دم، فيم�ا هناك صع�ود طفيف للرشق 
تتزعم�ه الص�ني، التي صارت أكثر رغب�ة من أي وقت 
مىض بعدما اكتس�بت تجرب�ة مهمة واس�تفادت من 

مرحل�ة القطيع�ة لتصبح أكثر تنافس�ية من ذي قبل، 
وبامل�وازاة معه ظهرت رغبة فرنس�ية وأملانية كبرية يف 

تقاسم ريادة العالم.
حي�ث تتح�دث الصحاف�ة الفرنس�ية عن نظ�ام دويل 
س�ابق، وتطالب بشكل واضح برسم معالم نظام دويل 
آخ�ر بمقومات أخ�رى، رفعت هي ش�عارات لها، لكن 
ممارس�اتها وماضيه�ا األلي�م بإفريقي�ا ال يجعل ذلك 

منسجما.
هناك انحصار كبري ملفه�وم العوملة، ومادامت منظمة 
الصح�ة العاملي�ة تق�ول أن الوب�اء الزال ب�ني ظهراني 

العالم، فستظل العوملة مختنقة إىل حني.
تأك�د مع كورونا مؤقتا فش�ل القي�ادة األمريكية التي 
تلق�ت س�يا كبريا م�ن االتهام�ات، كما أن�ه ال يمكن 
إغفال ساح املساعدات اإلنسانية بمنطقتنا أو بالعالم 
الذي يتقمص ثوب اإلنسانية ليرصف أهدافا مرسومة، 
أمنيا وعسكريا واقتصاديا، ويوضح توجهات املانحني 

ومختلف مصالحهم بتنوعها الثقايف واإليديولوجي.
ففريوس كورونا أوجد البيئة املناسبة لألزمة، لترصيف 
ه�ذه املس�اعدات بع�د اضط�راب خلفته الح�راكات و 
مختل�ف أح�داث النق�ط الس�اخنة بمنطقتن�ا. فبع�د 
مرحل�ة اس�تهجان التدخ�ل األجنب�ي، أعط�ى س�اح 
املس�اعدات الدولي�ة الغط�اء املناس�ب يف الوق�ت الذي 
تحتاج فيه كل املجتمعات ملساعدة بعضها، لكن يف ظل 
نظام عومل�ي طاغي ظالم مصلحي، تأخذ املس�اعدات 
شكا سياس�يا ودبلوماس�يا، فيهدف إىل الدعاية هنا، 
وتغيري مزاج الرأي العام هناك، أو يرسم صورة داخلية 
عند املواطن البس�يط أن بلده قوي�ا مهما كان متخلفا 
وغري ديمقراطي. فهو يتخيل دولته القادرة عىل تقديم 
املس�اعدة أنه�ا قوية، مهم�ا كان غارقا ه�و يف الفقر 
والقه�ر، يتاب�ع بس�ذاجة ماكينة إعامي�ة محرتفة يف 

التضخيم والفخفخة.
وق�د تأخ�ذ املس�اعدات أيضا دعم�ا ألنظم�ة صديقة، 
بتوجه�ات سياس�ية معين�ة، أو م�ريض عنه�ا، فيما 

تزعزع الثقة يف جهة.
إن كورون�ا باملجم�ل أعطت مس�احات كب�رية للتحرك 
الدبلوم�ايس وهو م�ا يدفع بتغيري كبري عىل مس�توى 
السياس�ية  تموضعاته�ا  يف  الدولي�ة،  الخريط�ة 
واالقتصادي�ة، وس�يكون للمنترصي�ن الكلمة الكربى، 
بحس�ب األدوار الت�ي يلعبونها، األكث�ر فعالية وتأثريا 

وتغيريا، وتحركا عىل مختلف األصعدة.

لجان تحقيقية .. حرق االرشيفات و الطيور العمالقة ..!!

خريطة العالم ما بعد كورونا



التجربة األلمانية تحمس مدربي الدوري 
على عودة المنافسات

6صحيفة-يومية-سياسية-عامة A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r االثنين 25 ايار 2020 
6 العدد 2343 السنة العاشرة

رغم أن التجربة األملانية ما زالت لم تفصح 
ع�ن جمي�ع أرساره�ا، وال�دوري األملاني 
يج�ري وس�ط تش�دد وح�ذر م�ن تفيش 
فريوس كورونا من خالل املباريات، لكنها 
تجربة إيجابية بالنسبة للدول التي ترتقب 

نتائجها.
وعبث�ت جائحة كورونا بعال�م كرة القدم، 

وشلت حركته لفرتة تجاوزت الشهرين.
حسن أحمد 

»مخاط�ر الف�ريوس ما زال�ت قائمة لكن 
بنف�س الوقت الوض�ع الصح�ي يف العالم 

اليوم أفضل.
قد ال نقدر يف العراق عىل تطبيق اإلرشادات 
ذاتها، لكن بنفس الوقت لو قارنا بني عدد 
اإلصابات بني العراق واملانيا س�نجد فارقا 
كبريا، فالعراق أفض�ل حاال، وبالتايل علينا 

أن نتقدم خطوة يف هذا الجانب.
اس�تئناف الدوري العراقي أم�ر ال بد منه، 
اس�تحقاق  لدي�ه  الوطن�ي  املنتخ�ب  ألن 
والالعب�ون  اآلس�يوية،  التصفي�ات  يف 
بحاجة إىل اس�تعادة جاهزيته�م، وبالتايل 
ع�ودة املنافس�ات رضوري�ة م�ع االلتزام 

بالتوجيهات الصحية«.
أحمد خلف 

»األمل�ان برهن�وا عىل أنهم ش�عب يعش�ق 
يف  التجرب�ة  تنج�ح  أن  وأتوق�ع  الحي�اة، 

ك�ر الجمود الري�ايض واالنتصار 
ع�ىل كورون�ا م�ن خ�الل ع�ودة 

املنافسات بحذر.
التعايش م�ع الفريوس بات أمرا 

ال بد منه، فال يمكن أن تتعطل 
نك�ون  أن  وعلين�ا  الحي�اة، 
الفريوس  أق�وى وأذكى م�ن 
ونعرف كيف نم�ارس حياتنا 
االلتزام  بش�كل طبيعي م�ع 

ت  جيه�ا لتو با
الصحية.

م�ن 

الرضوري أن تستمر الحياة 
املنتخب�ات  ألن  الرياضي�ة، 
مش�اركاتها  ستس�تأنف 
الدولي�ة، وبالت�ايل علين�ا 
طريق�ة  نج�د  أن 
ل  س�تكما ال

الدوري.
عادل نعمة 

التجرب�ة األملاني�ة كان�ت بمثاب�ة إنع�اش 
ودرس  العال�م،  يف  الكروي�ة  للدوري�ات 
حقيق�ي ع�ىل أن الرياض�ة حي�اة وكرة 
الق�دم تحدي�دا رشيانه�ا األه�م واألبرز، 
وبالت�ايل نج�ح األمل�ان يف الخط�وة األوىل 
ومنح�وا اآلخري�ن دفعة معنوي�ة لحذو 

حذوهم يف التقدم بذات الطريقة.
ن�درك أن الوض�ع الصحي م�ا زال مقلقا 

الوق�ت  ب�ذات  لك�ن  ب�أرسه،  العال�م  يف 
استمرارية الحياة وعودة الروح للمالعب 
رضورة ال ب�د منه�ا، وهن�ا ال ب�د م�ن 
التخطي�ط للنجاح يف تحقي�ق التوازن ما 
ب�ني الح�ذر والوقاية وعودة املنافس�ات 
الكروية. الدوري املحيل لم تكن مش�كلته 
الوحي�دة جائح�ة كورون�ا، وإنما توقف 
املنافس�ات بس�بب االحتجاج�ات ألربعة 

أشهر قتل الدوري مبكرا.
علين�ا أن نجد مخ�رج للمنافس�ات، ألن 
الدوري س�ينعكس إيجابي�ا عىل املنتخب 
الوطني، واملنافسات الكروية ستسهم يف 
بقاء الجماهري يف البيوت من أجل متابعة 
املباري�ات من ع�ىل شاش�ة التليفزيون، 
وهنا س�يلعب الدوري أيضا دورا إيجابيا 

بااللتزام بالبقاء أكرب وقت يف البيت.

حنون: توقف الدوري لن يثنينا عن التدريبات مدرب الطلبة: رغباتنا تتعارض 
مع ما تريده إدارات األندية 

التطبيعي�ة لالتح�اد  الهيئ�ة  اك�د رئي�س 
العراق�ي لكرة القدم، إي�اد بنيان، ان ديون 

اتحاد الكرة تتجاوز املليون دوالر.
وق�ال بني�ان إن�ه »ف�ور تس�لمنا منصب 
رئي�س الهيئ�ة التطبيعية، منحن�ا االتحاد 

ال�دويل مبل�غ نص�ف مليون دوالر لتس�يري 
امور االتحاد العراقي«، مؤكداً انه »مستعد 
بكل ش�فافية إليضاح كيف سترصف واين 
سترصف هذه األموال«. وأوضح أن »ديون 
االتح�اد الس�باق بلغ�ت ملي�ون دوالر ويف 

الوقت نفسه لن نسمح باي مفارقة مالية 
وس�وف نتخذ جمي�ع االج�راءات بحق اي 
ش�خص مخالف«، مبيناً بالقول، »طالبت 
كمستش�ار بمضاعفة منح�ة االتحاد قبل 

تسلمي لرئاسة التطبيعية«.

بنيان: ديون اتحاد الكرة تتجاوز المليون دوالر

لم َيُدر في َأخالد متابعي شؤون اتحاد كرة القدم أن 
يكون موعد استئناف نشاط الدوري الممتاز يوم 3 

تموز المقبل أول شرارة الِخالف لحرق حبل الود بين 
األندية المشاركة وهيئة تطبيع اللعبة التي تمت 
تسمية رئيسها وأعضائها ألغراض محّددة من قبل 

االتحاد الدولي، وال يمكن أن توّسع دائرة مشاغلها 
وصالحياتها بذريعة تشطيب روزنامة الموسم، فعمل 

الهيئة بحذر وفًقا لتوصيف المهّمة ُيجّنبها الَضرر، 
ويدفع بواجباتها لإلنجاز قبل الثالث من تشرين األول 

العام الحالي من دون مشاكل.
هيئة بنيان، ومنذ مبارشتها رس�مًيا يوم 6 نيسان 2020، تواجه 
حرب�ني رشس�تني، األوىل انتق�ادات مغرضة تس�تهدف رئيس�ها 
وتس�تهجن انتدابه بدعم محيل ودويل ملس�ؤولية إدارة كرة القدم 
يف ح�ني أن تخّصص�ه الري�ايض ألع�اب ق�وى، وُيح�رِّك وَيتحرَّك 
بعض املهّمش�ني من االتحاد السابق ضمن هذه الحلقة لتحريض 
منارصيهم من بعض اإلعالميني ومجهولني يف مواقع السوش�يال 

ميديا عىل رضب 
الح�رب األوىل »الش�خصية« يمك�ن إيقافها بمزيد م�ن القرارات 
الحاس�مة واإلج�راءات الواقعي�ة الت�ي تؤكد ع�ىل أن العمل فيها 
خم�ايس وليس فردًيا، م�ع رضورة إعادة النظر يف تضّخم اللجان 
الذي ال ينس�جم م�ع املهمة الطارئ�ة املكلفة به�ا الهيئة، وكذلك 
إل�زام األندية يف اجتماع رس�مي )وليس ع�رب ترصيحات تلفازية 
اس�تفزازية( بالتوقيع عىل تس�يري الدوري أم إلغائ�ه كي تتحّمل 
نتائج هذا القرار أمام االتحادات »الدويل واآلس�يوي والعربي« وما 

يتمّخض عنه من قرار تسمية ممّثل العراق يف بطوالت 
)ابطال آسيا وكأس اآلسيوي وابطال العرب( 
اس�تناًدا للرتتيب النهائي ملس�ابقة املوس�م 

األخري 2019-2018.
واألمر املهم أيًضا أن بنيان مطالب بتكريس 
االس�تقاللية يف عمل الهيئة وعدم السماح 

ألية جه�ة بالتدّخل يف صل�ب مهماتها، 
فم�ا عالق�ة وزي�ر الش�باب والرياضة 
عدن�ان درج�ال بحضور اجتم�اع لجنة 

الحكام ملناقش�ة مس�وّدة رابطتهم الجديدة يوم 15 أيار الجاري 
أو االتصال بعدد من األندية لحلحلة املوقف يف قضية الدوري وهو 
يعلم أن صفته قبل 6 أيار ليست مثلما هي اليوم؟ واألخطر يف هذا 
التدخ�ل املرفوض أن رئيس نادي الكرخ رشار حيدر أدىل بترصيح 
تلف�ازي يؤكد في�ه أن )الوزير درجال مؤّثر ج�ًدا يف قرارات هيئة 

التطبيع( وكّرر ذلك ثالث مرّات!! 
الح�رب الثانية، م�ا يتعلّق بف�ريوس كورونا، ال�ذي عّطل جميع 
املس�ابقات يف العالم الس�يما تل�ك التي تحظى بأع�ىل مواصفات 
التنظي�م والنق�ل واملالعب وجاهزي�ة الف�رق، كان الفيفا مرًنا يف 
موضوعة اس�تئناف الدوري م�ن عدمه، رشيطة أن تتم تس�وية 
حق�وق الالعبني واملدربني من دون مش�اكل، فامله�م عنده صّحة 
رّواد املالع�ب، مؤّك�ًدا منع حضورهم تفادًي�ا ملصائب جديدة، أما 
دورين�ا باإلمكان تنظيم�ه يف حال وافقت األندية عىل املش�اركة، 
بتنفي�ذ املقرتح ذاته الذي وثقته ه�ذه الزاوية يف العدد 4568 يوم 
األح�د 15 كانون األول 2019 تحت عن�وان )دوري الطوارئ( مع 
تغي�ري املكان اىل العاصم�ة بغداد بداًل من إقليم كردس�تان، حيث 
تقّس�م األندي�ة الخمس�ة عرش اىل ث�الث مجاميع تلع�ب يف ثالثة 
مالع�ب )الش�عب والك�رخ وأمان�ة بغداد( مث�اًل ولي�س حرًصا، 
وتتناف�س بنظام الدوري م�ن دور واحد يتأهل أبط�ال املجاميع 
مع أفضل ثاٍن اىل املربع الذهبي ومنه يرتّش�ح الفائزان إىل املباراة 
النهائي�ة دون الحاجة ملباراة املركزين الثالث والرابع، وتس�تثمر 
املبالغ املتوفرة لدى الهيئة يف تضييف كل مجموعة بشكل مستقّل 
لتنهي التزامها بموعد محّدد بعدما تلعب مباراتني يف اليوم وتؤّمن 
تلفازًيا، وهكذا يتم تضييف املجموعتني الثانية والثالثة بالطريقة 
ذاته�ا، وس�ينتهي ال�دور األول وم�ن ث�م املربع الذهب�ي ومباراة 
النهائ�ي يف توقيت مثايل، مع فرض إج�راءات الوقاية الالزمة عىل 

جميع الفرق احرتاًزا من الوباء.
لندعم مس�رية التطبيع بالنظ�ر اىل مصلحة الك�رة العراقية التي 
مازالت مهّددة باإليقاف يف حالة فش�ل العمل بإدارة ش�ؤونها أو 
ب�روز خرق فاضح أو تم�ادي الوزارة يف التح�رّك الخفي للتالعب 
بالق�رارات وصياغته�ا مثلما يرغ�ب املُعاِرض لسياس�ة االتحاد 
الس�ابق واملس�اهم يف اس�تقالته ال�ذي يتوّج�ب علي�ه االنهماك 

بحقيبته املثقلة بملفات لم تحسم بعد من ِحقب سلفه.

حربان �أمام بنيان
إياد الصالحي

أكد رس�الن حن�ون، مدافع نفط 
الوسط والشهري ب�«الفدائي«، أن 
توقف منافس�ات الدوري بس�بب 
ف�ريوس كورون�ا لن يك�ون عذرا 
للتوقف عن التدريبات بشكل تام.

وق�ال الفدائ�ي إن الحج�ر املنزيل 
بس�بب جائح�ة كورون�ا ال يعني 
الالعب�ني  وع�ىل  الت�ام،  التوق�ف 
الحفاظ عىل الجاهزية البدنية من 
املنفردة، تحس�با  التمارين  خالل 
لع�ودة منافس�ات ال�دوري يف أي 

لحظة.
لع�ودة  متش�وق  »أن�ا  وأض�اف 
املنافس�ات، الحي�اة ب�دون ك�رة 
الق�دم تش�عرنا باملل�ل، ل�ذا نأمل 
أن نتخل�ص من جائح�ة كورونا 
وتس�تعيد املالعب عافيتها وتنعم 

الجماهري بسحر كرة القدم«.
الس�تئناف  األويل  املوع�د  وع�ن 
منافس�ات الدوري، أكد أنه جاهز 
للتدريبات متى م�ا تم تبليغه من 
اإلدارة والجهاز الفني بل ومتحفز 

للعودة إىل التدريبات الجماعية.
وختم »س�نكون ملتزم�ني تماما 

ح�ال  يف  الصحي�ة  بالتوجيه�ات 
األي�ام  خ�الل  التدريب�ات  ع�ادة 

املقبلة«.
يشار إىل أن الدوري العراقي توقف 

منتصف ش�هر آذار املايض بسبب 
تفيش فريوس كورونا.

