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الكاظمي بانتظار المثول أمام القضاء بتهمة 
»الخطف والترهيب«

مطرقة العدالة تالحق »ابن مشتت«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
يس�تعد رئيس ال�وزراء، مصطفى عب�د اللطيف 
باس�م  إعالمي�اً  املع�روف  الغريب�اوي،  مش�تت 
القض�اء  أم�ام  للمث�ول  الكاظم�ي،  مصطف�ى 
العراقي عىل خلفية دعوى قضائية س�وف ترفع 
ضده بتهمة »خطف« عدد من منتس�بي الحش�د 

الشعبي.
وجرت عملية »الخطف« التي طالت 13 منتس�باً 
يف الل�واء 45 التاب�ع لهيئ�ة الحش�د، يف ظ�روف 
غامض�ة، بعدما أقدمت قوة م�ن جهاز مكافحة 
اإلرهاب يرافقها عسكريون أمريكيون مدججون 
بالس�الح، باقتح�ام مق�ر الل�واء ليل�ة الخميس 
املاضي�ة، الكائ�ن يف منطق�ة البوعيث�ة التابع�ة 

للدورة جنوبي العاصمة بغداد.
ولم تصدر حكومة الكاظمي حتى اآلن، تفس�رياً 
واضح�اً يربر حيثي�ات »العم�ل الصبياني« الذي 
أقدم عليه رئيس�ها، األمر الذي يرجعه مراقبون، 
إىل وجود نوايا ل�«خلط األوراق« وإصدار روايات 
مغلوط�ة باالعتماد عىل »الجي�وش اإللكرتونية« 
الت�ي يديرها مستش�ارو الكاظمي، وهو ما دفع 
املسؤول األمني للمقاومة اإلسالمية كتائب حزب 
الله، أبو عيل العس�كري، لرسد الرواية الحقيقية 

لألحداث أمام الرأي العام.
ون�ر العس�كري تغريدة ع�ىل حس�ابه بموقع 
التواصل االجتماعي تويرت،  تحدث فيها بإسهاب 
ع�ن »فتنة الخمي�س«، قائال: »أرس�ل مصطفى 
مش�تت بتدبري من قبل األمريكان قوة من اإلخوة 
يف جه�از مكافحة اإلره�اب دون علمهم بطبيعة 
املس�تهدف يف منطق�ة البوعيث�ة، وت�م اقتح�ام 
مقرين )دعم لوجس�تي( للحش�د مثبتني رسميا 
يف الهيئ�ة وال يوجد فيهما أي قوة عس�كرية غري 
عدد قليل من الحمايات بس�بب ظروف الجائحة 
والذين ال يملكون أم�راً بإطالق النار عىل أي قوة 

عراقية«.
وأش�ار إىل أن�ه »يف تم�ام الس�اعة الواح�دة بعد 

منتص�ف ليلة الجمعة املاضي�ة صالت مجموعة 
م�ن األفواج والش�باب املخلصني داخ�ل املنطقة 
الخ�راء ومحيطه�ا وأحكم�وا الس�يطرة عىل 
بعض املناطق ما استدعى حضور قوات املقاومة 
الخاصة الس�تيعاب املوقف خارج املنطقة كي ال 

يخرج الوضع عن السيطرة«.
ويف تم�ام الس�اعة الرابع�ة م�ن فج�ر الجمعة، 
الش�باب  تس�ليم  ع�ىل  الكاظم�ي  »أُج�رب« 
»املختطفني« لقوة من الحش�د الش�عبي، وجرى 
نقله�م الحق�اً بالتفاهم م�ع الكتائ�ب إىل إحدى 
مقرّات الحشد، »ُمطلَقي الرساح بدار الضيافة«، 
وفقاً لرواية العس�كري الذي علّ�ق قائالً: »عملنا 
عىل إنهاء إجراءات وضعهم القانوني بعدما كان 
ابن مش�تت قد أمر أحد القضاة لتوريطهم بتهم 

كيدية«.
وبعد انتهاء حادثة »االختطاف« واحتواء األزمة، 
ل�م يج�د الكاظمي خي�اراً أمامه س�وى »التعّهد 
بعدم تكرار أعمال صبيانية كهذه«، حيث يش�ري 
أبو عيل العس�كري إىل حصول »ابن مشتت« عىل 
»كفال�ة البعض م�ن داخل الحكوم�ة وخارجها 

ومن داخل البلد وخارجه«.
وتعليقاً عىل ذلك، يقول املختص بالش�أن األمني 
عب�اس الع�رداوي ل�«املراقب العراق�ي«، إن »ما 
ج�رى هو تضلي�ل لل�رأي العام ومحاول�ة دنيئة 
من قب�ل الكاظمي لإلطاحة بني األجهزة األمنية، 
مس�تغالً التش�ويش الحاصل يف قضية مجاهدي 
اللواء 45 الذي�ن اتهموا بعمليات إرهابية ووجود 
منص�ات إلطالق الصواريخ وأنهم خارج س�يادة 
الدولة«، مش�ريا إىل أن »القضاء دحض اليوم كل 

هذه التهم وأثبت براءتهم«.
ويضيف العرداوي أن »إثبات الرباءة يكفي لكشف 
هذه املؤامرة التي أريد من ورائها إشعال فتنة لوال 
الرد الرسي�ع واإليجابي والواعي والحكيم لقيادة 
الحشد الش�عبي، واتخاذ اإلجراءات املناسبة من 

خالل تحويل األمر إىل مديرية األمن يف الحشد«.

ويش�ري الع�رداوي إىل أن »األه�م م�ن ذل�ك ه�و 
االس�تجابة للقضاء والقانون العراقي من خالل 
إبق�اء املعتقلني تح�ت أمرة القض�اء وإخراجهم 

بقرار قضائي حر«.
وي�ردف قائال: »كل م�ا حصل ه�ي مؤامرة عىل 
الع�راق وأمنه، ورس�الة كان يرغب الكاظمي أن 
يحملها يف جعبته قبل زيارته ألمريكا لكي ترىض 

عن�ه يف ق�ادم األي�ام عىل خلفي�ة مل�ف اعتقال 
املجاهدين«.

ويف مس�عى منه�ا للحفاظ ع�ىل »م�اء الوجه«، 
لم تق�ر حكومة الكاظم�ي حت�ى اآلن، باإلفراج 
عن املنتس�بني »املختطف�ني«، ومازال�ت تتعامل 
ب�«ضبابي�ة« مع الرأي الع�ام العراقي، للتغطية 
عىل »فش�ل« عملي�ة الهجوم املدعوم�ة أمريكياً، 

حسبما يرى مراقبون.
ويف ختام تغريدته، ذكر املس�ؤول األمني لكتائب 
ح�زب الل�ه: »الي�وم أنهين�ا جمي�ع اإلج�راءات 
القانوني�ة م�ن الته�م الكيدية املوجه�ة لإلخوة 
وس�يتم رفع دعوى خطف ضد مصطفى مشتت 
وسُيبث إن شاء الله تعاىل لقاء متلفز مع الشباب 

املحررين بتفصيل أكثر
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الجيش الصيني يحصل على موافقة 
الستخدام لقاح لعالج »كوفيد-19«

عن فيروس كورونا  وفوبيا »الجائحة«
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
أك�د األمني العام للمقاومة اإلس�المية كتائب حزب الله، 
أمس اإلثنني، أن سالح املقاومة لن ُيحرص إال بيد صاحب 
الع�رص والزمان اإلم�ام الحجة ابن الحس�ن )عجل الله 

فرجه الريف(.
وذك�ر األم�ني الع�ام للكتائ�ب يف بي�ان مقتض�ب تلقت 
»املراق�ب العراق�ي« نس�خة من�ه أن  »ِس�الَح املُقاَوَمِة 
عيَِّة، َولَْن ُيَسلََّم  ِع َوالرَّ اإلس�الِمّيِة ُهو أَْصُل أُْصوِل الرَّ

إال ِبَيِد َمْواَلنا ابِن الَحَسِن َسالُم اللِه َعلَيِه«.
�الح إال  وأض�اف البيان : “لَ�ْن َيْحرُصَ أْو ُيحيَص هذا السِّ
َصَحاَبُت�ُه ال�� ۳ ۱ ۳ أيَدُه�م اللُه«، واختت�م األمني بيانه 

ُحُف«. بالقول: »ُرِفَعِت األقالُم َوَجّفِت الصُّ

األمين العام لكتائب حزب 
اهلل: سالحنا لن يسلم

 إال بيد اإلمام الحجة »عج«

المراقب العراقي/بغداد...
دعا النائب السابق محمد اللكاش، امس 
االثنني، رئيس ال�وزراء الحايل مصطفى 
الكاظم�ي االس�تقالة او االتج�اه صوب 

االنتخابات املبكرة.
وقال اللكاش يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراقب العراقي« ان »الكاظمي خيارين 
ال ثالث لهما وهي: اما تقديم اس�تقالته 
او امليض بتحديد موعد إلجراء االنتخابات 

املبكره لطمأنة الشارع العراقي«.
يس�تطيع  ال  »الكاظم�ي  أن  وأض�اف، 
تنفيذ اإلمالءات االمريكية النها تصطدم 
بجدران كونكريتية من الصعب اخرتاقها 
ولذلك هناك خش�ية من اعادة س�يناريو 
صهي�و  بأي�ادي  الع�راق  يف  الحري�ري 
امريكية يف حالة عدم تنفيذ إمالءاتهم«.

وتابع اللكاش، أنه “ينبغي عىل الكاظمي 
ابعاد فريقه وهم اغلبهم ممن س�اهم يف 
حال�ة الف�وىض التي يش�هدها البلد منذ 
اكث�ر م�ن 9 اش�هر واالس�تعانة بفريق 
خرباء م�ن الوطنيني املخلص�ني”، مبينا 
أنه “ش�خصيا م�ع املهلة الت�ي وضعها 
التي�ار الصدري وهي املئة ي�وم ملراجعة 

اداء الكاظمي”.

نائب سابق يدعو 
الكاظمي لالستقالة
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بغداد
الوفاةالشفاءاالصابات

البصرة
الوفاةالشفاءاالصابات

كركوك
الوفاةالشفاءاالصابات

ديالى
الوفاةالشفاءاالصابات

اربيل
الوفاةالشفاءاالصابات

النجف االشرف 
الوفاةالشفاءاالصابات

سليمانية
الوفاةالشفاءاالصابات

االنبار
الوفاةالشفاءاالصابات

42775333218127650313576674027287481951445911

المراقب العراقي/ احمد محمد...
بات من املؤكد أن املترر الوحيد من عملية 
ال�دورة ه�و األداة االمريكي�ة الت�ي نفذتها 
وب�ال تردد أال وهو رئي�س الوزراء مصطفى 
الكاظمي من خالل فقدانه للدعم الس�يايس 
له ولحكومته بسبب ترصفه األخري واعتدائه 
ع�ىل الحش�د الش�عبي، ويف الوق�ت ذاته قد 
ج�ددت هذه العميل�ة اإلرصار ع�ىل التالحم 
بني قوتي الحشد الش�عبي وجهاز مكافحة 
اإلرهاب، خصوص�ا وأن لهما باعا طويال يف 

تحقيق النرص عىل داعش. 

مراقب�ون يف الش�أن الس�يايس اعت�ربوا أن 
ب�اءت  وس�فارتها  واش�نطن  مخطط�ات 
بالفش�ل، وأضافت نقطة ضعف جديدة عىل 

حكومة الكاظمي.
وبع�د م�يض ثالثة أي�ام عىل عملي�ة الدورة 
الخارق�ة للقانون والدس�تور، والتي نفذتها 
ق�وات جه�از مكافح�ة اإلره�اب وبتوجيه 
م�ن رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، 
أعلن املتحدث باس�م املكتب السيايس لكتلة 
»صادق�ون«  محمود الربيعي، أمس اإلثنني، 
إطالق رساح جميع الذي�ن تم اعتقالهم من 

قبل جهاز مكافحة اإلرهاب بعملية الجمعة.
وع�دت أوس�اط سياس�ية وش�عبية ه�ذه 
األمني�ة  لألنظم�ة  خرق�ا  بأنه�ا  العملي�ة 
والقانوني�ة العام�ة، مبين�ني أنه�ا محاولة 
لش�ق الصف األمني بني القوات التي حققت 
الن�رص ع�ىل الجماعات اإلجرامية يف س�وح 
القتال. وحسب مصادر سياسية فقد أكدت 
أن هذه العملية جاءت بإرادة أمريكية لخلق 
فجوة بني الحش�د الش�عبي وباقي الصنوف 

األمنية ومنها جهاز مكافحة اإلرهاب.
وبعد عملية اإلف�راج، يبدو أن املخطط الذي 

كان�ت ترس�مه واش�نطن حاول�ت تنفي�ذه 
بواس�طة َعرّابه�ا مصطف�ى الكاظم�ي قد 
باء بالفش�ل، خصوص�ا وأن جميع املعنيني 
بالش�أن األمني الداخيل يؤكدون عىل أهمية 
رص الصفوف بني الحش�د الشعبي والقوات 

األمنية األخرى.
واعت�رب النائ�ب عن تحال�ف الفت�ح مختار 
املوس�وي، أن الحكوم�ة العراقية مش�غولة 
ب�زرع الفتن�ة بني الق�وات األمني�ة وال تأبه 

للتوغل الرتكي.
تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي 
أق�ر الربملان آلية اق�رتاض خارجية وداخلية 
م�ن أج�ل تمويل روات�ب املوظف�ني وبعض 
املش�اريع االس�تثمارية ,يف ظ�ل انخف�اض 
أسعار النفط عامليا وتخفيض العراق إنتاجه 
حس�ب مقررات أوب�ك , فضال ع�ن جائحة 
كورونا التي اجتاحت دول العالم والتي أثرت 
س�لبا عىل اقتصادياته  والع�راق أيضا عانى 

كثريا من جرائها، ما أثر عىل الوضع املعايش 
ألبنائه .

البن�ك املرك�زي أبل�غ مجلس الن�واب بوقت 
س�ابق تخوف�ه م�ن السياس�ة االقتصادية 
الخاطئة للحكومة، وهذا قد يمنعه من منح 
أية قروض مالية يف الوقت الراهن , ويربر ذلك 
بس�بب ارتفاع الديون الداخلي�ة والتي تبلغ 
نحو 40 ترليون دين�ار تمثل حواالت خزينة 

وسندات مخصومة لدى املصارف الحكومية 
والبن�ك املركزي , وقد يضطر األخري إلقراض 
الحكومة بس�بب القرارات الرس�مية ,علما 
أنه�ا تتعارض م�ع قانون اس�تقاللية البنك 
املركزي. الحكومات الس�ابقة التي اقرتضت 
م�ن البنك املركزي لم ُتِع�ْد كامل الديون , بل 

وضعتها شماعة لحلول أزماتها الداخلية .
 والقاع�دة االقتصادي�ة تش�ري إىل أن البل�د 

عندما يك�ون مديناً ويدفع ديون�ه والفوائد  
بعمل�ة البل�د الدائ�ن )ال�دوالر( ف�إن عبء 
الدي�ون املرتتبة عليه يف ه�ذه الحالة تزداد يف 
املوازن�ة العامة للدولة حي�ث يتم تخصيص 
كمي�ة أكرب من عملته الوطنية س�داداً لدينه 
بالعمل�ة األجنبية وبالتايل س�تزيد من عجز 

املوازنة االفرتايض.
تفاصيل اوسع صفحة 3

»سيُف« الَوْعي يكِسُر »خنجَر« الفتنِة 
األمريكيِة لإليقاِع بيَن الحشِد وإخوِتِه

سياسات اقتصادية »عرجاء« تقود البلد 
نحو »االفالس«  المراقب العراقي/بغداد...

طال�ب تحال�ف الفت�ح،  امس االثن�ني، إىل عقد جلس�ة 
طارئة واس�تضافة رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، 
ووزير الصحة حسن التميمي، ملناقشة األداء الحكومي 
بخصوص فريوس كورونا، مبين�ًا ان الحكومة لم تتخذ 
الدور املناسب ملواجهة االزمة. وقال القيادي يف التحالف 
س�عد الس�عدي يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« انه »لغاية الي�وم، حكومة الكاظم�ي لم تؤِد 
ال�دور املناس�ب ملواجهة أزمة ف�ريوس كورونا، رغم أن 
الوب�اء كان م�ن أب�رز امللف�ات التي ت�م االتف�اق عليها 
ب�ني القوى السياس�ية والكاظمي عند تكليفه برئاس�ة 

الحكوم�ة«، مبين�اً أن »اإلج�راءات الحكومي�ة ليس�ت 
باملس�توى املطل�وب«. وأض�اف، أننا »مع عقد جلس�ة 
طارئة ملجل�س النواب، بحض�ور الكاظم�ي والتميمي، 
ملناقش�ة اس�باب االخفاق يف قضية مواجه�ة أزمة وباء 
ف�ريوس كورونا، خصوص�اً بعد االرتف�اع الكبري يف عدد 
الوفي�ات واالصابات«، مش�رياً إىل أن »ه�ذا االرتفاع يدل 
ع�ىل ان هناك فش�اًل يف اداء وزارة الصحة«. ولفت اىل أن 
»أهم يشء لدينا اآلن مصلحة الش�عب العراقي، وكيفية 
مواجه�ة أزم�ة وباء ف�ريوس كورون�ا، اذا كان ذلك من 
خالل تغيري الوزير او متابعته أو حثه عىل العمل، فاملهم 

أن يكون هناك دور للحكومة يف التصدي لهذه األزمة«.

المراقب العراقي/بغداد...
اإلس�المية  والجماع�ة  التغي�ري  حركت�ا  دع�ت 
املعارضت�ني، امس االثنني، اىل القض�اء عىل رواتب 

الفضائيني يف اقليم كردستان.
واف�ادت وس�ائل اع�الم كردي�ة تابعته�ا »املراقب 
العراقي« أن »حركتي التغيري والجماعة اإلسالمية 
ناقش�تا خالل إجتماع لهما األوضاع الراهنة وسبل 
معالجة املشكالت التي تعصف بإقليم كردستان«.

وق�ال درب�از محمد عضو وف�د املف�اوض لحركة 
التغيري يف ترصيحات صحافية ان »اللقاء بني حركة 
التغي�ري والجماع�ة اإلس�المية بحث ع�دة محاور 

أبرزها ما يتعلق باألوضاع الحالية يف كردستان«. 
واضاف انه »بالرغم من ان حركة التغيري مشاركة 

يف الحكوم�ة بالوق�ت الحايل والجماعة اإلس�المية 
يف املعارض�ة إال أن ه�ذا األمر لن يؤث�ر عىل طبيعة 
اىل أن »اج�راء  العالق�ات ب�ني الطرف�ني، مش�رياً 
اإلصالح�ات العاجلة وعىل مختلف املس�تويات هو 
الح�ل الوحيد للخروج من هذه األزمة التي يمّر بها 

اإلقليم السيما اإلقتصادية«.
اىل ذل�ك قال ريبوار حمد املتحدث الرس�مي باس�م 
الجماعة االسالمية إن »اإلجتماع الذي إنعقد اليوم 
اإلثن�ني بني حرك�ة التغي�ري والجماعة اإلس�المية 
ش�دد عىل رضورة إجراء اإلصالح�ات الحقيقية يف 
ملف النفط والغاز ومحاربة الفس�اد وقطع رواتب 
»الفضائي�ني«، مؤكدا »رفض الجماعة االس�المية 

لقرار استقطاع نسب من رواتب املوظفني«.

الفتح يطالب باستضافة رئيس الحكومة 
في البرلمان

كتل كردية: من الضروري القضاء على رواتب 
»الفضائيين« في االقليم 

كاتانيتش يقرر استدعاء العاني لقائمة 
المنتخب األولية
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املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنلت مديريلة مكافحلة إجرام بغلداد، امس االثنلني، القبض على أربعة متهمني 
بالرسقلة يف العاصمة.وقاللت املديرية يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسلخة منه، 
إن »إخباراً ورد برسقة عجلة من أمام أحد الدور السلكنية وسلط بغداد، وعى الفور 
تلم اخذ املوافقات الرسلمية واالنتقلال إىل محل الحادث للمبلارشة بالتحري وجمع 
املعلوملات التلي أدت اىل التوصلل للجاني والقبلض عليه وضبلط العجلة املرسوقة 

بحوزته وإعادتها إىل مالكها الرشعي وفق الضوابط األصولية«.
وأضافلت املديرية، أن »مفارز مكتب مكافحة إجرام )النهروان( تمكنت من القبض 
عى ثالثة متهمني آخريلن بالرسقة قاموا برسقة أموال ومصوغات من إحدى الدور 
السلكنية رشق العاصمة«، مشلرًة إىل »تدويلن أقوال املتهمني قضائيلًا باالعرتاف، 

واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم وفق املادة )٤٤٣( ق.ع«.

املراقب العراقي/ بغداد...
كشلفت املتحدث باسلم قيلادة العمليات املشلرتكة اللواء 
تحسلني الخفاجي، املس االثنني، عن انطلالق 1٣ عملية 
عسلكرية منذ مطلع العام ولغايلة االن، مبينا ان الحمالت 
تهدف القتلالع جذور داعلش اإلرهابي.وقلال الخفاجي، يف 
ترصيلح تابعته »املراقب العراقي« إن »تكرار إطالق العمليات 
العسلكرية، مبني عى ضوء معلومات مسلبقة«، موضحا أن 
»اإلرهابيلني يحاولون اسلتغالل أي ظلرف بالعراق«.وأضاف 
»صحيلح أننلا نجحنلا يف تطهلر األرايض وأخرجنلا تنظيلم 

داعش من العراق، لكن لغايلة اآلن هناك خاليا نائمة، وتوجد 
جذور وحواضلن لها. ولهذا، العمل العسلكري واألمني يجب 
أن يكون مسلتمراً من أجل الضغط إلنهاء وجود هذا التنظيم، 
والعمليات تحقلق نجاحاً كبراً«.وبلني الخفاجي أن »داعش 
سليطر على األرايض العراقيلة ألكثلر من ٣ سلنوات ونصف 
السلنة، واسلتطاع خالل هذه الفرتة التغلغلل داخل املناطق، 
وليس من السلهولة االنتهاء منه من خالل عمليات عسكرية 
محلدودة، وخاليلا التنظيم لغاية السلاعة ما زاللت موجودة 

وهناك حواضن لها«.

شريف روما ....

إصبع عىل الجرح ..  

ْدناه كثرا  مثل شعبي مشهور سمعناه من آبائنا وردَّ
))رشيلف روما(( لكن األعلم األغلب ال يعرف من هو 
رشيف روما ,هل هو شخصية عراقية أم رومانية كما 
يتوقع أغلب الناس.. هذا املثل أصله بغدادي ويعود إىل 

ثالثينيات القرن املايض يف قصة طريفة عجيبة. 
يف الثالثينيلات للم يكلن يف بغلداد مسلارح أو حركة 
مرسحيلة  مثلملا موجلود يف ملرص وكان الفنلان 
املرصي جورج أبيض ملن كبار رواد املرسح يف مرص 
قد قلرر أن يأتي بفرقته الفنيلة إىل بغداد كي يعرض 
مرسحيته الناجحة جلداً يف وقتها )يوليوس قيرص(. 
من أجل توفر النفقات للسلفر واإلقامة، وإن الفنان 
جورج جلب معه املمثلني االٔساسيني يف املرسحية ولم 
يلأت بالكومبارس معتمدا الحصلول عليهم من أهايل 
بغلداد. تفاجلأت الفرقة بعدم وجلود مرسح كبر يف 
بغلداد فأختاروا إحدى أكرب املقاهي يف منطقة امليدان 
لتكلون هي املرسح. فتم ترتيلب املقهى وبناء منصة 
العرض لكن املشلكلة بقيت يف تلللوفر الكومبارس، 
فالعراقيلون ال يقبللون أن يكونلوا ممثللني ألن ذلك 

)عيب(.
تلقلى الفنان جلورج أبيلض نصيحة ملن أصدقائه 
يف بغداد بان يسلتغل ما اشلتهرت بله منطقة امليدان 
وقتها فإنها محللة تؤوي يف بعض أزقتها أهل الهوى 
وحثالة املجتملع من املدمنني عى الخمرة والنشلالة 
والحراميلة واملطرجيلة والشلاذين وجميلع فئات ) 
التعبانلني( الذين ال يسلتحيون وال عيب عندهم« وال 
كل يشء وكاليش » .. حيلث يعطيله خمسلة فللوس 
فيقلوم له بلأي دور مرسحي يريلد ..  فعالً جاء بهم 

الروملان  دشلاديش  وألبسلهم 
البيضلاء ووضع عى رؤوسلهم 
أطلواق اليلاس عى أسلاس أنها 
أطلواق الغلار  وقلام بتدريبهلم  
حتى جاء يوم العرض املرسحي. 
كانلت األملور تملي على ملا 
عملوهلا  التلي  واملقهلى  يلرام 
بالجمهور.. بدأت  مرسحا مليئة 
املرسحية اىٕل أن وصلت إىل املشهد 

اللذي ينادي به حاجب امللك بأعى 
صوته:

»واالٓن يتقدم ارٔشاف روما للسالم عى جاللة القيرص«
يتفلرج على  بالنظلام  والجمهلور جاللس ملتلزم 
املرسحيلة اىٕل أن ظهر االرٔشاف. هنا  بدأ الهرج واملرج 
والضحلك والعفاط وكل ملا ال يخطر على البال من 

مفردات خارج اللغة. 
))) َلْك هذا ِمنُو؟ 

هذا عبود النشال... ههههههه
ال ال .. دشوف هذا؟

 رزوقي اابن شكرية اللحفافة !!! هلللللو يااااب..
 وهلذا عطة أخو حسلنة ملص،، لك شلوفو هذا ابن 

حمدية العورة بواگ الطيور(((
وتعاىل الصياح ملن بني الجمهور )))وَللْك إنزل، وَلْك 

صايريل رشيف روما؟ (((
هذه القصلة أتذكرها وأنا أنظر تارة إىل بعض الوزراء  
وهم يرددون القسلم أو حينملا أنظر إىل األعم األغلب 
من أعضاء مجلس النواب أو من هم بدرجة سلفر أو 
مديلر عام يف دولة علراق الديمقراطية ما بعد التغير 
وتسلتعرض أسلماؤهم: لصاحب الفخاملة أو بدولة 
الرئيلس وسليادة الوزير وسليادة النائب  وسلعادة 
السفر. وليس للشعب إال أن يضحك حتى تدمع العني  
ألنه يعرف من هم أرشاف القوم ومن هم الحثالة ومن 
هم كلرام القوم ومن هلم أراذل القوم  وشلخصيات 
النفاق وإن ظهروا ببدالت أنيقة. سبحان الله..  يف كل 
دوللة توجد منطقة ميلدان ومقهى ومرسح ورشيف 

روما.

منهل عبد األمري المرشدي 

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
بات من املؤكد أن املترضر الوحيد من عملية 
اللدورة هلو األداة االمريكيلة التلي نفذتها 
وبلال تردد أال وهو رئيلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي من خالل فقدانه للدعم السليايس 
له ولحكومته بسبب ترصفه األخر واعتدائه 
على الحشلد الشلعبي، ويف الوقلت ذاته قد 
جلددت هذه العميللة اإلرصار على التالحم 
بني قوتي الحشد الشلعبي وجهاز مكافحة 
اإلرهاب، خصوصلا وأن لهما باعا طويال يف 

تحقيق النرص عى داعش. 
مراقبلون يف الشلأن السليايس اعتلربوا أن 
بلاءت  وسلفارتها  واشلنطن  مخططلات 
بالفشلل، وأضافت نقطة ضعف جديدة عى 

حكومة الكاظمي.
وبعلد ملي ثالثة أيلام عى عمليلة الدورة 
الخارقلة للقانون والدسلتور، والتي نفذتها 
قلوات جهلاز مكافحلة اإلرهلاب وبتوجيه 
ملن رئيلس اللوزراء مصطفلى الكاظمي، 
أعلن املتحدث باسلم املكتب السيايس لكتلة 
»صادقلون«  محمود الربيعي، أمس اإلثنني، 
إطالق رساح جميع الذيلن تم اعتقالهم من 
قبل جهاز مكافحة اإلرهاب بعملية الجمعة.

وعلدت أوسلاط سياسلية وشلعبية هلذه 
األمنيلة  لألنظملة  خرقلا  بأنهلا  العمليلة 
والقانونيلة العاملة، مبينلني أنهلا محاولة 
لشلق الصف األمني بني القوات التي حققت 
النلرص على الجماعات اإلجرامية يف سلوح 

القتال.
وحسب مصادر سياسية فقد أكدت أن هذه 

العملية جاءت بلإرادة أمريكية لخلق فجوة 
بني الحشلد الشعبي وباقي الصنوف األمنية 

ومنها جهاز مكافحة اإلرهاب.
وبعد عملية اإلفلراج، يبدو أن املخطط الذي 
كانلت ترسلمه واشلنطن حاوللت تنفيلذه 
بواسلطة َعرّابهلا مصطفلى الكاظملي قد 
باء بالفشلل، خصوصلا وأن جميع املعنيني 
بالشلأن األمني الداخيل يؤكدون عى أهمية 
رص الصفوف بني الحشلد الشعبي والقوات 

األمنية األخرى.
واعتلرب النائلب عن تحاللف الفتلح مختار 
املوسلوي، أن الحكوملة العراقية مشلغولة 
بلزرع الفتنلة بني القلوات األمنيلة وال تأبه 

للتوغل الرتكي.
وكشلفت أوسلاط سياسلية من داخل قبة 
الربمللان علن وجلود جهلات تسلعى لخلط 
األوراق بلني الحشلد والجهلاز، مسلتغربني 
من انشلغال الحكومة يف املناصب والقضايا 
األخلرى وبعض قلادة الحكومة مشلغولني 
بلزرع الفتن بلني القوات التلي كانت تقاتل 
يف خندق واحد وهي الحشلد الشعبي وجهاز 

مكافحة اإلرهاب وال تأبه للتوغل الرتكي.
وتوعلدت كتلل سياسلية بمحاسلبة رئيس 
اللوزراء مصطفى الكاظملي يف الربملان عى 
خلفية الحادثة، فيما كشلفت عن إرصارها 
عى تشكيل لجنة مختصة لتقيص الحقائق.