أك�د م�درب فري�ق كرة 
القدم بنادي الطلبة، احمد 
خلف، ان رغبة املدربني تتعارض 
م�ع رغب�ة ادارت األندية بش�أن 
اس�تئناف املوسم الكروي 2019/ 

.2020
وكان اللجن�ة التطبيعية قد حددت 
الثال�ث م�ن تم�وز املقب�ل موع�داً 

الستئناف املسابقة.
وقال خلف يف حديث للس�ومرية 
الك�وادر  »رغب�ة  إن  ني�وز، 
الفنية يف ال�دوري العراقي 
م�ع  تتع�ارض  املمت�از، 
رغبة ادارت األندية بش�أن 
الكرة  دوري  اس�تئناف 

املمتاز«.
وأضاف ان »جميع 
املدرب�ني يطالبون 
ف  س�تئنا با
املمت�از،  ال�دوري 
ت  يب�ا ر لتد فا

وان  الفردي�ة لالعب�ني ال تج�ِد نفع�اً خاص�اً 
اس�تحقاقات  تنتظره�ا  الوطني�ة  املنتخب�ات 

مهمة«.
وع�ن اعرتاضات البعض بس�بب لع�ب الدوري 
املمت�از يف ش�هر تم�وز املقب�ل، أك�د خل�ف أن 
»الالعب�ني العراقي�ني اعت�ادوا ع�ىل اللع�ب يف 
درج�ات الح�رارة العالية، هذا االمر لن يش�كل 

عائقاً«.
وب�ني بالقول، »نح�ن مع صحة االنس�ان اوالً 
واخرياً، لكن م�ع بعض اإلجراءات الوقائية من 
املمكن ان يتم اس�تئناف املسابقة يف الثالث من 

تموز املقبل«.
واتم حديثه بالقول، أن »كرة القدم تعد مسألة 
شغف، من يمارسها ال يستطيع الجلوس طيلة 
هذه الفرتة من دون اللعب، لذلك ال بد من عودة 

الحياة اىل املالعب العراقية«.
وتوق�ف ال�دوري املمت�از مرتني هذا املوس�م، 
األوىل خ�الل ش�هر ترشين األول 2019 بس�بب 
والثاني�ة  الب�الد  ش�هدتها  الت�ي  التظاه�رات 
منتص�ف اذار املايض بس�بب جائح�ة فريوس 

كورونا.

عمل جهاز الكرة باملقاولون العرب، عىل جس نبض نارص ماهر، صانع 
ألعاب األهيل املعار إىل سموحة، لبحث إمكانية الحصول عىل خدماته.

ودخل ماهر حس�ابات املقاولون، تحس�با لعودة أيمن حفني لصفوف 
املقاص�ة، بع�د انته�اء إعارته. وتع�د أبرز إغ�راءات املقاول�ون لالعب، 
إمكانية مش�اركة الذئاب إفريقيا يف املوسم املقبل. واستقر نارص ماهر 
عىل تأجيل حسم مصريه، حتى نهاية املوسم الحايل، خاصة يف ظل رغبة 

سموحة يف تجديد إعارته، كما ينتظر موقفه مع األهيل.

ن�ادي  مس�ؤولو  أقن�ع 
برياميدز، الالعب رجب بكار 
ظهري أيم�ن الفري�ق، بغلق 
صفح�ة الرحي�ل والبقاء يف 

املوسم املقبل.
وتلق�ى رجب ب�كار اتصاالت 
ش�فهية م�ن جانب وس�طاء 
مقرب�ني م�ن األه�يل والزمالك 

للتعاقد معه يف املوسم الجديد.
املدي�ر  س�عيد  هان�ي  وأج�رى 
الري�ايض لن�ادي بريامي�دز اتصاالً 
بالالعب، وأك�د له أنه من العنارص 
الفري�ق ومس�ألة  داخ�ل  املهم�ة 
التعاقد مع أحمد فتحي نجم األهيل 
وظه�ري أيمن منتخب م�رص ال تؤثر 
عىل فرص مش�اركته ولكنها إضافة 

قوية لدعم الفريق.
وأوض�ح هاني س�عيد لبكار تمس�ك 

برياميدز ببقائه خاصة أنه العب موهوب 
ومميز ويبدو أحد الخي�ارات املميزة لدى 

املدرب الكرواتي أنتي شاشيتش.
وانض�م رجب بكار إىل برياميدز قادًما من 

سموحة يف صيف 2018.

المقاولون يسعى لتعويض حفني 
بناصر ماهر

بيراميدز ينجح في اقناع 
رجب بالبقاء



أعلن بورنموث اإلنجليزي، إصابة أحد العبيه بفريوس 
كورونا املس�تجد.

وكان�ت رابطة الدوري اإلنجليزي املمتاز، قد كش�فت 
عن ظهور إصابتني بالفريوس، خ�ال الجولة الثانية 

من الفحوصات، دون اإلعان عن هويتهما.
وقال بورنموث، يف بيان رس�مي: »نؤكد أن أحد العبي 

الفريق، جاءت نتيجة اختباره إيجابية«.
وأض�اف: »الرسي�ة الطبي�ة تعن�ي عدم الكش�ف عن 
اس�م الاع�ب، ويطلب الن�ادي احرتام ذلك.. تماش�ًيا 
م�ع بروتوكول رابط�ة ال�دوري اإلنجليزي بخصوص 
االختب�ارات اإليجابية، س�يعزل الاعب نفس�ه ملدة 7 

أيام، قبل اختباره مرة أخرى يف وقت الحق«.
وأت�م: »بع�د اإلج�راءات الصارم�ة م�ن الرابطة عىل 
تدريب�ات الف�رق، تظل س�احة تدري�ب الن�ادي بيئة 
عمل آمن�ة لاعبني واملوظفني، الذين سيس�تمرون يف 

الخضوع الختبارات كورونا مرتني أسبوعًيا«.

تعث�ر  الس�تغال  تش�يليس  يس�عى 
مفاوضات إنرت ميان مع باريس س�ان جريمان، 

لعقد صفقة قوية يف املريكاتو الصيفي املقبل، وفقا لتقرير صحفي 
إنجليزي.ويتعلق األمر بالنج�م األرجنتيني، ماورو إيكاردي، الذي لعب 
هذا املوس�م مع س�ان جريمان معاًرا من إنرت ميان، حتى الصيف، مع 

أحقية الرشاء نظري 70 مليون يورو.
ووفًقا لصحيفة »ذا صن« الربيطانية، فإن تش�يليس اقتحم سباق ضم 

إيكاردي، الذي يشمل أيًضا يوفنتوس ونابويل.
ويحاول النادي اللندني استغال الخاف الحايل، بني إنرت ميان والنادي 
البارييس، عىل س�عر الصفقة، حيث عرض سان جريمان ضم إيكاردي 

مقابل 50 مليون يورو، باإلضافة إىل 10 مايني كإضافات.
لك�ن النريات�زوري رف�ض هذا الع�رض، وتمس�ك بأن تق�رتب األموال 

املعروضة من 70 مليونا، شاملة اإلضافات.

س�لطت الصح�ف اإلس�بانية الضوء 
ع�ىل ق�رار بي�درو سانش�يز رئي�س 
ال�وزراء بعودة مس�ابقة الليجا يوم 
8 حزي�ران املقب�ل، بع�د التوق�ف يف 
األشهر املاضية بسبب تفيش جائحة 

كورونا.  
»م�اركا«:  صحيف�ة  وعنون�ت 
»الليج�ا تعود«.وأضافت: »وافقت 
الحكوم�ة ع�ىل ع�ودة الرياضات 
املحرتف�ة يف 8 حزيران املقبل، وقد 
يقص ديربي إش�بيلية الستار يوم 
الجمع�ة املواف�ق 12 م�ن نف�س 

الشهر«. 
اإلس�بانية:  الصحيف�ة  وتابع�ت 
»بي�درو سانش�يز رئي�س الوزراء 
رصح: س�تعود كرة القدم بأقىص 

درجات األمان لكل املشاركني«.
»مون�دو  صحيف�ة  وخرج�ت 
ديبورتيفو« بعنوان: »نعم لليجا«.

وأضاف�ت: »ابتداًء م�ن 8 حزيران 
املقب�ل، أعط�ت الحكوم�ة الضوء 

األخرض لعودة كرة القدم«.

وتابعت: »التحدي هو اس�تكمال 
ال�11 جولة املتبقية من املوسم، 
خال 5 أس�ابيع«. واستكملت: 
»كانسيلو كان هدًفا لربشلونة 
بالفع�ل يف ع�ام 2017، حيث 
طلب فالنسيا 60 مليون يورو 
وانته�ى  البارس�ا،  ورف�ض 

األمر بضم سيميدو«.
الرئيس�ية  الصفحة  وع�ىل 
»س�بورت«:  لصحيف�ة 

»رسميا عودة الليجا«.
وأضاف�ت: »أعل�ن بيدرو 
الوزراء،  رئيس  سانشيز 
س�تعود  املس�ابقة  أن 
اعتباًرا م�ن 8 حزيران 
 : بع�ت تا و . » ملقبل ا
الليج�ا  »رابط�ة 
األس�بوع  س�تحدد 
املُحدد  املوعد  املقبل 
املوسم،  الستكمال 
النهائي  والج�دول 

للمباريات«.

فش�لت الخط�ة الت�ي وضعه�ا برش�لونة، يف 
حماية مدافعه الفرن�يس، صامويل أومتيتي، 

وفقا لتقرير صحفي كتالوني.
فق�د ذك�رت صحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو« 
الكتالوني�ة، أن البارس�ا وضع خطة سلس�ة 
لاعب�ي الفريق ع�ىل املس�توى البدني، عقب 

عودة التدريبات.
وكان النادي يهدف من الخطة، لتجنب إصابة 
أي الع�ب خ�ال امل�ران، ال س�يما أن الجميع 
قادم م�ن فرتة توق�ف طويلة، م�ع االكتفاء 

بالتدريب يف املنزل.
وأشارت الصحيفة إىل أن عىل مدار 12 جلسة 

تدريبية، عقب أزمة كورونا، كان أومتيتي هو 
االستثناء الوحيد يف برش�لونة، بعدما تعرض 

إلصابة يف الساق اليمنى.
وأوضحت أن كيكي س�يتني، مدرب برشلونة، 
من�ح الاعبني راحة ملدة 5 أي�ام، لكن الخطة 
السلس�ة س�تتحول إىل ش�اقة، عق�ب ق�رار 

السماح بعودة الليجا يوم 8 حزيران املقبل.
وقال�ت »مون�دو ديبورتيف�و« إن أومتيتي قد 
يع�ود للتدريبات الجماعية، األس�بوع املقبل، 
وربما يكون جاهزًا عند اس�تئناف الليجا، إذا 
أقيم�ت املباري�ات األوىل يف 13 أو 14 حزيران 

املقبل.

كش�ف تقرير صحفي إيط�ايل، اليوم األحد، ع�ن تطور جديد 
بش�أن الصفق�ة التبادلي�ة بني يوفنت�وس وبرش�لونة خال 
املريكات�و الصيفي املقبل.ويرغب يوفنتوس يف ضم آرثر ميلو، 
العب وس�ط برش�لونة، مقابل انتقال مرياليم بيانيتش، نجم 

السيدة العجوز، إىل »كامب نو« عقب نهاية املوسم الحايل.
ووفًقا لصحيفة »توتو سبورت«، فإن آرثر اقرتب من االنتقال 
إىل يوفنت�وس أكثر من أي وقت م�ى.وكان الاعب الربازييل 
س�بب إيق�اف الصفقة التبادلية، بس�بب رفض�ه الرحيل عن 
»كامب نو«.وأوضحت أن برشلونة كان يرص عىل التعاقد مع 
بيانيتش رغم رفض الاعب الربازييل، بينما يرفض يوفنتوس 
إقحام أي العب يف الصفقة غري آرثر.وأش�ارت إىل أن آرثر قال 
نعم بالفعل عىل انتقاله إىل الس�يدة العجوز، ولذا فإنه يتدرب 

حالًيا مع املجموعة االحتياطية يف النادي الكتالوني.

يأمل مايكل تس�ورك، املدير الريايض لبوروسيا دورتموند، أن 
ينجح املدافع ماتس هوميلز يف التعايف يف الوقت املناس�ب قبل 
مواجهة بايرن ميونخ غدا الثاثاء، يف مباراة ربما تحدد مصري 

لقب الدوري األملاني.
وغ�ادر هوميل�ز امللع�ب مصاب�ا يف الش�وط األول، خال فوز 
دورتمون�د )2-0( عىل فولفس�بورج، بس�بب مش�كلة يف وتر 

العرقوب.
ورفع دورتمون�د رصيده إىل 57 نقطة متأخرا ب�4 نقاط وراء 

بايرن ميونخ قبل مواجهتهما الحاسمة.
وقال تس�ورك ملوقع ناديه »كنا بحاجة لبعض الوقت من أجل 
التأقلم بعد خروج ماتس هوميلز بس�بب اإلصابة، يعاني من 
مشكلة يف وتر العرقوب منذ فرتة، لكن نأمل أن ينجح يف اللعب 

مرة أخرى يوم الثاثاء«.
ووض�ع رفائي�ل جريي�رو، العب منتخ�ب الربتغ�ال، الكرة يف 
الش�باك بعد تمريرة من تورجان هازارد بعدما فش�ل إيرلينج 

هاالن�د يف تس�ديدها بالدقيق�ة 32، وأض�اف أرشف حكيمي 
الهدف الثاني يف الدقيقة 78 بعد تمريرة من جادون سانشو.

وقال تسورك إن دورتموند، الذي حقق انتصاره السادس عىل 
الت�وايل، اس�تحق الفوز وق�دم أداء جيدا يف الش�وط األول عىل 

األخص.
وأض�اف »ل�م نواجه متاع�ب يف النهاية أيض�ا. تراجعنا قليا 
يف بداية الش�وط الثاني، فولفس�بورج كان مس�يطرا يف هذه 

النقطة وحصل عىل فرصة أو فرصتني للتسجيل«.
وتابع تس�ورك »ليس من السهل دائما اللعب يف فولفسبورج. 
يمتلكون مهارات عالية لكننا قدمنا أداء جيدا واالحصاءات يف 

صالحنا تماما«.
اىل ذل�ك أع�رب فرانز بيكنب�اور، الرئيس الرشيف لن�ادي بايرن 
ميونخ، عن رضاه للغاية عن شكل الفريق قبل مباراته املهمة 
أمام بوروس�يا دورتموند يوم الثاثاء املقبل يف الدوري األملاني 

)بوندسليجا(.

وتابع بيكنب�اور )74 عاما( مباراة باي�رن التي فاز فيها عىل 
آينرتاخ�ت فرانكف�ورت )5-2( عىل ملعب أليانز أرينا وأش�اد 

بالفريقني.
وق�ال بيكنب�اور: »إن باي�رن يف حال�ة قوي�ة للغاي�ة. ولك�ن 
فرانكفورت لعب بش�كل جيد للغاي�ة. يف هذه الظروف، بدون 
جماه�ري وأجواء، كانت مب�اراة كرة قدم رائع�ة. كل التهاني 

للفريقني«.
وكان بيكنب�اور وأويل هونيس رئييس الن�ادي الرشفيني، هما 

الوحيدين اللذين تابعا املباراة التي أقيمت بدون جمهور.
يف األس�اس، كان بيكنب�اور يدعم حقيقة اس�تئناف مباريات 

البوندسليجا وسط وباء فريوس كورونا.
وختم: »أعتقد أنه بإمكانك فعل هذا إذا اتبع الجميع القواعد. 
إنه ليس عاما مرضيا بش�كل كيل لجماه�ري كرة القدم، ألنه 
ال يس�مح لهم بالذه�اب للملعب. ال يوج�د أي اختاف يف أداء 

الاعبني«.

دورمتوند يعلق آماله على هوميلز قبل موقعة احلسم امام البايرن

خطة
 برشلونة تفشل يف 

محاية أومتيتي من 
االصابة
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تحرك نادي إنرت ميان اإليطايل، خطوة جادة نحو التعاقد مع 
إدينس�ون كافاني، مهاجم باريس س�ان جريمان، والهداف 

التاريخي للنادي الفرنيس.
وأش�ارت صحيفة »ليكي�ب«، يف تقرير لها إىل أن إدارة ميان 
جه�زت عرض�ا لكافان�ي مدت�ه 3 مواس�م، إال أن املهاج�م 

األوروجوياني لم يرفضه أو يوافق عليه بشكل نهائي.
وأضافت أن إدينس�ون )33 عاما( يدرس مس�ارات أخرى يف 
ف�رتة االنتقاالت الصيفية القادمة، منها مانشس�رت يونايتد 
أو نيوكاس�ل يونايت�د ال�ذي يس�تعد ملرشوع ك�روي ضخم 

باستثمارات سعودية.
ولفتت إىل أن إدينسون كافاني، لم يقطع التواصل تماما مع 
مس�ؤويل نادي أتلتيكو مدريد، الذي كان عىل وش�ك ضمه يف 

فرتة االنتقاالت الشتوية األخرية.
وذكرت »فكرة االنتقال إلنرت ميان ليس�ت خارج حس�ابات 
كافان�ي، خصوص�ا أن الفري�ق اإليط�ايل عىل وش�ك التأهل 

لدوري أبطال أوروبا يف املوسم الجديد«.
وينتهي تعاقد الهداف التاريخي لبي إس جي بنهاية املوسم 

الجاري، ولم تقدم اإلدارة الباريسية عرضا لتجديد تعاقده.

بورمنوث يعلن 
إصابة احد العبيه بكورونا

ثالث جهات تشغل 
عقل كافاني عن إنرت ميالن

7الرياضية

تشيلسي يسعى للتعاقد مع ايكاردي آرثر يوافق على االنتقال اىل يوفنتوس

األرجنتيني  مستقبل  ينحرص 
مهاجم  هيجواين،  جونزالو 
يوفنتوس، بني 3 سيناريوهات 
املقبل.وأكدت  املوسم  خال 
إدارة  أن  التقارير،  من  العديد 
يوفنتوس ال ترغب يف االحتفاظ 
املقبل،  املوسم  يف  بهيجواين 
يف  نهائيًا  سريحل  الاعب  وأن 
ملوقع  الصيفي.ووفًقا  املريكاتو 
اإليطايل،  مريكاتو«  »كالتشيو 
فإن مستقبل هيجواين ينحرص 
أو  بليت  ريفر  إىل  االنتقال  بني 
أو  األمريكي  الدوري  يف  اللعب 
عاد  هيجواين  االعتزال.وكان 

متأخًرا إىل يوفنتوس، وأجرى اختبارين لفريوس كورونا املستجد، 
وجاءت النتيجة سلبية، ليشارك يف تدريبات السيدة العجوز.

يوفنتوس يف مختلف  املوسم 34 مباراة مع  ولعب هيجواين هذا 
البطوالت، حيث سجل 8 أهداف، ومنح زماءه 8 تمريرات حاسمة.
وينتهي عقد هيجواين مع السيدة العجوز يف صيف املوسم املقبل.

الصحف اإلسبانية حتتفي بعودة الليجا السيدة العجوز ال ترغب
 باالحتفاظ بهيغواين
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مصطلحات ادبية
الواقعية

الواقعية: ترتبط يف ظهورها وانتش�اِرها بالقرن التاسع عرش 
يف أروب�ا، وبالتحديد عىل يِد األديب الفرنيس بلزاك، وقد جَعلَت 
من تصوير الواقع وكش�ِف أرساره وإظهار خفاياه وتفسريه 
مجال اهتمامها، لكنها ترى أنَّ الواقع العميق رشٌّ يف جوهره، 
وأنَّ م�ا يب�دو خريًا لي�س يف حقيقته إلَّ بريًقا كاذًب�ا؛ إًذا فإن 

نظرتها للواقع تأتي من منظور َسلبي.
وق�د دخلَ�ت إىل ثقافتن�ا العربية ووج�َدت لها مؤيِّدي�ن؛ بدًءا 
بن�ازك املالئك�ة يف أواخر النِّص�ف األول من الق�رن العرشين؛ 
فنح�ن عندما نتحدَّث عن هذه التيَّ�ار األدبي يف عالَمنا العربي 
عر الحر  عر الجديد، أو الشِّ فنحن نقرن بينه وبني مدرس�ة الشِّ
أو ش�عر التفعيلة، التي التحم ش�عراؤها بهذا التيَّار اآلتي من 

الَغرْب.

طرائف من التراث 

نيران الشبيب :الغرابي والمالكي أعادا إحياء »الرسائل األدبية« وأنقذاها من االنقراض
المراقب العراقي/ متابعة...

قدر
هن�اك العديد م�ن الطرائ�ف الجميل�ة التي 
حوته�ا كت�ب ال�راث العربي القديم�ة التي 
وصل�ت الينا ومنها ه�ذه الطرف�ة الجميلة 
التي تتحدث عن القبول بالقضاء القدر: قيل 
لبدوية حس�ناء ، وله�ا زوج قبيح : يا هذه ، 

أترضني أن تكوني تحت هذا ؟
فقالت : يا هذا ، لعله أحسن فيما بينه وبني 
ربه فجعلني ثوابه ، وأسأت فيما بيني وبني 
ربي فجعله عذابي ؛ أفال أرىض بما ريض الله 

8به ؟!
ترصي�ح  يف  الش�بيب  وقال�ت 
ادب  ان  العراق�ي(  ل�)املراق�ب 
الرس�ائل يع�د م�ن الداب العربية 
القديمة ق�دم التأريخ وقد تطورت 
بتط�ور  املاضي�ة  الق�رون  خ�الل 
البرشي�ة ع�ىل الرغ�م م�ن كونه�ا 
بالضي�اع ومعرضة  كانت مه�ددة 
لالنق�راض نتيج�ة ع�دم الهتمام 
به�ا م�ن قب�ل الدب�اء الذي�ن ل�م 
يع�ريوا انتباها لها عادين اياها من 
الوس�ائل الدبية القديم�ة التي لم 
تعد تناسب مع اسلوب العرص الذي 

يتسم بالرسعة .
واضافت:ان الرسائل إحدى الفنون 
األدبي�ة القديم�ة جاءت بأس�لوب 
نثري س�هل عفوي يوجه لشخص 
خ�اص أو بش�كل ع�ام وق�د حفل 
تاريخن�ا األدب�ي بأجمل الرس�ائل 
لبن حزم الظاهري يف كتابه )طوق 
ف( وهي  الحمام�ة يف األلف�ة واأللاّ
رس�ائل املحبني جميلة املعنى ثرية 
املفردة ..كذلك نجد مثل تلك الرسائل 
يف الع�رص األندليس عند ابن زيدون 
دة بن�ت املس�تكفي  الق�ريش ل�ولاّ
وهي رس�ائل مفعم�ة بالحب نثرا 

و ش�عرا  وكم�ا تناول�ت الرس�ائل 
هن�اك  كان�ت  واإلخ�الص  الح�ب 
رس�ائل يف الهجاء والس�خرية كما 
ورد يف رس�الة ) الربي�ع والتدوير(  
للجاحظ سميت بالربيع والتدوير 
ألنه يصف ش�كل خصمه من خالل 
شكله املربع املدور.واشارت اىل ان: 
عرصن�ا األدبي الحديث لم يخل من 
ه�ذا الل�ون األدبي، لقد أج�اد فيها 
أصحابها إج�ادة تامة م�ا جعلهم 
يف شهرة ل مثيل لها كرسائل غادة 
السمان وغس�ان كنفاني ورسائل 
م�ي زي�ادة للعقاد ولج�ران خليل 
ج�ران وم�ن رس�ائل األدب امللتزم 
)الث�وري يف مواجه�ة الس�تعمار( 
ما كان يدور بني س�ميح القاس�م 
ومحم�ود دروي�ش حي�ث كتبا عن 
الح�ب واملنف�ى والغرب�ة والوط�ن 
السليب وهي رس�ائل لقت ترحيبا 

من الدباء والقراء عىل حد سواء .
العراق�ي  الش�اعر  ان  اىل  ولفت�ت 
الكبري بدر ش�اكر السياب وحسب 
يرس�ل  كان  التاريخي�ة  املص�ادر 
قصائده ألس�تاذه أدونيس لنرشها 
والتعدي�ل عليها فمن ذلك رس�الته 

 ( فيه�ا:  يق�ول  الس�تينيات  يف 
أرس�لت لك بالريد جري�دة الحرية 
فيه�ا قصي�دة جدي�دة يل بعن�وان 
»نب�وءة« ب�ودي لو أمك�ن نرشها 
يف لبن�ان، إن كانت تس�تحق النرش 
يف مجل�ة )ش�عر( أو )اآلداب( فهل 
ل�ك أن تحق�ق ذلك؟ وهن�اك غلطة 
مطبعي�ة أرج�و تصحيحه�ا ففي 
البي�ت التاس�ع ع�رش منه�ا جاء: 
»ه�ل يحي�ا يف الب�الد » والصواب » 
يف بغداد«..ث�م يخت�م بقول�ه : بلغ 
سالمي لألخ يوس�ف الخال، ولألخ 
نذي�ر العظم�ة، ولألس�تاذ ماج�د 

فخري، واألستاذة سلمى الجيويس 
ولآلنسة نازك املالئكة، ولألخ رفيق 
الدرب رفيق معلوف، ..( ويف رسالة 
أخرى أيضاً يهتم الس�ياب بالسالم 
عىل رفاق الح�رف والكفاح أمثال: 
حليم بركات، وأسعد رزق وجورج 
شيبوب.. أدفيك  صيدح..والس�يدة 
ويخت�م رس�الته بالتوقي�ع )بدر( 

وأحياناً )السياب(.
وتابع�ت :وإذ نتح�دث عن مفهوم 
الرس�ائل األدبية فاننا نجد أنفسنا 
لألس�تاذ  عظيم�ة  رس�ائل  أم�ام 
الش�اعر عادل الغرابي الذي ألفناه 

و  الرائع�ة  سلس�لته  خ�الل  م�ن 
املوفق�ة ذات العن�وان  )رس�التها 
إيلَّ(  والتي اعتمدت اس�لوب الشعر 
العمودي دون غ�ريه . ولعل األمرية 
النبيل�ة للناقد الش�اعر عبد الباري 
محم�د املالكي كانت هي األش�هر 
ب�ني النس�اء مل�ا تواّجه�ا به�ا من 
صياغ�ة نثري�ة رائعة يف سلس�لته 
ذات اللغة الرومانس�ية )  رس�التي 
إليه�ا ( .واوضح�ت :م�ا أري�د أن 
أخلص إليه هو أن الرس�ائل األدبية 
ولس�يما عند )الغراب�ي واملالكي( 
تتش�ابه يف اس�مها وتختل�ف م�ن 

حيث مضمونها وشكلها وصورها 
وطريقة إرس�الها فتك�ون إما عىل 
ش�كل قطعة نثرية أو نص لش�عر 
فيه�ا  النج�اح  كان  و  عم�ودي، 
حليفا لهما حي�ث انهما يف حقيقة 
المر  أعادا إحياء الرس�ائل األدبية 
وأنقذاه�ا م�ن النق�راض كونهما 
الن�وع م�ن  م�ازال يكتب�ان ه�ذا 
الدب ال�ذي يتطل�ب مق�درة عالية 
س�واء كتب بالنثر او بالشعر الذي 
يتميزان بجودة الكتابة فيه كونهما 
من شعراء العراق املعروفني ولهما 
حضورهما يف الس�احة الدبية منذ 

مدة طويلة .
وختم�ت :لطامل�ا أعجبني أس�لوب 
الرس�ائل م�ن قبل حيث كن�ت أقرأ 
وأكت�ب ، لكن الخش�ية من خوض 
هذا املضمار جعلني أكتب الرسائل 
وأخفيه�ا يف رفوف مهمل�ة ، حتى 
وج�دت أن ما يجب فعل�ه اآلن هو 
أن أض�ع رس�ائيل بني أي�دي القراء 
واملختصني ولهم حق النقد بالسلب 
واإليج�اب متمني�ة أن أوفق إىل حد 
ما يف رس�ائيل الت�ي كتبتها بصوت 

مبحوح .

قصة قصيرة

الثقافـي

ت��رى االدبي��ة العراقية نريان 
الش��بيب ان الرسائل األدبية 
اهمي��ة  تش��ك���ل  مازال��ت 
كب��رية ل��دى ع��دد م��ن االدباء 
الس��يما  الراه��ن   الوق��ت  يف 
الش��اعرني ع������ادل الغ��رايب 
وعب��د الب��اري محم��د المالكي 
الل��ذان يجمعان ب��ن األصالة 
م��ن  وانقذاه��ا  والمع��ارصة 

االنقراض.

كافي الزم ..فن الوعي 

ثقافة

الف�وىض، التي ترسبل�ت اىل الرواح، وجعل�ت الخطى تتعثر، 
اسهمت يف قتل الذ عجائب الروح واقدسها، و هو التأمل الذي 

ورثناه فطرة، واضعناه عن سبق لهاث وترقب، ومخافة.
 كانت ايام البعد ل تخلو من ذلك الضجيج، لكن الفرق واضح 
ب�ني جنون يهت�ك ارسار العق�ل، وآخر  يمنح النف�س تمرداً 
معق�ولً ينقل العقل من خانات القبول، اىل امكنة اكثر حرية 

وطراوة وقبول.ً
 تل�ك كانت معضل�ة اليام والحقيقة، لم اج�د اليوم ثمة من 
يتأم�ل بمعرفة ودراس�ة ورغب�ة يف تقيص الس�ئلة، جميع 
من نعرف يس�عون ص�وب الجابات، دون اكراث بالس�ؤال 

وابديته.
 كان�ت بواية املرسح، رغم بس�اطتها، واتج�رأ واقول يتمها، 
تمثل  جس�د عاصمة، تتنفس الشعر، وترسد الغناء، وتعشق 
صالت املسارح والسينما، لكن املرسح الذي نقف عند بوابته 
يختلف، لنه يحمل اس�ماً يعش�قه التأري�خ وتغنيه المجاد، 
مرسح بغداد، اختصار عاصمة بمرسح، ولكن ماالذي يحدث 
ان اخترص املرسح بعاصمة؟ كيف يمكمن للحياة ان تستمر، 
الولد الذي كناهم يرقب�ون فرصة الولوج اىل عالم اقرب اىل 
الطي�ف، ما ان تغي�ب البياضات حتى ترتح�ل خيولنا صوب 
امل�دن التي اختارها املجس�دون، الليلة نش�د احزمة الجوع، 
لنرتح�ل مع قاس�م محم�د.. مقدماً بغ�داد الزل ب�ني الجد 
واله�زل، برفق�ة صاحبي كري�م جثري كنا نحس�ب الدقائق، 
القاع�ة تمتأل ، ول س�بيل اىل الدخول، غ�ري الرتماء بني يدي 
املعلم يوسف العاني، يضحك حني يرانا نتوسل اليه، ويقول.. 
مالعني ادخلوا بس ل تس�وون طاليب، تط�ري خطواتنا، عند 
اول زاوية »نس�تجن«، ألتعرف لول 
مرة عىل اسماء ما كنت اعرفها من 
قب�ل، وج�وه تحرف الفن، تبس�ط 
ذراعيه�ا أم�ام فه�م م�ا تجس�د، 
ربما هو قاس�م محم�د كان يغربل 
ممثلي�ه، يدفعه�م اىل خي�ارات غري 
معروفه، وكان من هؤلء كايف لزم، 
الحم�ر بلون ال�ورد.. املجتهد الذي 
كان يجب ان يرتقي اىل امام برسعة 
تحديات�ه واجته�اده ووعي�ه ، لكن 
قس�وة الحالم تقت�ل خي�ول املجازفة، 
ال�رأس الذي ي�دور باملغايرة، ول يقتنع باملألوف الس�ائد، قد 

تتحول عثراته اىل ممنوعات ابدية.
 يف ذاك الوق�ت ال�ذي كان فيه الجالد اقرب م�ن حبل الوريد، 
ح�اول كايف ان يس�تمر، لك�ن المكنة ضاق�ت، وكبت جياد 
فرس�ان م�رسح بغ�داد، واغلق�ت الب�واب عىل حط�ام من 
الذكري�ات، لم يال�ف كايف  التلفزيون، ونس�يته الذاعه حتى 
ظن�ه الكثري انه رح�ل بعيداً، وانس�ته غربت�ه ولواعجها فن 
الوعي ومقدس�اته، صارت خش�بة املرسح مح�ال والطريق 
اليها مليئة باملخاوف والتحديات، هو يحلم.. وحلمه حق بأن 
يعاود تقديم القربان.. الرائعة الفرمانية، ويش�ق درب المل 
من اجل عودة الفن الحديث، ويعدو  حتى بوابة مرسح بغداد 
ان هو وجدها تس�تقبل الرواد... ذاك صوت يوس�ف العاني.. 
يرنح.. )لك ماتي اني راح ازوجك بنتي لن انت لتقره جرايد 

ولتعرف جم حزب بالبالد.. اذا انت انسان جيد،(
ي�رصخ كايف لزم.. معلمن�ا ارج�وك اوق�ف الن�زف.. روحي 
ل�ن تتحمل النزف وهي تعيش وس�ط هذا الخ�راب.. معلمي 
هل يمك�ن للتاري�خ ان يت�����راج�ع اىل وراء ام اننا نطلب 

املستحيل؟

شوقي كريم حسن 

املراقب العراقي / متابعة...
 فازت الروائية املرصية ريم بسيوني بجائزة مسابقة نجيب 
محفوظ ألفضل رواية مرصية ص�درت خالل عامي »2019 
– 2020«، ع�ن روايته�ا »أولد الن�اس… ثالثي�ة املمالي�ك«، 
وه�ي الجائزة التي يمنحها املجل�س األعىل للثقافة يف مرص، 
سنوياً ألفضل عملني روائيني مرصياً وعربياً  صدرت الرواية 
ع�ن دار نهضة مرص نهاي�ات ع�ام 2018، يف أكثر من 700 
صفح�ة، وتزاوج ما بني الرسد التاريخ�ي والطابع امللحمي. 
وكان�ت روايته�ا »بائ�ع الفس�تق« ق�د حصلت ع�ىل جائزة 
أفضل عمل مرجم عام 2009، كما فازت بجائزة س�اويرس 
لألدب عام 2010 عن رواي�ة »الدكتورة هناء«. ومن أعمالها 
األخرى: »أشياء رائعة« و»مرش�د سياحي«. وتبحث الرواية 
يف س�ؤال الهوية الذي كان يش�غل بال املؤلف�ة، ولذلك ذهبت 
بالزمن إىل عرص املمالي�ك وانتماءاتهم وكيف كان ينظر لهم 
يف ذاك الع�رص. وركزت املؤلفة عىل الجيل الثاني من املماليك 
الذين جاءوا ملرص من بالد مختلفة، لكنهم أبعدوا عن الحياة 
العس�كرية والقتال، فعاشوا حياة مرفهة واشتغلوا بالفنون 
والعمارة. وقد ذابوا يف الهوية املرصية وباتوا جزءاً من نسيج 
الش�عب امل�رصي.ورأت الكاتبة أن ه�ذه الحقب�ة التاريخية 
ثري�ة باألح�داث ول ت�زال ش�واهدها قائمة ت�روي لنا ذلك. 
بدأت الرواية من ع�رص املماليك البحرية ثم املماليك الرجية 

وانتهت عند سقوط دولتهم والغزو العثماني.

وقالت بس�يوني إنها س�عيدة ج�دا بالجائ�زة، كونها جائزة 
من مرص وباس�م نجيب محفوظ وألنه�ا الجائزة األوىل التي 
تحصل عليه�ا الرواية.وأضاف�ت: “لم أك�ن متوقعة فوزها؛ 
إذ كان تخ�ويف من كونها تاريخية وطويلة. أتمنى أن تس�لط 
الجائ�زة املزيد م�ن الضوء ع�ىل الرواية وت�زداد مقروئيتها. 
نجي�ب محفوظ يمثل قيمة كبرية يل. ق�رأت له يف كل مرحلة 
من مراحل حياتي وأعيد قراءته كل فرة، ويف كل مرة أكتشف 
يف أعماله ما يبهرني، ففيها صدق وغوص يف النفس البرشية 
بعبقري�ة نادرة.”وقال�ت بس�يوني إنه�ا  يف كل رواية تكتب 
بتكني�ك مختل�ف، ويف رواية »أولد الناس« ب�دأت الفكرة من 
زيارة مسجد السلطان حسن وانبهاري بمعماره وجمالياته، 
وم�ن خالل البح�ث عن تاريخ�ه أغرم�ت بتاري�خ املماليك. 
واس�تغرقت 3 س�نوات من البحث والكتابة. ووجدت الرواية 
تميل نفس�ها عليها. أما التكنيك ففرض نفسه خالل مراحل 
الكتابة ووجدت أنه من دواعي املوضوعية أن أطرح وجهات 

النظر املختلفة من املنظور املرصي، واململوكي، والعثماني.
  عن ش�خصيات الرواية »زينب وضيفة وهند«، الالتي غرين 
تصوراتن�ا ع�ن املرأة يف تل�ك الحقبة، قالت بس�يوني إن  كل 
شخصية كتبت نفسها وأملت عيل سلوكياتها، مضيفة “من 
جانبي حاولت أن أحافظ عىل توازن الش�خصيات. »ضيفة« 
كان�ت ش�خصية غامضة ل�م تحرين�ي لكنها ح�ريت القراء 

بسلوكياتها وأفكارها. 