وآخلر  الحادثلة  تداعيلات  علن  وللحديلث 
مسلتجداتها أشار أسلتاذ اإلعالم يف جامعة 
بغداد الدكتور رعد جاسم الكعبي، إىل »هناك 
مؤرشات مهملة تبني تراجلع الحكومة عن 

موقفهلا من عمليلة االعتقال التلي نفذتها 
بحلق عنلارص ملن الحشلد الشلعبي منها 
بتنفيلذ  حكوملي  تلرسع  وجلود  كشلفت 
العميللة بغلض النظر علن دقلة املعلومات 
وهذا مايكشف وجود تخبط حكومي واضح 
عى املسلتوى األمنلي، إضافلة إىل ذلك فهي 
خرق قانوني واضح ولم يمت بصلة ألصول 
العمل األمني وتجاهل أوامر قضاة التحقيق 

بالقضية«.
»املراقلب  للل  ترصيلح  يف  الكعبلي،  وقلال 
العراقي« إن »الرتحيلب الخارجي خصوصا 
األمريكلي بالعميللة يلؤرش وجلود ضغوط 
وإرادة أمريكية بتنفيذ العملية واسلتهداف 
الحشلد الشلعبي، بهلدف زرع االقتتال بني 
أهلم جهازيلن أمنيني يف البلد وهما الحشلد 

الشعبي وجهاز املكافحة«.
وحلذر الكعبلي، »ملن محلاوالت أمريكيلة 
أخلرى ربملا تضغط على الحكوملة بهدف 

استهداف قوات الحشد الشعبي«.
وأكلد، أن »هلذه القضيلة أضافلت نقطلة 
ضعف مهمة وخطرة وحساسلة عى عمل 
حكومة، إىل مسلسلل اإلخفاقلات واألخطاء 

التي ارتكبتها منذ تشكيلها«.
وأوضلح، أنه »بعد هلذه العمليلة فالبد من 
وسلفارتها  أمريلكا  إرادة  أن  إىل  اإلشلارة 
وحلفائهلا قد باءت بالفشلل«، الفتلا إىل أن 
»املترضر الوحيد من العملية هو الكاظمي، 
خصوصا وأنه سليفقد دعمه السليايس من 
الكتلل الشليعية التي تشلكل األغلبية داخل 

قبة الربملانن وبالتايل ستعقد مهمته«. .

مخططات »السفارة« تفشل في شق صفوف شركاء »النصر«
»مغــامــــرة الــــدورة« تبخـــــر الـــدعــم النيـــابي للكــــاظمي

 وتضيف »نقطة سوداء« لمسلسل إخفاقاته 

 إن إطالق س���راح جميع منتسبي الحشد 
الش���عبي الذين احتجزوا بأمر الكاظمي 
ي���دل عل���ى أن األوام���ر الت���ي أصدرها 
الكاظمي باعتقال المجاهدين هي أوامر 
أمريكية كس���ابقاتها م���ن األوامر التي 

ذهب ضحيتها الكثير من األبرياء.
لذل���ك نحذر م���ن مغبة تك���رار الرضوخ 
لألوامر األمريكية التي يراد منها إيقاع 

الفتنة.

تــغريدة

القيادي في الحشد الشعبي جواد الطليباوي

املراقب العراقي/ بغداد...
اتهلم القيادي يف ائتالف دوللة القانون محمد 
الصيهلود، امس االثنلني، القلوات األمريكية 
بمحاولة جر جهاز مكافحة اإلرهاب لالقتتال 
داخيل، مشلددا على أن االعتداء عى الحشلد 

الشلعبي اليمكن التغايض او السلكوت عنه.
وقلال الصيهلود، يف ترصيح تابعتله »املراقب 

العراقلي« إن »أمريلكا تهلدف إىل جلر جهاز 
فصائلل  ملع  لالقتتلال  اإلرهلاب  مكافحلة 
املقاوملة والحشلد الشلعبي بحجلة حفلظ 
األمن«، مشلرا اىل »وجلود معلومات مؤرشة 
لدينا بلأن الواليات املتحدة األمريكية تسلعى 
رغبلة  ظلل  يف  الشلعبي  الحشلد  إلضعلاف 

الحكومة العراقية«.

وأضاف »نسلتغرب كيف لحكوملة الكاظمي 
وجهاز مكافحة اإلرهاب االسلتجابة لرغبات 
السلفارة األمريكية باعتقال افراد من الحشد 
الشعبي دون مربر او مسلوغ قانوني«، الفتا 
اىل أن »االعتلداء اللذي طلال مقرات الحشلد 
الشلعبي امر مسلتهجن من قبلنلا وال يمكن 

التغايض أو السكوت عنه«.

دولة القانون: االعتداء على الحشد الشعبي اليمكن التغاضي او السكوت عنه

العمليات المشرتكة: نفذنا 13 حملة عسكرية 
خالل 6 اشهر القتالع جذور »داعش« 

إجرام بغداد تقبض عىل 4 متهمين بالسرقة

ط 
شري

ال
ين
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ا

توعد نيابي باجراء تحقيق حول مشاركة قوة أمريكية في عملية الدورة

املراقب العراقي/ بغداد...
أكلد النائب املسلتقل، أسلعد املرشلدي، امس 
اإلثنلني، أن الفسلاد اسلترشى أكثلر يف فلرتة 
حكوملة ترصيلف األعملال برئاسلة رئيلس 

الوزراء السابق، عادل عبداملهدي.
وقال املرشلدي، إن »مجلس النواب، ينتظر من 
رئيس اللوزراء تقديم ورقلة االصالحات، وألن 

الوضلع يف البلد حرج، فعى رئيلس الوزراء أن 
يتخلذ خطلوات جريئلة، منها السليطرة عى 
املنافلذ الحدوديلة والبحلث عن ملوارد بديلة 
اإلجماليلة  »الخطلوات  ان  للنفط«.وأضلاف، 
لرئيلس اللوزراء اإلصالحية تبدأ ملن االعتماد 
عى املنتج املحيل وحمايته وفرض رضائب عى 
السلع املسلتوردة«، مشلدداً عى ان »االصالح 

السيايس يبدأ بالقضاء عى الفساد، ألنه بدون 
هذه الخطوة لن تكون هناك قيمة لإلصالحات 
االقتصاديلة، فالفسلاد هلو أسلاس تراجلع 
البالد«.وبلني، ان »الفسلاد اسلترشى أكثلر يف 
فرتة حكومة ترصيف األعمال، وعليه يجب أن 
تبدأ خطط اإلصالح السليايس لتوازي االصالح 

االقتصادي وتدعمه«.

املراقب العراقي/ بغداد...
خاطلب تحالف سلائرون رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، امس االثنني، حول 
مللف الدرجات الخاصلة، برفض تعيني 
اشلخاص سلواء كانوا مقربلني منه او 

مقربني من االحزاب السياسية.
وقال عضو التحالف رياض املسلعودي، 
يف ترصيح تابعتله »املراقب العراقي« إن 
»التغير يف الدرجات الخاصة يعد مساراً 
رئيلس  ونشلجع  حقيقيلاً  تصحيحيلاً 

الوزراء عليه«.
وأردف: »لكن ال نريد أن يأتي بأشخاص 
مقربلني منله وال علن طريلق األحزاب، 
وإنملا شلخصيات مهنية وفلق معاير 

محددة«.

نائب مستقل: فساد حكومة تصريف األعمال متفشي 
بنسبة أكبر من حكومة عبد المهدي 

سائرون تحذر الكاظمي: ال نريد مقربين منك
 أو من األحزاب لشغل الدرجات الخاصة

أعلنت قيادة رشطة النجف االرشف، عن تأمني 
جانب الصحلللللراء املحاذية ملحافظلللات 
اخرى رغم االنشلغال بتطبيق حظر 

التجوال.
وقلال قائلد الرشطلة العميلد 
فائلق الفتلالوي، يف ترصيح 
لراديلو »املربلد« وتابعته 
»املراقلب العلللراقلي« 
إن »القلوات االمنيلة يف 
النجلف االرشف كافية 
على  خطلر  اي  للردع 
وتأمينهلا  املحافظلة 

بشكل جيد«.
الفتللللالوي،  ودعللللللا 
املواطنيلللللللن الللللى »االلتللللزام 
بأجراءات خلية االزمة لدعم القوات االمنية يف 

تطبلللليق حظر التجوال«.

أذاعيترصيح

شرطة النجف : رغم انشغالنا 
بالحظر متواصلون بتأمين 

جانب الصحراء

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد تحالف الفتح، امس االثنني، أن مجلس النواب سليحقق بشلأن 
مشلاركة قلوة أمريكية بعمليلة اللدورة التي انطلقلت ضد إحدى 
مقرات الحشد الشعبي.وقال عضو التحالف النائب محمد البلداوي، 
يف ترصيلح تابعته »املراقب العراقلي« إن »أمريكا تحاول خلق فتنة 
ملن خالل رضب املؤسسلة العسلكرية ملن داخلها علرب االحتكاك 
بني الحشلد وجهلاز مكافحة اإلرهاب«، الفتلا إىل أن »مداهمة مقر 
للحشد يف منطقة الدورة وتزامن عودة املطلوبني للقضاء بصفقات 
سياسلية ملؤرش عى وجلود مخطلط أمريكلي جديد«.وأضاف أن 
»املعلومات األولية تشلر إىل مشلاركة قوة أمريكيلة مع القوة التي 
داهملت مقلر تابع للحشلد الشلعبي يف منطقة اللدورة«، مبينا أن 
»مجلس النواب سليحقق  بمشلاركة قوة أمريكيلة بعملية الدورة 

كون هذا األمر يعد سابقة خطرة ال يمكن تجاوزها«.
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اكد النائب عن ائتالف سائرون رياض املسعودي ، ان الحكومة ملزمة 
بتقديم ورقة االصالح االقتصادية الش�املة خالل الشهرين املقبلني، 
مبين�ا ان�ه ال يمكن امليض باالقرتاض الخارج�ي دون اتخاذ خطوة يف 
توس�يع مصادر الدخل العراقي.وقال املس�عودي  إنه ” ال يمكن دعم 
الحكومة بش�كل مطلق ومس�تمر دون ان تلتمس الكتل السياس�ية 

جدية يف اصالح الوضع االقتصادي واضح”.
واض�اف ان ” الحكوم�ة ملزم�ة بتقدي�م ورقة االص�الح االقتصادي 
والس�يايس واالمني خالل االيام املقبل�ة اىل الربملان من اجل التصويت 
علي�ه”، مبينا ان “قانون االقرتاض تضمن بندا خاصا بورقة االصالح 
التي س�تقدمها الحكومة خالل ش�هرين مقبل�ني ال يمكن تجاوزها 

مطلقا”.

نائب: ال يمكن المضي باالقتراض 
دون هذه الخطوة

كشفت وزارة املالية بحكومة إقليم كردستان، عن اآللية 
الجديدة لالستقطاع من رواتب موظفي اإلقليم.

وأظه�رت وثيقة ص�ادرة عن ال�وزارة، وموقعة من قبل 
وزير املالية “آوات جناب”، ان نس�بة االس�تقطاع لذوي 
الدرجات الخاصة س�تكون خمس�ني باملئة م�ن الراتب، 
فيم�ا س�تبلغ نس�بة االس�تقطاع من موظف�ي الدرجة 
االوىل ونزوال واحدا وعرشين باملئة، مبينة ان االستقطاع 
سيش�مل جميع املوظف�ني اضاف�ة اىل العاملني بصيغة 
العق�ود، ع�ى ان ال يش�مل أي موظ�ف يق�ل راتب�ه عن 

ثالثمئة الف دينار.

مالية كردستان توضح آلية االستقطاع 
من رواتب شهر شباط المتأخرة

اعلن�ت دائرة صح�ة دياىل ، عن ضب�ط واتالف اكرب 
ش�حنة للبيض الفاس�د كانت يف طريقها الس�واق 

املحافظة.
وق�ال مدير اع�الم صحة دياىل ف�ارس العزاوي ،ان” 
مفارز الرقابة الصحي�ة يف دائرة صحة دياىل نجحت 
م�ن ضبط ش�حنة بيض فاس�دة كان�ت يف طريقها 
للتس�ويق يف عدة اس�واق ببعقوبة وبقي�ة االقضية تم 
450 كارتون”.واض�اف الع�زاوي،ان” الش�حنة تم اتالفها 
وفق محرض رسمي تطبيقا للقانون مؤكدا بان الشحنة هي 

االكرب التي يتم ضبطها خالل 2020 وهي تمثل خطر صحي 
وبيئي اذا ما جرى بيعها يف االس�واق مؤكدا بان فرق الرقابة 
مس�تمرة يف عمله�ا يف متابعة االس�واق واملخ�ازن الغذائية 
لتفادي تسويق أي منتوجات غذائية غري صالحة لالستهالك 
الب�رشي مع دعوة االهايل لالبالغ عن أي مواد فاس�دة يجري 

بيعها يف املحال التخاذ االجراءات القانونية”.
وكان�ت صحة دياىل قامت باتالف كمي�ات كبرية من االغذية 
واملواد خالل االش�هر املاضية يف عدة مناطق بعد ضبطها من 

قبل مفارز الرقابة الصحية.

بحث وزير التخطيط خالد بتال النجم، مع س�فري 
اململك�ة األردني�ة الهاش�مية، منت�ر الزعب�ي، 
العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني، يف املجاالت 

االقتصادية واالستثمارية، وسبل تطويرها.
واك�د الوزي�ر خ�الل اس�تقباله الس�فري الزعبي، 
بحس�ب بي�ان ملكتبه ع�ى »ق�وة ومتان�ة وعمق 
العالق�ات الثنائية، ألنها تتس�ع لتش�مل الجوانب 
الجوان�ب  ع�ن  فض�ال  والثقافي�ة،  االجتماعي�ة 
االقتصادي�ة والسياس�ية، مبين�ا، ح�رص وزارة 
التخطي�ط، عى فت�ح آفاق جديدة م�ن التعاون يف 
عدد م�ن املجاالت االقتصادية واالس�تثمارية، بما 
يس�هم يف تعزيز الواق�ع االقتص�ادي والتنموي يف 
كال البلدين«.من جانبه، اكد الس�فري األردني، عى 
»وجود تطور كبري شهدته العالقات الثنائية خالل 
الس�نوات الس�ابقة، نتيجة تطابق وجهات النظر 
ازاء اغل�ب القضاي�ا املش�رتكة، ويف املقدم�ة منها 
الجوانب االقتصادية، مشريا إىل ان تطور العالقات 
انعكس ايجابا عى حجم التبادل التجاري، وزيادة 

حجم االستثمارات املشرتكة«.
وتابع البيان، أن »الطرفني بحثا خالل اللقاء، عددا 
م�ن القضايا وامللف�ات ذات االهتمام املش�رتك، 
م�ن بينها اس�تكمال اتفاق الرب�ط الكهربائي، 
واإلنرتنت، ب�ني لع�راق واألردن، وكذلك العمل 
ع�ى إنش�اء املدين�ة االقتصادي�ة ع�ى الخط 
الحدودي، فضال عن مناقش�ة إمكانية العمل 
ع�ى تأهيل وتطوي�ر وتأمني الطري�ق الدويل 

الرسيع الذي يربط العراق باألردن«.

أف�اد موق�ع معلومات وزارة النف�ط اإليرانية 
أن ص�ادرات البالد من الغ�از زادت 3.6 مليار 
م�رت مكعب بم�ا يع�ادل 26 باملئة ع�ى مدار 
عام حتى مارس آذار 2020 وذلك عى أس�اس 

سنوي.
ونسب املوقع إىل حس�ن منتظر تربتي رئيس 
رشكة الغاز الوطني�ة اإليرانية قوله إن حوايل 
270 ملي�ار مرت مكع�ب من الغ�از أُنتجت يف 

السنة الفارسية املنتهية يف مارس آذار.
وأضاف أن تفيش فريوس كورونا املس�تجد يف 
إي�ران لم يؤثر ع�ى برامج التطوي�ر يف قطاع 
الغاز.إيران هي البلد األش�د ت�رضرا بجائحة 
فريوس كورون�ا يف الرشق األوس�ط، بوفيات 

بلغت عرشة آالف و508.

أعلن�ت اللجنة الحكومية للتنمية واإلصالح يف 
الص�ني، عن الزي�ادة األوىل يف ه�ذا العام، عى 

أسعار البنزين ووقود الديزل.
وذكرت أن الزيادة، س�تصبح سارية املفعول 

يف السوق املحلية، اعتبارا من 29 يونيو.
ووفق�ا للجن�ة، س�تزيد قيم�ة الط�ن الواحد 
من البنزي�ن بمقدار 120 ي�وان )17 دوالرا( 
ليصبح س�عر الطن يف السوق من 6905 إىل 
دوالرا(،   1015 إىل   979 يوان)م�ن   7160
والزي�ادة يف قيمة الديزل -110 يوان )15 
دوالر(، ليصبح س�عر الطن يف الس�وق 
إىل  إىل 6240 ي�وان )م�ن 836   5900

885 دوالرا(.
وتختل�ف أس�عار ه�ذه األن�واع م�ن 
الوقود يف الص�ني، يف مختلف مناطق 
الب�الد، وذلك وفقا لنس�بة الدعم التي 

تقدمها الدولة لهذه املنطقة أو تلك.
وه�ذه املرة أعى األس�عار س�تكون يف مدينة 
تش�نغدو، وأدناه�ا – يف منطقة ش�ينجيانغ 

األويغورية ذاتية الحكم ومدينة شينينغ.

العراق واألردن يبحثان استكمال 
متطلبات الربط الكهربائي 
وشبكة اإلنترنت بين البلدين

ارتفاع صادرات إيران 
من الغاز الى 3.٦ مليار
 متر مكعب في عام

االقت�صادي

»البنك المركزي« يشكو من ضبابية السياسة االقتصادية للحكومة 
انخفاض احتياطيه قد يمنعه من منح القروض

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي 
أقر الربمل�ان آلية اقرتاض خارجي�ة وداخلية من 
أج�ل تمويل روات�ب املوظفني وبعض املش�اريع 
االس�تثمارية ,يف ظ�ل انخف�اض أس�عار النفط 
عاملي�ا وتخفيض العراق إنتاجه حس�ب مقررات 
أوب�ك , فضال عن جائحة كورون�ا التي اجتاحت 
دول العال�م والتي أثرت س�لبا ع�ى اقتصادياته  
والعراق أيضا عانى كثريا من جرائها، ما أثر عى 

الوضع املعايش ألبنائه .
البنك املرك�زي أبلغ مجلس النواب بوقت س�ابق 
تخوف�ه م�ن السياس�ة االقتصادي�ة الخاطئ�ة 
للحكوم�ة، وهذا قد يمنعه م�ن منح أية قروض 
مالية يف الوقت الراهن , ويربر ذلك بسبب ارتفاع 
الدي�ون الداخلي�ة والت�ي تبلغ نح�و 40 ترليون 
دين�ار تمثل حواالت خزينة وس�ندات مخصومة 
ل�دى املص�ارف الحكومية والبن�ك املركزي , وقد 
يضطر األخري إلقراض الحكومة بسبب القرارات 
قان�ون  تتع�ارض م�ع  أنه�ا  ,علم�ا  الرس�مية 

استقاللية البنك املركزي.
الحكوم�ات الس�ابقة الت�ي اقرتضت م�ن البنك 
املرك�زي ل�م ُتِع�ْد كام�ل الدي�ون , ب�ل وضعتها 

شماعة لحلول أزماتها الداخلية .
 والقاع�دة االقتصادي�ة تش�ري إىل أن البلد عندما 
يك�ون مديناً ويدفع ديون�ه والفوائد  بعملة البلد 
الدائن )الدوالر( فإن عبء الديون املرتتبة عليه يف 
هذه الحالة ت�زداد يف املوازنة العامة للدولة حيث 
يت�م تخصي�ص كمية أك�رب من عملت�ه الوطنية 
سداداً لدينه بالعملة األجنبية وبالتايل ستزيد من 

عجز املوازنة االفرتايض.
ويرى مختصون , أن البلد املدين، إذا دفع بعملته 
الوطني�ة فإن�ه يدفع نف�س املقدار م�ن الديون 
والفوائد وبذلك لن يتأث�ر كثريا , لكن الحكومات 
الس�ابقة كان�ت ته�رول إىل املؤسس�ات املالي�ة 

العاملية لالقرتاض، مهما كانت الرشوط مجحفة 
وهذا يعود لعدم خربة املفاوض ورغبة سياس�ية 
يف الحص�ول ع�ى األم�وال , ويؤك�دون أيضا  أن 
اللجوء إىل االقرتاض الخارجي هو حلول كس�ولة 
من قب�ل الحكومة والتي بإمكانها تجاوز األزمة 
م�ن خ�الل وضع ح�د للفس�اد يف املناف�ذ ومزاد 
العملة وتقلي�ل رواتب الدرجات الخاصة وغريها 
من الحلول , لكن يب�دو أن الحكومة عاجزة عن 

محاربة الفساد.

م�ن جانبه ي�رى املختص بالش�أن املايل س�امي 
س�لمان يف اتص�ال م�ع ) املراقب العراق�ي(: أن 
تريح�ات البنك املركزي لم تأت م�ن فراغ , بل  
نتيجة تخبطات سياس�ة الحكوم�ة االقتصادية 
وبرنامجه�ا الذي يخلو م�ن اإلصالحات وما يتم 
التريح ب�ه من خطط إصالحي�ة هو حرب عى 
ورق , فهي عاجزة عن مكافحة الفساد يف املنافذ 
الحدودية أو اس�رتجاع عق�ارات الدولة بالقوة , 
فض�ال عن عدم إعادة األم�وال التي اقرتضت من 

املركزي يف الس�نوات الس�ابقة, والذي س�اهم يف 
تقلي�ل االحتياط�ي النق�دي من 83 ملي�ار دوالر 
إىل 43 ملي�ار دوالر , كم�ا أن االحتياطي النقدي 
األجنب�ي هو غط�اء للدين�ار العراق�ي ويف حال 
تقليل�ه س�تهبط قيم�ة الدين�ار أم�ام العمالت 

األخرى.
وتاب�ع س�لمان : نح�ن بحاج�ة إىل إصالح�ات 
حقيقي�ة وليس إث�ارة أزمات مفتعل�ة تارة مع 
اإلدارة غ�ري  املق�دس وت�ارة  الش�عبي  الحش�د 

الفعالة يف ملف كورون�ا من أجل تحويل األنظار 
عن اإلخفاقات يف عمل الحكومة , والبنك املركزي 
أبل�غ الربملان عن مخاوفه م�ن إقراض الحكومة 
بس�بب سياس�تها الفاش�لة التي ق�د تضطرها 
لالقرتاض أكثر من مرة من االحتياطي النقدي .

م�ن جانبه يرى الخبري االقتصادي باس�م جميل 
يف اتص�ال م�ع )املراق�ب العراق�ي(: أن  قان�ون 
االقرتاض جاء نتيجة أزمة طارئة جراء سياسات 
الحكوم�ات الس�ابقة الخاطئ�ة مع أنه�ا كانت 
موازن�ات انفجاري�ة ،فلم تفكر تل�ك الحكومات 
األزم�ات  ملواجه�ة  بإنش�اء صنادي�ق س�يادية 

ص وت�م تجاه�ل القطاع  لخ�ا ا
ال�ذي هو حوايل 8 

ماليني ش�خص 
وهم بحاجة إىل 
عمل ومعاشات 

وق�د  لعوائله�م 
 , تهميش�هم  تم 

القروض  والي�وم 
األمور  لتمش�ية  مهم�ة 

االقتصادية لكن لها نتائج 
س�لبية عى املجتمع, وقد 
ت�م تجاه�ل ع�دة حلول 
أرايض  اس�تثمار  منه�ا 
الفساد  ومعالجة  الدولة 
ومزدوج�ي  املناف�ذ  يف 
وعق�ارات  الروات�ب 
توف�ر  وه�ي  الدول�ة 

أمواال طائلة بدال من 
االقرتاض.

أف�اد تقرير لوكالة الصحافة الفرنس�ية، ب�أن آالالف العمال االجانب 
تقطع�ت بهم الس�بل يف الع�راق دون أي دخ�ل أو طريق�ة للعودة إىل 
الوطن ، فيما قد يتسبب وباء كورونا وانهيار اسعار النفط بانكماش 

االقتصاد العراقي بنسبة 10 باملائة هذا العام.
وذكر التقرير  انه ولس�نوات ظل رجب الش�يخ وه�و عامل معجنات 
بنغالدي�يش يقوم بتحوي�ل االموال اىل بالده ، لكن�ه االن يعاني بعد ان 
ظل ملدة ثالثة اشهر دون اجر وتوقف صاحب العمل العراقي عن دفع 

معاشه الغذائي ايضا”.
وقال العامل رجب الش�يخ الذي وص�ل إىل محافظة البرة الجنوبية 
الغنية بالنفط منذ س�بع س�نوات “اعتدنا عى إعادة األموال إىل بالدنا 

، لك�ن اآلن كان عيل أن أطلب من ابن عم�ي تحويل األموال”، مضيفا 
“نأم�ل أن نتمكن م�ن الع�ودة إىل وظائفنا ألنه ليس فق�ط نحن من 

نتضور جوعا ، ولكن عائالتنا يف الوطن أيضا”.
واضاف التقري�ر أن ” رجب واحد من آالف العمال املهاجرين األجانب 
الذين تقطعت بهم السبل يف العراق دون أي دخل أو طريقة للعودة إىل 

الوطن ، ويراقبون االقتصاد من حولهم ينهار”.
وتابع التقرير ان ” االقتصاد العاملي ش�هد تباطؤا كبريا وسط انتشار 
فايروس كورونا لك�ن العراق ،ثاني أكرب منتج للنفط يف أوبك ، ترضر 
بش�دة من انهيار أسعار النفط ويواجه تخفيضات يف اإلنتاج، قد دفع 
ذل�ك البالد بالهبوط إىل أس�وأ أزماتها املالية منذ س�نوات ، حيث يقدر 

البنك الدويل أن الناتج املحيل اإلجمايل سينكمش بنسبة 10 باملائة هذا 
العام”.وبني أن ” العمال غري الرس�ميني معرضون بشكل كبري لخطر 

الوقوع يف “فقر مدقع” وس�ط إج�راءات اإلغالق التي تم فرضها 
لوقف انتش�ار فايروس كورونا املس�تجد ، فيما قال صندوق 
النقد الدويل إن ” اقتصاد الرشق األوس�ط سيشهد أكرب صدمة 

لم يشهدها منذ 40 عاما”.
واش�ار التقرير اىل أن ” اآلالف م�ن العمال املهاجرين ، معظمهم 

من دول جنوب آس�يا ، توافدوا إىل الع�راق خالل العقد املايض للعمل 
يف مجموع�ة من الرشكات ، من حقول النفط إىل املطاعم، بينهم 250 

الف عامل بنغالدييش مسجل “.

تقرير: العمال االجانب عالقون في العراق دون اجر او طريق للعودة الى بلدانهم 

أسعار النفط تواصل خسائرها 
بفعل طفرة إصابات كورونا

لجنة نيابية: اجراءات الحكومة االقتصادية 
»معيبة« ومثيرة للسخط الشعبي

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية عى التوايل 
م�ع ارتف�اع ح�االت اإلصاب�ة بف�ريوس كورونا 
يف الوالي�ات املتح�دة وأماك�ن أخ�رى، مم�ا دفع 
بع�ض ال�دول إىل اس�تئناف اإلغالق�ات الجزئية 
التي ق�د ترض بالطلب ع�ى الوق�ود.و كان خام 
برنت منخفضا 81 س�نتا بما يع�ادل اثنني باملئة 
الخ�ام  إىل 40.21 دوالر للربمي�ل يف ح�ني ن�زل 
األمريكي 75 س�نتا أو اثنني باملئة أيضا ليس�جل 
37.74 دوالر.يتجه برنت لتحقيق زيادة ش�هرية 
س�تكون الثالثة عى التوايل يف يونيو حزيران بعد 
أن م�دد املنتجون العامليون خفضا غري مس�بوق 
للمعروض بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا حتى 
نهاي�ة يوليو تم�وز، يف حني تحس�ن الطلب عى 
النفط بعد تخفيف الدول يف أنحاء العالم إجراءات 

الغلق الشامل.

أسهم أوروبا ترتفع ومكاسب قوية لسهم وايركارد
ارتفعت األس�هم األوروبية 
املس�تثمرين  تمس�ك  م�ع 
باآلم�ال حي����ال تع�اف 
اقتص�ادي رسيع يف القارة 
رغم تنامي حاالت اإلصابة 
بفريوس كورون�ا يف أنحاء 
امل�ؤرش  العالم.وصع�د 
األوروب�ي   600 س�توكس 
أن فت�ح  بع�د  باملئ�ة   0.2
منخفضا، بدعم من صناع 
السيارات ورشكات السفر 

والرتفيه.
أوروب�ا  أس�هم  تفوق�ت 
األخ�رية،  األس�ابيع  يف 
مستفيدة من نجاح نسبي 
اقتص�اد  فت�ح  إع�ادة  يف 

الق�ارة ومق�رتح االتح�اد 
تعاف  لصن�دوق  األوروبي 
 750 حجم�ه  اقتص�ادي 
 841.73( ي�ورو  ملي�ار 
دوالر(.لك���ن  ملي�ار 

األس�واق اآلس�يوية ب�دت 
أس�وأ حاال يف ظ�ل وصول 
إجمايل وفي�ات كوفيد-19 
يف أنح�اء العال�م إىل نصف 
مليون شخص يوم األحد، 
وفق�ا لحصيل�ة جمعته�ا 

س�هم  رويرتز.وقف�����ز 
رشكة املدفوع�ات األملانية 
تحصاره����ا  الت����ي 
 93.6 واي�ركارد  الفضائح 
باملئة بعد أن قالت الرشكة 
إنها ستواصل أعمالها بعد 

إشهار اإلفالس.
وقفز س�هم منت�ج أجهزة 
النمساوي  االستش���عار 
باملئ�ة   6.6 اي�ه.إم.إس 
روي�رتز  أوردت  بعدم���ا 
س�تحصل  الرشك�ة  أن 
ع�ى الض�وء األخ�رض من 
االتح�اد األوروبي لصفقة 
اس�تحواذها ع�ى رشك�ة 

اإلضاءة األملانية أورسام.

ديالى تعلن ضبط واتالف اكبر شحنة 
لـ »البيض الفاسد« خالل 2020

انتق�دت  لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار النيابي�ة ، ع�دم وج�ود رؤية 
اقتصادي�ة للحكوم�ة باتجاه توفري املوارد الرضوري�ة وااليرادات التي 
ترفد املوازنة باملال، الفتة اىل ان العراق ومن املعيب ان يس�تورد الوقود 
م�ن الخ�ارج يف وقت يبيع النفط بس�عر منخفض ج�دا خالفا للوقود 
ال�ذي يش�رتيه.وقالت عضو اللجنة النائبة ندى ش�اكر ، ان “تحركات 
الحكومة وعدم س�يطرتها عى املوارد االقتصادية اثار س�خط الشعب 
العراقي وخاص�ة مايتعلق باملناف�ذ الحدودية والقطاع�ات االنتاجية 
االخرى وعدم اتخاذها اجراء مع االقليم الجباره عى تس�ليم مابذمته 
م�ن ام�وال للمركز”.واضاف�ت ان “الحكومة تدفع مالي�ني الدوالرات 
ل�رشاء وقود البنزين، يف ح�ني تبيع النفط بس�عر منخفض جدا وهذا 
االمر معيب جدا ويدل عى عدم وجود تخطيط اسرتاتيجي اقتصادي”.
وشددت شاكر عى “رضورة االعتماد عى سياسة اقتصادية مدروسة 
واس�تقطاب خ�ربات وكف�اءات لتعديل مس�ار الخط�ط االقتصادية 
الت�ي تتبعها الحكوم�ة وابعادها عن السياس�ة والتدخ�الت الداخلية 

والخارجية”.

الصين ترفع أسعار 
البنزين والديزل ألول
 مرة منذ بداية العام
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طوق العدالة يلتف حول »عنق« التأريخ األميركي

»هستيريا الرئيس« تدفعه للنيل من المحتجين 
بوسائل قمع شديدة

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
قال املعلق يف صحيفة “الغارديان” سايمون تيسدال، إن الجميع خارس من 
طموحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامني نتنياهو التوسعية. وقال 
يف مقالتله إن النزاع ظل على األرض حيث امتلكها العرب وزعم اليهود أنها 
لهم، وكالهما آمن بحقه بها. ومنذ الثالثينات من القرن املايض عندما زادت 
الفاشلية األوروبية أعداد اليهود يف فلسلطني، تكثف النزاع بشكل ال رجعة 
عنله. واليوم يريد نتنياهو مع الزعيم املشلارك لله يف الدولة التي تبلغ فيها 
نسبة اليهود 74% إنهاء املهمة. وتقوم خطة نتنياهو عى ضم أجزاء كبرية 
ملن الضفلة الغربيلة ووادي األردن، لكن اليوم املقرر لبلدء الضم قد يؤجل 
بسلبب الخالفات ملع الواليات املتحدة حلول مداه ووتريته. ويف األسلبوع 
املايض قال امللك عبد الله الثاني إن عملية الضم “غري مقبولة” وهدد بقطع 

العالقات الدبلوماسلية مع الكيان الصهيوني، فيما اعتربت حماس يف غزة 
الخطلة بأنها إعلالن للحرب. ورغلم تصميم نتنياهو عى امللي يف عملية 
الضم، إال أنه من الصعب رؤية منطق للخطة التي تعترب غري قانونية ضمن 
القانون الدويل. وسلترض بشلكل دائم بالفلسلطينيني ولكنها سلتؤثر عى 
الكيلان واالسلتقرار اإلقليمي واملجتمع الدويل الذي يكافلح لغز »إرسائيل- 
فلسلطني« منذ دعم بريطانيا إقامة “وطن قوملي لليهود” عام 1917. إال 
أن “التوسلع السليادي” الذي يتحدث عنله نتنياهو سليجعل من »الوطن 
القوملي« أمرا صعبا. ورغم أنه يعاند يف هذا، إال أنه يحاول اسلتغالل خطة 
سلالم متحيزة لصالحه. وبالنسبة للفلسلطينيني فالضم هو بمثابة حكم 
إعدام عى العملية السللمية التي تقوم عى حل الدولتني، وسلتكون املأساة 

األخرية يف ملحمة األماني املقتولة والوعود املكسورة.

المراقب العراقي/ بغداد...
نلرت صحيفة “واشلنطن بوسلت” تقريرا عن 
الطريقة التلي حاول بها رئيس رشكة فيسلبوك، 
مارك زوكربريغ كتابة القواعد التي استوعب فيها 
خلروج الرئيس دوناللد ترامب يف منشلوراته عن 
املسلموح به، كل هذا رغلم رغبة الركة قبل ذلك 
يف معاقبتله. وتقلول الصحيفة إن ملدراء الركة 
بدأوا علام 2015 بوضع اسلتثناءات للمرشلح يف 
حينه والتي أدت لتحويل ساحة معركة املعلومات 
ولسلنوات تاليلة. ويف التقريلر املطول اللذي أعده 
مراسللوها إليزابيلث دوسلكني وكريلغ تيملربغ 

وتونلي روم قاللوا إن الرئيلس تراملب اتصل بعد 
وضعه منشلورا تحريضيا حلول إنزاله الجيش إىل 

الشوارع لقمع متظاهري مينوستا.
وقال زوكربريغ للرئيس إن املنشور وضع الركة 
يف موقع صعلب. وقامت رشكة “تويلر” بإخفاء 
املنشلور نفسه يف أقوى إجراء تتخذه ضد الرئيس. 
وبالنسلبة مللدراء الركة يف واشلنطن فلم يخرق 
املنشور قواعد النر التي تسمح ملسؤويل الحكومة 
الحديث عن اسلتخدام القوة من أجل تحذير الرأي 
العلام، ولكلن بدرجة ملا.  واتصل امللدراء بالبيت 
األبيلض حيث حاولوا تخفيلف اللغة أو الطلب من 

إلغاء املنشور جملة وتفصيال. وقام ترامب بوضع 
منشلور آخر قال فيه إنله كان يريلد التحذير. ثم 
خرج زوكربريغ بعد ذلك لرح السبب الذي جعله 
يبقي عى املنشلور إال أن ما قالله ترامب بعد ذلك 
لم يسلاعده على اتخاذ قرار. وتلرى الصحيفة أن 
حالة الفزع واألخلذ والرد هي آخر حادث يف كفاح 
فيسلبوك السلتيعاب تراملب الذي يتعلدى حدود 
ملا يسلمح به. ولم يغلري ترامب ملن خطابه منذ 
ترشلحه للرئاسلة األمريكية يف الوقت الذي غريت 
فيها الركة وبشكل مستمر سياساتها ومنتجها 

بطرق تجعلها تتجاوز رئاسته.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن املدعلي العام يف العاصمة اإليرانية طهلران، االثنني، عن إصدار 
مذكلرة اعتقال بحق الرئيلس األمريكي دونالد ترامب و35 مسلؤوالً 
آخلر، ضالعني بجريملة اغتيلال قائد فيللق القدس التابلع للحرس 

الثوري الشهيد قاسم سليماني.
وأشار املدعي العام لطهران، إىل اإلجراءات املتخذة ملتابعة ملف اغتيال 
الشلهيد سلليماني، قائال: »تم التعرف عى 36 شلخصا متورطني يف 
اغتيال الحاج قاسلم، بمن فيهم مسلؤولون سياسيون وعسكريون 

من أمريكا ومن دول أخرى«.
وأضلاف أنهم »قاموا بتوجيله عملية االغتيال، حيلث اصدر القضاء 

اإليراني أوامر اعتقال ومذكرات حمراء عرب االنربول«.
وتابلع أن »التهلم املوجهلة إىل هؤالء األشلخاص هي القتلل والعمل 
اإلرهابي، وأن عى رأس هذه القائمة الرئيس األمريكي دونالد ترامب، 

وستتم متابعة مالحقته قضائيا حتى بعد انتهاء واليته الرئاسية«.

المراقب العراقي/ متابعة...
طهلرت القوات اليمنيلة، االثنني، مديريلة ردمان بالبيضلاء بالكامل 
وجبهلة قانية وصلواًل إىل مناطق ماهلية وأجزاء واسلعة من مديرية 

العبدية بمحافظة مأرب.
وقال متحدث القوات اليمنية العميد يحيى رسيع، إن “القوات املسلحة 
تمكنلت ملن تطهري مسلاحة تقدر بل400 كلم مربع ملن املناطق يف 
البيضلاء وملأرب”، مبيًنا أن “العمليات العسلكرية اسلتمرت باتجاه 
قانية حيث عاش العدو خالل تلك الفرة انهيارات واسلعة يف صفوفه 

وخسائر يومية”.
وأشلار إىل أن “العمليات يف ردمان بدأت بعد رصد نشلاط معاد واضح 
للخائلن يارس العوايض عرب حشلد املجاميع املسللحة ملن املرتزقة”، 
موضًحلا أن “العويض اسلتعان بدول العدوان حيلث قدمت تلك الدول 

الدعم من مال وسالح ومرتزقة وإسناد جوي”.
وحول عدد الغارات، أوضح ناطق القوات املسلحة، أن “الغطاء الجوي 
املقدم للعوايض تمثل بأكثر من 200 غارة لطريان العدوان عى القوات 
اليمنيلة”، مردًفلا: “أن الخطة الهجوميلة للقضاء على فتنة الخائن 
العلوايض حتملت التقدم من أربعة مسلارات )القرشلية والسلوادية 

واملالجم والسودية(”.
وأكد أنه “خالل 24 سلاعة فقط ُحسلمت املعركلة يف ردمان ونجحت 
قواتنلا يف الوصول إىل املعقلل الرئيس للخائن العوايض الذي كان قد فر 

منه”.

القضاء اإليراني يصدر مذكرة 
اعتقال بحق ترامب

القوات اليمنية ُتطّهر ردمان 
بالبيضاء وعددًا من مناطق مأرب

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال 
علون, االثنني، أن بالده لن تسلمح 
اإلقليمية  بالتعلدي على مياههلا 

املعرف بها دولياً.
وقال علون إنه “يتابلع املعلومات 
التلي تحدثلت علن قلرار الكيلان 
الصهيونلي التنقيلب علن النفلط 
والغلاز يف املنطقلة املتنلازع عليها 

مع لبنان قرب البلوك رقم 9«.

وأشلار عون إىل أن “هذه املسألة يف 
غايلة الخطورة وسلتزيد األوضاع 
تعقيلدا”. وأضلاف أن “لبنلان لن 
مياههلا  على  بالتعلدي  تسلمح 
اإلقليمية املعرف بها دوليا السيما 
الخالصلة  االقتصاديلة  املنطقلة 
يف جنوبله حيلث بللوكات النفلط 
والغلاز وخصوصلا البللوك رقم 9 
الذي سوف يبدأ التنقيب فيه خالل 

أشهر”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت رشكة كانسلينو بيولوجيكس، االثنلني، أن الجيش الصيني حصل 
عى الضوء األخرض الستخدام لقاح لفريوس كورونا )كوفيد-19( طورته 
مع وحدة أبحاث عسكرية، بعدما أثبتت التجارب الرسيرية أنه آمن وفعال 
إىل حلد ما.واللقاح الذي ُيطللق عليه اسلم )أيه.دي.5-إن.كوف( هو أحد 
ثمانيلة لقاحات تطورها رشكات صينية وباحثلون حصلت عى موافقة 
لتجربتهلا عى البلر للوقاية من امللرض التنفيس الذي يسلببه فريوس 

كورونا.
وحصلل اللقاح عى املوافقة لتجربته عى البر يف كندا. وقالت كانسلينو 
إن اللجنلة العسلكرية املركزيلة الصينيلة صّدقت عى اسلتخدام الجيش 
للقاح يف 25 حزيران ملدة سلنة. واللقاح من تطوير كانسينو ومعهد بكني 
للتكنولوجيلا الحيوية التابع ألكاديمية العلوم الطبية العسلكرية. وقالت 
كانسلينو: “يقترص استخدام )أيه.دي.5-إن.كوف( حالياً عى االستخدام 
العسلكري، وال يمكن توسيع استخدامه دون الحصول عى موافقة إدارة 
الدعم اللوجيسلتي”، يف إشارة إىل اإلدارة التابعة للجنة العسكرية املركزية 
التلي وافقت عى اسلتخدام اللقلاح. وقاللت الركلة إن املرحلتني األوىل 
والثانيلة من التجلارب الرسيرية أظهرتا أن اللقاح لديله القدرة عى منع 
اإلصابة باألمراض التي يسلببها فريوس كورونا والتي أودت بحياة نصف 

مليون شخص يف أنحاء العالم، لكن ال يمكن ضمان نجاحة تجارياً.
وللم يحصل أي لقاح بعد عى املوافقة لالسلتخدام التجلاري للوقاية من 
امللرض الناتج من فريوس كورونا، لكن يوجد 12 لقاحاً من أكثر من 100 

يف أنحاء العالم يجري اختبارها عى البر.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن وزير الخارجية الرويس سريغي 
الفلروف، االثنلني، أنله للم يتعرض 
التاجي،  لإلصابة بفلريوس كورونلا 
مشريا إىل أنه يخضع الختبار الكشف 
عن كوفيد-19 عدة مرات يف األسبوع.

ويف معلرض رده على سلؤال عما إذا 
كان تعلرض للمرض، قال الفروف يف 
حديث صحفي “اللرب حماني حتى 

اآلن”.
وأكد الوزيلر أن موظفلي الخارجية 
الروسلية يتقيدون بكافة اإلرشادات 
الصحيلة  الجهلات  علن  الصلادرة 
الروسية، بما فيها التوصية الخاصة 
بالعملل ملن املنلازل، موضحلا أنله 
شلخصيا ال يلتلزم بهلذا النلوع من 

العمل.
وقلال: “يتعني علي أن أتابع )سلري 
العملل يف الوزارة( من خالل الحضور 
الشلخيص.. أشلتغل يف مكتبي، مثل 

اآلخرين”.
وتابلع أنله “تحلت املراقبلة” أيضا، 

وأضاف: “ال اجتمع مع عدد كبري من 
الناس، ونخضلع بانتظام للفحوص 
كل  ولدينلا  أسلبوعيا.  ملرات  علدة 
معلدات الحمايلة الشلخصية لزوار 
اللوزارة، غلري أن عددهلم تقلص يف 
الفلرة األخلرية، حيلث نحلاول حل 

معظم املسائل عرب الهاتف”.
ويف وقت سلابق، أعلن عدد من كبار 
املسلؤولني اللروس، بينهلم رئيلس 
ميشوسلتني  ميخائيلل  الحكوملة 
باسلم  والناطلق  وزرائله،  وبعلض 
الكرملني دميري بيسلكوف، إضافة 
إىل عدد من أعضلاء الربملان الرويس، 
عن إصابتهم بفريوس كورونا، الذي 

تعافوا منه يف وقت الحق.

الرئيس اللبناني: لن نسمح بالتعدي على مياهنا اإلقليمية
 المعترف بها دوليًا

الجيش الصيني يحصل على موافقة 
الستخدام لقاح لعالج »كوفيد-19«

الفروف يبين حقيقة إصابته 
بالفيروس التاجي

المراقب العراقي/ متابعة...
وترتبلط معظم التماثيل واملعاللم األثرية التي هاجمها 
للعنرصيلة يف  املناهضلون  املتظاهلرون  أو أسلقطها 
جميع أنحاء أمريكا بطريقلة أو بأخرى باملدافعني عن 
العنرصية يف فرة ما قبل إلغاء قانون العبودية وحروب 
الشلمالية  الواليلات  بلني   )1865-1861( االنفصلال 

والجنوبية يف هذا البلد.
حيث احتشلدت مجموعلة من املتظاهريلن املناهضني 
للعنرصيلة يف أمريلكا حلول تمثلال جورج واشلنطن، 
مؤسلس أمريكا وأول رئيلس لهلا، يف بورتالند يف والية 
أوريغلون، يف 31 أيلار إذ َقلَلب املتظاهلرون التمثلال 

وسحبوه عى األرض بعدما حرقوا رأسه.
ويف حزيلران الحايل، حاولت مجموعة ملن املتظاهرين 
املحتجني عى وفاة جورج فلويد يف واشنطن هدم تمثال 
أندرو جاكسلون، الرئيس السلابع ألمريكا، يف الفاييت 
بلارك مقابل البيت األبيلض، وردد املتظاهرون هتافات 
ضّد جاكسلون وهلم يحاولون اإلطاحلة بالتمثال لكن 
الغاز املسليل للدملوع أوقفهم، وكان أندرو جاكسلون 

رئيساً للحزب الديمقراطي بني عامي 1829 و1837.
ويف فرجينيلا، كتلب املتظاهلرون شلعارات عى قطعة 
من الصخلور التي كانت محاّلً لبيلع العبيد والتي يعود 
تاريخهلا إىل 176 عاملاً، ملا دفلع مسلؤولو املدينة إىل 
اتخلاذ قرار برفعها من املدينلة ونقلها إىل املتحف، ومن 
الشلخصيات البارزة األخرى التي توّجه إليها املحتجون 
كان تمثلال روبلرت إيلي، وهلو قائلد عسلكري مؤّيد 

للعبودية والّرق يف والية فرجينيا.
وأثناء االحتجاجات األخرية، كتب الناس شلعارات عى 
أعمدة التمثال وتجّمعوا حوله، ومن املقّرر رفع التمثال 
علن مكانه قريباً. كما تم إسلقاط تمثال تشلارلز لني، 
قائلد البحريلة يف اتحلاد الكونفدراليلة الجنوبية، الذي 
دافلع عن العبودية يف حينهلا، يف لني بارك يف برمنغهام، 
أالباما، يف 31 أيار 2020 بعدما تم نصبه يف مكانه الحايل 

عام 2013. 
وبشلكل عام، أحتلج املتظاهرون يف األسلابيع األخرية 
املاضيلة، أمام التماثيل املتعلقلة باالتحاد الجنوبي من 

قبل املناهضني للعنرصية يف جميع أنحاء أمريكا.
ويف هلذا السلياق، تلّم هلدم تمثلال روبلرت إي يل يف 
مدرسلة روبلرت إي يل الثانوية يف أالباملا، باإلضافة اىل 
تمثال لألدمريال رافائيل سليمز يف أالباما حيث ُنقل من 
مركلز املدينة بناء عى طلب ملن العمدة، وتم هدم بناء 
بنتونفيل التاريخي املتعلق بإحياء ذكرى االتحاد يف والية 
أركنساس، كما تم نقل مبنى الكونفدرالية أثينا يف والية 

جورجيا ملن قبل العملدة ومجلس املدينلة، باالضافة 
اىل نقلل النصب التلذكاري الحرام امللرأة الكونفدرالية 
وجميلع الرملوز الكونفدرالية من مدينلة فلوريدا من 
قبل العمدة، وأخريا هدم مبنى الكونفدرالية يف تكساس 

وغريها الكثري.
وتم بناء الغالبية العظمى من هذه الكونفدراليات خالل 
فرة الرئيس جيم كرو )1977-1877(، وكانت قوانني 
جيلم كلرو قوانلني محلية رشعلت الفصلل العنرصي 
يف جنلوب الواليلات املتحلدة. وتم تمرير هلذه القوانني 
يف أواخر القرن التاسلع عر وأوائلل القرن العرين، 
والتي كانت تسلتخدمها السللطة التريعية لحكومة 
البيلض للواليلات املتحدة إللغاء حلق التصويت وإلغاء 
الحقوق السياسلية واالقتصادية للسلود. واسلتمرت 
قوانلني جيم كرو حتى عام 1965، عندما بدأت الحركة 

السود.

تدملري املمتللكات العاملة، وخاصلة األعملال الفنيلة 
الحرضية، هو نتيجة لألحداث التي تكررت عرب التاريخ، 
أو أن مثلل هذه األعمال الفنيلة أصبحت منصة يتجمع 
حولهلا املتظاهلرون، وقلد أدى ذلك إىل رصاع سليايس 

وثقايف بني املؤيدين والرافضني لهذه األفعال.
ويلرى املؤيلدون لهلذه األفعلال أن بنلاء هلذه املباني 
والتماثيلل والنصلب التذكاريلة تحلت عنلوان اللراث 
الثقايف والتذكاري، ليست سوى وسائل لتحقيق غايات 
سياسلية منهلا ترهيلب املواطنلني األمريكيلني ذوي 
األصلول اإلفريقية ولتأكيد أفضلية البيض عى السلود 
يف البالد، لكن منتقلدي هدم تماثيل املؤيدين للعنرصية 
يعتقلدون أّنه بغض النظر عن املحتلوى الذي ترّوج له 
اآلثار، فهي أعمال فّنية تتعلق بجميع سكان البلد ولها 

قيمة تاريخية، وتم إنفاق أموال عى بنائها.
ويف تغريلدة عى توير قبلل يومني، كتلب ترامب لدعم 

التحلف الثقافيلة: »إّنه ألملر محزن للغاية أن تسلمح 
الواليات للعصابات املتجولة والفوضويني بهدم تماثيل 
وآثار ماضينلا دون معرفة طبيعة إنجازاتهم«، »بعض 
هذه األعمال الفّنية رائعة، لكن جميعها، سلواء أكانت 

جيدة أم سّيئة، تمّثل تاريخنا وتراثنا«.
لكلن هلل قللق تراملب هلو ذات القللق اللذي يحمله 
املدافعون عن اآلثار الثقافية؟ يبدو من غري املحتمل أّن 
منشلأ ترامب السيايس والشلعبوي الذي قاده إىل البيت 
األبيض كان يشّكله عموماً رأسماليون، ولوبيات تصنع 
األسلحة، وجماعات يمينية متطرفة، ولوبياتصهيونية، 
ومعارضلون للعومللة، العديد من هلذه املنظمات لديها 
نزعلة األفضلية، أي أفضلية اللدور القيادي الذي تلعبه 
أمريلكا يف العاللم واألفضليلة العنرصية، وهلذا يعني 
أّن تراملب يتطلّع إىل تقديس املحتلوى العنرصي لهذه 

اآلثار، وليس الراث الثقايف والسياحة.

الغارديان: خطة الضم للضفة وغور األردن لن تفيد أحدًا سوى غطرسة نتنياهو

صحيفة: »فيسبوك« استثنت الرئيس األميركي من قواعد النشر حتى ال تغضبه

بعد تزايد حاالت إسقاط تماثيل الشخصيات التاريخية من قبل المتظاهرين المناهضين للعنصرية في مختلف المدن األمريكية، أصدر الرئيس 
دونالد ترامب أمرًا خاصًا يأمر بحماية المباني واآلثار والمنحوتات. وكتب في تغريدة له على موقع تويتر: »لقد وّقعت على أمر تنفيذي قوّي 

للغاية لحماية اآلثار والنصب التذكارية والتماثيل األمريكية ولمكافحة العنف اإلجرامي الذي حصل مؤخرًا«. ووصف ترامب المتظاهرين 
الغاضبين والُمحتجين على التمييز العنصري في الهيكل السياسي واالجتماعي ألمريكا، بأّنهم متمردون ومشاغبون، نتيجة احتجاجاتهم التي 

تنتشر مثل حرائق الغابات على خلفية القتل الوحشي الذي تعّرض له شاب أمريكي أسود البشرة من قبل شرطة مدينة مينيابوليس، وهدد ترامب 
بإصدار أوامر قمع شديدة من خالل القوات الخاصة.
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 ه�ا هي النارصي�ة تختنق وحدها تخىل عنه�ا كل الذين صعدوا 
ع�ىل اكتافها كل الزعامات السياس�ية الش�يعية التي تمجد بها  
يف كل انتخاب�ات تركتها تصارع املوت واملرض والفقر والفس�اد 
الذي ينهش جس�دها الطاهر ، كلهم ينظرون إليها كيف تختنق 

ينتظرون بشغف نبأ موتها .
تناىس ه�ؤالء أنها مدينة األنبياء والعظم�اء ال تموت مهما كان 
حجم العقوبات التي تفرض عليها بواس�طة ادواتكم الفاس�دة 
عديمة الضمري ، بالنتيجة هذه املدينة ستنترص عليكم مهما طال 
الزمان ، لم يرتك الخذالن والفساد مجاال عامرا لكي تتنفس هذه 
املدينة املعطاء دمروا كل يش يف مدينة الش�هداء وثورة العرشين 
واملجاهدي�ن واملقاوم�ن والحش�دين والعلم�اء والحوزوي�ن 
واملثقفن واالدباء والشعراء والفنانن  ، طيلة سبعة عرش عام ، 
هذه املدينة التي قدمت وما زالت تقدم الش�هداء من أجل العراق 
ه�ذا العراق الذي لم يلتفت ولن يش�عر بألم وحزن مدينة رجاله 

االوفياء والشجعان متى تلتفت يا عراق.
يب�دو أنه�ا عقوبة نفذه�ا  الفاس�دون واملجرم�ون واللصوص 
والعم�اء والجبناء ، ألن هذه األرض منه�ا ينطلق نداء ) لبيك يا 
ع�راق ( ومنها انطلق نداء تحرير الع�راق من االحتال العثماني 
واإلنكلي�زي ومنه�ا انطل�ق ن�داء تحرير الع�راق م�ن االحتال 
األمريكي ومنه�ا انطلق نداء تحرير العراق من النظام الصدامي 
الدكتات�وري املجرم ومن هذه األرض انطلق ن�داء تحرير العراق 
من االحت�ال القاعدي والداعيش وس�يبقى ن�داء تحرير العراق 
قائما ينطلق من مدينة الش�هداء أنها النارصية العظيمة ، التي 
ظلمت وظلمت وما زالت تظلم عىل أيدي كل األنظمة التي حكمت 
العراق وما زالت تظلم عىل أيدي األعداء والفاسدون واملتخاذلون 
واملنافقون والذين لم يوفوا بوعدهم  وناكروا الجميل الذين باعوا 

ضمريهم وخانوا األمانة مقابل حفنة دوالرات زائلة .
لم يعد هناك شيئا عامرا يف مدينة الوفاء والشهداء خربوا ودمروا 
كل يش فيه�ا يريدون إعدام أهلها وه�م احياء وبمختلف الطرق 
ألس�باب كثرية يطول رشحها ، رسقوا أموالها وخرياتها ونفطها 
وزراعته�ا وثرواته�ا الكب�رية ، اس�عد اهله�ا بس�قوط النظام 
الدكتات�وري الصدامي الذي اجرم وارتكب مجازر بش�عة ال تعد 
وال تحىص بحق أبناؤها وعش�ائرها ورجال الدين وكان سقوط 
نظ�ام صدام يش�كل يوم�ا عظيم�ا وتاريخيا لدى س�كان هذه 
املدينة املظلومة ، ولألس�ف أحامهم رسعان ما تحولت إىل رخام 
وحط�ام واحزان وامراض وفقر حرموا اهلها من املستش�فيات 
والجامع�ات واملدارس والش�وارع والحدائق والطرق والجس�ور 
والكهرب�اء واملاء والزراع�ة والصناعة والرشكات االس�تثمارية 
والعمرانية والذين حكموها أسس�وا  الفس�اد يف كل مؤسساتها 

الحكومية ونهبوا ثرواتها.
عوائلهم مهمش�ة يمأل قلوبهم الح�زن واألىس لم تحظى عوائل 
الش�هداء باالهتم�ام الذي يتاءم م�ع تضحي�ات أبناءهم اغلب 
هذه العوائل تس�كن العشوائيات الذين حكموا الباد  يتحججون 
ويزيف�ون ويكذبون اتذكر يف إحدى االنتخابات جاء رئيس وزراء 
اجتمع مع الفقراء واملحتاجن واأليتام وعوائل الشهداء قدم لهم 
س�ندات قط�ع ارايض وهمية غري معرتف به�ا يف دوائر البلديات 
والعق�اري رسق أصواتهم يف االنتخاب�ات وكذب عىل تلك العوائل 
التي كانت س�عيدة جدا باستامها تلك الس�ندات ثم تحولت تلك 
الس�عادة إىل ح�زن ش�ديد وقهر موج�ع هكذا يتعام�ل الزعماء 

السياسين الشيعة مع سكان مدينة الجهاد واملجاهدين .
وايضا ج�اء رئيس وزراء آخر وقدم عرشي�ن مرشوعا إىل مدينة 
النارصية ولغاية اليوم لم ينجز نصف مرشوعا من هذه املشاريع 
التي أطلقها الزعيم الس�يايس الشيعي فهذه املدينة مهما كذبتم 
بحقه�ا ومهم�ا ضاعفتم عقوباتكم عليها فس�تكون ش�امخة 
ومنت�رصة عليكم وس�يوجه لكم اهلها رضبة قاس�ية وموجعه 
ومميته وتنهي كل وجودكم الذي جاء بدماء أبناء النارصية رغم 
األمراض واألوبئة التي تحارصها والنقص الحاد يف املس�تلزمات 
الطبي�ة والصحي�ة والنقص الحاد يف األوكس�جن الذي بس�ببه 

فقدنا عرشات االحبة واالصدقاء واألقارب ، النارصية لن تموت

الناصرية تختنق
 لكنها  لن تموت !!   

يف الواق�ع، تب�ن مؤخ�رًا أن واش�نطن غري 
بعيدة ع�ن امللف األكثر حساس�ية وصخًبا 
حالًيا يف الرشق األوس�ط وش�مال افريقيا، 
ولو كانت تدخاتها غري مكشوفة ومغطاة 
بمواق�ف م�ن دول أخ�رى فاعل�ة يف امللف، 
كرتكيا مثا، وربما ايطاليا ايًضا، املتمايزة 
ع�ن موق�ف اغل�ب دول االتح�اد االوروبي 
وروس�يا. واملبادرة االمريكية األخرية حول 
املل�ف، اع�ادت اىل أذه�ان أغل�ب املتابعن، 
أن واش�نطن ل�م ول�ن تتخىل ع�ن أي ملف 
يحمل يف طياته فوىض وتوترا وانقسامات، 
واألهم، أن رائحة النفط والغاز يف هذا امللف 
قوية جًدا، ومنترشة ومتمددة اىل أغلب دول 
ش�مال افريقيا واىل تركيا وس�واحل رشق 

وشمال املتوسط.
بداي�ة، ويف ترشي�ح بس�يط ألح�د عناوين 
املب�ادرة األمريكية، يمك�ن ماحظة نقطة 
مش�بوهة وغ�ري واضح�ة م�ن بن�د ح�ل 
امليليش�يات، حي�ث ال يمكن حلّه�ا عملًيا، 
ويس�تدعي حكم�ا ه�ذا »الح�ل«، تس�ليم 
أس�لحتها، وذل�ك قبل االنتهاء م�ن االتفاق 
الس�يايس واملفاوض�ات وتكوي�ن مرجعية 
سياس�ية رس�مية واحدة تتس�لم أس�لحة 
امليليشيات وتدير عملية حلها، وادخالها يف 

الجيش املوحد أو عدم ادخالها.
هذا لناحي�ة الظاهر من املبادرة األمريكية، 
أم�ا يف العم�ق وحي�ث أش�ارت اىل ذلك عدة 
وس�ائل اعامية، غربية واقليمية، وخاصة 
عن أن االجتماع  ُعِقد برعاية قائد عسكري 
امريكي وليس برعاية ديبلومايس امريكي، 
فق�د تط�رق الطرف�ان اىل اش�كالية توّقف 
وح�دات حكومة الوفاق ع�ىل خط رست - 
الجف�رة، بع�د الترصيح الحاس�م للرئيس 
املرصي باعتباره خطا احمر، وِبأن تجاوزه 
يه�دد االمن القومي املرصي وسيس�تدعي 
مب�ارشة.  املرصي�ة  الوح�دات  تدخ�ل 
والحس�اس يف املوضوع ايًض�ا، والذي كما 
يب�دو اس�تدعى تدخًا أمريكًي�ا عاجًا عرب 
قائ�د افريك�وم، أن الروس اعت�ربوا تجاوز 
الخط املذكور ايًض�ا ممنوًعا، وعملًيا كانوا 
ق�د تدخلوا ببعض االس�تهدافات بأس�لحة 
نوعي�ة ض�د وح�دات ال�راج الت�ي كانت 
تتقدم بنجاح، األمر الذي نفوه طبعا، ولكن 

أغلب املعطيات تفيد بذلك.
خ�ط رست – الجفرة، يحمل م�ن األهمية 
االسرتاتيجية الكثري، وتجاوزه يعني وصول 

وح�دات الوف�اق، واملدعومة برشاس�ة من 
االتراك ومن مجموعات مس�لحة س�ورية، 
ارهابية وغريه�ا، اىل تخوم الهال النفطي 
الليبي، ب�ن الزويتينة غ�رب بنغازي وبن 
الس�درة رشق رست، م�رورا ب�راس النوف 
وبالربيق�ة، وبأغلب مص�ايف النفط الليبية 
التي تحضن مع املوانىء املذكورة 80 باملئة 
م�ن النفط الليب�ي، األمر ال�ذي يعطي من 
يس�يطر عليه )الهال النفط�ي( امتيازات 
ومكاس�ب سياس�ية ضخمة، مع التسوية 

السياسية لو سلكت أو من دونها.
 م�ن هن�ا، كان التحرك االمريك�ي العاجل، 
والذي كما يبدو، حاول التغطية ومس�ابقة 
التحرك الدويل اآلخر ال�ذي عمل عىل تثبيت 

تق�دم الوف�اق رشًق�ا، واملتمث�ل بال�رويس 
والفرن�ي، واملدعوم طبًعا من الس�عودية 
ومن االمارات ومن مرص، حيث تشكل هذه 
ال�دول الخمس األخرية، دعامة اللواء حفرت 

ورافعته يف هذه املواجهة.
هن�ا، دخل األمريكيون ع�رب مبادرتهم هذه 
ع�ىل خ�ط املواجه�ة مب�ارشة، وكالع�ادة 
من خ�ال غطاء م�ن العب�ارات التقليدية 
يف سياس�تهم، مثل تس�وية سياسية وحل 
امليليش�يات ووقف اط�اق الن�ار، وبهدف 
مخفي يقوم عىل الس�عي م�ع تركيا لخلق 
جبه�ة قوي�ة، تس�مح لحكوم�ة الوف�اق 
بتج�اوز خ�ط رست - الجف�رة والوص�ول 
اىل اله�ال النفطي، واالّ.. مل�اذا هذا التحرك 

املفاجىء اليوم، وغياب اية مبادرة س�ابقة 
لهم، عندما كان القتال مستِعراً عىل مداخل 
ورشق  جن�وب  مناط�ق  وع�ىل  طرابل�س 
طرابل�س، وعىل قاعدة الوطي�ة أو منطقة 

غريان أو ترهونة وغريها؟
يف الواق�ع، ال يمكن التصديق أن األمريكين 
بعي�دون عن دع�م املوقف الرتك�ي يف ليبيا، 
خاص�ة أن أنقرة ق�د تج�اوزت الكثري من 
الس�اح  الدولي�ة ح�ول حظ�ر  الق�رارات 
التدخ�ل  مث�ل  أو  ليبي�ا،  اىل  واملس�لحن 
العس�كري يف دول�ة اخ�رى وغريه�ا، كما 
أن انق�رة ق�د تجاوزت اتف�اق برلن االخري 
والق�ايض بالت�زام كل ال�دول املعنية بملف 
ليبي�ا بع�دم التدخ�ل يف ش�ؤون االخ�رية، 

وطبعا، تحتاج انقرة لدولة عظمى، تحميها 
من قرارا ت مجلس االمن، وتمارس االبتزاز 
ض�د كل الدول االخ�رى الت�ي تعارضها يف 
ليبي�ا، وخاص�ة ان االس�رتاتيجية الرتكية 
يف ليبي�ا، تناق�ض بش�كل كب�ري الروس�ية 
واالوروبية والعربية باغلب دولها الخليجية 

باستثناء قطر.  
من هنا، ج�اء التدخل العاج�ل لألمريكين 
يف املل�ف الليب�ي، ليعي�د تصوي�ب بوصل�ة 
الجميع، بأن لواش�نطن الكلم�ة الفصل يف 
امللفات الحساسة، وخاصة يف ملف كامللف 
الليبي، يصيب كما يبدو بش�ظاياه مروحة 
واسعة من الدول املشتبكة مع واشنطن يف 

اكثر من ملف.