راضي المترفي

اصدار

الغانم يصدر مجموعته الشعرية 
الرابعة »هكذا أتيُت«

»أوالد الناس« تستعيد تاريخ المماليك  

املرافب العراقي / خاص...
ص�در للش�اعر رحي�م زاي�ر الغانم 
مجموعته الش�عرية الرابعة  ) هكذا 
أتيُت (، عن منش�ورات التح����اد 

يف  والكت�اب  لألدب����اء  الع����ام 
العراق.

ل�)املراق�ب  ترصي�ح  يف  وق�ال   
العراق����ي( :ص�درت مج��وعتي 
 ( الرابع�ة   الش�عرية 
ع�ن   ،) أتي�ُت  هك�ذا 
التح�اد  منش�ورات 
والكتاب  لألدب�اء  العام 
يف العراق، والتي طبعت 
يف مطابع دار الش�ؤون 
الثقافية العامة، بغداد_ 

وزارة الثقافة .
 واضاف : ان املجموعة 
يف  اآلن  ه�ي  الش�عرية 
رح�اب التح�اد الع�ام 
يف  والكت�اب  لألدب�اء 
العراق اتحاد الجواهري 
العريق  الذي هو خيمة 

جميع أدباء العراق.
 وق�دم الغان�م ش�كره 
اىل اتح�اد الدب�اء قائال 
:ش�كرا لتحادنا الكبري 
اإلس�تثنائي،  لدعم�ه 
شكرا ملن أسهم ويسهم 
يف إضاءة الدرب لخطى 

قادمة .

محتوى كتاب

اعت�دت يف رمض�ان ان افص�ل الن�ت 
عن تلفوني واقطع الصوت بعد اذان 
الفجر كل يوم ول اعود له بعد نهاية 
النه�ار لكن�ي اليوم نس�يت ان افعل 
ماتعودت�ه يف اي�ام الصوم ف�رن بعد 
التاس�عة بقليل وظهر عىل شاش�ته 
اس�م صدي�ق ل�م اره من����ذ ف�رة 

طويلة .. 
رحبت ب�ه لكن صوت�ه كان متهتدج 
ونرت�ه حزين�ة فقررت ت�اليف حرج 
الس�ؤال وتهنئته بالعي�د وتمنيت له 
قب�ول الصي�ام ومبارك�ة وس�عادة 
يف العي�د لكن�ه رد ع�يل بن�رة اكث�ر 
ح�زن ونف�ى وج�ود اي عي�د حت�ى 
كدت اس�مع ص�وت نش�يج مخنوق 
فأخرت�ه ان الدنيا لزال�ت بخري وان 
المل موج�ود واليام الجميلة قادمة 
وغدا تنقشع عن سمائنا غي�����وم 
الس�وداء ونع�ود ملمارس�ة  الحج�ر 
حيتنا بجم������ال ورغبة اكر من 
يائسا  الس�ابق لك�����نه ك����ان 
ومتأملا وق�ال وكالم�������ه يقطر 

وجعا :
 كيف يل ان اصدق انني صمت الشهر 
الفضي�ل ووص�ل العيد وان�ا لم تطأ 
قدم�ي الماكن العام�ة ومحالت بيع 
املالبس والسهر والتنزه مع الصدقاء 
وقض�اء س�اعات جميل�������ة يف 

الخارج ؟ .
كيف اص�دق انني اعيش اي�ام العيد 
وع���القت�ي  ازور  ول  ازار  ل  وان�ا 
ن�رشة  خ�الل  م�ن  بالخ�����ارج 
وزارة الصح�������ة واخبار الوباء 

البغيض ؟.
 كيف س�محت لك نفس�ك ان تهناني 
ع�ىل فقد لي�س العي�د وح�ده وانما 
جم�ال اليام وس�اعات العم�ر التي 
احل�م بقضائه�ا مع من ترت�اح لهم 

نفيس ؟.
 انا اش�عر ان�ك مثيل كأن�ك تعيش يف 
مأتم لكن�ك تكابر حد الكذب وتتمنى 
دع�اؤك  كان  ول�و  س�عيدا  عي�دا  يل 
مس�تجابا لكن���ا  الن م�ع اخرين 
نلتق�ي بف�رح ونتش�����ارك العيد 
وتظمنا جلسة قد تطول لكنه الحجر 

اللعني .
اي�ام  وه�ي  مايؤمل�ك  طي�ب  قل�ت   
وتنق�ي والص�ر طي�ب والبقاء يف 

البيت رضورة قصوى ؟
 ضح�ك بم�رارة وق�ال يل : لع�ن الله 
تلك الرضورة الت�ي جعلتني اخاطب 

)الكورونا( محرفا قول الشاعر :
انه املالزمني الحجر لولك

ول يومي كضه بغسل املواعني
ثم قطع التصال بعد ان قال يل كلمة 
رضورة   (  : واحزنتن�ي  اضحكتن�ي 

سعيدة.

ضرورة سعيدة !

عادل الغرابيعبدالباري المالكينيران الشبيب

أولو القرب والقلب 

أود أن أجتاز العمر بضحكة 
وأن أواكب األحزان باملمحاة

لست إل...نفحًة من روح 
ونبضًة تدغدع  شفاه األيام 

أنا قطرة  عطىش 
ت�روي ظم�أ كل حلق�وم 

أنا واحٌة صفراء   ... 
تبهرج بالربيع  مالمح الرحال 

أنا الكينونة التي تلد الفواصل 
يف عجلة القصص . 

لن أسمح لهول فراق 
أن يقضم ماتبقى من ضحكة الحياة 

سأقوى عىل  جحيم شوق 
أستطاع أن يلبس 

أولو القربى  والقلب 
وتلك الصور ... 

لن أحرقها ...اإل بلهيب النظرة 
ودبيب األصابع ... 

وأنا والفراق والزمن قصري 
مهما طال ... 

سأمللم  شمل  باقتي
 التي رشذمتها رياحني  املوت 

وأعيد تكون العطر  بهبوب الذكرى 
وأنثر النور عىل مالمح اليابس 

من بعض ما لدى  أمي ... 
انتظرنا يا أبتي 

حيث أنت  حصن حصني 
لعمر لواه الفقدان 

لعمر ابتاله ..الرحيل بمغبة األشجان 
فبات كهال يف ريعان الشباب 

انتظرنا يا ..توأم الروح 
يف خلدي ... 

إليك أعر 
وتعر كل األمنيات من وجدي ..

ألجدني أبعث  حيا يف لحدي 
إنتظرني  ..فأنا أستعجل األنفاس 

كي تزفرني  إىل املهِد ... 
ل تنتظرني  أخي 

فأنا انتظرك  مع  لحظاتي الحارقة 
الفارغة  منك الصاخبة بك 

أحاول 
عبثا قمعها .. فتقمعني .. وتمسني 

من حيث صمتي .. وتقودني 
إىل حيث الال لقاء املرتقب 

انتظريني أختي 
سأفرغ  أقداح النتظار من  أخي 

وأتيك عىل عجل 
فلقد طفح كيل التأجيل 

وما عاد يطيق إىل قصدي دليال 
انتظروا جميعكم يف بوتقة هذا  الغد 

لنعيد صباغه بلون املايض 
انتظروني واعذروني .. 

ألني ارتكبت معصية البقاء 
دونكم .. بعدكم ...

أنا جد أسفة صوري 
الذي لم ينفخ بعد معلنا ساعة لقائي بكم  

ينفخ معلنا ساعة وداعي 
ألويل الُقرب والقلب من دونكم 

إىل أن يكتمل نصاب الوحدة 

نرجس عمران /سوريا
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فالل�ه يقول: َيا َبِن�ي آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُك�ْم ِعْنَد ُكلِّ 
ُف�وا إِنَُّه الَ ُيِحبُّ  ُبوا َوالَ ُتْسِ َمْس�ِجٍد وُكُلوا َواْشَ
ِف�َن * ُقْل َمْن َحرََّم ِزيَن�َة اللِه الَِّتي أَْخَرَج  الُْمْسِ
يَِّباِت ِمَن الرِّْزِق ُقْل ِهَي لِلَِّذيَن آَمُنوا  لِِعَباِدِه َوالْطَّ
ُل  ْنَيا َخالَِصًة َيوَْم الِْقَياَمِة َكَذلَِك ُنَفصِّ ِف الَْحَياِة الدُّ

اآلََياِت لَِقوٍْم َيْعلَُموَن )األعراف: آية 31،32(.
فالل�ه –س�بحانه- قد أح�ل الطيب�ات من 
الطع�ام واللباس يف ذلك الي�وم، ولكنه حدد 
ذلك بعدم اإلرساف؛ حتى ال ينىس املسلمون 
املعنى الطيب من العيد، وهو شكر الله عىل 
إنعامه وتوفيقه، ويندفعوا يف جلب املش�قة 
عىل أنفسهم وعىل غريهم من ذوي الدخول 
املحدودة باإلرساف يف ألوان الطعام واللباس 
إرساف�ا يخرجهم عن حد املأل�وف املباح إىل 
دائ�رة املك�روه واملح�رم، وش�كر الله -عز 

وجل- عىل نعمه يقتيض البعد عما حرم.
ولع�ل يف ذلك توجيها إىل من ينس�ون الغاية 
م�ن األعياد يف اإلس�ام؛ فيعكف�ون عىل ما 
حرم الله، ويستبيحون ألنفسهم املحرم من 
الطعام والرشاب؛ فيقلبون نعمة الله نقمة، 

تعرضهم لغضب الله ونقمته وعذابه، ولعل 
املس�لمني جميعا يف ي�وم العيد عىل اختاف 
الفكري�ة واالجتماعية يعون  مس�توياتهم 
هذا التوجيه اإلله�ي فيحرصون عىل جال 
العيد وبهجته، ويبتعدون عن كل ما يشوب 
هذا الجال من قول أو فعل أو سلوك، ولعل 
يف ذل�ك التحذي�ر ذكرى ملن كان ل�ه قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد، وربما رست عدوى 
اإلق�دام عىل الح�رام يف هذا الي�وم إىل بعض 
فئاتن�ا م�ن التش�به باملجتمع�ات الغربية 
التي تتخذ من أيام أعيادها مناس�بات تعبُّ 
فيها م�ن الحرام، والتش�به به�ؤالء يف هذا 
الس�لوك ال يليق باملس�لم الذي دعاه رسول 
الله –صىل الله عليه واله وسلم- أن يحافظ 
عىل ش�خصيته متماس�كة الق�ول والفعل 
والتعام�ل والس�لوك حني ق�ال: »ال تكونوا 
إمع�ة؛ تقولون: إن أحس�ن الناس أحس�نا، 
نوا أنفسكم إن  وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطِّ
أحس�ن الناس أن تحس�نوا وإن أساءوا فا 

تظلموا«.

وهذا التوجيه النب�وي الكريم يدعونا إىل أن 
نتعرف عىل معنى العيد يف اإلسام، ويف األمم 
األخ�رى، فقد ج�رى العرف عن�د األمم من 
غري املس�لمني أن تتخذ م�ن األيام ذات األثر 
يف تاريخه�ا أعيادا، تذكره�ا بأحداث وقعت 
يف ذلك اليوم ق�د تتعلق بيوم بناء أو انتصار 
أو ابتداء، أو إكمال، مما يتعلق بأمور الدنيا 
وأح�داث السياس�ة والتاري�خ، وق�د تكون 

تخليدا لبطولة بعض رجالها املعارصين.
لكن أمر األعياد يف اإلس�ام مختلف اختافا 
جذري�ا عن منهج األمم األخرى؛ ألن ترشيع 
العي�د يف اإلس�ام ارتبط باملواس�م الدينية؛ 
فعيد الفطر مرتبط بانتهاء صيام رمضان، 
وعي�د األضحى مرتبط بموس�م الحج، و يف 
عي�د األضح�ى؛ فإن�ه يذكرنا بي�وم إكمال 
وإتمام النعمة؛ ألنه يج�يء بعد اليوم الذي 
أن�زل الل�ه فيه عىل نبي�ه –صىل الل�ه عليه 
ولل�ه واله وس�لم- اإلع�ان بإكم�ال الدين 
وإتمام النعم�ة وارتضاء اإلس�ام لنا دينا، 
حينما أنزل عىل رس�وله الكريم –صىل الله 
عليه واله وس�لم- يف يوم عرفة من الس�نة 
الع�ارشة م�ن الهج�رة، وهو يق�ود موكب 
الحج األعظم قوله س�بحانه: »الَْيوَْم أَْكَملُْت 
لَُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت 

لَُكُم اإلِْساََم ِديًنا«. )املائدة: آية 3(.
وُح�قَّ لن�ا أن نحتفل كل عام بي�وم االبتداء 
ويوم االنتهاء باتخاذهما عيدين: األول عيد 

الفطر، واآلخر عيد األضحى.

وهن�اك قصة طريفة تروى لن�ا حول بداية 
االحتفال بالعيد يف اإلس�ام؛ ذلك أن رس�ول 
الله -صىل الله عليه واله وسلم- ملا هاجر إىل 
املدينة املنورة وجد األنصار )سكان املدينة( 
يحتفلون بيومني فلما سألهم عنهما قالوا: 
إن آباءهم كانوا يحتفلون بهما يف الجاهلية. 
فقال: »إن الله قد أبدلكم بهما خريا منهما: 
يوم الفطر ويوم األضحى«. وتأكيدا للمعنى 
الدين�ي ال�ذي يرتب�ط باألعي�اد يف اإلس�ام 
فأنت ت�رى أن هناك صاة رُشعت خصيصا 
تؤدى يف هذين اليومني تس�مى صاة العيد، 
ويصل�ون ش�كرا واعرتافا بالنعم، وس�ؤال 

املزيد منها حاال طيبا.
ومن املعاني اإلنسانية ذات األبعاد السامية 
يف الس�لوك اإلنس�اني يف الترشيع اإلسامي 
-وما أكثرها- ليحقق للمجتمع اس�تقراره 

وأمنه وأمانه،
ويرتب�ط يوم األضحى بدالالت ذات أثر بعيد 
يف حي�اة املس�لمني؛ ألنه�ا ترتب�ط بأحداث 
التضحي�ة العظمى التي اس�تعد للقيام بها 
أب�و األنبياء إبراهيم -عليه الس�ام- حينما 
أقدم عىل التضحية بابنه إس�ماعيل عليهما 
الس�ام إثر رؤيا رآها، ورؤي�ا األنبياء حق؛ 
ألنه�ا وح�ي من الل�ه، ولم يُح�ل بينه وبني 
إتم�ام التضحي�ة إال الفداء ال�ذي بعث الله 
ب�ه ليفت�دي ابنه إس�ماعيل بع�د أن اجتاز 

االمتح�ان بنج�اح، وأخ�ذ ي�رشع يف تنفيذ 
الذب�ح بأن�ه اس�تجابة ألمر الله س�بحانه. 
وَم�ن ه�ذا االب�ن؟ وم�ا ظ�روف إنجاب�ه؟ 
لق�د ُرزق ب�ه أبوه عىل كرب يف الس�ن، ولذلك 
فحينم�ا نحتفل بعيد األضحى املبارك فإنما 
نحيي هذه التضحية التي لم يعرف التاريخ 
له�ا مثي�ا، ولنتعل�م أن املؤم�ن يضحي يف 
س�بيل عقيدت�ه بأغىل م�ا لديه م�ن أموال 
وبنني، وقد س�جل املوىل س�بحانه هذا األمر 
الجليل يف كتابه العزيز إش�ادة بأبي األنبياء 
إبراهيم عليه السام، واستجابته ألمر الله، 
ورفعة لش�أن ابنه إسماعيل الذي ريض بما 
أم�ر الله يف ش�أنه، وقال: َي�ا أََب�ِت اْفَعْل َما 
اِبِريَن  ُتْؤَمُر َس�َتِجُدِني إِْن َش�اَء اللُه ِمَن الصَّ
)الصاف�ات: آي�ة 100(، وتق�ول اآليات من 
سورة الصافات مفصلة هذا الحدث الجلل: 
َناُه ِبُغاٍَم  ْ الِِحنَي*َفَبرشَّ َربِّ َه�ْب ِل ِم�َن الصَّ
�ْعَي َق�اَل َيا ُبَنيَّ  �ا َبلََغ َمَعُه السَّ َحلِيٍم*َفلَمَّ
إِنِّ�ي أََرى يِف الَْمَن�اِم أَنِّي أَْذَبُح�َك َفاْنُظْر َماَذا 
َترَى َقاَل َيا أََبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َس�َتِجُدِني إِْن 
ا أَْس�َلَما َوَتلَُّه  اِبِريَن*َفلَمَّ َش�اَء اللُه ِمَن الصَّ
لِلَْجِبنِي*َوَناَدْيَناُه أَن َيا إِْبرَاِهيُم*َقْد َصدَّْقَت 
الرُّْؤَي�ا إِنَّا َكَذلَِك َنْجزِي الُْمْحِس�ِننَي*إِنَّ َهَذا 
لَُه�َو الَْب�َاُء الُْمِبنُي*َوَفَدْيَن�اُه ِبِذْب�ٍح َعِظيٍم 

)الصافات: آية 107-100(.
ومن ال�دالالت ذات القيمة الكربى التي 

ترتبط بهذا املوس�م العظي�م التضحية 
األخ�رى التي اش�رتك فيها أب�و األنبياء 
إبراهيم -عليه الس�ام- وزوجه هاجر 
ورضعيهم�ا إس�ماعيل حينم�ا هاج�ر 
إبراهي�م بهما إىل مكان البي�ت الحرام، 
وتركهم�ا هن�اك ب�دون زاد وال أني�س، 
ل السيدة هاجر -ريض الله عنها-  وتحمُّ
ما تحملت حينما علمت أن هذا أمر من 
الله ملا س�ألت إبراهيم -عليه الس�ام-: 
آلل�ه أمرك بهذا؟ فلما أجاب بنعم، قالت 
يف ثق�ة املؤمن�ة: »إذن ال يضيعنا«. وقد 
الق�ت وعانت من الش�دائد ما عانت، 
وصربت ع�ىل الخطوب حت�ى أجرى 
الل�ه له�ا زم�زم لت�رشب وتس�قي 
وليده�ا، وما زال املايني من الحجاج 
واملعتمرين الذين يفدون إىل بيت الله 
الح�رام ع�ىل م�دى ه�ذه اآلالف من 
الس�نني يرشبون من زمزم، ويروون 
منه�ا ظمأه�م، ويتذك�رون نعم�ة 
الله عليه�م، وعىل أم الع�رب هاجر، 
وأبيهم إس�ماعيل -عليهما السام-، 
واملناس�ك الت�ي يؤديها املس�لم يوم 
إحي�اء  وبع�ده؛  وقبل�ه،  األضح�ى، 
لذك�رى ه�ذه التضحيات الجس�ام، 
وتذكريًا للمسلمني كي يعلموا أن الله 

ال يضيع أجر من أحسن عما.
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معىن العيد.. يف اإلسالم
العيد في اإلسالم يوم سرور وفرح وزينة، يحب اهلل 

أن تظهر فيه أثر نعمه على عباده، بلبس الجديد من 

الثياب، وتناول الطيب من الطعام بدون إسراف

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

إّياك ومصادقة األحمق فإّنه يريد أن ينفعك فيضّرك.
ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثالث: في نكبته وغيبته ووفاته.
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عيد الفطر يف العراق.. احتفاالت وعادات متوارثة
تتع�دد مظاهر االحتفال بعيد الفط�ر املبارك يف العراق، 
وأب�رز مظاه�ر االحتفال هو إقام�ة األلعاب املخصصة 
لألطف�ال، فاألطفال هم أهم عنارص العيد عىل اإلطاق، 
وم�ن أبرز أنواع األلعاب التي يله�ون بها هي املراجيح، 
والف�رارات، والدواليب الهوائي�ة، إىل جانب إقامة ألعاب 

األطفال يف األماكن العامة.
وت�رشع النس�اء واملح�ات املختص�ة ببي�ع الحلويات 
يف تحض�ري حلوي�ات العي�د املختلف�ة والت�ي تعترب من 
صن�وف الحلويات الش�عبية يف املجتم�ع العراقي ومن 
أبرز حلويات العيد الكليج�ة، حيث تحىش هذه الحلوى 
بأنواع الحشوات املختلفة واملميزة كالتمر، أو الجوز، أو 
السكر، أو السمسم، أو الهيل، إضافة إىل الحوايج والتي 

تعطي هذه الحلوى نكهة مميزة.
وتق�دم الكليجة يف الع�راق عادة مع الش�اي، وعدد من 
الحلويات العراقية األخرى كاملن والسلوى، أو الحلقوم، 
أو املس�قول ومن أنواع الكليجة العراقية أيضاً إىل جانب 
تلك املحش�وة بأنواع الحشوات الس�ابقة، نوع آخر غري 
محش�و بأية حش�وة يطلق عليه اسم حلوى الخفيفي، 
إذ تحتوي هذه الحلوى عىل نسبة قليلة من السكر، كما 

أنها تدهن عادة بصفار البيض.
وتب�دأ الزيارات العائلية عادة بع�د تناول وجبة اإلفطار 
يف أول أي�ام العي�د وأول بيت ي�زوره العراقيون هو بيت 
الوالدي�ن، أو بي�ت العائلة، إذ يبقون هن�اك إىل أن يحني 
موع�د الغ�داء، ثم ينطلق�ون لتقديم املعاي�دة لألرحام، 
واألقارب، واألصدقاء ويق�دم اآلباء العيدية لألبناء، كما 
ويذه�ب األبناء م�ع آبائهم إىل منازل األه�ل، واألقارب، 
األرح�ام، فيتعلمون منذ الصغر ه�ذه القيم االجتماعية 

الدينية الرائعة.
وقال أحد أهال مدينة بغداد هادي البغدادي ل�«الوطن«، 
إن هن�اك طقوس�اً معين�ة بات�ت مفق�ودة اآلن وهناك 
اخت�اف يف مظاهر العيد وطع�م ونكهة العيد اليوم عن 

العيد أيام زمان.
وأضاف يف اليوم األخري من شهر رمضان يقف املسلمون 
فوق الس�طوح وعىل أحواض املنائر ملراقبة هال شوال 
وعن�د رؤيته يودع�ون رمضان قائلني »الوداع يا ش�هر 
رمض�ان ال�وداع يا ش�هر الطاع�ة والغف�ران«، وكانوا 

يتس�حرون بما يس�مى بس�حور اليتيمة حي�ث يف ليلة 
العي�د يتناول م�ن كان صائم�اً أكاً خفيف�اً قبل النوم 
ث�م يقومون بتوزيع »الفطرة« وه�ي صدقة توزع عىل 
الفق�راء إما نقوداً أو طحيناً أو أقمش�ة وغريها عن كل 

فرد من أفراد العائلة حتى لو كان جنيناً يف بطن أمه.
وق�ال األكاديمي محمد الطائ�ي ل�«الوطن«، »يف صباح 
يوم العيد ينهض صغار العائلة مبكرين وأمهم تعاونهم 
ع�ىل ارتداء مابس�هم الجديدة التي كان�وا قد وضعوها 
بالق�رب م�ن أماكن منامه�م وبعضه�م يضعها »جوه 
رأس�ه« أي »تحت الوس�ادة«، أم�ا الرج�ال فينهضون 
مبكرين للذهاب إىل الجوامع مصطحبني معهم أوالدهم 

ألداة صاة العيد«.
وأضاف أن »العيد يبدأ يف العراق بعد صاة العيد وبعدها 
يذه�ب الكث�ري م�ن العراقيني لزي�ارة املقاب�ر فهي من 
التقالي�د الت�ي حرص العراقي�ون عىل ممارس�تها، أما 
الصغ�ار والصبيان فيذهب�ون إىل محال الله�و الفرجة 
راكبني الحم�ري والكدش »البغل« ويأنس�ون باملراجيح 
ودوالب اله�واء الخش�بي والفرارات وغريه�ا ويأكلون 
لف�ة بيض أو كبة أو س�ميط وغري ذلك مما كان يباع يف 

الفرجة يف ذلك الوقت إذ ال بد من رصف عيدياتهم«.
وتابع »يس�تذكر العراقي�ون بحنني مفرط لي�ال العيد 
وطقوس�ه املتنوع�ة أيام زم�ان حيث كان�ت املتنزهات 
الوس�ائل  أه�م  م�ن  بغ�داد  يف  املنت�رشة  والس�ينمات 
الرتفيهية التي تجمع العائات العراقية كمتنزه سلمان 
ب�اك ومتن�زه أب�و ن�ؤاس وغريها م�ن املتنزه�ات التي 
تم�أل العاصمة بغداد، وكنا نتجول ب�ني املتنزهات وكنا 
حريصني عىل الذهاب إىل الس�ينما الت�ي كانت منترشة 
يف باب الرشجي والسعدون ومنطقة األعظمية، وغريها 
م�ن املناط�ق والتي تحول�ت الي�وم إىل إطالة تس�تفز 
مشاعر العراقيني بأجمل الذكريات، متمنياً عودة األلق 

لشوارع العاصمة«.
وق�ال مواطن آخر م�ن أهال بغداد يدع�ى عيل اإليطال 
ل�«الوط�ن«، إن »العي�د فرص�ة رائع�ة للمصالحة بني 
املتخاصم�ني وتنقي�ة النف�وس، ونج�د يف العيد فرصة 
رائع�ة لنتدخ�ل ب�ني املتخاصمني ونصالحه�م ونحاول 
جاهدين أن تلتئم أرواحهم ونزيح األخطاء التي مضت«.

ويضيف »عندما نتج�ول بني الجريان ملعايدتهم ونعرف 
أن صاح�ب هذه الدار له خاف مع ج�اره فا يمكن أن 
نتجاوزه بل ندخل عىل داره ونرشب من مائه ونأكل من 
طعامه وال نخرج من داره إال بعد مصالحته مع خصمه 
وكنا نؤجل قضايا الصلح إىل مثل هذه املناسبة وبالطبع 
تك�ون م�ن مس�ؤولية ش�يوخ العش�رية أو الوجه�اء 

والسادة األرشاف«.
وتاب�ع »ال يوجد عيد من دون عمل الكليجة وهي إحدى 
الحلوي�ات املهم�ة التي تع�د من الواجب�ات املهمة التي 
يتوجب ع�ىل ربة البيت عملها، فالبي�ت الذي ال يحتوي 
عىل »الكليجة«، يعد متقاعساً عن أداء ما توجب عليه«.
وقال�ت أم غيداء ل�«الوط�ن«، »نهيئ صيني�ة الكليجة 
الت�ي تَص�ُف بها قط�ع الكليجة، ومن ثم ِع�دة صناعة 
الكليجة من طحني أبيض وس�من وسمسم وجوز الهند 
املطح�ون وتمر وخمرية وحليب وتبدأ النس�اء كل أمام 
صينيتها بتقطيع العجني ووضع الحشو بداخلها والذي 
عادة ما يكون قطعاً صغرية من التمر أو »اللب غراش« 
أو السمس�م، وم�ن ثم تصف يف صيني�ة كبرية مدهونة 

بالسمن ملنع التصاق القطع بها يف أثناء شوائها«.
وأضافت »نرس�ل »الصوان�ي«، إىل ف�رن حجري قريب 
لش�واء الكليج�ة، لكننا اآلن ويف بعض األحياء نش�ويها 
يف البي�ت يف ف�رن صغري وهذا ما يفق�د االحتفال بصنع 

الكليجة شعبيته«.
وتش�هد األس�واق العراقي�ة زحام�اً ش�ديداً لرشاء 
اس�تعداداً  العراقي�ة  والحلوي�ات  العي�د  ماب�س 
الس�تقبال الضيوف ويقرع املسحراتي »أبو طبيلة« 
طبله، وهو يجوب الش�وارع واألحي�اء، إعاناً بيوم 
العيد، وتواك�ب األطفال، ليويف حقه، ويأخذ عيديته 
وهديت�ه من امل�ال والحلوي�ات من األه�ال، تثميناً 
ووفاًء إليقاظهم وقت السحور يف ليال شهر رمضان 

الكريم..
وبرغم انحس�ار الكثري من عادات العيد وطقوس�ه 
الش�عبية، بحكم تغري الحياة وتطورها، وانش�غال 
الكثري بهمومهم وعيش�تهم وهاجس األمن، مازال 
العراقي�ون يحافظ�ون عىل نكهة امل�ايض، والرتاث 

الشعبي وبساطة العيش ورونق الحياة.
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قلق من تصرفات
 بعض املواطنني

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

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

الصحي الخاص بفريوس كورونا.
وع�ربت منظمة الصح�ة العاملية يف الع�راق، عن 
قلقها من ترصفات بعض املواطنني 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�ني 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�ني الصحيني العراقيني من الس�يطرة 
املس�تجد  كورون�ا  ف�ريوس  جائح�ة  ع�ىل 
حت�ى االن»، مح�ذرة م�ن ان «مخالف�ة هذه 
اإلج�راءات قد تؤدي اىل اع�ادة تفعيل الحظر 
العلي�ا  اللجن�ة  للتجوال».وق�ررت  الكام�ل 
للصح�ة والس�المة الوطنية يف الع�راق، يوم 
األحد 19 نيسان الجاري، رفع حظر التجوال 
يف ش�هر رمضان من السادسة صباحا لغاية 
الس�ابعة مس�اًء، وفرض غرام�ة قدرها 50 
الف دين�ار لغري امللتزمني بارت�داء الكمامات 
الطبية، فيما ح�ذرت وزارة الصحة العراقية 
من زيادة رسيع�ة يف عدد اإلصابات بفريوس 
كورون�ا، نتيج�ة كرس حظ�ر التج�وال الذي 
أدى إىل اكتظ�اظ الط�رق العامة بالس�يارات 
والدراج�ات وفتح كثري من املح�ال التجارية 

واالسواق.

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

تضاعف أعداد املصابني 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 املواطنني“ 
كم�ا أعلن�ت دائرة صح�ة الرصاف�ة يف العاصمة 
بغداد، ، إطالق الرصد الوبائي االس�تباقي بقاطع 

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

املكصويص، والنائب عيل الغانمي“.

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

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

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

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

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

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

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

الشفاء يف الرصافة.

الرصافة تعاني من انتاكسة صحية بسبب سوء تصرف وجهل الكثريين اول الغيث
الثالثاء  28 نيسان  2020 العدد  2324  السنة العاشرة

 ربما لم يكن يتوقع 
كثير من المتسولين 
والمتسوالت في 
العراق أن تتحول 
أماكن استحصال 
لقمة عيشهم الى شوارع خاوية 
تركها أصحابها ولو لحين جراء 
حظر التجوال المفروض للحد من 
تفشي فيروس كورونا.

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

كورونا تبطش باالطر االكثر ضعفا يف اجملتمع

الصحة العاملية تبدي 
إشارات مقلقة جديدة

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

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

املايض».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

االكتفاء الذاتي، وفق تعبريه.

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

في سابقة تدعو الى االسف 
أكد مقرر خلية االزمة جواد 

الموسوي ان اإلصابات 
المسجلة بجانب الرصافة 

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

فحوصات لما ال يقل عن عشرة 
آالف شخص يوميا .

وقال الموسوي ”تفاقم 
األعداد في جانب الرصافة 

نتيجه حجر الوافدين القادمين 
من خارج العراق جميعهم في 

الرصافة وتنصل المحافظات 
عن تلك المسؤولية، باالضافة 

الى تحملها مسؤولية حجر 
المالمسين للكرخ ايضا 
باالضافة الى مالمسين 

الرصافة“.

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

كاريكاتير : صحافة عربية

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

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

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

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

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

(250) دين�ار عراقي 
محافظة  اغنى  يف 

اهله�ا  عراقي�ة 
يس�تفيدوا  لم 

منه�ا 
؛  ه�م ر و بد

بس�بب 
ي  د ل�رت ا
الواض�ح يف 

الوض�ع 

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

  وحني فشلت كل اسلحتهم البائسة لجأوا 
خالل  من  الناس  وتحريض  تخريب  اىل 
االشاعة يف اعالمهم الرسمي املسموم او يف 
جيوشهم االلكرتونية  حول قطع الرواتب،  
اللجوء  عدم  الحكومة  من  فاملطلوب  لذلك 
دون  اإلنشائي،  اإلعالمي  الخطاب  إىل 
واملتقاعدين  للموظفني  حقيقي  تطمني 
بتأمني رواتبهم الشهرية، و عىل الحكومة 
عن  شفافية  بكل  العام  الرأي  تطلع  أن 
الرواتب  بتأمني  ستسلكها  التي  الطرق 
وعدم اللجوء لالستقطاعات.و إن “تضارب 
ماليته  ووزير  الحكومة  رئيس  ترصيحات 
الرواتب  تأمني  بشأن  التخطيط  ووزير 
الدخول  أصحاب  خاصة  املواطن  جعلت 
واملتقاعدين بحالة  املوظفني  الشهرية من 
رئيس  “عىل  ذلك   وتشويش”.اىل  قلق 
إيضاح رسمي  بتوجيه  يقوم  أن  الحكومة 
الحكومة  ستسلكها  التي  الطرق  عن 
وشفاف  علني  بشكل  الرواتب  لتامني 
اعتماد  بـ”عدم  ونطالبا  العام”،  للرأي 
كما  واإلعالمية  اإلنشائية  الخطابات 
تنفيذ  دون  السابقة  الحكومات  اتبعتها 
الوزراء  رئيس  نائب  وعميل”.وكان  فعيل 
نفى،اقرتاض  عالوي  عيل  املالية  وزير 
من  دوالرات  مليارات  ثالثة  مبلغ  العراق 
بتقديم  املوظفني  طالب  فيما  السعودية، 
تضحيات.والخميس املايض، أكد املستشار 

محمد صالح،  مظهر  الوزراء  لرئيس  املايل 
املصارف  االقرتاض  إىل  لجأت  الحكومة  أن 
لشهر  املوظفني  رواتب  لتأمني  الثالث 
مشاكل  وجود  عن  كاشفا  الجاري،  آيار 
رواتب شهر حزيران  تأمني  حقيقة بشان 
إن  صحفي  ترصيح  يف  صالح  املقبل.وقال 
أقل  الجاري  أيار  اإليرادات لشهر  “حصيلة 
من 2 ترليون دينار يف حني الحاجة إىل أكثر 

لتامني  فقط  دينار  ترليونات  خمسة  من 
االخرى”،  الدولة  مرصوفات  عدا  الرواتب 
مبيناً أن “اإليرادات غري النفطية قليلة جداً 
حيث تبلغ حوايل 100 مليار دينار شهريا”.

وأضاف أن “الحكومة أّمنت رواتب الشهر 
املصارف  من  االقرتاض  الجاري من خالل 
إىل “وجود آلية  الحكومية الثالثة”، مشرياً 

معينة لتأمني الرواتب فقط”.