بقلم/ عرفات الرميمة 
الدولة ليس�ت عمارات من حديد وإس�منت. إنها قبل كل يشء 
كي�ان ُنف�خ فيه م�ن روح التاريخ، وش�عب ُقّد م�ن الثقافة، 
وحض�ارة أتت من رح�م الحض�ور الواعي لفك�رة التغيري يف 
العق�ول واألفكار قبل الجغرافيا. إّنها الش�عب الذي اس�تطاع 
أن يجع�ل من الجغرافيا تاريخاً، وم�ن التاريخ جذوراً ضاربة 
يف عمق الجغرافي�ا. وكل تلك األوصاف ال تنطبق عىل اإلمارات 
البتة، فهي ليس�ت كياناً بمقدار ما هي برئ نفط وخزانة مال 
وماخور نخاسة، فمتى كان النفط رجاً؟! ومتى كانت خزانة 

املال كياناً؟ 
إنَّ التح��ّ الذي تتباهى به اإلمارات ينطبق عليه قول املفّكر 
قسطنطن زريق بأنه »شبه طبقة رقيقة تكسو حياة األفراد 
والجماع�ات، ف�إذا حككته�ا، انكش�فت لك الطبيع�ة األولية 
بنزعاته�ا وش�هواتها وبدائيته�ا وهمجيته�ا، وكأنَّ الجه�د 
الحض�اري املتتاب�ع ل�م يفعل به�ا ش�يئاً. وكثرياً م�ا تختلط 
الحض�ارة والهمجية يف الش�خص الواحد واملجتم�ع الواحد« 
)قسطنطن زريق، »يف معركة الحضارة«، دار العلم للماين، 

بريوت، ط 4، 1981م، ص 45(.
إنَّ اإلم�ارات دولة لم تكن موجودة قب�ل 40 عاماً نفطياً، ذلك 
أنه�ا كانت ضم�ن دولة عم�ان الرشقية، ويطلق عليها اس�م 
»جلفار«. كانت القوة العس�كرية لإلمارات قبل االتحاد ُتعرف 
باسم »قّوة كشافة ساحل عمان«. وقد جعل منها االستعمار 
الربيطانّي كياناً وظيفياً مس�تقاً، مؤكداً أنها س�تكون ِرجله 
التي يتوس�ع من خاله�ا يف املنطقة، وي�دوس بها عىل أحام 

اآلخرين وكرامتهم.
ماذا ُيريد البالون اإلماراتي؟

وهنا يقفز الس�ؤال املنطقي: م�ا الذي تريده اإلم�ارات؟ إّنها 
تش�ارك القوات األمريكية يف حربها عىل طالبان يف أفغانستان 
من�ذ الع�ام 2001، وتتآمر عىل ليبيا، وتش�ارك يف قصفها مع 
حل�ف الناتو من�ذ العام 2011. وقد ش�اركت أيض�اً يف قصف 
س�وريا يف الع�ام 2013، بحج�ة القض�اء عىل اإلره�اب الذي 

موَّلته، وكانت من الداعمن إلسقاط الدولة السورية.
كما أنه�ا تتآمر عىل الديموقراطية يف مرص، وتمّول الس�يي 
بعدم�ا دعم�ت إزاحت�ه ملريس - لي�س حباً فيه، ولك�ن نكاية 
باإلخ�وان - وتمّول خليفة حف�رت وتتبناه، وتحاول أن تحارب 
به قطر وتركيا يف ليبيا، وتشارك يف العدوان عىل اليمن، وتغزو 
ع�دن، وتحتل جزيرة س�قطرة، وتنه�ب خرياته�ا الطبيعية، 
وتريد أن تضّمها إليها باس�تفتاء، وتنش�ئ قاعدة عس�كرية 

يف جزي�رة ميون اليمنية يف باب املندب، وتنش�ئ قوات النخب 
التابعة لها يف كّل محافظة، وتغدق عليها األموال با حس�اب، 
وتنش�ئ س�جوناً رّسية ملن يعارض احتالها م�دن الجنوب، 
وتنشئ قواعد عسكرية يف دولة أرض الصومال - غري املعرتف 
به�ا دولي�اً - وقواعد عس�كرية يف أرترييا، وتتوس�ع وتنتفخ 
كبالون قابل لانفجار يف أّي لحظة. كّل ذلك ليس بإرادة منها، 
ألنها مجرد أداة ت�ؤدي دوراً وظيفياً لربيطانيا، ليس أكثر وال 
أقل. ويأتي جواب الس�ؤال الس�ابق بأّن اإلم�ارات تبحث عن 
ذاتها من خال رسقة التاري�خ واحتال الجغرافيا، ألن الدول 
- مث�ل األفراد تمام�اً - تبحث عما ينقصه�ا، ال عما تمتلكه. 
لقد صدقت نفسها بعد وصف وزير الدفاع األمريكي، جميس 
ماتيس، يف العام 2014، بأنها إس�ربطة الصغرية، وحاولت أن 
تك�ون كذلك، وفرض�ت التجنيد اإلجباري عىل ش�بابها للمرة 
األوىل، لكنه�ا لن تك�ون كذلك عىل اإلطاق. إنه�ا دولة مارقة 
- بحس�ب تعريف نعوم تشومس�كي لل�دول املارقة - ألنها ال 
تعّد نفس�ها ُمقّيدة باألعراف الدولية، وتختبئ خلف الحماية 

الربيطانية والدعم األمريكي املرشوط. 
ملاذا يهرول البالون نحو الّتطبيع؟

يبلغ تعداد اإلمارات الس�ّكاني للعام 2020 نحو 9,890,402 
نس�مة، ويوجد فيها حواىل 200 جنس�ية، حيث يتواجد فيها 
قراب�ة 8 ماي�ن آس�يوي، وتش�ّكل نس�بة الهن�ود 60% من 

مجم�وع تعداد الس�كان - أي قرابة 4 ماين - يف مقابل 800 
أل�ف مواطن إماراتي - نصفهم مجّنس�ون من الدول العربية 
- وتق�ول تلك األرق�ام الناطق�ة إن خلف ناطحات الس�حاب 
وبري�ق الث�راء الزائ�ف، ثمة مأس�اة وطنية وقومي�ة يف طور 
التحقق سوف تنفجر يوماً ما. وعندها سوف تستويل األغلبية 

اآلس�يوية عىل الحكم، متى ما قرر الغرب ذلك.
م�ن املعل�وم أنَّ الواقع الس�يايّس يتب�ع الواق�ع الديموغرايف، 
والتغيري الس�يايس مس�تقباً يع�ّد تحصياً حاص�ًا، فعندما 
تتغ�ري القاع�دة البرشي�ة للس�لطة تضع�ف الس�لطة ذاتها، 
وتك�ون عرض�ة للس�قوط، فعندم�ا ت�رى الوالي�ات املتحدة 
وبريطاني�ا والكي�ان الصهيون�ي أن الوق�ت ح�ان الس�تبدال 
املشهد السيايس يف اإلمارات، وأن حكامها أدوا جميع أدوارهم 
الوظيفية املنوطة بهم، وأنهم أصبحوا حمالة زائدة، فس�وف 
تهيئ األرضية البرشية والثقافية الجاهزة واملهيأة، واملس�ألة 
بالنس�بة إىل تلك الدول مس�ألة توقيت وحسابات اسرتاتيجية 

دقيقة.
وق�د ُوضعت الس�يناريوهات الت�ي يمكن أن يت�م من خالها 
تحويل املس�ألة الديموغرافية يف اإلمارات إىل مسألة سياسية، 
وعناوي�ن التغيري جاهزة، أهمها حق�وق العمال واملهاجرين، 
وه�ذا م�ا تطرح�ه الهن�د يف كل مناس�بة س�انحة، بإعط�اء 
املهاجري�ن الهن�ود يف اإلم�ارات حق الحصول عىل الجنس�ية. 
وم�ن بعده�ا س�وف يطالب�ون بف�رض الديموقراطي�ة التي 
ستفيض حتماً إىل حكم األغلبية الهندية. إنها معادلة حسابية 
مس�تقبلية وضعها الغرب االس�تعماري، وال تقبل املكابرة أو 
اإلنكار، وهو يحرّك من خالها حكام اإلمارات كما يشاء وأنى 

شاء، باعتبارهم مجرد أرقام يف تلك املعادلة.
حال البالون، اإلمارات، يش�به حال بعض النجوم يف الس�ماء، 
إذ يؤكد علماء الفضاء أن النجم حن يكون عىل وشك االنهيار 
واالنتهاء، تصبح نواته غري مس�تقرة. حينها، يبدأ باالتس�اع 
أبع�د م�ن حجمه الع�ادي. وحن يظه�ر يف حجم أك�رب، فإنه 

حينها يكون يف الواقع يف أضعف حاالته.
ه�ذا هو ح�ال البال�ون اإلماراتي املنفوخ الَّذي س�وف ينفجر 
بشّكة دبوس واحدة. بعدها، سوف تنهار دولة العمارات التي 
ستسقط يوماً ما، ألنها تجاوزت الحد املسموح واملرخص لها 
باالرتفاع، فالدولة التي تأتي من خارج رحم التاريخ، ال يمكن 
أن تس�تمر طوياً، فم�ن ال مايض له ال مس�تقبل له، ودويلة 
اإلمارات بالون نفخه الغرب، وس�وف ينفج�ر قريباً يف وجوه 

الجميع، واأليام القادمة كفيلة بأن ترينا ذلك. 

تدخل اميركي طارىء في الملف الليبي  
األهداف واألبعاد

البالون اإلماراتّي المنتفخ واالنفجار المحتوم

كان يبدو خالل مسار األزمة الليبية الطويلة، أن األميركيين ابتعدوا عنها، على األقل بعد مساهمتهم الرئيسة في إبعاد 
الرئيس السابق معمر القذافي، عبر استصدار قرار من مجلس االمن في 18 مارس من العام 2011 تحت رقم 1973، والذي 

قضى بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا واتخاذ كافة االجراءات الضرورية لحماية المدنيين. والعبارة األخيرة كانت 
كافية لتنفيذ عمل عسكري غربي أدى الى اسقاط الرئيس القذافي والتسبب بقتله، وخلق أزمة سياسية وعسكرية وامنية 

واقتصادية، ضربت ليبيا وما زالت.

بقلم/ شارل ابي نادر

بقلم/  وليد الطايئ  

عن فيروس كورونا
 وفوبيا »الجائحة«

بقلم/  عمر معربوني
بحس�ب اإلجم�اع الحاص�ل عىل مس�توى خرباء 
العال�م ال يوجد منهم من ُينك�ر وجود الفريوس، 
م�ا يعني أّنه حقيقة قائمة رغم عدم الوصول اىل 
توصي�ف دقيق له برتكيبت�ه ونتائج تأثريه، وهذا 

يعني أن نتعامل معه كحالة حقيقية.
1- إن تصنيف الفريوس كجائحة من قبل منظمة 
الصّح�ة العاملي�ة ال يتناس�ب برأيي م�ع حقائق 
انتش�ار الف�ريوس وتأثريه فمجم�وع من أصيب 
بالفريوس بحس�ب البيانات الصادرة عن وزارات 
الصح�ة يف كل دول العال�م حت�ى اللحظ�ة 9،76 
ملي�ون مصاب أي ما يق�ارب 0،2% من مجموع 
س�كان العال�م الذي يبل�غ 7،5 مليار نس�مة، ما 
يعن�ي ان الحاص�ل ليس » جائح�ة » وهي كلمة 

مشتقة لغوياً من كلمة اجتياح.
2- بحس�ب املص�ادر الرس�مية يف كل دول العالم 
فإّن عدد الوفيات بلغ 493 الف وفاة ما نس�بته 4 
% من عدد املصابن الذين تؤكد املصادر ان نس�بة 
89 % منه�م ف�وق عمر ال�� 65 س�نة واغلبيتهم 
الس�احقة تعاني م�ن أمراض مزمن�ة حرجة يف 

األصل.
3- العام�ل األهم ه�و أن عدد املصاب�ن هو رقم 
نات�ج عن نس�بة مئوي�ة تق�ارب 1،8 % من عدد 
الذي�ن أجري�ت له�م فحوص�ات ال�� PCR وهذا 
رق�م مقب�ول خصوص�اً أن أغل�ب املصاب�ن ال 
تظهر عليهم ع�وارض اإلصابة وال حتى النتيجة 
اإليجابي�ة حت�ى لو اج�روا فحص ال�� PCR، ما 
يعني اّن نس�بة كبرية جداً من الب�رش قد أصيبوا 
ولم تظه�ر عليهم اية عوارض وتماثلوا للش�فاء 

دون ان يعرفوا اصاً انهم أصيبوا بالفريوس.
4- عام�ل آخ�ر ال يمك�ن تجاهل�ه وه�و نس�بة 
الحاالت الحرج�ة التي تخضع للعاج يف املش�ايف 
وهي نس�بة ضئيل�ة ايضاً وت�كاد تامس الصفر 
اذا ما اس�قطنا ارقام الح�االت الحرجة عىل عدد 
س�كان العال�م ففي لبن�ان مثاً يوج�د 46 حالة 

حرج�ة و34 وفاة من اصل ح�وايل 1700 إصابة 
مسجلة بشكل رسمي علماً بأن الحاالت الحرجة 
هم من الذين يعانون م�ن امراض مزمنة صعبة 
وغالبيته�م من اعمار تتجاوز ال� 65 س�نة وهو 
م�ا ينطبق ايضاً ع�ىل حاالت الوف�اة، علماً أن ما 
ينطب�ق عىل لبنان يمكن اس�قاطه ع�ىل كل دول 
العال�م لناحي�ة األعم�ار واألم�راض م�ع وجود 
اختاف بس�يط يف النس�ب ب�ن دول�ة وأخرى ال 
يع�ّول عليها لتمييز دولة عن أخ�رى حيث تلعب 
مس�ألة عدد الفحوصات دوراً اساسياً يف اإلعان 

عن اإلصابات املؤكدة.
عىل هذا األس�اس فإّن النتائج السلبية للفريوس 
تكم�ن يف جانب�ن:1- الجان�ب االجتماعي حيث 
تدعو ال�دول بناء عىل توصي�ات منظمة الصحة 
العاملي�ة اىل التباع�د االجتماع�ي ال�ذي ينس�ف 
اح�د عوام�ل اس�تقرارنا القائم�ة ع�ىل التقارب 
االجتماعي وصلة الرحم وه�ي قواعد إجتماعية 
ودينية شكلت عوامل أساسية يف متانة العاقات 
الرتهي�ب  تنس�فها ع�رب  واملجتمعي�ة  األرسي�ة 

الدعوات إلعتماد قواعد التباعد االجتماعي.
2- الجان�ب االقتص�ادي وهو الجان�ب الذي تأثر 
ويتأثر يومي�اً من خال عملي�ات الحظر ويؤدي 
يوم�اً بعد ي�وم اىل مزيد من الرتاج�ع االقتصادي 
واإلنكماش وانخفاض مس�تويات النمو وازدياد 
نس�بة الواقع�ن تح�ت خ�ط الفقر ما س�يؤدي 
بالتدري�ج اىل خلل كبري يف مج�االت األمن الغذائي 
واملجتمع�ي وح�دوث الكثري من الف�وىض وعدم 

االستقرار.
وختام�اً ال بد م�ن إيج�اد رؤية علمي�ة واضحة 
معتم�دة م�ن قبل ال�دول وفه�م دقي�ق لطبيعة 
املخاطر وأحجامها واإلدراك ان العودة اىل اإلنتاج 
بالطاق�ة القصوى هو التدبري األكثر رضورة بدل 
الوقوع يف التخبط والره�اب ومواجهة الفريوس 
ونتائجه بحكمة ودراية للخروج من الفوبيا التي 

وقعنا فيها جميعاً.   



تويف مدرب نادي الس�ماوة الريايض 
األس�بق، محمد علوش، يف س�اعات 
االح�د،  ام�س  ليل�ة  م�ن  متأخ�رة 
بس�بب مضاعفات اصابته بفريوس 

كورونا.

وق�ال عضو املكت�ب اإلعالمي لنادي 
السماوة مرتىض الرشقي إن »املدرب 
امل�ري محمد عل�وش وال�ذي قاد 
الن�ادي قب�ل ث�الث مواس�م، تويف يف 

ساعات متاخرة من ليلة امس«.

وأضاف ان »علوش تويف بعد اصابته 
بف�ريوس كورون�ا وكذل�ك بس�بب 
حزنه الش�ديد عىل وف�اة والدته قبل 
أيام قليلة«، مبين�اً ان »إدارة النادي 
تواصل�ت م�ع ذوي امل�درب لتق�دم 

التعازي«.
يذكر ان علوش قاد فريق الس�ماوة 
205/ 2016 و2016/  يف موس�مي 
2017 وحق�ق نتائ�ج جي�دة جعلته 

محبوباً لدى جمهور السماوة.

وفاة مدرب 
السماوة األسبق 

محمد علوش 
الثالثاء 30 حزيران 2020 

العدد 2366 السنة العاشرة

6الرياضية

لم تزل فاجعة رحيل الكابتن احمد راضي نتيجة 
إصابته بفايروس كورونا صباح األحد 21 حزيران 

2020 ُتحِدْث الصدمة تلو األخرى بألم شديد 
لدى متابعي النجم المحبوب وتسابقت وسائل 
اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي والعديد 

من الشخصيات الرياضية والسياسية وحتى العامة 
للتعبير عن الحزن.

وخاص�ة إن�ه يمّثل قيم�ة وطنية خدم�ت البلد العب�اً مّثل 
املنتخب�ات الوطني�ة وأندي�ة كال�زوراء والرش�يد والوك�رة 
القط�ري وصاح�ب الهدف الوحي�د للع�راق يف كأس العالم 
الذي سّجله بمرمى جان ماري بفاف حارس مرمى منتخب 
بلجيكا، ومدرباَ وإدارياً ش�غل مناصب عّدة أبرزها عضواً يف 
مجلس النواب العراق�ي وكان رحمه الله يمتلك الطموح يف 

االستمرار بالعطاء خدمة للرياضة العراقية.
لق�د تس�ابق العديد من الش�خوص السياس�ية والرياضية 
وامل�الكات الطبي�ة العراقية أثناء رقوده يف املستش�فى عىل 
توف�ري كل االمكاني�ات الالزم�ة عطف�اً عىل حج�م العالقة 
الحميم�ة والروحي�ة الت�ي تربطهم برايض واستش�عارهم 
محّبة الناس والجماهري له إضافة اىل الُبعد اإلنساني، وهي 
وقفات تس�تحق التوثي�ق برشف كان آخره�ا التحرّك نحو 
تأم�ن طائرة تركية خاصة لنقله اىل إحدى مش�ايف اململكة 
األردني�ة الهاش�مية صباح ي�وم األحد 21 حزي�ران 2020 
الس�تكمال عالجه حس�ب رغبته، وخاصة أن عائلته كانت 
تعيش بقلق وهو بعيد عنها، لكن القدر سبق النّية والعزم.

ال ننىس املوقف املرّشف وهو ليس مس�تغرباً جاء من رجال 
األردن النش�امى حكومة وش�عباً حن س�ارعوا اىل تسهيل 
كل األمور يف اصدار املوافقات الرس�مية الس�تقبال النورس 
ومعالجت�ه يف إحدى املستش�فيات املتخّصص�ة برغم إنهم 
يم�ّرون أيض�اً بظ�روف صعبة وحّساس�ة بس�بب جائحة 
كورونا، لكّنهم لم يقفوا متذّرعن وال ش�اكن، بل رّحبوا به 
ووّجه�وا بتذلي�ل كل الصعوبات من أج�ل معالجته وتأمن 
تواجده بالقرب من عائلته التي تقيم منذ سنوات عىل أرض 

األردن.
ووس�ط هذه الرعاية الالفتة 
ظه�رت العديد م�ن األصوات 
التي اس�تغربت هذا االهتمام 
االستثنائي واعتربته نوعاً من 
التميي�ز عن املواط�ن العادي 
ال�ذي يواج�ه نف�س ظروف 
امل�رض إضاف�ة اىل م�ا تمّثله 
م�ن انتقاص لق�درة الكوادر 

الطبي�ة العراقية يف معالجته!! املُنتقدون نظروا اىل األمر من 
زاوية واحدة واغفلوا جانباً مهماً يتمّثل بطبيعة هذا املرض 
والظ�روف التي تس�هم يف اس�تفحاله وفتك�ه باملصاب أال 
وه�و الجانب النفيس للمريض وم�دى قدرته عىل مواجهته 

بمعنويات عالية ال يقرتب منها التفكري بالعزلة واليأس.
الجميع يعلم أن الوس�ط الريايض ُفجع أيضاً برحيل املدرب 
عيل هادي باملرض نفس�ه قبل يوم فق�ط من إعالن اصابة 
احمد رايض مّما ولّد ضغطاً نفس�ياً سواء للجماهري املحبة 
أو ل�رايض وخاصة أن املرحوم عيل هادي كان يظهر بوضع 
صّح�ي غري قلق ويم�ارس الرياضة عىل رسي�ره، ولم تكن 
هناك دالئل ع�ىل خطورة موقفه الصح�ي، لكن الفايروس 
اللع�ن لم يمهله طويالً وهو أم�ر كان له رّدة فعل بالتأكيد 
س�اهمت بتدهور حالة احمد رايض وعدم استجابته للعالج 
س�يما أنه بعيد ع�ن عائلته وكان يحت�اج اىل الدعم النفيس 
منهم، ولهذا فإن نقله ملستشفى أردني ال يمثل انتقاصاً من 
الكوادر الطبية العراقية وال تمييزاً عن اآلخرين بقدر ما هو 
ملس�ة وفاء إنسانية ورد الدين ملن أس�عد الجماهري سنوات 

طوال مثلما أبكاها دماً برحيله.
نتس�اءل بح�رة وألم: ألم يح�ن الوقت ألن يك�ون للعراق 
مستش�فى متخّصص بالط�ب الريايض، متط�ّور كما هو 
أغل�ب دول العال�م بدالً م�ن توجي�ه كل األموال نح�و بناء 
املالع�ب والقاع�ات الرياضي�ة يف وقت ال يج�د الرياضيون 
غري مستش�فى سبيتار القطري- األول من نوعه يف منطقة 
الخلي�ج واملتخّصص يف الطب الريايض ملجأ لهم للعالج من 

اإلصابات التي تكلّفهم مبالغ طائلة؟
أل�م يكن باإلم�كان أن يك�ون هناك جناح خاص يس�تقبل 
الرياضين املصابن بفايروس كورونا لعالجهم ويسهم مع 

بقية املستشفيات املتخّصصة يف مواجهة املرض؟
دع�وة اىل وزي�ر الش�باب والرياضة عدنان درج�ال للتحرّك 
نحو اس�تحصال املوافقات مع الجهات ذات العالقة إلنشاء 
مستش�فى متخّص�ص بالط�ب الري�ايض تح�ت مس�ّمى 
)مستش�فى أحم�د رايض( يلي�ق باس�م الع�راق ورياضته 
ويخلّد أسطورة الكرة العراقية والعربية واآلسيوية، وُينهي 

طرقنا عىل أبواب األشقاء طلباً للعالج!
رحمك الله يا أبا فيصل.

م�شت�شفى 
اأحمد را�شي

رعد العراقي

تعيش األندية العراقية حالة من الرتقب، 
فرغم فتح سوق االنتقاالت إال أن بورصة 
الالعب�ن خامل�ة وأغل�ب األندي�ة تتابع 
املش�هد دون تح�رك وذلك يع�ود اىل عدة 

اسباب رافقت افتتاح موعد املريكاتو 
الجانب املايل

يمر البلد بأزم�ة اقتصادية جراء جائحة 
كورون�ا، وترتق�ب األندي�ة م�ا يمكن أن 
يخصص له�ا من موازنة مالية س�نوية 
الح�ايل،  املوس�م  يف  التعاق�دات  إلب�رام 
خصوصا وأن أغلب األندية تمثل الوزارات 

العراقية.
استقرار األندية

بع�ض األندية أك�دت أنه�ا حافظت عىل 
جميع العبيها وبالت�ايل رغبتها يف دخول 

س�وق االنتقاالت ل�م تكن مثل املواس�م 
السابقة، خصوصا وأن املوسم املايض تم 

إلغاؤه بعد مرور خمس جوالت.
وبالتايل أغلب املدربن يراهنون عىل نفس 
الخيارات التي تم التعاقد معها، ووضعوا 
لخ�وض  التش�كيالت  بنف�س  ثقته�م 

منافسات املوسم املقبل.
مصري مجهول

ت�رى األندي�ة أن مص�ري املوس�م املقب�ل 
م�ازال مجهوال طامل�ا أن جائحة كورونا 
ته�دد مواعي�د املباري�ات يف ظل أتس�اع 

رقعة تمدد الفريوس.
س�وق  دخ�ول  ي�رى  البع�ض  وبالت�ايل 
االنتق�االت مخاط�رة ق�د تكل�ف األندية 
مبالغ مالي�ة، وقد يتأخر انطالق الدوري 

مرة أخرى.
حركة املدربن

أغل�ب التعاق�دات ج�رت حس�ب حركة 
املدرب�ن، ومعظ�م األندي�ة حافظت عىل 
مدربيه�ا، وبالت�ايل الحف�اظ ع�ىل نفس 
أسلوب اللعب ونفس األدوات التي تطبق 
ه�ذا الفك�ر، باس�تثناء بع�ض املدربن 
اللذين استلموا املهمة مع انطالق املوسم 
امل�ايض، وبالت�ايل ل�م تك�ن القائمة من 

اختياراتهم.
ال�زوراء،  ن�ادي  إدارة  ج�دَّدت  ذل�ك  اىل 
تعاقدها مع الحارس الدويل جالل حسن، 

لتمثيل الفريق يف املوسم املقبل.
وقال عب�د الرحمن رش�يد، عضو الهيئة 
اإلدارية للن�ادي »اإلدارة جددت تعاقدها 

مع جالل حسن، للموسم املقبل، خاصة 
وأنه من أحد الركائز املهمة بالفريق«.

وأض�اف »اإلدارة ب�دأت خطواتها الجادة 
إلنه�اء قائمة الفريق، تحضريًا للموس�م 
املقب�ل، خاصة بع�د االتفاق م�ع املدرب 
باسم قاس�م الذي أبدى رغبته هو اآلخر 

للبقاء مع النادي«.
وتاب�ع »هن�اك مفاوض�ات م�ع العبن 
محرتفن ج�دد؛ حي�ث اس�تغنى النادي 
عن جميع املحرتفن باستثناء املوريتاني 

الحسن حويبيب«.
يذكر أن الزوراء يعد من الفرق املنافس�ة 
بش�كل دائم ع�ىل لق�ب ال�دوري املمتاز 

العراقي.
وتعاقد نادي الرشطة مع مهاجم الحدود 

حس�ام جاد الله، بشكل رس�مي لتمثيل 
الفريق يف املوسم املقبل. 

»إن  اإلدارة  وق�ال مص�در مق�رب م�ن 
حس�ام جاد الله، من املواهب التي برزت 
بش�كل ملحوظ يف املوس�م املايض، وقاد 
الح�دود لتحقي�ق نتائ�ج جيدة ل�ذا قرر 

النادي التعاقد معه. 
وأوض�ح أن إدارة الرشطة تس�عى إلبرام 
عدد من الصفقات الكربى، بعد أن فتحت 
قنوات اتصال مع بعض الالعبن من أجل 

تحضري الفريق لدوري أبطال آسيا.
الالعب�ن  م�ع  التعاق�د  أن  إىل  وأش�ار 
املحرتف�ن، قد يتأخر لح�ن فتح املالحة 
الجوي�ة، الت�ي تعطل�ت بس�بب جائحة 

كورونا.