اول الغيث

االثنين     25    أيار  2020   العدد  2343  السنة العاشرة �سحيفة-يومية-�سيا�سية-عامة

السنة مع  الفطر هذه  الشديد يصادف عيد  لالسف 
 .. مفزع  بشكل  كورونا  الصابات  الخطري  التصاعد 
وملا تقدم يتحتم عىل الجميع التحيل بروح املواطنة 
عىل  الحفاض  برضورة  الشعور  يف  الحقيقية 
السالمة العامة لالرسة و املجتمع .. فقد  حذر مدير 
عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، من 
كورونا  بفريوس  اإلصابات  معدالت  يف  كبرية  زيادة 

التي ترتفع يوما بعد يوم يف العاصمة.
وقال الساعدي، مستشهداً بإحصائيات رسمية، إن 
»صحة الرصافة ببغداد سجلت حتى 14 أيار )57( 
إصابة جديدة بفريوس كورونا بينهم )33( إصابة 
يف  استضيفت  سابقة  موجبة  لحاالت  مالمسني 
أماكن الحجر الصحي«.وأضاف أن »الحظر الشامل 
نتيجة  منه؛  بد  ال  حتمياً  وأمراً  ملحة  رضورة  بات 
تصاعد األرقام بسبب عدم التزام املواطنني بالحظر 
أن  من  مخاوف  الوقاية«.وثمة  وإجراءات  الجزئي 
تزايد أعداد املصابني بالفريوس الوبائي قد يؤدي إىل 
غلق املستشفيات أمام املراجعني وتخصيصها فقط 
محافظ  دعا  الحق،  وقت  بكورونا.ويف  للمصابني 
إىل  االتحادية  الحكومة  العطا  جابر  محمد  بغداد، 
إىل  بغداد  العاصمة  يف  للتجّول  شامل  حظر  فرض 
ما بعد أيام عيد الفطر، نتيجة تزايد أعداد املصابني 
بجائحة كورونا.ونوه املحافظ إىل »فقدان السيطرة 
وأن  السيما  بالتزايد،  اإلصابات  استمرت  ما  إذا 
باملصابني،  بالكامل  امتأل  الخطيب  أبن  مستشفى 
سيمتأل  ربّما  الذي  القف  أبن  مستشفى  كذلك 
يعني  ما  وهو  املقبلني،  اليومني  خالل  باملصابني 
للمصابني  فقط  املستشفيات  من  عدد  تخصيص 
  3032 العراق  يف  املصابني  عدد  وتعدى  بكورونا«. 
الشفاء  اكتسب  فيما   ،115 بينهم  من  مات  حالة، 

1966 حالة، ومجموع الراقدين الكيل 951 راقدا.

أضافة خدمة
الفرتة  العسكرية  خدمتي  بإضافة  التفضل  أرجو   
دفرت  يف  واملؤرشة   1989/3/20 من1985/10/22ولغاية 
معاملتي  يف  منه  صورة  واملرفقة  يل  العائد  العسكري  الخدمة 
من  السيايس  الفصل  فرتة  إىل  املوقرة  لجنتكم  يف  املوجودة 
1989/3/21ولغاية2003/4/8واملصادق عليها من قبل لجنة 
التحقق من املفصولني السياسيني حسب قرار األمانة العامة 
ملجلس الوزراءاملرقم 2926واملؤرخ فس 2017/12/14ورفعها 
تجاوزت  لكوني  التقاعد  لغرض  العامة  التقاعد  هيئة  إىل 
الفرص  مواليد1964وفسح  من  لكوني  العمر  من  الخمسني 
للتعيني  الفرصة  ينتظر  الذي  العمل  العاطل عن  الشباب  أمام 
سيسهمون  الذين  بدورهم  الذين  الكثريين  حالتي  مثل  وأكيد 
ولكم  املوافقة  راجيا  التعيينات  طلب  عىل  الضغط  بتخفيف 
جزيل الشكر والتقدير واإلحرتام }املواطن عيل سلمان فرحان 

عاكولة الحسيناوي{.

خاصة  وبصورة  االمرين  املوصل  ابناء  عانى 
من  ال  ذنب  لديهم  ليس  الذين  االطفال 
العالجات  رغم  والزالوا  بعيد   من  وال  قريب 
املشكلة  يحل  لم  الذي  واالعمار  واالصالحات 
االهمال  تحت  تأن  املدينة  وبقيت  تام  بشكل 
.. ورغم ان بعض املنظمات الدولية ساهمت 
قدمت  حيث  املدينة  باسعاف  زالت  ال  و 
لتقديم  دوالر  مليون   2.5 بقيمة  مساهمة 
اإلغاثة الفورية لـ 90 ألف شخص من الفئات 
األطفال يف مخيمات  الضعيفة معظمهم من 
والجدعاء  العليل  السالمية وحمام  النزوح يف 
يف محافظة نينوى.وذكر موقع األمم املتحدة 
يف تقرير لها، أن “حوايل 39 باملائة فقط من 
الرشب  مياه  عىل  يحصلون  العراق  سكان 
املعالجة بأمان والوضع صعب بشكل خاص 
تعيش  التي  الضعيفة  األرس  آلالف  بالنسبة 
اإلنساني  الدعم  عىل  وتعتمد  املخيمات  يف 

مكنت  “املساهمة  أن  بقائها”.و  أجل  من 
للرشب  الصالحة  املياه  نقل  استمرار  من 
بالشاحنات وقد ساعد ذلك عىل حماية صحة 
الخطرية،  األمراض  من  وأرسهم  األطفال 
والكولريا،  الحاد  املائي  اإلسهال  ذلك  يف  بما 
وكالهما يمكن أن ينتج عن استهالك املاء غري 
اليونيسيف  ممثلة  للرشب”.وقالت  الصالح 
“األطفال  إن  السيكو”،  “حميدة  العراق  يف 
الحماية  خدمات  إىل  يحتاجون  العراقيني 
املخيمات  من  كل  يف  واالستجابة  والوقاية 
األطفال  من  “العديد  املخيمات”.وأأن  وغري 
يف مناطق النزاع السابقة ليس لديهم شهادة 
من  إرث  وهي  أخرى،  مدنية  ووثيقة  ميالد 
أنه “قد حد  العراق.و  يف  الرصاع واالضطراب 
املخيمات  من  الخروج  عىل  قدرتهم  من  هذا 
مثل  االجتماعية  الخدمات  عىل  والحصول 

الصحة والتعليم والحماية االجتماعية”.

انا من ذوي شهداء النظام البائد.. رفعت معاملة  كامله من كل يشء منذ 
العمر  أبلغ من  اللحظة لم يصدر قرارا صحيح وانا  عام 2015 واىل هذه 

خمسني عاما إىل متى انتظر؟.
                                                                           * عصام كاظم حسني

وصلتنا هذه الرساله من مواطن يسأل فيها :
كنت محكوم سابقا عىل الهروب من الخدمة العسكريه ولم يذكر الحكم 

يف دفرت الخدمة فمن أين أحصل عىل مقتبس الحكم؟.
                                                             * كاظم ماجد رومي

هذه رس�الة من مواطن  خري�ج يطلب تعيينه :انا املهندس يزن س�داد 

عبد الكريم من مواليد 1985 خريج بكالوريوس هندس�ة زراعة جامعة 

املوصل س�نة 2007 اي مايقارب 13 عاماواىل هذا اليوم لم يتم تعيني يف 

اي دائ�رة حكومي�ة ولم احصل عىل عقد اج�ور يومية او حتى محارض 

مجان�ي اطالب بتعيني كمهندس زراعي فورا واحتس�اب س�نوات التي 

مضت سنوات خدمة يل مع الشكر والتقدير...

                                                                       * يزن سداد عبد الكريم 

 أين أحصل على مقتبس احلكم؟. 

ايام العيد و تعزيز الوعي الصحي ..حديث العدسة 
لم يحقق االعالم العراقي دوره بالكامل و المرجو منه 
لتعزيز الوعي الصحي كسالح فعال للوقاية من كورونا

تعهدات للموظفني واملتقاعدين بتأمني رواتبهم الشهرية

لم يترك المتآمرون 
من دواعش السياسة 

المندسين وذيول 
امريكا الحاقدين و 
االعراب  لم يتركو 

فرصة اصيب العراق 
فيها بضرر صحي او 
اقتصادي اال وبثوا 

سمومهم معتقدين 
)خاب ضنهم ( انها 

فرصتهم الثمينة 
التي يجب ان تنتهز 
لالجهاز على الحكم 

الوطني في العراق ..

انا مواطن عراقي لدي 6 أطفال واسكن يف غرفة تبلغ من املساحه 4/3 
ال امتلك سكن وال اي معونه اجتماعيه سواء من الدولة او غريها حلمي 
الوحيد هو ضمان مستقبل اطفايل  من خالل حصويل عىل وظيفة تمكنني 
من توفري لقمة العيش لهم لقد عانيت كثرياً وكثرياً حتى اخذ العمر يتقدم 
أغنى محافظة عراقية  الشهداء واسكن يف  وانا من ذوي  بعد سنة  سنة 
محافظة البرصة ، ارجوا تعاطفكم معنا ولكم منا جزيل الشكر واالمتنان 
صاحب الطلب : حيدر عبد عيل عبد الحسني التحصيل الدرايس: إعدادية/ 

ادبي.. السكن / محافظة البرصة.
                                                                                   * حيدر االسدي

املفصولني  من  كبرية  فئة  يخص  قانون  مقرتح  تقديم  يف  النظر  ارجو 
السياسيني يف عهد النظام البعثي الكافر وهذه الرشيحة عند تخرجها من 
او  اباؤهم  او  اخوانهم  بسبب  تعيني  وظيفة  عىل  يحصلوا  لم  الجامعات 
الصنم حاولنا عدة محاوالت  املقبور وبعد سقوط  النظام  ارحامهم ضد 
السياسيني  اامفصولني  قانون  صدر  لحني  جدوى  بال  ولكن  للتعيني 
واملشمولني بالقرار بتقديم طلباتهم ومستمسكاتهم الثبوتية لحد الدرجة 
الرابعة من ارحامهم وحصلنا عىل التعيني يف مؤسسات الدولة واضيفت 
لنا مدة الفصل السيايس من حني تخرجنا من الكليات وخصوصا سنوات 
التسعينيات االمر الذي اود طرحه عىل سيادتكم ان مدة الفصل السيايس 
كانت لحد 2003/4/8 ونحن تم تعييننا بعد ميض سبعة او ثماني اعوام 
الخدمة  واضافتها  السنوات  لتلك  بحاجة  نحن  لهذا  الصنم  سقوط  من 
عاما  الخمسبن  فوق  اعمارنا  والن  التقاعد  عىل  التقديم  عىل  لتعيننا 
به وعيالنا وكلنا اصحاب  نعيش  تقاعدي  راتب  اجل  فنحتاجها جدا من 
دخول ضعيفة حتى بعضنا اليملك دار سكن باسمه وال قطعة ارض لذا 
نرجو النظر يف طلبنا النصافنا ومساعدتنا وتعويضا ملا عانيناه من ظلم 

وتعسف البعثيني هذا ولكم االمر مع فائق الشكر واالحرتام والتقدير
                                                   * مجموعة من املفصولني السياسيني

عائلة من سبعة افراد بدون راتب

رسائل شكاوي املواطنني

خريج عاطل

املوصل معاناة التنتهي 

االمريكي عىل  الوجود  ان  امللموس  وبالدليل  الشك  اليقبل  بما  تأكد  االن   
الوطن  سالمة  استهدفت  التي  املؤامرات  لكل  مصدر  العراقية  االرايض 
أكد  التدريب، فقد   للمساعدة و  بانهم  السخيف  التبجح  املواطن رغم  و 
)الناتو(  تقرير ملجلة فورين بولييس األمريكية أن حلف شمال األطليس 
سيوسع مهامه القتالية يف العراق خالل املرحلة املقبلة....لكل ذلك فاالن 
قد حصحص الحق والبد من  إخراج القوات األمريكية من العراق والذي هو 
بالنتيجة  مرهون بإلغاء االتفاقية املوقعة ما بني بغداد وواشنطن، وأن 
بعض األحزاب تسعى إلبقاء هذه القوات داخل العراق.لكن قرار الربملان 
مصطفى  لحكومة  ملزم  العراق  من  األمريكية  القوات  بإخراج  القايض 
الكاظمي بتنفيذه”.و أن “أمر خروج القوات األمريكية من العراق مرهون 
وان   واشنطن”.هذا  مع  املوقعة  االتفاقية  طريق  وعن  بغداد  من  بقرار 
العراق يف حني أن  القوات األمريكية داخل  “بعض األحزاب تسعى إلبقاء 
أو اإلبقاء عليها ال يكون عن طريق تلك األحزاب بل من خالل  إخراجها 
االتفاقية املوقعة مابني البلدين”.وحالة االنقسام املوجود مابني املكونات   

أمام  ثغرات  بفتح  تسبب 
“داعش”  الدولة  تنظيم 
املناطق”. بعض  يف 
النواب،  مجلس  وكان 
كانون   5( يف  صوت،  قد 
الثاني 2020(، عىل خروج 
االجنبية  القوات  جميع 
العراق،  من  واالمريكية 
الدويل  التحالف  دور  والغاء 
إىل  باإلضافة  العراق،  يف 
األمنية مع  االتفاقية  الغاء 
الحكومة  قبل  من  أمريكا 
ملجلة  تقرير  العراقية.وأكد 
األمريكية  بولييس  فورين 
األطليس  شمال  حلف  أن 
مهامه  سيوسع  )الناتو( 
خالل  العراق  يف  القتالية 

املرحلة املقبلة.

االن حصحص احلق
جمال

مل يصل الرد منذ مخس سنني

مثان سنوات ضائعة
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 WhatsApp املراس�لة  تطبي�ق  يق�وم 
واتس�اب بإجراء تحديث جدي�د يتعلق 
بتوفري خصوصية أعىل للمس�تخدمني، 
وتضمني نظام تش�فري قوى للرس�ائل 
م�ن  لع�دد  التطبي�ق  تع�رض  بع�د 
االخرتاقات، كان آخرها نرش محادثات 

املجموعات عىل غوغل.
وبحسب صحيفة The Sun الربيطانية، 
فإن نظام الحماية الذي يقوم بتطويره 
واتس�اب ملس�تخدميه م�ن املتوقع أن 
يوفر حماية كبرية ملس�تخدميه والبالغ 

عددهم أكثر من 2 مليار مستخدم.

ويعمل واتساب عىل إجراء تجربة تغيري 
رئيس�ية يف نظام الخصوصية وتشفري 
م�ن  التجريب�ي  اإلص�دار  يف  الرس�ائل 
التطبي�ق والتي س�يتم تطبيقها قريًبا، 
وإطالقها لعدد من املس�تخدمني الذين 
لديه�م تحديث beta، ث�م بعدها بفرتة 

ستصدر لعموم املستخدمني.
وس�يؤدي التغي�ري إىل تمك�ني تش�فري 
الرس�ائل والصور املوج�ود عىل منصة 
iCloud يف هواتف آيفون، مما س�يعنى 
عدم اخرتاق الرسائل والصور املوجودة 

عىل التطبيق من خالل املنصة.
وىف الوق�ت الح�ايل، إذا قم�ت بإنش�اء 
نس�خة احتياطي�ة من رس�ائل وصور 
إنس�تجرام ع�ىل iCloud، فإنه س�يتم  
اخرتاق الرس�ائل والص�ور وغريها من 

دون الحاجة إىل كلمة مرور واتساب.
وكان واتس�اب قد أطل�ق، أمس، خدمة 
 QR تس�مى   ملس�تخدميه  جدي�دة 
وهى عب�ارة عن رم�ز باركود يس�مح 
البيان�ات  بمش�اركة  للمس�تخدمني 
ومعلومات االتص�ال الخاصة بهم بكل 

سهولة من خالله.

الش�هري  آيف�ون  اخ�رتاق  فري�ق  أص�در 
والت�ي  جدي�دة   jailbreak أداة   ،unc0ver
تفت�ح كل أجه�زة آيف�ون وتزي�ل القي�ود 
أح�دث  يف  حت�ى  أب�ل،  تفرضه�ا  الت�ي 
املودي�الت بما فيه�ا iOS 13.5، وفًقا ملوقع 

.“thehindubusinessline”

ولطاملا حافظ�ت ”أبل“ عىل نهج ”الحديقة 
املس�ورة“ أو ”املنصة املغلقة“ تجاه أجهزة 
آيف�ون، م�ن خ�الل الس�ماح بالتطبيقات 
والتعدي�الت الت�ي توافق عليه�ا فقط، وقد 
ح�اول املتس�للون التح�رر مم�ا يس�مونه 
”السجن“، ومن هنا جاء اسم ”الهروب من 

الس�جن“ أو jailbreak،إذ قاموا بكرس هذه 
الحماي�ة عن طريق العثور عىل ثغرة لم يتم 
الكش�ف عنها س�ابًقا يف iOS، والتي تخرتق 
بعض القيود العدي�دة التي تضعها أبل ملنع 

الوصول إىل الربامج األساسية.
وكان�ت ”أب�ل“، ق�د قال�ت إنها تفع�ل ذلك 
م�ن أجل األم�ان، لك�ن املتس�للني قالوا إن 
ك�رس ه�ذه القي�ود يس�مح له�م بالتعديل 
والتخصيص يف هواتف آيفون الخاصة بهم 
أكثر مما يسمح لهم، وبطريقة اعتاد عليها 

معظم مستخدمي Android بالفعل.
 ،unc0ver وتدعم األداة التي أصدرها فريق
جمي�ع أجه�زة آيف�ون التي تعم�ل بنظام 
iOS 11 واإلص�دارات األح�دث، بما يف ذلك 
iOS 13.5، ال�ذي أصدرت�ه رشكة أبل هذا 

األسبوع.
ووفًقا للموقع، فإن تفاصيل الثغرة األمنية 

التي استخدمها املتسللون لبناء أداة 
كرس الحماية غ�ري معروفة، ولكن 
من غري املتوقع أن تستمر إىل األبد، 

فمثلم�ا تعم�ل أدوات كرس 
الحماي�ة إليج�اد طريق�ة 
للدخول، تعمل أبل برسعة 
إلص�الح العي�وب وإغالق 

كرس الحماية.

أعلن�ت ساس�مونغ مؤخ�را ع�ن مجموع�ة ممي�زة م�ن األجهزة 
اإللكرتوني�ة املتط�ورة، من بينها أجهزة تلف�از مخصصة للعمل يف 
األماكن املكش�وفة كالحدائق ورشف�ات املنازل.وتتميز تلفزيونات 
Terrace الجديدة من سامس�ونغ بهياكل أنيقة، مزودة بشاش�ات 
رقيق�ة الحواف، بمعدل س�طوع عال يعادل 2000 ش�معة، تظهر 
الصور بدقة ووضوح حتى تحت ضوء الشمس.وتأتي شاشات هذه 

األجهزة ب� 3 مقاس�ات )55، و65، و75 
بوصة(، وبدقة عرض )2160/3840( 
بيكس�ل.واألهم م�ن كل ذل�ك ه�و أن 
هي�اكل أجه�زة Terrace محمي�ة من 
 IP55 الرطوب�ة والغب�ار وفق معاي�ري
العاملية.كما تدع�م هذه األجهزة العديد 
 Active م�ن التقني�ات املتط�ورة مث�ل
 Dolby Digital و   Voice Amplifier
Plus والت�ي تمن�ح األص�وات وضوحا 
وصفاء عاليني، كما تدعم نظام تشغيل 
Tizen، وله�ا القدرة ع�ىل االتصال مع 

اإلنرتن�ت واألجهزة الذكية عرب ش�بكات ال� Wi-Fi.وس�تتوفر هذه 
األجهزة يف أس�واق الوالي�ات املتحدة وأملانيا وأس�رتاليا قريبا، ومن 
املف�رتض أن تطرح قبل نهاي�ة النصف األول من الع�ام الجاري يف 

باقي أسواق العالم.

تخزن رشكة غوغل س�جل األماكن التي يقوم املس�تخدم بزيارتها 
بش�كل تلقائي ودون الرجوع له وع�ىل الرغم من أن الرشكة تقول 
إنها تحمي هذه البيانات وال تشاركها مع األطراف األخرى لكنك قد 

تشعر بالقلق تجاه هذا األمر.
وملنع رشكة غوغل من تس�جيل األماكن التي قمت بزيارتها يمكنك 

إيقاف تش�غيل تتبع املوق�ع تماًما، من 
خالل إتباع الخطوات التالية:

فتح تطبيق اإلعدادات يف هاتفك.
.Google اضغط عىل خيار

 Manage your خي�ار  ع�ىل  اضغ�ط 
بيان�ات  لوح�ة  يف   .Google Account
التبوي�ب  عالم�ة  ح�دد  الحس�اب 
 Data & والتخصي�ص(  )البيان�ات 
Personalization. قم بالتمرير ألسفل 
الوي�ب  )نش�اط  لخي�اري:  للوص�ول 
  . Web & App Activity )والتطبيق�ات

افت�ح  )س�جل املواق�ع( Location History. قم بتش�غيل مفتاح 
التبديل إليقافهما.

أعلنت رشكة االتصاالت »تييل 2« يف الس�ويد، امس االحد، تفعيل 
أول ش�بكة عام�ة يف الب�الد للجي�ل الخامس التص�االت الهاتف 

املحمول.
ويس�تطيع العمالء يف العاصمة السويدية ستوكهولم االستمتاع 
برسعة الجيل الخامس  يف حني يمكن للعمالء يف جوتنربج وماملو 

بدء استخدام الجيل الخامس بحلول 
ي�وم 24 يوني�و )حزي�ران(. ويت�م 
توس�يع الش�بكة تدريجي�اً لتغطي 

باقي أنحاء البالد.
وال ت�زال معظ�م الهوات�ف الذكي�ة 
تفتقر إىل السعة الالزمة لتكنولوجيا 

الجيل الخامس.
وأوضحت »تييل 2« أن ش�بكة الجيل 
الخام�س تتيح رسعات تصفح تزيد 
ع�ىل واحد جيغاباي�ت يف الثانية منذ 

البداية، وهي أرسع أربعة أمثال من شبكة الجيل الرابع الحالية.
وأطلقت الرشكة ش�بكات الجيل الخامس قبل منافسيها« تيليا« 
و«اريكس�ون«، اللت�ني تعتزمان تقديم أول ش�بكة لهما اإلعالن 
للجي�ل الخام�س الي�وم االثنني، وفق�اً لتقرير نرشت�ه صحيفة 

»داجنز نيهرت«.

في السويد.. إطالق أول شبكة عامة 
التصاالت للجيل الخامس 

أجهزة تلفاز جديدة من سامسونغ 
مخصصة للحدائق والشرفات

عث�ر علماء اآلثار يف أملانيا ع�ىل هيكل عظمي كامل 
تقريب�ا لفيل عمره 300 ألف س�نة، ويبدو أن الناس 

القدماء قد تالعبوا بجثته.
 ،Archaologie in Deutschland مجل�ة  وتفي�د 
ب�أن علم�اء اآلثار عث�روا عىل هذا الهي�كل العظمي 
يف منطق�ة ش�ونينغن يف أملانيا؛ حيث س�بق لهم أن 
عث�روا هناك عىل رفات الفيلة األوروبية ذات األنياب 

.Palaeoloxodon antiquusاملستقيمة
ويق�ول جوردي س�ريانغييل من جامع�ة توبنغهن، 
امل�رشف ع�ىل عملي�ات الحف�ر »عثرن�ا ع�ىل أنياب 
طوله�ا 2.3 مرت وفك س�فيل س�ليم، وعظ�ام ثالثة 
أطراف وكذلك خمس�ة عظام المي�ة رقيقة )عظام 
تح�ت اللس�ان(«.ويضيف »تع�ود ه�ذه العظام إىل 
أنثى عجوز حجمها أكرب من حجم الفيلة اإلفريقية 
املعارصة، يص�ل ارتفاعها إىل 3.2 م�رت ووزنها 6.8 
طن.ويعتقد أنها ماتت بس�بب الشيخوخة، حيث أن 
الفيلة املعارصة تختار مكانا قريبا من املاء يف األيام 
األخ�رية من حياته�ا. واملكان الذي عث�ر فيه علماء 
اآلث�ار عىل هذا الهي�كل العظم�ي كان يف تلك الفرتة 

البعيدة عند شاطئ بحرية.
وقد اكتش�ف العلم�اء عىل هذه العظ�ام آثار عديدة 
ألس�نان حيوانات مفرتس�ة، إضافة إىل آث�ار تركها 
الناس الذين س�كنوا هذه األماكن، حيث عثر بجانب 
الهي�كل العظمي ع�ىل 30 أداة س�يليكونية صغرية 
ح�ادة، ويظه�ر أن الن�اس اس�تخدموها يف ترشيح 

الجثة وأخذ قطع اللحم. بحسب سريانغييل.
ويعتقد غالبي�ة الخرباء أن إنس�ان هايدلبريغ الذي 
ع�اش يف ه�ذه املناط�ق كان يصط�اد الفيل�ة، ومع 
ذلك كانوا يس�تفيدون حتى من لحم الفيلة امليتة يف 
غذائهم، وربما كانوا يعرفون أن الفيلة عندما تشعر 
بدن�و حتفها تأتي إىل البح�رية لتموت هناك، وكانت 

هذه فرصتها.

علماء المان يعثرون
 على هيكل عظمي لفيل 

عمره 300 ألف سنة
إن  عاملي�ة  تقاري�ر  قال�ت 
مجموعة من الباحثني حققوا 
رقًما قياس�ًيا جديًدا يف رسعة 
اإلنرتن�ت بل�غ 44.2 تريابت يف 
الثانية، لتس�مح هذه الرسعة 
بتنزي�ل  اإلنرتن�ت  يف  الهائل�ة 
محتوي�ات أكثر من 50 قرًصا 
 Blu-ray Ultra م�ن أق�راص
HD س�عة 100 جيجابايت يف 

ثانية واحدة فقط.
وت�م تحقي�ق ه�ذه الرسع�ة 
ع�ىل مس�افة تزي�د ع�ىل 75 
كيلومرتا من األلياف الضوئية 
القياس�ية باس�تخدام مصدر 
مم�ا  واح�د،  مدم�ج  رقاق�ة 
يعني أنه يمكن أن يفيد البنية 
األساس�ية الحالي�ة لأللي�اف 

يوًما ما.
وق�ال الباحث�ون إن االتص�ال 
التحتي�ة  البني�ة  يعك�س 
املس�تخدمة م�ن قبل ش�بكة 

الوطني�ة  العري�ض  النط�اق 
األسرتالية.

وتمثل النتائج »رقًما قياس�ًيا 
الرتددي«، وفًقا  للنطاق  عاملًيا 
 Swinburne ألس�تاذ جامع�ة
)ديفي�د ديفيد(، الذي يعد أحد 

أعضاء الفريق املسؤول.
يف  املش�ارك  املؤل�ف  وق�ال 
الدراس�ة واملحارض يف جامعة 

كورك�وران(  )بي�ل   Monash
إن ما يوضحه بحثنا هو قدرة 
األلياف املوجودة لدينا بالفعل 
م�رشوع  بفض�ل  األرض،  يف 
NBN، ع�ىل أن تك�ون العمود 
الفق�ري لش�بكات االتصاالت 

اآلن ويف املستقبل«.
وأض�اف »لق�د طورنا ش�يًئا 
لتلبي�ة  للتطوي�ر  قاب�اًل 

االحتياجات املستقبلية«.
وتمك�ن الباحثون من تحقيق 
ه�ذه الرسعات بفض�ل تقنية 
الدقي�ق(  )املش�ط  ُتس�مى 
micro-comb وتوف�ر طريقة 
أكثر كف�اءة ومضغوطة لنقل 
املش�ط  البيانات.وُوض�ع هذا 
الصغ�ري داخ�ل ألي�اف الكابل 
فيم�ا يق�ول الباحث�ون إنه�ا 
املرة األوىل التي ُتس�تخدم فيه 

التقنية يف تجربة ميدانية.
ويق�ول الباحث�ون إن التحدي 
يكم�ن يف تحوي�ل التقني�ة إىل 
يشء يمك�ن اس�تخدامه م�ع 

البنية التحتية القائمة«.
وأضافوا »عىل امل�دى الطويل، 
نأمل يف إنش�اء رقائق ضوئية 
متكاملة يمكنه�ا تحقيق هذا 
الن�وع م�ن مع�دل البيان�ات 
ع�رب روابط األلي�اف الضوئية 

الحالية بأقل تكلفة«.

نصائح الستهالك وقود أقل 
عند تشغيل تكييف السيارة

االثنين 25 أيار 2020 العدد 2343 السنة العاشرة

أكبر سرعة لإلنترنت في العالم تصل لـ 44 تيربايت في الثانية !

واتساب يصدر تحديثا جديدا إلنقاذ خصوصية أكثر من 2 مليار مستخدم

هاكرز يطلقون أداة لكسر حماية هواتف »أبل«

شركة يابانية ناشئة تسعى إلرسال الروبوتات إلى الفضاء بدال من الرواد
تس�عى رشك�ة ياباني�ة ناش�ئة ُتدع�ى 
جيت�اي إىل إرس�ال بع�ض الروبوتات إىل 
محطات الفضاء املدارية، بداًل من إرسال 

رواد فض�اء برشيني، فمن املعروف 
أن إرسال البرش إىل الفضاء 

التكلفة،  خطري وباهظ 
فإذا أمك�ن لروبوتات 
التحكم  ذاتية  ش�به 
ُيتحكم  روبوتات  أو 
فيه�ا ع�ن ُبع�د أن 

مهمات  تتوىل 
 ، لب�رش ا

فس�تحفظ لوكالة الفضاء اليابانية %90 
من تكلفة إط�الق كل برشى، عىل حد ما 
ذك�ره موقع بلوم�ربغ؛ وتبقى املش�كلة 
الك�ربى: رْف�ع كف�اءة الروبوتات 
بما يكفي لتحل محل البرش.

أى أن الروبوتات ستجرى 
ح�ني  يف  األبح�اث،  ه�ي 
الب�رش  فيه�ا  يتحك�م 
م�ن األرض، ع�ىل غ�رار 
التحك�م يف الطائرات بال 
تأخر  طي�ار، لك�ن م�ع 
نات�ج  طفي�ف 
انتقال  ع�ن 
رة  اإلش�ا

ع�رب 

مس�افة أكرب؛ واملتوقع أن هذا س�يجعل 
االستكش�اف أقل تكلفة وخطورة، وذلك 
بحسب موقع مرصد املستقبل اإلماراتى 

للتقنية.
ناوك�و  اليابان�ي  الفض�اء  رائ�د  وق�ال 
يامازاك�ي لبلوم�ربج: »نح�ن نحتاج إىل 
روبوتات تس�اعدنا؛ واملفرتَض أن نتمكن 
عنده�ا من أداء جمي�ع املهمات عن ُبعد، 

أو أن نرتك الروبوتات تتوالها كليًّا«.
ولعل التحدى هو صنع روبوتات صالحة 
للحل�ول محل العلم�اء، وهذا م�ا تعكف 
علي�ه جيتاي، ففى الع�ام املايض نرشت 
فيدي�و لِروب�وت تجريبي يس�تطيع أداء 
بع�ض املهمات، م�ع أن�ه تعّث�ر أحياًنا؛ 
لكن ما زال املدير التنفيذي ش�و ناكانوز 

متفائاًل بمستقبل الروبوتات الفضائية.
وق�ال للموقع »س�وف نش�هد ع�ًرا ال 
يكتفي فيه البرش بمجرد مغادرة الكوكب 
ثم العودة، وإنما سيشتغلون فيه؛ ونريد 
أن تنش�ئ روبوتاتنا قواع�د لرشكَتي بلو 

أوريجني وسبيس إكس«.

دخ�ول  م�ن 
الصيف  فص�ل 
موجة  وحل�ول 
الطق�س الحار، 
من  العديد  يق�وم 
سائقي السيارات بتشغيل تكييف 
القيادة.ويتخوف  أثن�اء  الس�يارة 
العديد منهم من استهالك كميات 
كبرية م�ن الوق�ود أثناء تش�غيل 
التكيي�ف، وه�و م�ا يجربهم عىل 
عدم تشغيله، حيث يكتفون بفتح 
نوافذ السيارة لتجديد الهواء داخل 

املقصورة.
ويقول مايك أيزمان، خبري أنظمة 
التكييف لدى رشكة »كونتيننتال«، 
إن فت�ح النواف�ذ لتجدي�د اله�واء 
داخل مقص�ورة الس�يارة عوضاً 
ليس�ت  التكيي�ف  تش�غيل  ع�ن 

بالطريقة املناسبة.
يف  أيزم�ان،  وأوض�ح 
تريح�ات لوكالة األنباء 
األملانية، أن تشغيل تكييف 
الس�يارة ل�ه العديد م�ن املميزات 

للس�ائقني، منها مساعدتهم عىل 
قي�ادة خالية من التعب واإلرهاق، 
الرتكي�ز  ع�ىل  الق�درة  بجان�ب 
أثن�اء القيادة.وأض�اف أيزمان أن 
القي�ام بصيان�ة تكييف الس�يارة 
بشكل مس�تمر يساهم عىل تربيد 
مم�ا  أرسع،  بش�كل  املقص�ورة 
يجعل اس�تهالك الوق�ود أقل.وأكد 
الخب�ري األملان�ي أن فت�ح النواف�ذ 
أثن�اء القي�ادة قد يزيد اس�تهالك 
أثناء  الوقود مقارنة باالس�تهالك 
تزي�د  حي�ث  التكيي�ف،  تش�غيل 
مقاومة الس�يارة للهواء عند فتح 
النوافذ م�ا يزيد من الجهد املبذول 

من املحرك.
ووج�ه أيزم�ان نصائ�ح لقائ�دي 
بضب�ط  باالكتف�اء  الس�يارات 
درج�ة  و24   22 ب�ني  التكيي�ف 
اله�واء  تدف�ق  وضب�ط  مئوي�ة، 
م�ن الفتح�ات الوس�طي والحيز 
املخصص لألقدام، حتى ينخفض 
اس�تهالك الوق�ود أثن�اء تش�غيل 

التكييف.

7 خطوات لحذف سجل غوغل 
باألماكن التي زرتها
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االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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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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يف  حسابه  عىل  الفيديو  مقاطع  وبحسب 
كوبي«  »الشيف  أن  الواضح  من  إنستغرام، 
الحدود،  أبعد  إىل  به  ويستمتع  الطبخ  يحب 
أثناء  املطبخ  الفوىض يف  إثارته  إىل  باإلضافة 
واملأكوالت  للوجبات  االستكشاف  عمليات 
التي يعدها.وأظهرت فيديوهات كوبي وهو 
قيامه  إىل جانب  يعد وصفات مختلفة، هذا 
مالمح  محياه  عىل  لتظهر  الوجبات،  بتذوق 
يصدر  فيما  رفضها  أو  الوصفات  قبول 

أصوتا حول النكهات أو جودة الطعام.

وقالت والدة كوبي آشيل ويان، لشبكة »يس 
إن إن« اإلخبارية األمريكية، إن الفيديوهات 
للشيف كوبي بدأت كوسيلة ملشاركة لحظات 
مع  املطبخ،  يف  ابنها  وحماسة«  »استمتاع 
األصدقاء والعائلة.وبعد فرتة أخذت صفحة 
وتسارع  باملتابعني،  تحظى  كوبي،  الشيف 
األمر بصورة كبرية بعد أن أطلقت الصفحة 
عدد  بلغ  حيث  املايض،  فرباير  نهاية  يف 

املتابعني لصفحته 200 شخصا.
إىل 100  املتابعني  أبريل وصل عدد   15 وبعد 

أما  قصرية،  فرتة  بعد  ألف   200 ثم  ألف، 
اآلن فيبلغ عدد متابعي كوبي أكثر من 1.4 
إنستغرام،  عىل  الذاتية  سريته  مليونا.ويف 
يقول الشيف كوبي إنه يحب »الطهي وتناول 

الطعام واالستكشاف يف املطبخ«.
»الطبخ هو مجرد جانب  أن  وأضافت آشيل 
يقوم  التي  العملية  األشياء  من  العديد  من 
يف  كثريا  استمتع  لقد  املنزل.  يف  كوبي  بها 
القيام بذلك«، مشرية إىل أنه شخصية كثرية 

الحركة.