المال واالستقرار أبرز أسباب ضعف موسم 
انتقاالت الدوري الممتاز

الطلبة يحصل على الدعم من وزارة التعليم العالي

كاتانيتش يقرر استدعاء العاني 
لقائمة المنتخب األولية

استئناف البطولة العربية بنظام التجمع في المغرب

رسن يتذكر راضي وهادي في مباراة بيرسبوليساألنصار اللبناني يجدد عقد أبو الهيل

وزارة  أن  الطلب�ة  إدارة  أك�دت 
التعلي�م الع�ايل الراعي�ة للنادي، 
تعهدت بتذليل الصعوبات وتوفري 
احتياج�ات الفري�ق، إضاف�ة إىل 
العدي�د من األم�ور املهم�ة التي 
ناقش�تها إدارة الن�ادي مع وزير 
التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلمي 

الدكتور نبيل كاظم.
وذكر الن�ادي  يف بيان صحفي أن 
وزير التعليم متفهم للوضع املايل 
ووع�د بتوفري احتياج�ات النادي 
قبل الرشوع بالتحضري للموس�م 

الكروي الجديد.
وبع�د االجتماع توج�ه وفد إدارة 
الن�ادي اىل جامعة بغ�داد والتقى 
أب�دى  ال�ذي  الجامع�ة  برئي�س 
تعاون�ا كب�ريا ووع�د بتخصيص 
ملع�ب ال�ربج يف جامع�ة بغ�داد 
لتدريبات الفريق الطالبي، ووضع 

إمكانيات الجامعة لخدمة النادي 
م�ن قاعات ومالع�ب، إضافة اىل 
تخصي�ص دار الضيافة لس�كن 

العبي الفريق. 

يشار ألن الكادر التدريبي بقيادة 
أحم�د خل�ف س�يرشع باختي�ار 
عن�ارص الفريق الطالبي تحضريا 

للموسم الكروي املقبل.

قرر م�درب املنتخب العراقي، سرتيش�كو كاتانيتش، إضافة 
الالع�ب ل�ؤي العان�ي للقائمة األولي�ة ألس�ود الرافدين التي 
ستبدأ التحضري للتصفيات املزدوجة، والتي ستستأنف خالل 

شهر ترشين األول املقبل.  
وج�اء ق�رار كاتانيت�ش بإضاف�ة العان�ي بعد إع�الن الهيئة 
التطبيعية أن الالعب أصبح مؤهالً لتمثيل املنتخبات العراقية 

بعد إكمال األوراق املطلوبة.
وذكر بي�ان االتح�اد أن كاتانيتش منح 
فرص�ة لالعب لؤي العاني بعد 
أن منح�ه االتح�اد ال�دويل 
لتمثيل  األخ�ر  الض�وء 

املنتخب العراقي.

كش�ف مص�در رس�مي يف االتحاد 
اإلدارة  أن  الق�دم،  لك�رة  العرب�ي 
التنفيذية يف االتحاد تدرس خيارات 
عدة من أجل اس�تكمال منافسات 
نصف نهائي بطول�ة كأس محمد 
العربي�ة، والتي  الس�ادس لألندية 
توقفت بس�بب جائح�ة فايروس 

كورونا.
وذك�ر املص�در أن »البطول�ة ل�ن 
تلغ�ى إطالًقا، ولكن هناك خيارات 

س�تطرح عىل الطاولة ملناقشتها، 
يأت�ي أهمه�ا تنظي�م مواجهت�ي 
نصف النهائي والنهائي مجّمعة يف 
املغ�رب، عىل أن يلع�ب إياب نصف 
النهائ�ي بن اإلس�ماعييل املري 
والرج�اء املغربي كما هو مقرر له 
يف املغ�رب، واعتماد نتيجه الذهاب 
الت�ي انته�ت بف�وز اإلس�ماعييل 
بهدف نظيف، عىل أن يلغى الذهاب 
النادي�ن  تجم�ع  الت�ي  واإلي�اب 

واالتح�اد  الش�باب  الس�عودين 
وتكون من مباراة واحدة«.

وأضاف املص�در أن »فكرة اإللغاء 
ل�ن تناقش ول�ن تط�رح، نافًيا يف 
الوق�ت ذات�ه أن يتم تغي�ري مكان 
النهائ�ي. واختت�م املص�در حديثه 
ب�أن هن�اك ت�دارس ب�ن االتحاد 
م�ن  املغرب�ي  واالتح�اد  العرب�ي 
أج�ل إيجاد حلول للعودة وبش�كل 

رسيع«.

أعل�ن ن�ادي األنص�ار اللبنان�ي، تجدي�د عق�د مدربه 
العراقي عبد الوهاب أبو الهيل، ليقود الفريق يف املوسم 
الجديد. وقال أبو الهيل يف حديث لحساب األنصار عىل 
فيس بوك »س�عيد بتجديد عقدي مع األخر، أطمح 

لتحقيق األلقاب مع الفريق«.
وأش�ار إىل أن الوضع امل�ايل واالقتصادي يف لبنان، لعب 

دوًرا كبريًا يف تغيري مسار كرة القدم.
وأتم »أقدر ش�غف الشعب اللبناني وحبه الشديد لكرة 
القدم، ولذل�ك مؤمن بعودة الك�رة اللبنانية والوقوف 

عىل قدميها من جديد«.

تعاق�دت الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي 
زاخ�و، م�ع امل�درب الش�اب أحمد 
خلف�ا  الفري�ق  لقي�ادة  ص�الح، 
للم�درب الراحل عيل ه�ادي، الذي 

تويف إثر إصابته بفريوس كورونا.
وقال املرشف عىل فريق زاخو، طه 
زاخ�ويل إن »اإلدارة اتفقت بش�كل 
نهائ�ي م�ع امل�درب الش�اب أحمد 
صالح لقيادة الفريق يف منافس�ات 
للم�درب  خلف�ا  املقب�ل،  املوس�م 

الراحل عيل هادي رحمه الله«.
ع�ن  يبح�ث  زاخ�و  أن  وأوض�ح 
االس�تقرار بالفري�ق، م�ن خ�الل 
التعاقد مع م�درب يخرج الالعبن 
م�ن الوض�ع النف�يس الس�يئ بعد 

وفاة مدربهم السابق.
وتابع: »أحمد صالح من الكفاءات 
الش�ابة ونح�ن وضعن�ا ثقتنا به، 
ليشكل فريًقا ش�بابًيا مميزًا قادًرا 

عىل املنافسة يف املوسم املقبل«.

وأش�ار: »النادي سيبدأ بعد التعاقد 
الفري�ق  تش�كيل  يف  امل�درب  م�ع 
النهائي�ة، من  القائم�ة  وتصفي�ة 
خالل التعاقدات التي س�يربمها يف 

األيام املقبلة«.
يش�ار إىل أن أحم�د ص�الح عم�ل 
مدربا مس�اعًدا يف محطات كثرية، 
آخره�ا مع ن�ادي الرشطة صحبة 
امل�درب الرب�ي ألكس�ندر أليتش 

باملوسم املايض.

زاخو يتعاقد مع المدرب أحمد صالح

ق�دم نجم املنتخ�ب الوطن�ي العراق�ي لكرة الق�دم ونادي 
بريس�بوليس اإليران�ي، بش�ار رس�ن التفات�ة رائعة خالل 
مب�اراة فري�ق امام باي�كان ضمن ال�دوري اإليراني املمتاز 

لكرة القدم.
وتغلب بريسبوليس عىل بايكان بثالثة اهداف دون رد، تواىل 
عىل تس�جيلها كل م�ن عيل عليبور يف الدقيق�ة 21 ومهدي 

عبدي هدفن يف الدقيقتن 76 و84.
وشارك بشار أساسيا يف املباراة ومع نهائيتها، رفع قميصه 
لتظهر صورة النجمن العراقين الراحلن عيل هادي واحمد 

رايض يف التفاتة رائعة.
يذك�ر ان رس�ن ع�اد مج�دداً اىل صفوف بريس�بوليس بعد 

تخفيف إجراءات وقيود جائحة كورونا يف ايران.



كشف تقرير صحفي، عن املوعد املحتمل لوصول املغربي أرشف 
حكيمي ظهري بوروس�يا دورتموند، املعار م�ن ريال مدريد، إىل 

إيطاليا، تمهيًدا للتعاقد مع إنرت ميالن.
وأعل�ن ماي�كل زورك املدي�ر الري�ايض لدورتمون�د، أن أرشف 
حكيمي س�ريحل بش�كل رس�مي ع�ن دورتمون�د، بعدما لعب 

للفريق األصفر ملدة عامني عىل سبيل اإلعارة.
ووفًقا لشبكة »سبورت ميدياست«، فإن حكيمي قد يصل اليوم 
الثالث�اء إىل ميالنو، من أجل القيام بالفحوصات الطبية الالزمة 
ثم توقيع العقود مع إنرت.وكانت تقارير صحفية قد أش�ارت إىل 
أن قيم�ة الصفقة قد تصل إىل 40 ملي�ون يورو باإلضافة إىل ما 
5 ماليني يورو كمتغريات.ومن املتوقع أن يوقع أرشف حكيمي، 
ع�ىل عقد مع إنرت ميالن ملدة 5 س�نوات، فيما س�يحصل عىل 5 

ماليني يورو كراتب سنوي.

التش�ييل  مس�تقبل  الغم�وض  يح�ارص 
أليكس�يس سانش�يز نجم إنرت ميالن، املعار 
حالًي�ا م�ن مانشس�رت يونايت�د، يف ظل عدم 
توص�ل النادي�ني التف�اق حول تمدي�د فرتة 

اإلعارة.
وقال�ت صحيف�ة »م�ريور«، إن مانشس�رت 
يونايت�د رغ�م رغبته يف رحيل سانش�يز عن 
الفريق بش�كل نهائي لتوفري األموال الالزمة 
للتعاقد مع جادون سانش�و نجم بوروس�يا 
دورتمون�د، إال أن الن�ادي فش�ل يف التوص�ل 

التفاق مع اإلنرت حول تمديد اإلعارة.
وق�ال بيب�ي ماروت�ا املدي�ر التنفي�ذي إلنرت 

ميالن، يف ترصيحات نقلتها الصحيفة »هذه 
حال�ة تنظيمية كبرية تحتاج إىل حل، ألننا ما 
زلنا نتعامل مع تشيليس ومانشسرت يونايتد 
ملحاولة تمديد إعارة موس�يس وسانش�يز«.
وأضاف »إنه ليس باألمر الس�هل، نحن أيًضا 
نتعام�ل م�ع باي�رن ميون�خ بش�أن الالعب 

الكرواتي إيفان برييسيتش«.
ويتبق�ى إلنرت مي�الن، خ�وض 10 مباريات 
يف ال�دوري اإليط�ايل، باإلضاف�ة إىل املباريات 
املتبقي�ة له يف ال�دوري األوروب�ي، بعد قرار 
تمديد املوسم بس�بب تفيش فريوس كورونا 

املستجد.

بعدم�ا أه�در نقطتني أمام مضيفه س�لتا فيجو يف املرحلة 
املاضي�ة م�ن الدوري اإلس�باني، لم يعد لدى برش�لونة أي 
فرص�ة لفق�دان املزيد من النق�اط يف املس�ابقة حاليا، إذا 
أراد مواصل�ة حملة الدفاع عن لقبه.وله�ذا، لن يكون لدى 
برش�لونة أي خيارات أو هامش للتعثر والخطأ يف مواجهة 
أتلتيكو مدريد اليوم الثالثاء يف املرحلة الثالثة والثالثني من 
املسابقة.ويف املقابل، يستضيف ريال مدريد فريق خيتايف يف 
ختام مباريات املرحلة يوم الخميس املقبل علما بأن الريال 
حق�ق الف�وز يف جمي�ع املباريات الخمس�ة الت�ي خاضها 
بعد اس�تئناف فعاليات املوس�م الحايل عق�ب فرتة التوقف 
الطويلة بس�بب أزمة تفيش اإلصاب�ات بفريوس »كورونا« 
املس�تجد.ويتصدر الريال جدول املسابقة حاليا برصيد 71 
نقط�ة وبفارق نقطت�ني فقط أمام برش�لونة قبل املراحل 

الستة األخرية من املسابقة ها املوسم.
ويواجه برش�لونة اختبارا صعب�ا للغاية يف مباراة اليوم بل 
إن�ه يمثل االختبار األصعب للفري�ق يف املباريات املتبقية له 
باملس�ابقة هذا املوس�م حيث يلتقي أتلتيكو صاحب املركز 

الثالث يف جدول املسابقة.
وق�ال كيكي س�يتني املدي�ر الفني لربش�لونة بع�د تعادل 
الفريق 2 / 2 مع مضيفه سلتا فيجو مطلع هذا األسبوع: 
»لس�نا بنفس الحال�ة الرائعة التي تتمتع به�ا فرق أخرى 
اآلن«.وكان برشلونة تقدم مرتني يف هذه املباراة أمام سلتا 
فيجو ولكن س�يلتا فيجو حق�ق التعادل يف املرتني ليخطف 

نقطة ثمينة أمام حامل اللقب.
وكان التع�ادل مع س�لتا فيج�و هو املباراة الع�ارشة التي 
يفش�ل فيها برش�لونة يف تحقيق الفوز فيها خارج ملعبه 

هذا املوسم.
ويف املقاب�ل، تغلب أتلتيك�و مدريد عىل أالفي�س 2 / صفر 
م�ا يعني أن الفري�ق أهدر نقطتني فق�ط يف املباريات التي 
خاضها منذ استئناف فعاليات املوسم فيما أهدر برشلونة 

أربع نقاط من خالل تعادلني.
مريض سابق

وقبل فرتة التوقف بس�بب أزمة وباء كورونا، كان أتلتيكو 
بمثاب�ة الرجل املريض الذي يحتاج للعالج ولكنه اآلن تعاىف 

وأصبح بأفضل حال.
وقال األرجنتيني دييجو س�يميوني املدي�ر الفني ألتلتيكو: 
»دخ�ول مارك�وس يورينت�ي ودييج�و كوس�تا وياني�ك 
كاراس�كو يف صف�وف الفري�ق ض�خ يف أتلتيك�و الرسع�ة 
والقوة« يف إش�ارة للتغيريات التي أجراها يف الشوط الثاني 

من مباراة أالفيس ونجحت يف تغيري شكل األداء.
وإذا حق�ق أتلتيك�و الف�وز الي�وم س�يقلص الف�ارق مع 

برشلونة إىل ثماني نقاط فحسب.
ولكن سيتني سينشغل بمحاولة اللحاق بالريال واستعادة 
صدارة جدول املسابقة أكثر من انشغاله بمطاردة أتلتيكو 

لفريقه.
كما سيش�عر سيتني بالقلق عىل منصبه حال فشل الفريق 
يف اللح�اق بالري�ال خاص�ة وأنه توىل مس�ؤولية الفريق يف 

كانون الثاني املايض عندما كان برشلونة يف الصدارة.
وي�درك س�يتني أن الفش�ل يف الدف�اع ع�ن لق�ب ال�دوري 
اإلس�باني سيضعه يف موقف اضطراري للفوز بلقب دوري 
األبط�ال األوروب�ي إذا أراد البق�اء يف منصبه حتى املوس�م 

املقبل.

اليوم.. برشلونة المتخبط يواجه أتلتيكو المتعافي في لقاء بدون خيارات

الغموض 
يحاصر مستقبل 

سانشيز 
مع إنتر
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اليوم.. حكيمي يصل ميالنو الجراء الفحوصات الطبية

أبدى نجم مانشس�رت س�يتي 
كيف�ن دي بروي�ن، رضاه عن 
فريق�ه ع�ىل مضيف�ه  ف�وز 
يونايت�د، وتأهل�ه  نيوكاس�ل 
النهائ�ي  نص�ف  ال�دور  إىل 
م�ن مس�ابقة كأس االتح�اد 

اإلنجليزي. 
وس�اهم دي بروي�ن يف الفوز 
ع�ن طري�ق تس�جيل الهدف 
يف  ج�زاء  ركل�ة  م�ن  األول 
الدقيقة 37، علم�ا بأن رحيم 
سرتلينج أضاف الهدف الثاني 

يف الدقيقة 68. 
وقال دي بروين يف ترصيحات 
لهيئة اإلذاعة الربيطانية )بي 
بي يس( عقب انته�اء اللقاء: 
»ب�دأ املب�اراة جي�دا، تمتعن�ا 
تح�ت  ووضعناه�م  بالح�دة 

الضغط«. 
النج�م  ق�ال  هدف�ه  وع�ن 
علين�ا  »توج�ب  البلجيك�ي: 
تس�جيل املزيد م�ن األهداف، 
عانين�ا من بعض املش�اكل يف 
ركالت الج�زاء ه�ذا املوس�م، 

املدرب )جوس�يب جوارديوال( 
طلب مني تنفيذها وس�جلت 

منها مرتني«. 
ولع�ب دي بروي�ن يف مرك�ز 
متقدم بالخ�ط األمامي، وعن 
ذل�ك ق�ال: »خالل مس�ريتي 
لعب�ت يف العدي�د م�ن املراكز، 
وامل�درب طل�ب من�ي تجربة 
يشء مختل�ف ألن نيوكاس�ل 
يلعب بخ�ط دفاعي خمايس، 
أن�ا أعم�ل م�ن أج�ل الفريق 

فقط«.

دي بروين: جوارديوال طالبني باالختالف

أظهر فران�ك المبارد مدرب تش�يليس، جانًبا 
أكثر قسوة يف ش�خصيته، بعدما أخرج 3 من 
العبي�ه الش�باب الواعدي�ن أثناء االس�رتاحة 
خ�الل فوز فريقه عىل ليس�رت س�يتي يف دور 

الثمانية لكأس االتحاد اإلنجليزي.
ول�م يكن المبارد س�عيًدا بما ش�اهده يف أول 
45 دقيق�ة، واع�رتف بأن�ه كان م�ن املمكن 
أن يس�تبدل س�بعة أو ثماني�ة العب�ني أثناء 
االس�رتاحة.وبمجرد خروج ميس�ون ماونت 
وبييل جيلمور وريس جيمس، إلفساح املجال 
أمام الثالثي األكثر خربة روس باركيل وماتيو 
كوفاس�يتش وس�يزار أزبليكويتا، بدا الفارق 
واضًحا.وس�جل باركيل ه�دف املباراة الوحيد 
يف الدقيق�ة 63 بعد تمريرة عرضية من زميله 
ويليان.وق�ال المبارد »لم نلعب بهذا الس�وء 

من�ذ عودت�ي، نح�ن محظوظ�ون يف خروج 
الشوط األول بالتعادل بدون أهداف«.

وتاب�ع »القواع�د األوىل يف ك�رة الق�دم ه�ي 
العجلة والعودة رسيًع�ا للوراء، وإذا لم تفعل 
ذل�ك ال يمك�ن أن تناف�س. نح�ن بحاجة ألن 

نكون أفضل من ذلك يف مبارياتنا«.
ونوه »يف الشوط الثاني كانت هناك ملحات من 
ذلك، لكننا ال يجب أن نلعب بهذا الش�كل مرة 

أخرى. وقف الحظ بجانبنا أمام ليسرت«.
وأت�م »إنه�ا تجرب�ة للتعلم. كان م�ن املمكن 
أن اس�تبدل املزيد من الالعبني. س�يصبحون 
العبني بارزين يف هذا النادي. لكن إذا كان عيل 
أن أفعل شيئا يف املباريات سأفعله. كانت هذه 
واحدة من تلك املباريات التي ينبغي أن أتدخل 

فيها.

هتم�ت  ا
لصح�ف  ا

سيتي اإلنجليزي�ة بتأهل مانشس�رت 
بتخطي إىل نص�ف نهائي كأس االتح�اد اإلنجليزي 

عقبة نيوكاسل، ورضبه ملوعد مع آرسنال يف الدور املقبل.
وعنونت صحيفة »س�تار س�بورت«: »كل م�ن احتفل يف 
الخ�ارج«، يف إش�ارة إىل اس�تبعاد مدرب واتف�ورد نايجل 
بريس�ون، لثالثي الفريق أندريه جراي وناتانييل تشالوبا 
ودومينج�وس كوينا ملخالفتهم إجراءات العزل باالحتفال 
بعي�د مي�الد ج�راي.ويف األع�ىل كتب�ت: »جن�ة كيفني يف 
نزه�ة الس�يتي«، يف إش�ارة لتأل�ق كيف�ني دي بروي�ن يف 
فوز مانشس�رت س�يتي عىل نيوكاس�ل.أما صحيفة »دييل 
إكس�ربيس« فعنونت: »احتفل حتى تس�قط«، يف إش�ارة 
الس�تبعاد ثالثي واتفورد.كما كتب�ت أيًضا: »كيفني يبقي 
عىل الحلم حًيا«، يف إش�ارة إىل مواجهة مانشس�رت سيتي 
آلرس�نال يف نص�ف النهائ�ي، واحتمالية مواجه�ة الغريم 
مانشس�رت يونايتد يف املباراة النهائية.ومن جانبها عنونت 
صحيفة الجارديان: »خدمة س�رتلينج.. الس�يتي يعود إىل 
الطريق بعد خسارة )الدوري( ويرضب موعًدا مع آرسنال 

يف نصف النهائي«.

صحف إنجلترا تبرز حلم 
السيتي وعقاب 
الثالثي

تراجع أداء ثالثي
 تشيلسي يزعج المبارد

كش�ف تقرير صحفي إسباني، عن الوجهة املحتملة ملدرب برشلونة 
الس�ابق، إرنس�تو فالفريدي، املُقال م�ن تدريب الفري�ق الكتالوني 
يف كان�ون الثان�ي املايض.وكان�ت إدارة برش�لونة ق�د ق�ررت إقالة 
فالفريدي، عقب الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد وتوديع كأس الس�وبر 
اإلس�باني، وعين�ت كيكي س�يتني بداًل منه.وبحس�ب إذاع�ة »أوندا 
س�ريو« اإلس�بانية، ف�إن املدي�ر الفني ومس�اعده جون أس�بيازو، 
يبحث�ان عن منزل يف فالنسيا.وكش�فت اإلذاع�ة أن فالفريدي مهتم 
بتدري�ب الخفافي�ش، وخالفة ألبريت س�يالديس، بعد سلس�لة من 
النتائج السيئة للفريق يف اآلونة األخرية.وبدأت هذه السلسلة بتوديع 
دوري أبط�ال أوروب�ا عىل يد أتاالنت�ا، إثر الخس�ارة ذهاًبا )4-1( يف 
إيطاليا، و)4-3( إياًبا يف امليس�تايا.ومنذ عودة الليجا بعد التوقف، لم 
يحصد فالنس�يا س�وى 4 نقاط فقط، من التعادل مع ليفانتي )1-

1(، والف�وز عىل أوساس�ونا )2-0(، بينما خ�رس يف 3 مباريات أمام 
ريال مدريد )3-0(، وإيبار )1-0(، وفياريال )0-2(.

فالفيردي
 يقترب من تدريب فالنسيا

صراع بين السيتي وتشيلسي على ناثان آكي
أك�دت تقارير صحفية انجليزية أن مانشس�رت س�يتي، انضم إىل تش�يليس، يف 

الرصاع عىل ضم أحد أفضل مدافعي الربيمري ليج حاليا. 
وأش�ارت صحيف�ة »ذا صن« ألن مانشس�رت س�يتي أكد مس�عاه لضم مدافع 
بورنموث ناثان آكي، الذي بدوره ينال اهتمام فريقه الس�ابق تشيليس. ويقدم 
الدويل الهولندي آكي مس�تويات راقية مع بورنموث يف املواسم الثالثة األخرية، 
بي�د أن إمكاني�ة هبوط الفريق إىل الدرجة األوىل هذا املوس�م، قد تدفعه للبحث 
عن فريق جديد. وبدأ مانشسرت سيتي فعليا مراقبة آكي، منذ عطلة أياد امليالد 
يف كان�ون األول امل�ايض، وحينها كان يفكر الن�ادي يف التعاقد مع مدافع جديد 
بس�بب إصابة الفرنيس إيمرييك البورت، قبل ان يرتاج�ع عن ذلك.ورغم تأكيد 
التقري�ر أن املفاوض�ات األولية قد بدأت فعليا بني الطرفني، إال أن تش�يليس ما 
يزال يف صورة املنافسة عىل ضم الالعب.وخاض آكي مباراته االوىل مع تشيليس 
يف 2012، لكنه لم يتمكن من لعب أكثر من 17 مباراة عىل مدار خمسة أعوام، 

ليتوجه إىل بورنموث.
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مصطلحات ادبية
المقطوعات 

من املصطلحات التي يتداولها الشعراء يف كتاباتهم ما 
�عر العمودي  يس�مى املقطوعات وهي: أبيات من الشِّ
املنظوم عىل وفق بحور الش�عر املتعارف عليها تقلُّ يف 
عددها عن سبعة أبيات، وقد انتقلَت القصيدُة العربية 
من�ذ العرص الجاهيل من املقطوع�ة إىل القصيدة التي 
َتب�دأ يف ع�دد أبياته�ا من س�بعة أبيات بح�دٍّ أدنى قد 
َيطول عىل يِد واحٍد من العرب اسمه )عدي بن ربيعة( 
ب باملهلهل؛ ألنَّ�ه أول َمن هلهل  م�ن قبيلة تغل�ب ولقِّ
القصي�دَة العربية؛ أي: أطاله�ا وخرج بها من مرحلة 

املقطوعة.

طرائف من التراث 

»دمه«..كالم مبطن عن عنف الطغيان السلطوي ونكباته ومصائبه على الشعوب
المراقب العراقي /القسم الثقايف...

طرائف
قال الزوج لزوجتِه : أنا أُحبِك ....

الزوجة : أخذت الكالم بربود ولم ُتجبُه !! فقال الزوج : هل 
ُقل�ُت كالماً خطأً ؟!!!قال�ت الزوجة : إنََّك لم تحبُّني لوحدي 
فقط !! وس�أرشُح لَك بالتفصيل واإلعراب : اُحبِك : ) أُحب 
( فعل مض�ارع مرفوع بالضمة ، والفاعل ضمري مس�ترت 
تقدي�ره أن�ا ، والكاف ضم�ري متصل مبن�ي يف محل نصب 
مفعول ب�ه .فاملفعول به حّقه التأخري ، فل�و ُكنَت ُتحبُّني 
صحي�ح لقّدمَت املفعول به وبذلك يفي�د القرص ، فتقول : 
إيَّ�اِك أُحب .أّما قولَك : أن�ا أُحبِك ، فتعني أّنَك تحبُّني وُتحُب 
غ�ريي !!كما يف قوله تعالی )إيَّاَك نعب�ُد ( ، قدََّم املفعول به 
) إيَّ�اَك ( ، لتقت�رص العبادة لله وحده ، ألنَّ�ُه لو قال ) َنعبُد 
إيَّ�اَك ( فتعني نعبدَك ونعبد غريَك ، والعي�اذ بالله .الزوجة 

أستاذة لغة عربية !
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الثقافـي

والناق��د  الكات��ب  ي��رى 
الس��وري صال��ح ال��رزوق ان 
لل��روايئ   « »دم��ه  رواي��ة 
العراق��ي محم��د األحم��د يه 
كالم مبط��ن ع��ن الطغي��ان 
ودورة العن��ف وما يقوداننا 

له من نكبات ومصائب.
ق��راءة  يف  ال��رزوق  وق��ال 
بها)المراقب  خ��ص  نقدي��ة 

العراقي(:

عارف الساعدي...
قاريء المعنى!!

ثقافة

*الص�ورة الش�عرية غ�ري الواضح�ة ، والت�ي 
بش�دة  تضع�ف  واالرتب�اك،  القل�ق  يش�وبها 
التأث�ريات النفس�ية للقصي�دة ع�ىل متلقيها، 
وه�ذه واح�دة من معض�الت الش�عر العراقي 
الحديث، الذي لم يع�د يهتم بالجوانب  القادرة 
ع�ىل خلق معاني جمالي�ة، واضحة وصحيحة 
التوجهات، ومع االرتب�اك الصوري الحاصل يف 
جل املنجز الش�عري، نجد ثمة من يس�عى وان 
كان يق�ف ضمن دائرة اإلرث، اىل إيجاد خطاب 
يغاير املأل�وف ويمنح القصيدة دفق�اً معرفياً 
ع�ىل غاي�ة م�ن االهمية، م�ع ق�درة دقيقة يف 
تجديد املساعي النثرية داخل النص، من خالل 
ه�ذا الفهم تمكن عارف الس�اعدي، من تقديم 
غاياته الشعرية، مع اختيارات صورية اشارت 
الي�ه، ووضعت�ه يف م�كان متق�دم يف صف�وف 
الشعرية العراقية، وجود 
بجرأت�ه عارف  االني�ق 
الساعدي، صار ملمحاً 
الج�ذب  مالم�ح  م�ن 
بقط�ب  الك��اس�ب، 
يمنح  فاع�ل،  ايجاب�ي 
القصيدة اىل جانب دقة 
املرتاكم�ة،  املش�هدية 
عناوي�ن س�ؤالية، ل�م 
العراقي  الشعر  يعتدها 
من قبل، الس�ؤال الذي يثري 
الدهش�ة هو الذي يمنح الس�اعدي القدرة عىل 
قي�ادة متلقي�ه بأنس�يابية مهنية، اج�د فيها 
احيان�اً  اقرتاب�اً واضح�اً من الصناعي�ة وهذا 
لي�س عيب�اً، كما يعتق�د البعْض ه�و محاولة 
خروج ع�ن االنس�اق املتعارف�ة يف الجمع بني 
املتخي�ل وصناع�ة الصورة، ويمك�ن ان نؤرش 
ايضاً قدرة الس�اعدي عىل امري�ن مهمني كما 
اعتقدهما، االوىل غياب املكان املش�هدي ، حيث 
تب�دو القصي�دة س�ابحة يف ملك�وت االذهان، 
يرافقه�ا غي�اب زماني مقص�ود، يف مرات قلة 
تجد ان للزمان معنى ودور فاعْل ، لهذا يقرتب 
الس�اعدي من اللوحات الفلس�فية التي توقف 
املتلق�ي عند حاف�ة االنبهار والدهش�ة، املعنى 
ه�و الفاع�ل وهو ال�ذي يمنح املتلق�ي القدرة 
ع�ىل املتابع�ة القصدي�ة الراغب�ة يف املواصلة، 
التج�د القطوع�ات والوقفات، مثلم�ا ال يمكن 
ان تجد االرتب�اك الصوري، لهذا ثمة الكثري من 
التفاع�ل م�ع قصيدة ع�ارف الس�����اعدي، 
وهذه لوحدها ، كافي����ة الن تجعلنا نحتفي 
بالس�اعدي، ش�اعراً م�ن ط�راز مغاي�ر وغري 

مألوف.