انتشار  تتوقع  تكن  لم  أنها  وأوضحت 
الصفحة وزيادة أعداد املتابعني عىل اإلطالق، 
أن  سماع  أحبا  وزوجها  أنها  عىل  مشددة 
ابنهما »يرسم االبتسامة عىل وجوه كثريين 
فيه  تشتد  وقت  يف  خصوصا  العالم،  حول 
إىل ذلك« مع تفيش وباء كوفيد-19  الحاجة 
وتدابري اإلغالق.وحول الفوىض التي يخلفها 
هو  مطبخها  إن  آشيل  قالت  كوبي،  الشيف 
ويستكشف  يتعلم  كي  لكوبي  املثايل  املكان 

»برصف النظر عن الفوىض التي يحدثها«.

)أصغر شيف يف العامل( حيظى مبتابعة مليونية

بدأ األمر كمزحة 
إلضفاء االبتسامة 

على وجوه األصدقاء، 
لكن الشيف كوبي 

الصغير بات اآلن 
يحظى بمتابعة 

واسعة على 
إنستغرام، من خالل 

صفحته »كوبي 
إيتس«.

يحب الطبخ ويستمتع به  

أعلن املؤسس الرشيك والرئيس التنفيذي 
دوريس  جاك  وسكوير،  تويرت  لرشكتي 
خالل  أمواله  كل  عن  التخيل  نيته  عن 
ثروته  تبلغ  الذي  دوريس  حياته.وقال 
4.9 مليار دوالر وفقا ملجلة فوربس، إنه 
ببعضها  مرتبطة  األشياء  كل  أن  يعتقد 
أحد  تألم  »إذا  وأردف  الحياة،  يف  البعض 
حديثه  كذلك«.وخالل  أنا  أتألم  أن  يجب 
الخميس يف برنامج »يانغ سبيكس« عىل 
أندرو  السابق  الديمقراطي  املرشح  قناة 
دوريس  قال  يوتيوب،  موقع  عىل  يانغ، 
ما  كل  أفعل  أنني  من  أتأكد  أن  »أريد 
خالل  من  للمساعدة  حياتي  يف  بوسعي 
عطائي  خالل  ومن  رشكاتي،  أعمال 
يف  الرجل  تعهد  أبريل،   7 الشخيص«.يف 
دوالر  مليار  قيمته  ما  بتحويل  تغريدة 
من أسهمه يف رشكة »سكوير«، لتمويل 
املوجهة  اإلغاثة  جهود  من  مجموعة 
املستجد. كورونا  فريوس  ملواجهة 
الفتيات  صحة  دعم  دوريس  قرر  كما 
وتعليمهن، وقال يف سلسلة تغريدات إنّه 
سيحّول رأس ماله من األسهم يف رشكة 
املدفوعات  يف  املتخّصصة  »سكوير« 
»ستارت  الخريية  مؤسسته  إىل  الرقمية 
سمول«، مشرياً إىل أّن قيمة هذه األسهم 
تبلغ مليار دوالر وتناهز 28 يف املئة من 
ألّن  اآلن؟  »ملاذا  ثروته.وأضاف  إجمايل 
بصورة  ملّحة  أصبحت  االحتياجات 
خالل  التأثري  أرى  أن  وأريد  متزايدة، 
يكون  »أن  يف  أمله  عن  معرباً  حياتي«، 
للقيام بيشء  لآلخرين  إلهام  هذا مصدر 
دعونا  لذلك  جداً،  الحياة قصرية  مماثل. 
ملساعدة  اليوم  وسعنا  يف  ما  كّل  نفعل 

الناس اآلن«.
فرد  من  ترّبع  أضخم  األرجح  عىل  وهذا 
وباء  ملكافحة  الرامية  للجهود  واحد 
يف  سواء  املدمّرة  وتداعياته  كوفيد-19 

الواليات املتحدة والعالم بأرسه.

مطاعم  تستعني 
بدمى إلقناع الزبائن 

بالعودة إليها !

مؤسس تويرت يقرر 
التربع بكامل ثروته!

يف  املطاعم  أصحاب  بعض  استعان 
بدمى  فيلنوس،  الليتوانية،  العاصمة 
راقية  ومالبس  مهرجني  قبعات  ترتدي 
إقناع  أجل  من  املقاعد  عىل  للجلوس 
الزبائن بالعودة إليها بعد رفع إجراءات 
كورونا،  فريوس  بسبب  العام  العزل 
اتباع  عىل  نفسه  الوقت  يف  ومساعدتهم 
خارج  وهم  االجتماعي  التباعد  قواعد 

منازلهم.
وقال بريني تري براك، بحسب ما نرشته 
لهذه  »لجأ  إنه  لألنباء:  »رويرتز«  وكالة 
الفكرة بعدما هاله منظر خواء مطعمه 
يف  القديمة  البلدة  يف  فتحه  أعاد  الذي 

العاصمة فيلنوس«.
وحتى عندما بدأ زبائن املطعم يف العودة 
بالقيود  االلتزام  صاحبه  عىل  كان  إليه 
بني  فاصلة  مسافات  عىل  والحفاظ 
الطاوالت، مما أفسد املنظر العام داخل 

املطعم.
ليتوانيا  يف  مطاعم  زبائن  تساعد  دمى 

عىل االلتزام بالتباعد االجتماعي
بمصممني  لالستعانة  براك  تري  لجأ  لذا 
مالبس  تصميم  منهم  وطلب  محليني 
ووضعهم  األزياء،  عرض  دمى  لبعض 
عىل مقاعد الطاوالت التي ينبغي أن تظل 
خالية طبقا لقواعد التباعد االجتماعي.

كل  »عندما وضعنا  براك:  تري  واستطرد 
الفور  عىل  شعرت  أماكنها،  يف  الدمى 
لذلك  كان  العدد..  كامل  املطعم  وكأن 

تأثري أفضل«.
وأضاف: »شعرنا بأن األمر عىل ما يرام«.
واملطاعم  املقاهي  براك  تري  وشجع 
بهدف  ملبادرته  االنضمام  عىل  األخرى 
وسيتم  بأكمله.  املطاعم  قطاع  إنعاش 
توزيع 60 دمية عىل 14 مطعما يف البلدة 

عىل مدى األسبوعني املقبلني.

والدة قطة بوجهني يف أمريكا !

أثار ظهور حيوان غريب يتجول يف أحد شوارع والية أالسكا األمريكية، 
اندهاش املارة، فقام أحدهم بالتقاط فيديو له.

»املوظ«،  لحيوان  فيديو  مقطع  الربيطانية،  صن«  »ذا  صحيفة  نرشت 
أحد  يف  يتجول  وهو  الطويلة،  القرون  ذو  األيائل،  أنواع  أحد  يعد  الذي 

شوارع الوالية.
وحيوان »املوظ« هو حيوان ثديي من عائلة فقاريات العنق، ويوجد له 

قرون طويلة ومتفرقة بطريقة غريبة.
الخرضاء  املساحة  عىل  يميش  وهو  الفيديو،  يف  الحيوان  هذا  ويظهر 
تتبع  األشخاص  بعض  يحاول  بينما  الوالية،  يف  طريقني  بني  الفاصلة 

حركته بامليش بالسيارة يف اتجاه الخلف.

فازت امرأة إيطالية بلوحة لبيكاسو تقدر قيمتها بمليون يورو )1.1 مليون دوالر( يف سحب 
خريي، حسبما أعلن املنظمون.وفازت املرأة بالجائزة يف حدث دويل أطلق عليه »1 بيكاسو 
مقابل 100 يورو« تحت إدارة دار كريستيز للمزادات ومنظمة »كري« للمساعدات لتمويل 
مرشوعاتها يف أفريقيا.ودفع كل مشارك 100 يورو مقابل تذكرة عرب اإلنرتنت. وتم اختيار 
 5 من  أكثر  السحب  وجمع  للمزادات.  كريستيز  دار  جائزة  عىل  إلكرتوني  سحب  يف  الفائز 
ماليني يورو وشاركت أكثر من 100 دولة فيه. وكان من املقرر أن يقام هذا الحدث يف 30 

مارس، لكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا.

حملة »يوم أبكر«، مبادرة تحشد 
املتعايف من »كوفيد 19«،  الشباب 
املتدنية،  الخطر  نسبة  صاحب 
تحدٍّ  »تجربة  يف  للمشاركة 
لقاح  تطوير  بغية  إنسانية«، 

لفريوس »كورونا« الجديد.
فيما  تطوعوا،  الشباب  من  آالف 
لقاح  إليجاد  يتزاحمون  العلماء 
»كوفيد  بـ  طوعاً  لإلصابة  فاعل، 
وترية  يرّسعون  عّلهم   ،»19
الذين  الشباب  أن  األبحاثومع 
تسجلوا كمتطوعني للحملة، وهم 
من أكثر من دولة، ال تربطهم أي 
إال  للمتابعة،  قانونية  التزامات 
شهدت  انطلقت،  منذ  الحملة  أن 
 24 أبدى  حيث  الدعم،  من  فيضاً 

ألف شخص من أكثر من 100 بلد، 
التجارب  يف  باملشاركة  اهتماماً 
املبادرة  تسمية  البحثية.وتمت 
النماذج  ألن  النحو،  هذا  عىل 
ترسيع  بأن  قّدرت  قد  اإلحصائية 
واحد،  بيوم  اللقاح  قبول  عملية 
من شأنه أن ينقذ 7120 شخصاً، 
وأن ترسيع وترية التطوير بمعّدل 
ثالثة أشهر، قد ينقذ حوايل نصف 

مليون إنسان.
العلمية  التجارب  وتخترب 
وفاعلية  أمان  النموذجية، 
عىل  العالج  تطبيق  عرب  اللقاح، 
نتائج  ومقارنة  األشخاص،  آالف 
املرىض  مع  الدراسة  مجموعات 

الذين لم يتلقوا العالج

عيد  أيام  بأول  السبت  وموريتانيا  الصومال  من  كل  احتفلت 
الفطر، وهما الدولتان الوحيدتان اللتان احتفلتا السبت بالعيد 
إنه قد يكون حدث  الدويل  الفلك  العربي.وقال مركز  العالم  يف 
الدول اإلسالمية  الجمعة يف بعض  الهالل أمس  خطأ يف رؤية 

التي أعلنت السبت أول أيام عيد الفطر.
موقع  يف  صفحته  عىل  له  تغريدة  يف  الفلكي،  املركز  وأوضح 
مثل  دول  عدة  أن  الجمعة  »تويرت«،  االجتماعي  التواصل 
موريتانيا، والصومال، والسنغال، ومايل قد تكون يف الحقيقة 
شوال.هناك  كهالل  اعتماده  وتم  عطارد  كوكب  شاهدت 
الهالل  رؤية  األفريقية  الدول  إعالن بعض  استفسارات حول 
مساء يوم الجمعة عىل الرغم من غروب القمر قبل الشمس 
الزهرة  كوكبي  أن  إىل  يشار  اإلسالمي.  العالم  دول  جميع  يف 

الغربي وبشكل متقارب  األفق  كانا متواجدين فوق  وعطارد 
جدا والفت للنظر كما هو مبني يف الصور املرفقة. قد يكون هذا 
كانا متواجدين  الزهرة وعطارد  »كوكبا  السبب.وأضاف:  هو 
فوق األفق الغربي وبشكل متقارب جدا والفت للنظر، كما هو 

مبني يف الصور املرفقة، قد يكون هذا هو السبب«.
تحت  القمر  موقع  توضح  »صورة  أخرى:  تغريدة  يف  وتابع 
عطارد  وموقع  الجمعة،  يوم  الشمس،  غروب  لحظة  األفق 
من  يظهر  كما  وذلك  الغربي،  األفق  فوق  املتقاربني  والزهرة 
عربية،  دولة  بينها  إفريقية  دول  إفريقيا«.وأعلنت  غرب 
واحتفلت  الجمعة،  مساء  شوال  هالل  رؤية  من  تمكنها  عن 
الدول  السبت، خالفا إلعالن غالبية  أمس  املبارك  الفطر  بعيد 

اإلسالمية أن العيد األحد واالثنني.

املراقب العراقي/ متابعة...

حيوان غريب يف شوارع أالسكا األمريكية يدهش املارة !

عطارد سبب العيد السبت يف موريتانيا والصومال !

صدمت عائلة من والية أوريغون األمريكية لوالدة قطة ذات 
وغرايف. بسكويت  اسم  الهرة  عىل  العائلة  وأطلقت  وجهني، 
فيديو  ومقاطع  صورا  وزوجها،  أمريكية  سيدة  ونرشت 
للقطة الصغرية حديثة الوالدة تعاني من حالة مرضية نادرة، 
وهو اضطراب خلقي نادر يعرف باسم ثنائية الوجه أو قطط 
جانوس.وال تضع صاحبة القطة كييل أمال كبريا يف أن يظل 
الحيوان عىل قيد الحياة، ولكنها الحظت أن شهيتها مفتوحة 
لتناول الطعام، وتتحرك بدون عائق يف جسدها.ولدى القطة 
فمان، وهي قادرة عىل الرضاعة من خالل أحد الفمني بينما 
تصدر مواء من اآلخر يف نفس الوقت. وقد تسبب ذلك يف بعض 
املشاكل أثناء إطعام الحيوان.وأبدت كييل رغبتها يف االعتناء 
بتبني  العائلة  القطة وحتى عرض مستخدمون عىل  وتربية 
االضطراب  بهذا  املصابة  القطط  أن  الصغرية.يذكر  الهرة 
بسبب  األكثر  عىل  الوالدة  بعد  أسبوع  سوى  عادًة  تعيش  ال 
بهذا االضطراب وعاش  العيوب، لكن يوجد قط كان مصاباً 

ملدة 15 عاماً.

نفوق متساح هرب خالل احلرب العاملية الثانية

عون لإلصابة بـ )كورونا(
ّ
 ألجيال املستقبل : يتطو

ً
إنقاذا

أيرلندية  عسكرية  هليكوبرت  طائرة  من  معدني  باب  سقط 
إنقاذ.وقال  عملية  تنفيذها  أثناء  دبلن،  يف  ثانوية  مدرسة  عىل 
الخلفي  الباب  إن  له،  ترصيح  يف  اإليرلندي  الجيش  باسم  متحدث 
جنوب  كاسمينت  مطار  إىل  الهليكوبرت  طائرة  عودة  أثناء  انفصل 
املحيل. بالتوقيت  عرصا  السادسة  الساعة  قبل  العاصمة  غرب 
وتستخدم   ،»AW139« نوع  من  بابها  انفصل  التي  الطائرة  فإن 

للخدمات الطبية، وهبطت الطائرة بسالم يف منطقة مويل بارك يف 
أي  إىل عدم وجود  الصحيفة  دبلن.وأشارت  مدينة  إحدى ضواحي 
ضحايا نتيجة الحادث، وأن املروحية كانت تنفذ عملية إنقاذ ونقل 
مكان  إىل  اإليرلندية  الرشطة  دبلن.ووصلت  مستشفى  إىل  مرىض 
الحادث )مدرسة ثانوية( خالل خمس دقائق فقط، واعيدت الباب 

إىل سالح الجو اإليرلندي.وبدأت السلطات تحقيقا حول الحادثة.

سقوط باب طائرة عسكرية على مدرسة !

إيطالية تفوز بلوحة لبيكاسو !

دخلت معمرة يابانية بعمر 90 عاما موسوعة غينيس العاملية كأكرب 
اليابانية  املعمرة  العالم.وتمتلك  يف  الفيديو  ألعاب  يمارس  إنسان 
هاماكو موري، قناتها الخاصة عىل »يوتيوب« والتي تبث من خاللها 
الالعبة  االحرتافية.وحصلت  الفيديو  ألعاب  بأداء  لقيامها  مشاهد 
العبة  كأكرب  غينيس  موسوعة  من  شهادة  عىل  مايو  شهر  يف  الجدة 
يف العالم بعمر حوايل 90 عاما، بحسب »سكاي نيوز«.وبدأت الالعبة 
اإللكرتونية  األلعاب  مع  مسريتها  اليابانية  شيبا  مدينة  يف  املولودة 
الجدة قناتها عىل »يوتيوب« عام 2015، والتي  قبل 39 عاموأطلقت 
الفيديو  ألعاب  من  مشاهد  فيها  وتبث  الجدة«،  »الالعبة  اسم  تحمل 
املتنوعة مثل ألعاب السيارات وغريها.وأكدت الالعبة اليابانية 
بطريقتها املرحة إىل أنها لهذه اللحظة تشعر بالحزن 
عند خسارتها أي لعبة، وأن ألعابها املفضلة هي لعبة 

السيارات الشهرية »غراند ثفت أوتو«.

)الالعبة اجلدة(
 تدخل موسوعة غينيس ! 

العاملية  الحرب  أثناء  نفق تمساح كان قد هرب من حديقة حيوان برلني 
ذكرت  حسبما  عاما،   84 عمر  عن  حينها،  روسيا  إىل  نقله  وتم  الثانية، 
ساتورن،  املسمى  التمساح،  ونفق  السبت.  اليوم  موسكو  حيوان  حديقة 
يف  الحيوان  حديقة  حراسه.وذكرت  ذكر  حسبما  العمر،  يف  تقدمه  بسبب 
بيان إن »ساتورن تمتع بحياة طويلة ومتنوعة .. وهذا عمر رائع للغاية«، 
وأضافت أن متوسط عمر التماسيح يف الحياة الربية يرتاوح بني 30 و 50 
عاما.وولد ساتورن يف الواليات املتحدة عام 1936 تقريبا ونُقل إىل حديقة 
البالغ طوله 5ر3 مرت يف 23 ترشين  التمساح  برلني، ومنها هرب  حيوان 
ثان/نوفمرب 1943. وبقي الحيوان عىل قيد الحياة بمفرده خالل السنتني 
املتبقيتني من الحرب. وعثر عليه جنود بريطانيون عام 1946، ويف تموز/

يوليو من ذلك العام ، تم نقله إىل موسكو.