شوقي كريم حسن 

يف رواية )دمه( ملحم�د األحمد، الصادرة 
ع�ن دار فضاءات يف مطل�ع عام 2018، 
قراءة إسقاط للتاريخ. فاختيار الكوفة 
وش�جرة النزاع�ات الدموي�ة ب�ني الوايل 
مع أفراد أرست�ه من جهة ومع الخليفة 
األموي يف دمش�ق من جهة ثانية، نفهم 
أن�ه يقص�د املش�ابهة واملماثل�ة. وهذه 
الحيل�ة الفنية معروفة من�ذ عام 1960 

وقد فرضها رشطان.
- رف�ع ل�واء التحدي�ث واالبتع�اد ع�ن 

املحاكاة واملبارشة.
- ث�م الخ�وف من محاس�بة الس�لطات 
ولوب�ي الرأي العام ال�ذي يفرض حدودا 
تقي�د حري�ة التعبري مث�ل أي طاغية أو 

حاكم مستبد.
واض�اف :تبدأ الرواية ع�ام 119 هجرية 
بمش�هد مقابلة يف الب�الط، وتنتهي عام 
وقت�ل  تعذي�ب  بمش�هد  هجري�ة   121
س�يايس يف الس�جن. وبينهم�ا تتف�رع 
مجموع�ة من الحكاي�ات الجانبية التي 
تس�تغلها الرواية لتقدي�م تفصيالت عن 
الحياة الفكرية النش�يطة يف تلك اآلونة. 
ولكن ال ب�د من التنوي�ه أن الكاتب ركز 
ع�ىل الفلس�فة الباطنية وقط�اع الرؤيا 
م�ن الفك�ر اإلس�المي، دون مزي�د من 
التحدي�دات. وربما تفهم منه أنه يفضل 
البح�ث يف مضم�ار الالش�عور وثقاف�ة 
األعم�اق ولذل�ك كان�ت كل اقتباس�اته 
وإش�اراته املرجعي�ة من بني ش�طحات 
ال�كالم  وأه�ل  والتص�وف  الهرمس�ية 
والرؤي�ا. م�ع أن املح�اور الفاعل�ة عىل 

س�طح األحداث كان أبطالها حرصا من 
الخوارج وبني عبد ش�مس أو أكابر بني 
أمي�ة. وتاب�ع :ال تس�تطيع أن تقول إن 
الرواية تاريخية، ولكن إطارها تاريخي. 
بمعن�ى أن األحداث تج�ري يف وقت بعيد 
عن العرص الراه�ن، ويف العرص الذهبي 
لألمويني. ومن الواضح أنه عرص هشام 
بن عبد املل�ك )أبو الولي�د األول( وخالل 
ث�ورة االمام زيد بن عيل عليهما الس�الم 
الذي خ�رج يف الكوفة ث�م اعتقل والقى 
حتف�ه ع�ام 122 هجرية. وه�ذا يفرس 
أجواء الرعب والخشية التي هيمنت عىل 
األح�داث وباألخص بني ج�دران البالط 
ول�و أن�ه ال ب�د لنا م�ن أن نتس�اءل: ما 
ه�و املقصود من ه�ذه االختيارات وهذا 
املضم�ون؟. هل  يش�ري محم�د األحمد 
للنزاع ب�ني األقليات والنظام الذي أحكم 

قبضته عىل البالد لسنوات طويلة؟.
ولف�ت اىل ان�ه من الجائ�ر أن نقرأ عمال 
فني�ا رؤيويا بهذه البس�اطة واملبارشة، 

وال سيما أن أجواء الرشق كله مشحونة 
بالنزاع�ات. أض�ف لذل�ك أن الرواي�ة ال 
تخل�و م�ن إش�ارات ذات معن�ى ملك�ة 
وخراس�ان ثم دمش�ق ونواحيها. وهذا 
يوسع رقعة التفسري ويعمم اإلشكالية، 
ويحوله�ا م�ن مج�رد تحلي�ل س�يايس 
ف�وري إىل تفكي�ك لخريط�ة الن�زاع مع 
رس�م لتضاريس العقل العربي وعالقته 
بالواق�ع ،لقد فعل ذلك حميد العقابي يف 
معظ�م أعماله. ومع أن�ه كان أوضح يف 
اإلش�ارة للمش�كلة العرقية والطائفية، 
لكن�ه ل�م يوف�ر أي جه�د يف الرتفع عن 
لغ�ة الربوباغان�دا والعم�ل ع�ىل تجريد 
الص�ور واألف�كار. وأفض�ل مث�ال عىل 
ذلك روايت�ه املتميزة )املرآة( ثم س�ريته 
الذاتية )أقتفي أثري(. فقد مدد مساحة 
األح�داث م�ن بغ�داد والبرصة لتش�مل 
مرتفعات كردس�تان ومناط�ق الغابات 
والثل�وج يف إي�ران  وهذا يح�رر للرواية 
وثيقة براءة من أي تأثري ممكن ملدرسة 

جرج�ي زي�دان التاريخي�ة فق�د كانت 
سلسلة روايات تاريخ اإلسالم املشهورة 
تعتمد أساس�ا عىل التش�ويق والتسلية، 
مع كثري من االخرتاقات لجس�م املدونة، 
وكثري م�ن االجتهادات، إنما ليس بهدف 
م�لء الفراغات لو وجدت وإنما لتحقيق 
مب�دأ مادي�ة الواق�ع وع�دم تعاليه عىل 
املوض�وع. إن تعقيم املدونة من ش�بهة 
أنها مقدس�ة، ولها أهمية ومعنى وحي 
ال يمكن املساس به أو الشك بمصداقيته 

كان واجبا تنويريا.
 وم�ى اىل الق�ول :أعتقد أن م�ا يفعله 
محم�د األحم�د هن�ا يدخ�ل يف مضمار 
موج�ة التنوير الثانية. فهو يعمل جهده 
كي ال تتحول الحداثة إىل نشاط محافظ 
وب�ارد ويك�رر نفس�ه ولذلك اس�تعمل 
نف�س أس�اليب الحداث�ة الكالس�يكية، 
وأس�لوب  األص�وات  تكني�ك  وه�ي 
الالش�عور، وجرّدها بش�كل ق�راءة من 
درجة الحقة. بمعنى أنه كان يبني نصه 
عىل نص�وص افرتاضية أو مخطوطات. 
وكانت هذه هي الحبكة أو الحجرة التي 
ألقاها يف املاء الراكد.وللتوضيح ،من بني 
أهم حكايات الرواية مشكلة املخطوطة 
الت�ي تعامل�ت معه�ا الس�لطات كأنها 
منش�ورات رسي�ة، وط�اردت حامله�ا، 
وأودعت�ه رهن االعتقال. وبهذه الحكاية 
رفعت الرواية الستار عن حقائق الحاكم 
وع�ن مجونه وعن خبايا الس�جون التي 

يديرها. 
واس�تدرك :لكن ال أري�د أن يفهم أحد أن 

الرواية اهتم�ت بمجتمع الكوفة وحياة 
الش�خصيات  اقت�رصت  فق�د  أهله�ا. 
واألحداث عىل النخب�ة الحاكمة. وكانت 
التطورات ت�دور بني أربع�ة جدران ويف 
الغرف املوصدة الت�ي يصعب للعامة أن 

يصلوا إليها.
و اوضح ان محمد األحمد قد أسهب بما 
فيه الكفاية يف وص�ف التكتم عىل حياة 
ال�وايل وصعوب�ة دخ�ول أح�د إىل بالطه 
)ص20(. ناهي�ك عن مش�كلة الخروج 
منه. فالداخل مي�ت كما يقول بالحرف 
الواح�د. وال يخ�رج أحد إال إذا أس�عفه 

حظه )ص15(.بمعنى أن ش�خصه مثل 
لس�ان النار. إن اقرتبت يكش�ف خباياك 
البصاص�ني  لعي�ون  عرض�ة  ويجعل�ك 
والرقب�اء. وإن اقرتب�ت أكث�ر تحرتق أو 
تموت وتتحول حياتك لحفنة من الرماد 
وبالنظ�ر لهذا الجو أجد أن رواية )دمه( 
ه�ي يف الواقع جزء من اإلضافات الفنية 
ملوج�ة إحي�اء األدب القوط�ي  فاألبنية 
تزينها الش�معدانات املبه�رة )ص15(، 
وتحيط بغرفة اإلمارة جدران س�ود وبال 
نواف�ذ، وترتاق�ص عىل أرضه�ا الظالل، 
ويق�ود إليه�ا باب م�ن الخش�ب الثقيل 
الذي يرص رصي�را )ص15(. مع جرعة 
مزدوج�ة من مش�اعر الرهبة والش�ك.  
وكل ذل�ك يضعها ضمن فلس�فة بالغية 
ش�ديدة التعقي�د تهتم بمش�كلة العقل 
املؤجل. وبني :بتعبري آخ�ر. إنها تحاكي 
)بالالش�عور( ما تفعله عىل سبيل املثال 
الرواي�ة الفكتورية املعارصة. ويف الذهن 
أعم�ال س�ارة وورترز. وع�ىل الرغم من 
أن رواي�ات ووت�رز تهت�م بالالمفكر به، 
ألسباب الحياء والخجل، وأقصد تحديدا 
الغ�رام املثيل بني النس�اء، لكن أن تضع 
التاريخ يف املقدم�ة، وانحرافات املجتمع 
ع�ىل  سيس�اعد  الخلفي�ة،  يف  الراه�ن 
كش�ف مناطق الخلل يف حياتنا الراهنة، 
واإلجراءات املطلوب�ة لتحايش املزيد من 
الت�ورط والس�قوط وأعتق�د أن هذا ما 
نذرت رواية )دمه( نفسها له. فهي كالم 
مبطن ع�ن الطغي�ان ودورة العنف وما 

يقوداننا له من نكبات ومصائب.

امل  محمد ياسرصالح الرزوق

نصوص 

1

متى نصغي لبالغة الصمت

فالعالم يتكلم

دون جدوى

2

كلما جن ليل وأوحشتني زواياه 

أيقظت هواجيس 

بقايا من رؤاه 

3

كلما ظللت غمامة 

سماء الفرح القتيل 

أعود مهروال 

كالرمال يف األعاصري 

4

كلما أترقب ضفة األىس

تجف صحائف ادمعي 

كلما أقف متفرجا

تسيل ايامي عىل راحتي

مثل قطرات جمر

5

عندما تتجمد الدقائق 

أطلق البالون الذي يسكن اضالعي 

يف رحيل األحبة 

6

يف ممالك األفول 

ينتصب هيكل الروح هائما

7

يف برزخ الرماد

يستحم الغبار

كي يغسل الذنوب 

املتداولة عىل الورق

كاظم الميزري

املراقب العراقي / متابعة ...
صدَر للش�يخ حبيب السماعيل، 
كت�اٌب جدي�ٌد بعن�وان »النجاُح 
وتطويُر الذات، نفحاٌت من نهِج 

أهِل البيت«، ويقُع الكتاُب يف مئٍة 
وأربع�نَي صفح�ًة، وه�و تكميٌل 
ملرشوِع االستفادِة من تراِث أهِل 
البيت  ، يف ايجاِد محاوَر لدوراِت 
النج�اِح وتطويِر ال�ذاِت، كبديٍل 
عن فرضيَّاٍت رس��َمْتَها الثقافُة 

الغربية.
الكت�اب  مقدم�ِة  يف  وق�اَل 
األخصائ�ي النفيسُّ واملستش�اُر 
التّم�ار،  عبدالل�ه  ع�يل  األرَُسيُّ 
»نج�َح الكات�ُب وامل�درُب املبدُع 
يف  الس�ماعيل،  حبي�ب  الش�يخ 
الكت�اب، ولك�ي  له�ذا  أس�لوِبه 
َخ املعلوماُت ويكوَن الكتاُب  ترسَّ
س�هالً ع�ىل الجمي�ع، وكتجربٍة 
مل�رشوٍع رائٍع إليج�اِد البديل من 
تراِث أه�ِل البيت   ملحاِوِر دوراِت 
النج�اِح وتطوي�ِر ال�ذاِت، وبعَد 
إطالع�ي عىل هذا الكت�اِب الَقيِِّم 
أج�ُد أنَّ�ُه مفي�ٌد ج�داً، وس�يجُد 
الق�ارُئ أجوب�ًة ألس�ئلٍة كث�ريٍة 

تدوُر يف خاِطره«.

محتوى كتاب

»فقهاء الظالم« عالقة اإلنسان بالتاريخ
رواي�ة س�ليم ب�ركات » فقهاء 
الظ�الم » يتن�اول فيه�ا عالقة 
اإلنس�ان بالتاري�خ م�ن خالل  
األرسة  تاري�خ  الب�الد،  تاري�خ 
املتسلس�لة الت�ي حّل�ت مح�ّل 
تاري�خ  والق�وم،  العش�رية 
الت�ي  الش�عبية  الخراف�ة 
اس�تباحت امل�ايض حتى انقلب 
أساس�ها األس�طوري إىل منفذ 

تخيييل ملغالبة ذلك املايض.
املالّ »بين�اف« ينخرط يف موقف 
عبثي يضّم الطرافة والعجب إىل 
املحنة واملأزق: وليده »بيكاس« 
الزمن�ي  الحاج�ز  يتخط�ى 
يبل�غ  فه�و  الب�رشي،  للعم�ر 
الثالثني بعد س�بع س�اعات من 
والدته، ويبل�غ األربعني عرصاً، 
والخمسني مس�اًء! وهو ينطق 
فور والدت�ه، ويخاط�ب والديه 
هكذا: »إنها محنة ستنس�يانها 
حني تنق�ي، أما أن�ا فلن أجد 
ألنساها«.ش�خصيات  الوق�ت 
متش�ظيًة  الظ�الم  فقه�اء 
كتش�ظي  س�ليم،  كتش�ظي 

الوط�ن الضائع، س�ليم الذي ال 
يس�تطيع أن يق�ف حي�ال هذا 
االنقس�ام، ب�دون أن يرّدها إىل 
الوحدة الت�ي كانت، ولو كتابًة، 
إىل املصري الذي تَشّعْب، والوجود 
ال�ذي تفت�ت، وإىل الغرب�ة التي 

ترسمت، اس�تجابة لبنود القوة 
والتمايز ال يستطيع إال أن يُعيد 
للحقيقة العارية عباءتها، لكن 
من خالل امُلحاكاة بني أش�جار 
الك�رد، وليس الكرد أنفس�هم، 
ل�م يس�تطع أن ين�ى الحدود 
الحاجزة ب�ني األمكنة املرسوقة 
ببرشها، ال تس�تطيع أن تفصل 
بني حوار الشجر للشجر كردياً، 
ال تس�تطيع أن تمح�و ذاك�رة 
الب�رش إجب�اراً كتن�ايس: »إم�ا 
الحال التي وصلت دغل الهاللية 
)سوريا( بدغل نسيبني )تركيا( 
فكان�ت إمعان�اً من الش�مال يف 
حبكته امُلضحكة، فما من ورقٍة 
س�قطت من ش�جرة زيتون يف 
الدغ�ل ذاك إال وس�قط مثلها يف 
الدغل هذا، وما تطاول غصٌن يف 
دغل الهاللية إال تطاول مثله يف 
دغل نصيبني، تقاطع، وتخاطر، 
يهمس�ان حت�ى ليكاد النس�غ 
يف ش�جرة من دغ�ل الهاللية أن 
يس�يل من جذع ش�جرة يف دغل 

نصيبني إذا تجّرح«.

اصدار

 الثقافة تتابع تطورات االوضاع قصة قصيرة
الصحية لألديب كمال لطيف سالم

نجاُح وتطويُر الذات نفحاٌت 
من نهِج أهِل البيت

استفزازات..

أوعز  وزير الثقافة والسياحة واآلثار 
الدكتور حسن ناظم بمتابعة الوضع 
الصح�ي  لألدي�ب املخ�رم كم�ال 
لطي�ف س�الم، حي�ث أج�رى مدي�ر 
مكتب�ه اإلعالم�ي  نعمة عب�د الرزاق 

مكامل�ة  م�ع األدي�ب 
الزاخ�ر بعطائه برغم 
القاس�ية،  ظروف�ه 
ناظم  تحي�ات  وأبلغُه 
جائح�ة  وظ�روف 
حالت  الت�ي  كورون�ا 
الوزي�ر  زي�ارة  دون 
م�كان  إىل  ش�خصياً 
ت�م  حي�ث  إقامت�ه، 
رصف مكافأة عاجلة 
لحني  س�الم،  للكاتب 

إيج�اد املكان املالئ�م إلقامته بأرسع 
وقت ممكن، بدوره قال األديب كمال 
إنَّ ه�ذه املبادرة رفعت من معنوياته 
ملقاوم�ة امل�رض وع�ربَّ عن ش�كره 

اللتفاتة السيد الوزير.
 الجدي�ر بالذكر أنَّ ناظ�م يتابع عن 
كث�ب جمي�ع ما ين�رش ع�ىل مواقع 
والنقاب�ات  واالتح�ادات  املنظم�ات 
الفنية والثقافي�ة والصحفية، وهذه 
بعد  ج�اءت  املب�ادرة 
مناش�دة  مطالع�ة 
اتح�اد  موق�ع  ع�ىل 
يف  والكت�اب  األدب�اء 
األدي�ب  الع�راق ع�ن 
س�الم ال�ذي كان من 
الذين  الكت�اب  طالئع 
نش�اطات  أرش�فوا 
والتلفزي�ون  اإلذاع�ة 
عدي�دة،  بمؤلف�ات 
مثابرت�ه  إىل  أضاف�ة 
يف كتاب�ة القصة القص�رية وله أكثر 
من مجموعة قصصي�ة بهذا املجال، 
دعواتنا بالشفاء العاجل لألديب الذي 

يستحق كل الرعاية والتكريم.

بدت االبتس�امة عىل وجه س�ني س�ني مثل 
نبت�ة بزغت فجأة بني صخ�ور جبلية وعرة 
وهو يس�تمع، بنشوة، لتلك الفتاة املنفوخة 
الش�فتني، وه�ي تق�رأ، بدل�ٍع ف�ج، لغ�واً 

قصيدة.  يس�مى  مبعثراً 
ق�ال ونظرات�ه تخ�رتق 

تفاصيلها املستفزة:
قصيدت�ك ي�ا جميلت�ي، 
ضعيف�ة  كونه�ا  رغ�م 
هزيل�ة  وربم�ا  البن�اء 
ومختل�ة  الرتكي�ب 
الوزن.. وحتى بس�يطة 
املعان�ي والتش�بيهات.. 
إال إنه�ا ش�جاعة مث�ل 
صاحبته�ا، م�رّصة عىل 

إثبات وجودها.. نعم ينقصها الكثري، لكنها 
تبرش بجيل جديد جريء، يكرس كل الحدود، 
ليصَل اىل مس�توانا.. سيقولون ألنك جميلة، 
وس�يغارون منك لهذا وغريه.. لكن اطمئني 
يا صغريتي.. مكانك، منذ اآلن، محجوز بني 

الفحول ) تصفيق حاد(..
اهت�زت األرض تح�ت أقدام�ي واجتاح�ت 
مب�االة  دون  ورصخ�ت  دم�ي  الن�ريان 
بالجمه�ور، املصف�ق دون وع�ي، للدمي�ة 
الجميلة:وم�اذا عن قصائدي؟ مل�اذا ألقيتم 

بها خارج اهتمام املسابقة؟
وق�د  نح�وي،  التف�ت 
كالم�ي  اس�تف�����زه 
 . . ك ئ�د قصا : ئال قا
امل�رأة..  أيته�������ا 
ال تتوف�ر به�ا رشوطنا 
م�ن  املطلوبة!وبه�زٍة 
دون  س�حبوني،  ذقن�ه 
مراع�اة، خارج أس�وار 
وبعثروا،  لجنته�����م 
كل  مقص�ود،  بهي�اج 
أوراقي املمهورة بفكري 
وعص�ارة ذهني… وقتها كان رئيس اللجنة 
يغادر منصته ليقدم الورد والجوائز للفائزة 
ملون�ة  ناري�ة  مفرقع�ات  وس�ط  االوىل.. 
ورصخ�ات مجنونة لجمه�ور جاهز، دوماً، 

إلثارة ما يلزم من التناقضات.

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

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

نور 9
على 
نور

عام  اىل  بغداد  يف  للركاب  العام  النقل  تاريخ  يعود 
باشا  مدحت  العثماني  الوايل  قرر  حيث   1889
سكة  بانشاء  تقوم  مساهمة  رشكة  تأسيس 
اسهم  فطرحت  والكاظمية  بغداد  بني  ترامواي 
الواحد  السهم  قيمة  وكانت  االسواق  يف  الرشكة 

لريتان ونصف اللرية....
رشائها  عىل  والتجار  االثرياء  بعض  فأقدم 
جريدة  ذكرت  وقد  باشا  مدحت  من  بتشجيع 
وان  شديد  االسهم  رشاء  عىل  االقبال  ان  الزوراء 
ان مدحت باشا  الناس مستمرون عليه والظاهر 
كان شديد الرغبة يف انجاح املرشوع فاوعز بكتابة 

ذلك لتشويق الناس عىل الرشاء.     
وهكذا تم إنشاء خط حديدي )ترام(  لتسيري عربة 
ساحة  من  الخيول  تجرها  دورين،  من  خشبية 
وتبديل  وباسرتاحة  الكاظمية،  حتى  الشهداء 
للعربة وللخيول يف منطقة جامع براثا بالعطيفية، 
وسميت حينها بـ ))الكاري(( وبقيت هي واسطة 
النقل العام اضافة للدواب وحتى دخول السيارات 

اىل بغداد.
بداية  مع  اال  بغداد  تعرفها  فلم  الباصات  أما 
بابدان خشبية مصنعة  باصات  الثالثينات، وهي 
تحرش  الناس  وكانت  محليا.  الخشبية  ابدانها 
يف  تستخدم  بقيت  التي  الباصات  هذه  يف  حرشاً 
بغداد واملحافظات حتى وقت  باالجرة يف  النقل 

قريب.
العرشين  القرن  بدء  مع  أنه  املصادر  وتذكر 
رشكة  وتجارها  بغداد  اثرياء  من  عدد   اسس 

القريبة  املدن  وبعض  بغداد  بني  العربات  لتسيري 
وكانت  وسامراء  وكربالء  والحلة  كبعقوبة  منها 
الواحدة من تلك العربات تجرها خيول اربعة تبدل 
يف املحطات فكانت بذلك قادرة عىل قطع الطريق 
وقد  واحد،  نهار  خالل  مثالً  وكربالء  بغداد  بني 
اشتهرت هذه العربات بني العامة باسم »عرباين 
عارف اغا« اذ كان هذا الرجل اكرب املساهمني فيها 
وسماها بعضهم كذلك »عرباين الكومبانية« وقد 
الناس  وأقبل  عرباتها  تسيري  يف  الرشكة  نجحت 
عليها واصبحت املقاعد يف العربات تحجز قبل ايام 

عديدة السيما يف موسم الزيارات واالعياد...  
عبود  املال  بان  هنا  الذكر  املناسب  من  ولعل 
الكرخي كان يدير مكتب الرشكة يف الكرخ فكان 
يجلس فيه بعقاله ذي اللفات االربع ليبيع التذاكر 

او يحجز املقاعد.
الجديدة  العراقية  الدولة  فّكَرت  الثالثينات،  ويف 
عام  فقامت  العاصمة،  يف  عام  نقل  باستحداث 
الركاب وربطتها  1938 بتاسيس مصلحة نقل 
ولذلك  باصات،  لها  واستوردت  بغداد  بامانة 
ظلت تسمية )االمانة( عىل الباصات الحكومية 

حني  ثم  باالمانة،  ارتباطها  بدء  لسبب  بغداد  يف 
الناس  صار  الركاب  لنقل  مصلحة  اىل  تحولت 

ركبنا  او  املصلحة  باصات  عليها  يطلقون 
باملصلحة بعد ان كانوا يقولون ركبنا باالمانة!! 
صار  منشاة  اىل  السبعينات  يف  تحولت  وحني 

البعض يقول ركبنا بباصات املنشاة!!!
مع  اتفاقية  عقد  تقرر   1940 االول  ترشين  يف 

باص،  مائة  لرشاء  االنكليزية  الرشكات  احدى 
لكن نتيجة لظروف الحرب العاملية الثانية، الغيت 
اعمال  جمدت  وبذلك   .1942 عام  يف  االتفاقية 

املصلحة وتاخر تنفيذ املرشوع.
نقل  مهمة  تتوىل  شعبة  تأسست  تجميدها  وبعد 
هذه  الشعبة  اشرتت  وقد  العاصمة  يف  الركاب 
من  العراق  يف  الربيطاني  الجيش  مخلفات  بعض 
واستعملتها  خشبية  ابدان  لها  وركبت  اللوريات 

لنقل الركاب.
     قامت امانة العاصمة يف عام 1942  بتسيري 
هذا  واعطي  الرشيد  شارع  يف  خشبيا  باصا   21
اىل  منقسما  الخط  هذا  وكان   »2« رقم  الشارع 
،تبدأ االوىل من باب املعظم وتنتهي  ثالثة مناطق 
موقفها  كان  والتي  سابقا  الحمراء  سينما  يف 
الثانية  املنطقة  وتبدا   – حاليا  االمني  ساحة  يف 
الزوراء  سينما  عند  وتنتهي  الحمراء  سينما  من 

»الشعب حالياً... 
يف  وتنتهي  الزوراء  سينما  من  فتبدأ  الثالثة  اما 

الباب الرشقي.
االوىل  الدرجة  يف  فلسا   14 فكانت  االسعار  اما 

بالجلد  مغلفة  مقاعدها  كانت  والتي 
فلوس  و10 

للدرجة الثانية والتي كانت مقاعدها خشبية غري 
مغلفة.

استمرت امانة العاصمة برشاء سيارات وشاحنات 
تم  حيث   1946 العام  حتى  الربيطاني  الجيش 
نوع »كومر«  باصات من  اول عقد لرشاء  توقيع 
والتي ساعدت عىل فتح خطوط جدديدة ويف العام 
1947 بلغ عدد الباصات 113 باصا مستعمال و7 
بني  وتجمع  عاطال،  باصا  و27  جدديدة،  باصات 
السيارات التي ابدانها من خشب وكذلك الجديدة. 
مما دعا اىل تشكيل مديرية مصلحة نقل الركاب 
مرة ثانية ولكنها بقيت مرتبطة بامانة العاصمة 
ويرأسها امني العاصمة، وبما ان امني العاصمة ال 
يستطيع التفرغ العمال هذه املصلحة، لم تتمكن 
لذلك  املطلوبة،  الحاجة  تؤمن  بحيث  التقدم  من 
املسؤولون  الشكاوى حول عجزها، ففكر  كثرت 
امانة  من  ارتباطها  وفك  فيها  النظر  باعادة 
فك  ثم  الداخلية،  بوزارة  وارتبطت  العاصمة.. 
املرة  هذا  ولكنها  العاصمة،  امانة  من  ارتباطها 
ارتبطت بوزارة الداخلية عىل شكل مديرية عامة، 
اما الناس فقد بقوا يطلقون عىل الباصات تسمية 

»االمانة« ولم يسموها »داخلية«!!

محافظة  يف  األسماك  صيد  موسم  اقرتاب  مع   
البرصة يف العراق، يستعد البرصيون بصناراتهم، 
يرتكون  املدينة  رجال  من  كبرية  نسبة  أن  حيث 
أما  للصيد،  ليتفرغوا  أعمال  من  بأياديهم  ما 
قواربهم  فيجهزون  املحرتفون  الصيادون 
بالشباك واألطعمة الخفيفة واقفني عىل الجرف 

يف انتظار دخول الصبور.
يقول قاسم سيد صياد سمك من مدينة البرصة 
“أتينا يف هذا الوقت لنستعد ملوسم صيد الصبور 
ألننا نعرف أن املوسم يحل بشهر مارس الجاري”.
بواسطة  السمك  بصيد  الفاو  منطقة  وتشتهر 
حيث  بـ«الهيالة«،  محليا  يعرف  ما  أو  الشباك 
يبدأ املوسم يف منتصف شهر مارس من كل عام، 
ويف أواخر شهر أبريل حتى نهاية شهر أغسطس 
تزداد كمياته بشكل كبري.وسمك الصبور هو أحد 
أمهات  وتصل  املهاجرة،  البحرية  األسماك  أنواع 
هذا النوع من األسماك مع بداية كل فصل صيف 
اإلقليمية  املياه  ومنها  العربي،  الخليج  مياه  إىل 
حيث  الهندية،  القارة  شبه  من  قادمة  العراقية، 
تتكاثر يف املنطقة خالل بضعة أسابيع، ومن ثم 
تعود مع صغارها إىل موطنها األصيل.الرس وراء 
شهرة ولذة طعم الصبور يكمن يف الحشوة التي 
تتكون من تمر الهند والثوم والكرفس وإضافات 
رواجا  الصبور  ويلقى  البهارات  من  أخرى 
وما  شوكه  كثرة  رغم  البرصيني  قبل  من  كبريا 
يفضله  ال  بينما  األكل،  خالل  إزعاج  من  يسببه 
يقول  األخرى.  املحافظات  يف  العراقيني  معظم 
يحبون  البرصة  “أهايل  البرصة  بشار من سكان 
السمك فهم ذواقون لألكل اللذيذ وخاصة أطباق 
الشهر”. الذي يكثر صيده يف هذا  الصبور  سمك 
متوارثة،  لتقاليد  الصبور  سمك  أكل  ويخضع 
أنه يشوى وال يطهى، ويحىش قبل شوائه  منها 
التي  والبهارات  والكرفس  والثوم  الهند  بتمر 
تعطيه مذاقا خاصا. وتختلف عملية شوائه عن 
غريه من األسماك.وتقول هناء وهي من سكان 
الفاو “إذا أردنا أن نعرف ما هو الرس وراء شهرة 

طعمها  ولذة  السمكة  ورس هذه 
رائحتها الشهية، نجده 

يف  يكمن 

ومتفق  متعارف  حشوة  وهي  الصبور  حشوة 
عليها بني املواطنني، والتي تتكون من تمر الهند 
البهارات  من  أخرى  وإضافات  والكرفس  والثوم 

التي تعطيها مذاقا رائعا يفوق الخيال”.
فقط  الصبور  سمك  يأكلون  البرصيني  وبعض 
يوم الجمعة دون سواه، بينما الكثري منهم يعتقد 
بالعطش  الشعور  إىل  يؤدي  الصبور  تناول  أن 
وحالة من الكسل والخمول، ولهذا يكون الشاي 
الذي  الصبور  فيها  يحل  مائدة  كل  بعد  حارضا 
آالم  يخفف  فزيته  كبرية،  فوائد  عىل  يحتوي 
القلب  ويحمي  العظام  احتكاك  ويمنع  املفاصل 

ويخفف ضغط الدم.
“عائلتنا  إن  البرصة  مدينة  من  حميد  ويقول 
يف  فنجلس  الكبري  البيت  يف  أسبوع  كل  تجتمع 
وخاصة  األكلة،  بهذه  لنستمتع  املنزل  بستان 
آبائنا  من  العادة  هذه  ورثنا  وقد  الجمعة،  يوم 
وأجدادنا، ولم نتخَل عنها ألنها عادة من عاداتنا 
والشعبية  املفضلة  الوجبة هي  وتقاليدنا، وهذه 
بسمك  يعرف  الصبور  سمك  عندنا”.وكان 
الفقري لرخص سعره، ألنه كان متوفرا بكثرة يف 
أصبحت  العائالت  أغلب  لكن  البرصة،  محافظة 
تتذمر من ارتفاع سعره الذي أصبح يشكل عبئا 
أنه أصبح يباع بالزوجني، ال بالوزن  ماديا حتى 
أحد  أبومحمود  األسماك.ويقول  بقية  تباع  كما 
األسعار  ارتفاع  وراء  “إن  الصبور  سمك  بائعي 
وكذلك  أياما،  تستمر  التي  الصيد  رحلة  تكاليف 
كثرة الطلب عىل هذا السمك من قبل دول الخليج، 
أما عن سبب بيع سمك الصبور بهذه الطريقة، 
ثمنه  غالء  إىل  يعود  “أنه  أبومحمود  فيعتقد 
املثقال،  بوزن  يباع  الثمني  اليشء  أن  واملعروف 
وهناك رأي شائع عند البرصيني القدامى مفاده 
عىل  الصني  من  مهاجرا  يأتي  الصبور  سمك  أن 
شكل مجاميع، إال أن هذه املجاميع يكون فيها 
بينهما،  ما  يف  للوفاء  كرمز  حدة  عىل  إثنني  كل 
ومن هنا يباع هذا السمك عىل شكل أزواج رغبة 
بعدم تفريقها حتى بعد املمات ليكون درسا لنا 

يف الوفاء”.

الصبور سمك يعشقه البصريون 
أحد ولكن العين بصيرة و اليد قصيرة هو  سابقاً(  املأمون  )جرس  الشهداء  جرس 

الواقعة عىل نهر دجلة يف  الثالثة عرش  الجسور 
مدينة بغداد، العراق. يربط الجرس شارع حيفا 
والشواكة يف الكرخ بشارع الرشيد يف الرصافة. 
براذرز  هولواي  رشكة  قبل  من  بناءه  تم 
 Holloway Brothers« املحدودة  اإلنجليزية 
London( Ltd(« عام 1937، وأفتتح يف 15 تموز 
بغداد  يف  بناءه  تم  ثابت  جرس  أول  1939.ويعد 
عىل نهر دجلة يبلغ طوله 500 قدم )حوايل 215 
وكان  مرت(.   15 )حوايل  قدم   50 وعرضه  مرت(، 
واملبني  القديم  الجرس  محله  يوجد  ذلك  قبل 
جرس  يسمى  وكان  بناءِه،  بعد  أزيل  الدوب  عىل 

الكطعة.
مجموعة من الناس يعربون جرس قديم كان يف 
محل جرس الشهداء ومبني عىل الطوافات فوق 
العاملية  الحرب  فرتة  خالل  بغداد  يف  دجلة  نهر 

األوىل عام 1917 -1919
املسمى جرس  القديم عام 1925  الجرس  صورة 
يف  الشهداء  جرس  بناء  بعد  أزيل  والذي  الكطعة 

محلِه .
تسميته ....

كان اسم الجرس عند افتتاحه عام 1939 جرس 
 14 ثورة  بعد  الشهداء  بجرس  وسمي  املأمون. 
العراقية  الجمهورية  قيام  إىل  أدت  التي  تموز 
عام 1958، وذلك تخليداً للشهداء الذين أطلقت 
الحكومة  زمن  يف  الرصاص  الرشطة  عليهم 
حيث  الجرس،  هذا  عىل  من  وسقطوا  امللكية 
الحكومة  الشهداء  جرس  مظاهرات  اسقطت 
نتيجة  الوزارة  تبديل  وتم   1948 عام  العراقية 
هو  املظاهرات  هذه  سبب  الحادث.وكان  لذلك 
أبرمتها  التي  سموث«  »بورت  بمعاهدة  التنديد 

الحكومة العراقية مع بريطانيا آنذاك.

البيت  يف  يزورنا  ضيف  أي  أن  حتي 
الدائرة  أو يف محل العمل أو حتي يف 
الرسمية وال نقدم له استكانة شاي 
يعد ذلك نقصاً يف الحفاوة والرتحيب 

وعدم التكريم !!؟
لدي  الشاي  رشب  عادة  وتأًصلت 
الربيطاني،  االحتالل  منذ  العراقيني 
تناولهم  الهنود  عن  عرف  حيث 
يزرعون  وهم  للشاي  املفرط 
شجريته وينتجونه، وأخذ العراقيون 
و  )اللذيذة(  العادة  تلك  عنهم 
)املمتعة(.. فجلسات السمر ال تحلو 
إال بالشاي، والعوائل العراقية غالباً 
أو  الشاي  صينية  حول  تتحلق  ما 
)السماور( حيث تدور أقداح الشاي 
عن  ناهيك  املغيل،  املاء  ودوارق 
وسط  أحياناً  املنتصب  )السماور( 

)اللمة( .
وبني حني وآخر تدور قارورة السكر 
وقارورة   , منه  حاجته  كل  ليأخذ 
)شكردان(  عن  عبارة  هي  السكر 
واملنقوش  امللون  الزجاج  من  أنيق 
عمود  تحوي  )كاسة(  أو  إناء  وهو 
زجاجية  بقاعدة  يتصل  زجاجي 
حياتنا  )الستيل(  دخول  قبل  أيضاً، 
أخذت تصنع منه  االجتماعية حيث 
عدة ولوازم الشاي من قوري وكتيل 

وسماور وصينية وشكردان.
االحتالل  مع  الهنود  جاء  وعندما 
األول، كانوا يطلقون عيل قدح الشاي 
أسم )بيالة( وهي تسمية )هندية - 
وال  )كوب(  أو  )قدح(  بمعني  آرية( 
تسمي  العراق  شمال  مناطق  زالت 
كلمة  أما  )بيالة(.  الشاي  استكان 

وقد  إنكليزي،  فأصلها  )استكان( 
اللفظة  بهذه  اإلنكليز  الجنود  جاء 
معهم إيل العراق، وألن كل ما يتعلق 
الجديدة  األمور  من  كان  بالشاي 
الدخيلة عيل حياتنا االجتماعية فقد 
)استكان(  لفظة  العراقيون  أخذ 

مدغمة متصلة للسهولة والداللة .
ومازال الكثري من العراقيني ال يتذوق 
بـ)االستكان(  إال  الشاي  رشب 
بالكوب  يرشبه  البعض  أن  رغم 
بينما  )بالكالص(  يتناوله  واآلخر 
العراق  يف  املرصيني  من  الكثري  رأينا 
معجون  بقناني  الشاي  يتناولون 
الطماطة الزجاجية الفارغة.وهناك 
الشاي ومنها غيل  عدة طرق إلعداد 

دائماً  وأفضلها  به،  الخاص  املاء 
بدالً  الفحم(  )نار  عيل  الشاي  إعداد 
من الكاز أو الغاز أو الكهربـــــاء 
نسميها  الشاي  إعداد  وعملية   ,
وطبخه  غليه  أي  الشاي(  )تخدير 
ومن  رائحته  وتفوح  ينضج  حتي 
الجاي  )خدري  أغنية  جاءت  هنا 
عيل  يدل  الفحم  وشاي  خدري( 
مثل  مفضل  وهو  والذوق  األصالة 

خبز التنور.
تناول  العراق  يف  أهلنا  يستسيغ  وال 
الشاي املعلب بعبوات صغرية )شاي 
شاي  يفضلون  بينما  الخيط(  أبو 
الزكية.  الرائحة  ذا  الخشن  سيالن 
عطرية  مواد  عدة  اضافة  ويمكن 

للشاي ليصبح )شايا معطرا( منها 
وقد   , العطر  زهر  ورق  و  )الهيل( 
يقدم الشاي بطريقة )الدشلمة( أو 
بطريقـــة )الشكرملة(. و تتلخص 
يف أن يقدم الشاي بدون سكر مذاب، 
املر  الشاي  )استكان(  يقدم  حيث 
عيل )طبق( بدون ملعقة بينما يقدم 
يحتوي عيل  الذي  )الشكردان(  معه 
من  أو  املكعبات  السكر  من  قطع 
القالب  ذلك  أي  الكله(  )شكر  قطع 
األبيض  السكر  من  املخروطي 
ايل قطع صغرية  ثم يكرس   ، الصلب 
فيعمد  )الشكردان(  يف  توضع 
سكر  قطعة  تناول  إيل  الشارب 
لفرتة  ويبقي  لسانه  تحت  يضعها 
طويلة يرشف رشفة من الشاي املر 
بينما هو يمص ببطئ قطعة السكر 
تحت لسانه. وهذه الطريقة مازالت 
شمال  وقرى  مدن  بعض  يف  قائمة 

العراق.
)الشكرملة(  قالب  تكسري  وعملية 
ودقة  بعناية  البيت  ربة  بها  تقوم 
حيث يجب أن تكون القطع منتظمة 
اللسان،  تحت  لتصلح  مفتتة  غري 
لطقوس  متممة  العملية  وهذه 
الشاي وأدواتها فأس صغري وسندان 
مثله، الفأس تكون قبضته عادة من 
عيل  يدل  منقوش  أو  عادي  خشب 
)دقاقة(  ويسمي  العائلة،  مستوي 
فؤوساً  الفقرية  العوائل  وتستخدم 

عادية.
العادة  بهذه  البعض  تغزل  و 
غنتها  بأغنية  باملجتمع  املتأصلة 
 1951 عام  العراقي  اإلنشاد  فرقة 

والحقيقة  خدري(  الجاي  )خدري 
أقدم  العراقية  )ألبسته(  أن هـــذه 
يف  غنتها  حيث  اإلنشاد  فرقة  من 
تكون  قد  قديمة  مطربة  الثالثينات 
أغنية  هناك  وكان  جورج،  زكية 
الحرب  أثناء  وذاعت  شاعت  أخرى 
 1945  -  1939 الثانية  العاملية 
األسواق  من  وفقد  الشاي  عز  حني 
ظروف  بسب  استرياده  وأنقطع 

الحرب، ويف تلك األيام العصيبة غني 
عزيز  أبو  حضريي  الريفي  املطرب 

أغنية تقول كلماتها :
دميض العريضة
أميض العريضة

عيني يا أبو التموين
أميض العريضة

الحلوة عيل الجاي
طاحت مريضة

الشاي و طقوسه في الحياة العراقية التراثية

النقل العام في بغداد خالل قرن ونصف القرن

جسر الشهداء .. أول جسر ثابت تم بناؤه في بغداد على نهر دجلة

جسر الشهداء 
تحت االنشاء 1938

من العادات المنتشر 
بالمجتمع العراقي بشكل 
واضح وهي عادة شرب 
الشاي ، فيقال )الجاي( 
بالجيم ثالثية النقاط 
بداًل من الشين )الشاي(، 
حيث اعتاد أهل العراق 
على شرب الشاي ، وقد 
جاءت هذه عادة مع 
االحتالل البريطاني 
للعراق منذ قبيل الحرب 
العالمية األولي 1914 - 
1918 حتى أصبح للشاي 
قيمة اجتماعية في 
حياتنا اليومية، تقاس 
بها درجة تقدير الزائر.



النواحي  }مدراء  االدارية  وحداتها  تخويل  عن  بغداد،  محافظة  أعلنت 
والقائمقام{ تحديد سعر االمبري لشهر تموز لجميع املولدات الحكومية 

واالهلية.
الوحدات  رؤساء  »خول  انه  لوكالة  العطا  جابر  محمد  املحافظ  وقال 
االدارية بتحديد السعر عىل ان ال يتجاوز االمبري الواحد مبلغ }٨{ االف 
الخامسة فجرا،  الـ ١٢ ظهرا واىل  الساعة  العادي من  للتشغيل  دينار 
وان ال يتجاوز سعر التشغيل للخط }الذهبي{ }٢٤{ ساعة يوميا مبلغ 
واالهلية  الحكومية  املولدات  لجميع  الواحد  لالمبري  دينار  الف   }١٢{
حزيران  لشهر  ذاتها  هي  التسعرية  وهذه  وقودية«  بحصة  املجهزة 
حصة  تستلم  ال  التي  »املولدات  ان  اىل،  البيان  تغيريوأشار  دون  الحايل 
او  الف  االدارية اضافة مبلغ  الوحدة  وقودية فان من صالحية رئيس 

الفي دينار فقط عن كل أمبري وحسب ما يرتأيه«.
العراق منذ سنوات،  التي يعانيها  الكهرباء  أزمة  انه وبسبب  اىل  يشار 
بموجبها  توصل  املحافظات،  بني  مداورة  نظام  الكهرباء  وزارة  أعدت 
أخرى ضمن ساعات  إىل محافظات وتقطعها عن  الكهربائية  الطاقة 
االهلية مقابل  املولدات  اىل  املواطنون  لجأ  محددة ومعلنة مسبقا.كما 
اشرتاك شهري لسد نقص الطاقة.وعىل الرغم من األزمة املالية وحظر 
التجوال والبطالة بسبب جائحة كورونا استغرب مواطنون السيما يف 
املرتفعة وللشهر  التسعرية  املحافظة لهذه  العاصمة بغداد من تحديد 
بتسعرية  املولدات  أصحاب  من  الكثري  إلتزام  وعدم  التوايل  عىل  الثاني 

املحافظة.

اوضح���ت اللجنة المالي���ة النيابية، 

إمكانية تضمي���ن تثبيت موظفي 

التربي���ة  ومحاض���ري  العق���ود 

المجانيين ضمن موازنة 2020..
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هل تنتهي معاناة موظفي العقود و المحاضرين ضمن موازنة 2020 ؟ 

مطالب باعادة النظر بتسعيرة  االمبير  للمولدات االهلية 
تمكنت هيأة املنافذ الحدودية،، من ضبط مواد كيماوية ش�ديدة الخطورة يف منفذ أم 
قرص االوس�ط.وقالت الهيأة يف بيان، إنه »وفقاً ملعلومات مؤكدة تم عىل إثرها تشكيل 

للكش�ف ومعاين�ة حاوي�ة  لجن�ة 
حجم 40 قدماً مرتوكة داخل الحرم 
الكمركي ملعرفة محتوياتها ، حيث 
تبني بعد فتحها من قبل اللجنة أنها 
تحتوي عىل مواد كيماوية ش�ديدة 
موافق�ات  إىل  وتحت�اج  الخط�ورة 
.واضاف�ت:  الس�تريادها«  خاص�ة 
»تكون�ت اللجن�ة من ممثل ش�عبة 
منف�ذ  مديري�ة  والتح�ري  البح�ث 
مين�اء أم ق�رص األوس�ط وممث�ل 
مركز رشطة الكمرك وممثل شعبة 
الرتاخيص واالس�تخبارات وموظف 
مديرية الكمرك الذين بدورهم قاموا 
بغل�ق الحاوي�ة بالس�يل الكمركي 
وع�رض نتائج لجنة الكش�ف أمام 
ق�رص  أم  تحقي�ق  ق�ايض  أنظ�ار 
الالزمة  القانونية  التخاذ اإلجراءات 

بحقها«.

اني والد املنتس�ب مرتىض عب�د ألمري نصيف .. بالرغم من الظروف التي يمر بها ش�عبنا العزيز والجل الحفاظ 
ع�ىل أرواح املواطن�ني يف بلدنا تم تكليف ولدي بواجب يف منطقة الس�يدية وحس�ب ماتعلمون ان�ه هناك أوامر 
مش�ددة بالحظر للحفاظ عىل أرواح املواطنني وبالرغم من الحظر هناك بعض املواطنني ال يلتزمون .. ونتيجه 
للواجب املكلف به ولدي منع احد املواطنني كان يقود س�يارته الخاصه ويدعي بأنه مالزم يف الرشطة االتحادية 
و كان يرتدي مالبس مدنية وعند منعه تم العتداء برضب عل ولدي وتلفظ بكلمات بذيئه )انك رشطي مهتلف( 
والغلط والشتم وقام بسحب سالحه الشخيص عىل ولدي وعن ذلك تم تبليغ امر فوج باملوقف لذا عمل عىل اخذ 
الش�خص املعني إىل مركز رشطه الس�يديه وتم توقيفه وعند ذلك كله لم يرتدع عمل عىل تهديد ولدي مره اخرى 
أثن�اء واجبه عند خروجه من التوقيف يف س�اعة متأخره من الليل لذا ارج�و من وزير الداخلية املحرتم اخذ حق 

ولدي وانصافه بأجراء تحقيق عادل يضمن حقوق أوالدكم املنتسبني من بعض ألشخاص السيئني.

شكوى

 300 السالم  حي  النجف  يف  يوجد 
املواطنيني  قبل  من  عامةواخذت  ساحات 
وعملوهاحدائق خاصة لهم وهي ملكية عامة 
وقد تجرؤا عىل امللكية العامة وتجمعات ألناس 
هذة  متابعة  ارجوا  التجوال  حظر  وقت  يف 
الحدائق التي تجرأ البعض عىل ملكية الدولة. 
                                                                    *  عيل

ــــــــــــ
ماء  مديرية  ضد  شكوى  اقدم  عليكم  السالم 
املرشفة عىل مجمع  النجف األرشف  ومجاري 
السالم السكني كون املوضوع وصل الو اسوء 
األمور من الناحية الخدمة وخصوصا موضوع 
كثرة  بعد   ٤١ عمارة  خصوصا  املجاري 
املناشدات واالتصاالت اىل الجهة املسؤولة عن 
احذ  يرجى من سيادتكم  دون جدوى  املجمع 
املسؤولية  وتحمل  الجد  محمل  عىل  املوضوع 

من قبلكم .
                                مواطن من مجمع السالم

ــــــــــــــــــ
السالم عليكم نحن سكنة حي النرص مهندسني 

شارع املزرعة قرب اسواق باب الحارة هنالك 
بفتح  يقومون  ودواجن  اسماك  بيع  محالت 
املياة يف الشارع ممايودي اىل عدم قدرة الناس 
املارة من العبور بسبب هذة املياة ذات الرائحة 
وكذلك  الشارع  يف  املياة  وتكدس  الكريهة 
حجزهم للرصيف وبالقرب من ذلك هنالك بيت 
كاملة  بصورة  الطرق  وقاطع  بالبناء  يقوم 
جزالكم  ومحاسبتهم  عليهم  الخروج  الرجاء 

اللة خري.
                               * لفيف من سكنة حي النرص

ـــــــــــــــــــــ
نطالب  وبركات  الله  ورحمه  عليكم  السالم 
فقط  املكرمة  حي  شوارع  بتعديل  نطالب 
بالكليدر وكافه الفروع فيها واهم يش االفرع 
ونطالب بزيارة حي املكرمة خاصه االفرع يف 
حي املكرمة . وال نريد منكم تبليط او سبيس 
بلكليدر وهذا طلب مرشوع  منكم  نريد  فقط 
وتعديل وحي الجمعية بالكليدر خاصة االفرع 

يف حي الجمعية ...هذا ولكم جزيل الشكر.

                                                *  اهايل حي الرامة

النيابية،  املالية  اللجنة  اوضحت 
إمكانية تضمني تثبيت موظفي العقود 
ضمن  املجانيني  الرتبية  ومحارضي 

موازنة ٢0٢0.
مظهر  “احمد  اللجنة  عضو  وقال 
إن  صحفي،  ترصيح  يف  الجبوري” 
“الحكومة لم تقرتح يف قانون املوازنة 
العقود  لتثبيت  مبالغ  أي  االقرتاض  او 
اللجنة  وان  الرتبية،  يف  واملحارضين 
النيابية ليس بمقدورها اضافة  املالية 
بل  املوازنة  قانون  عىل  نصوص 

الحكومة هي املعنية بذلك”.
واضاف ان لجنته واستجابة للمطالب 
فقرة  اضافت  الجماهريية  والضغوط 
العقود  مللف  معالجة“  “نص  معالجة 

واملحارضين املجانيني، مبينا ان “الكرة 
تقرتح  من  هي  الحكومة  ملعب  يف 
عىل  مبدئيا  سيوافق  النواب  ومجلس 
الجبوري  الحكومة”.ونوه  مقرتحات 
الحكومة  ذهاب  عدم  حال  “يف  انه  اىل 
املحارضين  فمشكلة  خيار،  هكذا  اىل 
معربا  الحكومة”،  مع  قائمة  ستبقى 
النواب  وجلس  لجنته  “تأييد  عن 

العراقي ملا تقدمه من مقرتحات”.
الوزراء  رئيس  “حكومة  ان  اىل  واشار 
اعطت  املهدي  عبد  عادل  السابق 
يف  للعقود  الوظيفية  الدرجات  االف 
املالية  املبالغ  تهيئة  دون  املحافظات 
رواتب  لتمويل  الالزمة  والتخصيصات 

العقود”.

أعلنت خلية األزمة يف كركوك فرض حظر ش�امل للتجوال يبدأ من اليوم الثالثاء ويستمر لغاية 
يوم األحد املقبل.وقررت الخلية أن يكون دوام رسمي لدوائر املحافظة بنسبة ال تزيد عن  % 25، 
فيما دعت املواطنني لالستعداد لتطبيق حظر التجوال الذي سيطبق اليوم الثالثاء، ويستمر حتى 
السادس�ه صباح يوم االحد.وأكدت الخلية يف بيان عق�ب اجتماع، عىل اهمية االلتزام الكامل يف 
عدم إقامة مجالس عزاء او استقبال للمعزين ضمانا لسالمة مواطني كركوك جميعا.وشددت 
الخلي�ة عىل أن دوائر الدولة كافه س�تعمل عىل إكمال إجراءات توزي�ع رواتب موظفي كركوك 
واملتقاعدين.وأك�د محافظ كركوك ركان الجبوري أن كرك�وًك حتى االن لم يخصص لها دينارا 
واح�دا ملواجهة كورونا، ب�ل قامت بإلغاء مش�اريع لتخصيص مبالغها لدع�م الصحة”.وقدم 
اعضاء مجلس النواب بحس�ب البيان “رؤيتهم ومالحظاتهم ودعمهم لخلية االزمة ومس�اندة 
ك�وادر الصح�ة يف كركوك”.وكان مدير عام صحة كركوًك قد ب�ني أن عدد اإلصابات بلغ 1120 
من بينها  708 يف املستشفيات و 360 حالة شفاء و 50 حالة وفاة.ودعت خلية األزمة مواطني 
محافظة كركوك الذي ش�فيوا من كورونا إىل “التربع ببالزما الدم بعد ان وصلت نس�بة الشفاء 

اىل 360 بينما بلغ عدد املتربعني 50 حالة فقط

كركوك تدعو مواطنيها لعدم االستخفاف بتعليمات الوقاية من كارثة كوفيد 19

اتهم عضو مجلس النواب عن محافظة ذي قار “كاطع 
قناني  نقص  ازمة  بتجاهل  العراقية  الحكومة  الركابي 
تفيش  لبؤرة  تحولت  التي  املحافظة  يف  االوكسجني 
املتالحقة.وقال  اإلصابات  مئات  بعد  كورونا  فريوس 
الركابي يف ترصيح صحفي، “لألسف ال يوجد أي اهتمام 
الحكومة  هل  النارصية،  لوضع  املركزية  الحكومة  من 
يرقد  ملستشفى  األوكسجني  توفري  عن  عاجزة  أصبحت 
يوميا  فيها  ويتوىف  كورونا،  بفريوس  مصاب   500 فيه 
لم  الصحة  “وزير  أن  مصابني؟”.وأضاف   ١0 من  أكثر 
يكلف نفسه أو من ينوب عنه لزيارة املحافظة والوقوف 
االعتداء  حادثة  بعد  خصوصا  الصحي،  الواقع  عىل 
التعليمي  الحسني  مستشفى  يف  الطبي  الكادر  عىل 
نقص  عىل  املحتجني  من  “عددا  أن  مبيناً  باملحافظة“، 
االوكسجني يحاولون ارباك الوضع الصحي بذي قار من 
وعمل  التعليمي  الحسني  مستشفى  إىل  الدخول  خالل 
طلبنا  قار  ذي  محافظة  كنواب  “نحن  الفوىض”.وبني، 
لم  الكاظمي  أن  إال  الوزراء،  رئيس  اللقاء  يوما   ٢5 منذ 
باثنني  التقى  أنه  باألمر  والغريب  الطلب،  وتجاهل  يهتم 

عالقة  لهم  نتصور  باملحافظة،  الصحية  املهن  ذوي  من 
باملتظاهرين وساحات االحتجاج، ولم يكلف نفسه بلقاء 
باملحافظة”. املسؤولني  او  الصحة  مدير  او  املحافظ 

توفري  إىل  العراقية  الحكومة  قار،  ذي  محافظة  وتدعو 
األوكسجني للمستشفيات الخاصة بمرىض وباء كورونا 
القوات  حّملت  العراقية،  الصحة  وزارة  أن  املستجد.إال 
يف  الحسني  مستشفى  وإدارة  الصناعة  ووزارة  األمنية 
املتحدث  النارصية مسؤولية األزمة يف املستشفى، وقال 
باسم الوزارة سيف البدر إن “ما حصل يف محافظة ذي 
قار هو تقصري عن ضبط األعداد الداخلة للمستشفى”.

واتهم البدر وزارة الصناعة بالتلكؤ يف تجهيز األوكسجني، 
الكميات املجهزة “غري كافية وليست بالجودة  أن  مبينا 
مجانا”.وتتهم  وليس  مباع  األوكسجني  إن  مع  املطلوبة 
مادة  إنتاج  عرقلة  بـ”  “فاسدين”  العراقية  الحكومة 
ناشطني  لكن  املستشفيات”،  إىل  ووصولها  األوكسجني 
عىل  النارصية  ملعاقبة  سيايس  املوضوع  إن  يقولون 

موقفها يف التظاهرات األخرية.

ممثلو ذي قار يتهمون الحكومة بالتقصير

هموم الناسهموم الناس

ضبط مواد كيماوية شديدة الخطورة بدون ترخيص

وهو  الحسيناوي  رافد  املواطن  تطوع 
ذي  محافظة  يف  مواقع  ومصمم  مربمج 
الصحة  دائرة  اىل  خدماته  بتقديم  قار، 
يخص  الكرتوني  موقع  إنشاء  يف  والتربع 
ما  وكل  املحافظة  يف  كورونا  فايروس 
وحاالت  ووفيات  إصابات  من  به  يتعلق 
الحسيناوي، يف منشور عىل  شفاء. وقال 
التقليل  “بهدف  فيسبوك،  يف  صفحته 
ملعرفة  للمستشفى  املراجعني  زيارة  من 
من  ذلك  يف  وما  املسحات  فحص  نتائج 
يف  الزخم  وزيادة  املراجعني  عىل  خطورة 
املستشفى”. وأكد الحسناوي، بأنه “يعلن 
االلكرتوني  موقع  النشاء  تطوعه  عن 
فيه  يتم  العاملية  املواصفات  وفق  مجانا 
فيه  تعلن  كما  املسحات،  النتائج  عرض 
بدال  الرسمية  والشفاء  االصابات  نتائج 
عىل  وحفاظا  الحالية،  الفوىض  حالة  من 
رقم  اعطاءه  يمكن  املريض  خصوصية 

عند الفحص ويتم مطابقته باملوقع”.

مواطن يتطوع إلنشاء موقًع إلكتروني لمصابي كورونا

عامني  مرفقني  تعرض  واحد  اسبوع  خالل 
هو  االول  كبريين  لحريقني  البنوك  حي  يف 
احرتاق مستشفى البنوك االهيل و الذي كان  
االماكن  اكثر  من  يكون  ان  ان  املفرتض  من 
املدني  الدفاع  فرق  اخمدت  فيما  احرتازا  
املشاتل  شارع  يف  شوب  بكويف  اندلع  حريقا 

بمنطقة البنوك .
وذكر بيان ملديرية الدفاع املدني تلقت الوكالة 
الوطنية العراقية لالنباء/نينا/ نسخة منه :« 
ان فرق االطفاء يف مركز البنوك ، باسناد عدد 
املدني  الدفاع  مديرية  يف  القريبة  املراكز  من 
ببغداد - الرصافه ، تمكنت من اخماد النريان 
املندلعة يف كويف شوب تقدر مساحته بـ 300 
مرت مربع ومنع توسعه إىل البنايات املجاورة 

وبدون اي اصابات برشية ».

حرائق حي البنوك

كش�ف عضو لجنة متابع�ة تنفيذ 
والتخطي�ط  الحكوم�ي  الربنام�ج 
ش�ياع  محم�د  االس�رتاتيجي 
الع�راق  تحقي�ق  الس�وداني، ع�ن 

االكتفاء الذاتي من الحنطة.
وق�ال الس�وداني يف تغري�دة ع�ىل 
حس�ابه يف توي�رت: »أربع�ة ماليني 
بلغ�ت   28/6/2020 لغاي�ة  ط�ن 
كمي�ة الحنط�ة املس�وقة إىل وزارة 

التجارة«.
حققن�ا  أنن�ا  »أي  واض�اف: 
االكتف�اء الذات�ي به�ذا املحص�ول 

اإلسرتاتيجي«.

العراق يحقق عمليا االكتفاء الذاتي من الحنطة

االتحادية  الرشطه  منتسبي  من  ابنائكم  نحن 
تشملنا  بان  واالبويه  االنسانية  بأسم  نناشدكم 
العائدين  للمنتسبني   500 الكاملة  بالخطورة 
وبنص  بعيده  محافظات  من  كوننا  للخدمه 
من  القتالية  الواجبات  نفس  ونحمل  خطوره 

عوائل  لدينا  لكون  الخامسه  فرقه  منتسبني 
والراتب اليكفي لسد االحتياجات نرجو عطفكم 
أالبوي بأرجاع النصف الثاني من الخطوره اسوتا 
ببقيه اخواننا الرشطه االتحاديه .. نرجو النظر 
يف حقوق املنتسبني ولكم جزيل الشكر واالحرتام

شدة
منا



النلوم املبكر رضورة حفاظا على الصحة وتقوية 
املناعة، ولألطفال هو مهم لنموهم بشلكل صحي، 
خاصلة أن أجهلزة الجسلم ال تعملل إال 
يف النلوم املبكلر يف الظلام الداملس، 
وهلو ما يفتقده الصغلار والكبار يف 

عرصنا الحايل.
طلب  يف  اخصائيلون  ويقلول 
يلر  السلهر  إن  االطفلال 
بصحلة الطفل كثلرا ويؤثر 
عى نشاطه وتركيزه، وكذلك 
نملوه، واألهم ملن ذلك فإنه 

يضعف املناعة«.
االخصائيلون »على  وشلدد 
بنلوم  تهتلم  أن  األمهلات 
األطفلال مبكلرا حفاظا عى 
صحتهلم«، فيما اشلاروا اىل 
أن »ملن فوائلد النلوم املبكر 
لألطفلال هلي تعزيلز قلوة 
تجديلد  الجسلم،  ونشلاط 
الخايلا  تجديلد  الذاكلرة، 
واألنسلجة، وكذلك مساعدة 
الجهلاز العصبلي عى العمل 
بكفاءة واتزان املزاج وزيادة 

الرتكيز«.
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أعلنلت مجموعة الصني الوطنيلة للتكنولوجيا الحيوية، تحقيلق نتائج واعدة 
خلال االختبارات التي أجريت عى البرش ألحد اللقاحلات املحتملة للوقاية من 

فروس كورونا املستجد.
وبحسلب “رويرتز”، قالت الرشكة يف منشلور عى منصة “ويشلات” للتواصل 
االجتماعي إن االختبارات تشر إىل أنه –اللقاح- قد يكون آمنا وفعاال وهو ثاني 
لقلاح محتمل من الرشكة يسلفر عن نتائج 

مشجعة يف التجارب الرسيرية.
وأضافت أنله وفقا لبيانلات أولية فقد حفز 
اللقلاح التجريبي، اللذي طورته وحدة تابعة 
لهلا مقرهلا بكلني، إنتلاج أجسلام مضادة 
بمسلتويات عاليلة يف كل املشلاركني الذيلن 
تلقلوه يف املرحللة األوىل لتجربة رسيرية عى 

مرحلتني تشمل 1120 من األصحاء.
وقالت الرشكة، التابعة ملجموعة سلينوفارم 
الحكوميلة لألدويلة، هلذا الشلهر إن لقاحا 
محتملا آخر، أنتجتله وحدتهلا املوجودة يف 
مدينة ووهان، حفز أيضا إنتاج مستويات مرتفعة من األجسام املضادة بأمان 

يف مشاركني يف تجارب رسيرية وذلك بناء أيضا عى نتائج أولية.
وقالت الرشكة، إنها ستجري تجربة رسيرية يف “املرحلة الثالثة” من اختبارات 
لقلاح لفلروس كورونا املسلتجد يف اإلملارات دون أن تذكر اسلم اللقاح الذي 

اول لقاح للفيروس التاجي
 يحقق نتائج مبشرة

حذر خرباء من أن إجراءات اإلغاق والحظر ملنع انتشلار الفروس التاجي قد تكون 
له آثار ضارة طويلة املدى عى الصحة العقلية للمراهقني، حسب موقع »دييل ميل« 
الربيطاني.ويعلد التفاعلل االجتماعلي وجهاً لوجه أملراً حيوياً لنملو الدماغ وبناء 
شلعور بالذات بلني سلن 10 و24 عاماً.ويحذر باحثلون من جامعلة كامربيدج أن 
حرمان الشلباب من التفاعل االجتماعي وجهاً 
لوجه قد يؤدي إىل مجموعة من مشاكل الصحة 

العقليلة والسللوكية واملعرفيلة يف وقت 
الحق من الحياة.ودعا علماء األعصاب 
يف مقلال افتتاحي يف مجلة النسليت، 
املدارس إىل إعادة فتح أبوابها للشباب 

كأولوية ملنع األرضار طويلة املدى.
وعلى الرغم ملن إلقاء الللوم عليها يف 
اسلتفحال مشلاكل الصحة العقلية يف 

السلنوات األخلرة بلني املراهقني، 
يقوللون  العلملاء  أن  إال 

إن وسلائل التواصل االجتماعلي ربما كانلت يف الواقع نعمة 
أنقذت املراهقني خال الوباء.وأضاف العلماء أن القدرة عى 
التفاعلل ملع األصدقاء عرب اإلنرتنت ربملا يكون قد خفف 

من بعض اآلثار السلبية للتباعد االجتماعي.

الصين تغلق احدى مقاطعاتها 
بسبب عودة انتشار »كورونا«

مع حلول شهر تموز الالهب.. حرارة الصيف 
تهددك بمشاكل الدورة الدموية

الصيادلة  غرفة  حذرت 
بوالين هيسلن األملانية 
ملن أن حلرارة الصيف 
الشديدة تهدد بمشاكل 
الدمويللللة،  اللدورة 
درجلات  أن  موضحلة 
الحرارة العالية تؤدي إىل 
توسيع األوعية الدموية 
ترصيلف  بغلرض 

الحرارة بصورة أفضل، 
ما يؤثلر بالسللب عى 
الدورة الدموية ومن ثم 

ينخفض ضغط الدم.
العواقلب  وتتمثللللل 
انخفاض  على  املرتتبة 
ضغلط اللدم يف اللدوار 
والصداع والشعللللور 
واإلصابلللة  باإلعيلاء 

باإلغمللللاء والربة 
الحرارية.

هذه  مواجهة  ويمكلن 
املتاعب عى نحو فعال 
خلال  ملن  ورسيلع 
وضع خرقة باردة عى 
جانلب الرقبلة، حيلث 
يعمل ذلك عى تنشليط 
ومن  الدموية،  اللدورة 
ثم ارتفلاع ضغط الدم 

مجدداً.
كملا يمكن أيضا تناول 
وجبة خفيفلة مملحة 
يف  السليقان  وجعلل 
وضلع مرتفع.ولتجنب 
مشاكل الدورة الدموية 
تنصلح  الصيلللف  يف 
السوائل  برشب  الغرفة 
بمعلدل ال يقل عن 1.5 
للرت يومياً، مشلرة إىل 
أنله ملن األفضلل لهذا 
امللاء  رشب  الغلرض 
املخففة  والعللصائلر 
املحلى  غلر  والشلاي 

بالسكر.

مشروبات طبيعية تغني 
عن المسكنات وُتخلصك 

من اآلالم

قامت السللطات الصينية بمقاطعة يف شلمال الصلني بوضع 400 ألف من 
سلكانها تحت قيود صارمة بعد اإلباغ علن أكثر من اثنتي عرشة حالة من 
حاالت لفروس كورونا، وكلها مرتبطة بمجموعة سوق شينفادي يف بكني.

وأعلنت السللطات املحلية يف محافظة أنكسلني بمقاطعة خبي ، اإلجراءات 
الصارمة التي تؤثر عى كل قرية ومجمع سكني ومبنى ، عى الفور

 وذكلرت صحيفلة »scmp« أنله منلذ بدء 
تفلي امللرض يف بكلني قبلل أسلبوعني، 
كانلت هنلاك 13 حالة يف أنكسلني، ووجد 
أن 5 أشلخاص آخريلن يحمللون أعراض 

الفروس.
وقلال فريلق العملل الجديلد يف معالجلة 
الفروسلات التاجية باملقاطعة إن الوضع 
»خطلر للغايلة« والقيلود رضوريلة ملنع 
الفروس ملن القدوم ملن مناطق أخرى، 
وكذللك ملن االنتشلار داخلل Anxin، عى 
بعلد حلوايل 140 كيلوملرتا )87 ميا( من 
العاصمة.ُوصفلت اإلجراءات بأنهلا »إدارة مغلقة« ولكنهلا تذكر باإلغاق 
الكاملل أو الجزئي، الذي فرضته عدد من املدن الصينية عندما كان جائحة 

الفروس التاجي يف ذروته يف وقت سابق من العام.

أوضح استشلاريون يف طب األسنان أن هناك 
)8( عوامل تؤثر عى بياض األسنان وهي:

- بعض األطعملة ذات الصبغات القوية مثل 
التوت والكرز.

-  بعض املرشوبات مثل الشاي والقهوة.
-  تكّون الجر والباك والرتسبات األخرى.

-  حدوث رضبة أو إصابة يف الفم، فقد تكون 
ردة فعلل الجسلم تجلاه اإلصابة بلأن يقوم 
بزيادة تكوين طبقة العاج ذات اللون الداكن 

والتي تقع تحت املينا.
-  التدخني.

بسلبب  األسلنان  مينلا  طبقلة  ضعلف    -
الشيخوخة.

-  بعض األدوية مثل املضادات الحيوية.
-  اإلفراط استخدام الفلوريد يف مرحلة النمو.
الفحلص  أهميلة  اىل  االخصائيلون  واشلار 
الدوري لألسلنان، مبينلني أن العناية الجيدة 
باألسنان واللثة لها انعكاسات إيجابية منها 
مضغ وهضلم الطعلام جيلًدا، والوقاية من 
تسوس األسنان والتهاب اللثة، تجنب خروج 

الرائحة الكريهة، االبتسامة الجميلة.

ودعوا إىل إجراء فحص األسنان 
الفحلص  هلذا  إن  إذ  اللدوري 

يكتسب أهمية خاصة ومميزة؛ ألنه 
سيكشف لألطباء العديد من مشاكل 
األسلنان إن وجدت التي ربما يعانيها 
يقلوم  حيلث  يعللم،  أن  دون  الفلرد 
طبيب األسلنان املتخصلص بفحص 
الفم وتنظيف األسلنان والكشف عن 
التسلوس أو أمراض اللثلة املختلفة، 
بجانلب إزاللة الجلر اللذي يتشلكل 
تحت خلط اللثة وفوقله، وهو عبارة 
عن ملادة خشلنة ومسلامية يمكن 
أن تلؤدي إىل تراجع باللثلة وأمراض 
بها، ويجب إزالتها باسلتخدام أدوات 

خاصة يف عيادة طبيب األسنان.
ويعتقد الكثرون أن معجون األسنان 
املبيض تتمثل فوائده فقط يف القضاء 
على الجلر املرتاكلم على األسلنان 

وتبييض األسنان والتخلص من هذا 
الجر فقط، وإضفاء لون أبيض عى 

األسنان.

يعتمد بعض الناس عى املسلكنات بصورة أساسلية 
عندما ينتابه شلعور باأللم يف أي من أعضاء الجسم 
ظنلا منهم أنها الطريقة الوحيدة للتخلص من اآلالم، 
رغم أن بعض املرشوبات الطبيعية يمكن أن توفر له 

الحل دون أي أعراض جانبية.
وأورد موقع »هيلث اليلن« 5 مرشوبات طبيعية قال 
إنها تحل محل املسلكنات وتسلاعدك يف التخلص من 
األلم أيا كان موقعه يف الجسم، مشرا إىل أنها تحتوي 
عى مكونلات لها خصائص املواد التلي تتكون منها 

أقراص املسكنات.
الليمون

يسلاهم عصلر الليملون بالافنلدر يف التخلص من 
الصداع الناتج عن اإلرهاق وقلة النوم خاصة إذا كان 
محى بعسلل النحلل، ألنه يحتوي عى ملواد مضادة 
لالتهابلات تجعلل الشلخص يشلعر باالسلرتخاء 

والراحة.
الزعرت

يمكنلك عملل ملرشوب الزعلرت واملريميلة وتنلاول 
للتخلص ملن االلتهاب إضافة إىل كونه مسلكن 
للآالم كما أن له فوائد علدة منها عاج احتقان 
األنف املصاحب لنزالت الربد، ويكون تأثره أكرب 

عندما يتم تحليته بعسل النحل.
الزنجبيل

يحتوي مرشوب الزنجبيل والليمون عى مضادات 
األكسلدة املوجلودة بوفلرة يف الزنجبيل التي 
تسلاعد يف تخفيف آالم املفاصل 
يسلاهم  بينملا  والعضلات، 
علاج  يف  الليملون 

الصداع.
األناناس

ملن  تعانلي  كنلت  إذا 
تشجنات البطن الناتجة 
عن علرس الهضلم فإن 
األنانلاس  عصيللللر 
عاجهلا،  يف  يسلاهم 
كما أنه لله دور فعال 
آالم  تسلكني  يف 
املفلللاصلل، بملا 
يله  يحلللللللتو
إنزيمات  ملللن 
ميللني  و للللرب ا
املضادة لالتهابات.

اخصائيون اطفال يحددون 5 فوائد ينعم بها االبناء بسبب النوم المبكر

حذر اطباء يف مجال التغذية من األطعمة التي تحتوي عى مواد حافظة ومن خطورتها 
عى الصحة، مؤرشين وجود تأثرات سلبية لها عى الصحة بشكل عام.

ويقول االطباء إن الطعام الطازج سلواء خروات أو لحوم أو بقول أو أسلماك أفضل 
بكثر من األكات املحفوظة واملعلبات، نظرا ألن املعلبات تفتقد ألي قيمة غذائية بعكس 

الطعام الطازج، لذا ال يجوز االعتماد بشكل كيل عى املعلبات ملخاطرها عى الصحة.
وأضافلوا أن حفظ املعلبات يلزم إضافة بعض املواد الحافظة مع سلحب الهواء، وبالتايل 
عند فتلح املعلبات تتفاعل املواد الحافظة بالهواء مكون سلموم ومواد خطرة عى 
الجسم فهي سم قاتل، لذا يفضل االبتعاد عنها، ولكن يف حالة استخدامها 
عنلد اللرورة فقلط، يجب تفريلغ الطعام املتبقلي املوجلود يف العلبة 
بربطمان زجاجي معقلم ومحكم الغلق ثم حفظه يف الثاجة وعدم ترك 
الطعام املتبقي يف الثاجة يف نفس العلبة، حتى ال يتأكسد ويصبح طعام 

ساما.

8 عوامل تهدد بياض األسنان

الحتوائها على سم قاتل ..
 تحذير صحي من »المعلبات« 

تحذير من آثار سلبية للحجر المنزلي 
على المراهقين

تعرف على طريقة التنفس الصحيحة للحد 
من خطر »الفيروس التاجي«

الستنشلاق  يكلون  ربملا 
الهواء علرب األنف وإخراجه 
ملن الفلم فوائلد أكثلر من 
كونه أحلد تماريلن فصول 
بهلذه  فالتنفلس  اليوغلا، 
الطريقة يوفلر فائدة طبية 
تسلاعد  أن  يمكلن  قويلة 
مكافحلة  على  الجسلم 

االلتهابات الفروسية.
وبحسلب الدكتلور لويلس 
إجنارو الحاصل عى جائزة 
نوبلل يف الطب علام 1998، 
يرجلع السلبب وراء ذلك إىل 
تنتلج  األنلف  تجاويلف  أن 
جزيء أكسيد النيرتيك، مما 
يزيلد ملن تدفلق اللدم عرب 
مسلتويات  ويعزز  الرئتلني 

األكسجني يف الدم.
وكتب إجنلارو يف مقال عرب 
كونفرزشلن«  »ذا  موقلع 
طريلق  علن  التنفلس  إن 
األنف يؤدي لدخول أكسليد 
النيرتيك إىل الرئتني مبارشة، 
حيث يسلاعد على محاربة 
عدوى فلروس كورونا عن 
طريلق منع تكاثر الفروس 

التاجي يف الرئتني.
الذين  العديد من األشخاص 
السللوك  هلذا  يمارسلون 

تماريلن  يف  ينخرطلون  أو 
أيًضا فوائد  يتلقلون  اليوغا 
االستنشاق من خال األنف 
بدالً ملن الفم، والذي يمكن 
أن يجعل تشلبع األكسجني 
العلايل يف اللدم امللرء أكثلر 
انتعاًشلا ويوفر قلدرة أكرب 

عى التحمل.
أكسليد النيرتيك هو جزيء 
إشارة واسع االنتشار يؤدي 
التأثلرات  ملن  العديلد  إىل 
املختلفلة،  الفسليولوجية 

كما يستخدم رسيرًيا كغاز 
لتوسليع الرشايلني الرئوية 
األطفال  انتقائي يف  بشلكل 
املصابلني  اللوالدة  حديثلي 
بارتفاع ضغط الدم الرئوي.
ويتم إنتاج أكسليد النيرتيك 
بشلكل مسلتمر ملن خال 
تشلكل  خليلة  تريليلون 
البطانلة الداخلية مللا يقدر 
ملن  ميلل  أللف  بلل100 
الرشايني واألوردة يف أجسام 

البرش، وخاصة الرئتني.
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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

جامعة ال توظف إال النساء !
جذرية  خطوات  آيندهوفن،  يف  التكنولوجيا  جامعة  اتخذت 
توظيف  خالل  من  الجنسني  بني  املساواة  عدم  ملعالجة 
النساء فقط، ميزة أصيلة تجذب الطالب وتعطي قيمة لهذه 

املدرسة، وفًقا ملقال يف صحيفة الجارديان الربيطانية.
من  فقط   %15 يمثلن  النساء  كانت  سنوات،  بضع  قبل 
الوقت،  ذلك  يف  طبيعي  اتجاه  وهو  الجامعة،  هذه  موظفي 
من   %48 النساء  تمثل  األوروبية،  للمفوضية  وفقاً  ألنه 
الجامعية  املناصب  من  فقط   %24 يشغلن  كما  الخريجني، 

العليا.
لهذا السبب قررت جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا الترصف 
وبشكل جذري، حيث قررت توظيف النساء فقط، وإيقاف 
تشغيل الرجال يف املناصب الشاغرة يف الشهور الستة األوىل، 
عدم  حال  يف  أو  النساء  فشلت  إذا  جديد  من  لهم  وفتحها 

وجود نساء مؤهالت لشغل هذه املناصب. 
كل  يف  النساء  من   %30 نسبة  إىل  الوصول  هو  الهدف  كان 
النساء  سوى  توظيف  يتم  ولن  املدرسة،  أقسام  من  قسم 
تمكنت  الطريقة  هذه  وبفضل  تحقيقه،  إىل  الوصول  حتى 

العامالت  عدد  رفع  من  للتكنولوجيا  أيندهوفن  جامعة 
أول جامعة يف  املايض، وهي  العام  إىل %25  فيها من 15 
بني  للمساواة  الجذرية  التدابري  هذه  مثل  تعتمد  العالم 

الجنسني. 
األمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تم تقديم مزايا ودعم 
جداول  يف  تتمثل  توظيفهن،  يتم  الالتي  للنساء  حقيقي 
يف  رياضية  ومعدات  الطلب  عند  وخدمة  مرنة،  زمنية 
الحرم الجامعي لكن هذا اإلجراء لم يكن يحظى باإلجماع 
هيئة  أعضاء  ثلث  عارضه  حيث  الجامعة،  حرم  داخل 
رفع  اإلنسان  لحقوق  الهولندي  املعهد  أن  كما  التدريس، 
التمييزي،  باإلجراء  القرار  هذا  لتنصيف  قضائية  دعوى 

ومن املتوقع النظر يف الدعوى يف يوليو املقبل. 
الجديد  النهج  هذا  قوبل  الطالب،  صفوف  بني  من  لكن، 
مدرسة  يف  الطالب  عنه  يبحث  يشء  »هذا  جيد:  برتحيب 
اليوم، ألن الجميع يجلبون نظرة مختلفة. »إن أساتذة من 
وقصص  قضايا  بمشاركة  يسمحون  مختلفة  خلفيات 

مختلفة«، قالت سارة، األستاذة يف جامعة باث. 

يُعتقد أن نهراً جليدياً يف نيوزيلندا 
فقد قدراً كبرياً من الجليد عىل 
بشكل  سنوات،  ثالث  مدى 
لجميع  الرشب  مياه  يوّفر 
عاماً،   40 ملدة  النيوزيلنديني 
بحثي  معهد  ذكر  حسبما 
ألبحاث  الوطني  املعهد  وكان 
قال  قد  الجوي  والغالف  املياه 
يقدرون  العلماء  إن  بيان  يف 

يف  الجليدي،  بروسرت  نهر  أن 
 13 فقد  آيالند،  ساوث  منطقة 

مليون مرت مكعب من الجليد بني 
ويساوي  و2019،   2016 عامي 
املياه،  من  لرت  تريليون   15 .9 هذا 
الكمية  هذه  أن  املعهد  ويعتقد 
تعادل ما سيرشبه شعب يف حجم 
عاماً.   40 يف  نيوزيلندا  سكان 
ويقوم علماء املعهد سنوياً بإجراء 

الجليدي  للخط  مسح 
نهاية  يف 

الصيف 
كثر  أل

 50 جليدياً من  نهراً 
األنباء  وكالة  حسب  نيوزيلندا،  يف 
أندرو  املناخ  عالم  األملانية.وقال 

مزيد  عىل  العثور  تم  إنه  لوري، 
الجليدية  األنهار  يف  الثلج  من 
بالعامني  مقارنًة  العام  هذا 
أن  من  حذر  لكنه  السابقني، 
التعايف.  من  نوعاً  يعّد  ال  قد  ذلك 
أن األمر سيحتاج إىل ما  وأضاف 
بني 20 و30 عاماً مثل هذا »للبدء 
ذلك  كان  إذا  ما  إىل  النظر  يف  حتى 
ينصلح  أن  يمكن  األخري  الرضر 
بأي درجة«.وقال لوري إن الرضر 
الذي لحق ببعض األنهار الجليدية 
الصغرية بني عامي 2018 و2019 
التاليش.  حافة  عىل  وضعها  قد 
حجم  من   %30 نحو  أن  وأوضح 
الجنوبية،  األلب  جبال  يف  الجليد 
لرت  تريليون   15 .9 يعادل  ما  أي 
املراقبة  بدء  منذ  ُفقد  املاء،  من 
القرن  السبعينات من  السنوية يف 

املايض.

 تحطم المبورغيني 
سعرها 260 ألف دوالر بعد دقائق من شرائها!

...  االمام الحسين ) عليه السالم (فمن قبلني بقبول الحق فاهلل أولى بالحق

مواقيت ال�صالة

الثالثاء   30 حزيران  2020   العدد  2366  السنة العاشرة

قال رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله وسلم(: »أال أدلكم عىل 
سالح ينجيكم من أعدائكم، ويدّر أرزاقكم؟ قالوا: بىل،
قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن سالح المؤمن الدعاء«

صالة الصبح

صالة الظهر

صالة المغرب

صالة العشاء

3 :14

12 :7

7 : 17

8 :53

رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

تغلبت عىل رسطان الثدي بعد معركة دامت 4 سنوات، ثم عانت 
أصيبا  عندما  العواطف  من  موجة  من  دانيال   وزوجها  هي 
األزمات واملحن  املستجد فوسط  التاجي »كورونا  بالفريوس 
تولد السعادة، فعىل الرغم مما يمر به كثري من األشخاص 
يكون  قد  كورونا،  فريوس  أو  األمراض  بسبب  رضر  من 
هناك أمل، فقد تلقت أم بريطانية قد تعافت من الرسطان،  
أسعد خرب بوصول طفلها، بعد معاناة مع املرض القاتل، 
كورونا.  فريوس  من  وزوجها  هي  نجاتها  إىل  باإلضافة 
وولدت الطفلة وفقا لتقرير جريدة » dailystar« ، وسط  
وزوجها  فوكسال  كيت  والدتها  إصابة  بعد  طبي  تأمني 
دانييل بندي بكوفيد -19 قبل أسابيع من والدتها.وقالت 
املركزة  العناية  وحدة  ىف  ممرضة  تعمل  التي  كيت  األم  
 ، الثدي  رسطان  محاربة  بعد  الصعاب  كل  تصورت  أنها   ،
ولكنها اآلن »حصلت عىل معجزة لها«.هزمت كيت الفريوس 
التاجي يف وقت مبكر من فرتة حملها بعد أن أصيب زوجها ، 
 Covid حيث أصيب الزوجان بعدما ظهرت عىل أوستارا أعراض
عندما كان الجنني  يف عمر أيام فقط.  وأفاد التقرير  أن األم التى 
دامت 4  بعد معركة  الثدي  تغلبت عىل رسطان   ، 36 سنة  تبلغ  
العواطف  من  موجة  من  دانيال  وزوجها  هي  عانت  ثم  سنوات، 

عندما أصيبا بالفريوس التاجي.

انتصرت على السرطان
 وكورونا وولدت طفاًل معجزة !

تعرضت مراسلة قناة »يس أن أن«  ملوقف 
سطو  بعملية  لص  قام  حيث  غريب، 
مسلح عىل املراسلة أثناء البث املبارش يف 

أحد شوارع سان باولو بالربازيل. 
وبيده  قبعة  يرتدي  لصا  الفيديو  وأظهر 
هاتفها  تسلمه  أن  منها  وطلب  سكينا، 
املراسلة،  فانصاعت  برسعة،  املحمول 
وذلك  سنة،   27 البالغة  ماسيدو،  برونا 

بعد أن هددها بالسكني.
و لم يكتف اللص بما حصل عليه، وطلب 
التصوير  مساحة  عن  تبتعد  أن  منها 
تسلمه  أن  منها  طلب  فعلت  وملا  قليال، 
وسط  ففعلت  لديها،  كان  آخر  محموال 

استغرابها من علمه بأن لديها هاتفا 
ظاهر  وغري  جيبها  يف  كان  ثانيا 

للعيان.
ويبدو أن اللص، الذي تسعى الرشطة 

مسبق  علم  عىل  كان  العتقاله، 
يحملون  القناة  مراسيل  بأن 
أحدهما  عادة،  محمول  جهازي 
العادية،  الشخصية  لالتصاالت 
مع  للتواصل  مخصص  والثاني 

القناة والعاملني فيها.
املسلح  أن  الرشطة  وتعتقد 
اللصوص  من  لجماعة  تابع 

املحرتفني، ولديهم خربات.

تتعرض لعملية سطو مسلح أثناء البث المباشر !

ويقيض براديل هارت، وهو من سكان تورنتو 
األصليني، أياماً عدة يف تعبئة الحقن بالطالء، 
يف  الفقاقيع  من  فقاعة  كل  يحقن  أن  قبل 
اللفافة البالستيكية بالطالء، صانعاً رسومات 
إىل  ذلك،  بعد  يعمد،  ثم  بالواقع.  أشبه  مذهلة 
الخلفية  القماشة  عن  الزائد  الطالء  تقشري 

لصنع نوع من نسخة تجريدية.
مشهورة  رسومات  إبداع  تعيد  الفنية  أعماله 
اىل جانب صور من ذكرياته الشخصية، وفقاً 
لصحيفة »دييل ميل« الربيطانية التي أشارت 
حوايل  براديل  من  يستغرق  عمل  كل  أن  إىل 
الشهر، بينها 3-4 أيام يف تعبئة ما بني 1500 

إىل 2000 حقنة، باإلضافة إىل يوم آخر إلعداد 
القماشة ومدها.

معرضه  أثناء  الفكرة  عىل  حصل  قد  الفنان  كان 
األول املنفرد يف نيويورك، بعد أن الحظ وجود لفافة 
فقاقيع متبقية يف االستوديو، فلفته أنها تمثل ما 

يشبه »البكسل« يف صورة رقمية.

إىل لفافة  أنظر  البالغ 47 عاماً: »كنت  قال براديل 
فقاقيعها،  برزت  وقد  أمامي،  تجلس  فقاقيع 
وكانت  الفكرة،  تلك  بايل  عىل  خطرت  وفجأة 
تلك  يلمس  أن  يريد  فالجميع  منطقية،  فكرة 
الفقاقيع« مضيفاً: »هذا مرشوع يلعب بمشاعرنا 

باستمرار«.
يفرتض  كفنان  أنه  أكد  العمل،  يف  أسلوبه  وعن 
البحث عن نوع املادة، وقد وجد أن لفافة  به أوالً 
الفقاقيع واسطة ممتازة، فهي بالستيكية وتنتح 
وقد  واسع،  بشكل  تصنيعها  ويجري  »بكسل« 
الناس  التواصل.وعن رد فعل  أصبحت واسطته يف 
عىل أعماله، قال الفنان: »عندما يرى الناس عميل 
فقاقيع  لفافة  بأنها  يصدقون  ال  اإلنرتنت  عىل 
يقولون  الواقع،  يف  يرونها  عندما  لكن  محقونة، 
يثري  »عميل  مضيفاً:  تخيلوا«،  مما  أفضل  إنها 
األحاديث يف كيفية تصور الفن عىل اإلنرتنت«.

رسوم مدهشة من فقاعات محقونة باألكريليك
وجد رسام مبدع مقيم في 

نيويورك طريقة فريدة لصنع 

رسوماته، عن طريق حقن طالء 

األكريليك، داخل لفافة الفقاقيع 

المستخدمة في توضيب البضائع.

خالل  األليفة  الحيوانات  مقاهي  أصبحت 
العامني املاضني شائعة يف الصني، وعىل الرغم 
من أن معظم هذه املقاهي الحالية تركز بشكل 
أسايس عىل القطط والكالب، إال أن العديد منها 
يتعود  لم  أليفة  حيوانات  إىل  تروج  ما  غالبا 
الالما  حيوانات  مثل  رؤيتها،  عىل  الصينيون 
والراكون  داك(  )كول  األبيض  والبط  والبوم 

والقنافذ وجرذ األرض إىل غري ذلك.
وقد اجتذبت هذه املقاهي الكثري من املعجبني 
مثل  االجتماعي  التواصل  وسائل  عىل 
كبريا  رواجا  وشهدت  توك،  تيك  تطبيق 
خالل  من  وذلك  العملية،  الحياة  يف 
إعادة مشاركة الفيديوهات القصرية عىل 
نوع  ظهور  عىل  حفز  مما  التطبيقات،  هذه 
مقاهي  »اقتصاد  وهو  االقتصاد،  من  جديد 

الحيوانات األليفة«.
أشهر  بني  من  واحدا  األبيض  البط  يعد 
الحيوانات األليفة حاليا عىل هذه التطبيقات 
الجديدة، حيث حاز موضوع »البط األبيض« 
أكثر من 800 مليون  توك  تيك  عىل تطبيق 
البعض من مستخدمي  أن  مشاهدة، كما 

هذا  من  بطة  نمو  عملية  شاهدوا  االنرتنت 
أن  إىل  البيضة  من  فقست  أن  منذ  النوع 

أصبحت بطة كبرية، وأطلقوا عليها اسما 
كما لو أنها تنتمي إليهم.

هذا  يحبون  الذين  األشخاص  عدد  إن 
أن  كما  ازدياد،  يف  البط  من  النوع 
يلمسها،  أن  يريد  فيهم  واحد  كل 
نادر  طائر  األبيض  البط  أن  إال 
الناس  من  فقط  والقليل  للغاية، 
أن  كما  منازلهم.  يف  يربّونه  الذين 
سعر البطة الواحدة من هذا النوع 

يرتاوح بني 5 و10 آالف يوان.
يف  األذكياء  األعمال  رواد  وجد  وقد 

سانحة  فرصة  البط  من  النوع  هذا 
النموذج  لهذا  يروجوا  كي  لهم 

مقاهي  مفهوم  تحت  املقاهي  من 
الحيوانات األليفة. 

مقاهي  افتتاح  تم  قصرية،  فرتة  وخالل 
ومع  البالد،  أنحاء  جميع  يف  البيضاء  البطة 

شهريا  تقريبا  يصبح  جديد  مكان  كل  افتتاح 
عىل مواقع التواصل االجتماعي.

»مقاهي الحيوانات األليفة«

وجه القضاء األمريكي تهمة إساءة معاملة طفل 
داخل  طفل  احتجازهم  بسبب  أشخاص،  لثالثة 

قفص للكالب يف غرفة مملؤة بالفرئان والثعابني.
بعض  استدعاء  تم  صن«،  »ذا  صحيفة  وبحسب 

نواب منطقة بوكانان يف والية تينييس إىل منزل 
معاملة  إساءة  بشأن  تقرير  يف  للتحقيق 

الحيوانات.
وجدوا  للمنزل،  النواب  وصول  ومع 
عمره  يتجاوز  ال  صغريا  طفال 
قفص  داخل  محبوسا  شهرا   18

للكالب.
مقاطعة  رشطة  رئيس  وقال 
هنري، مونت بيليو، إن الصبي كان 
كما  الوقت.  لبعض  هناك  يعيش 

تواجد 8 ثعابني يف نفس الغرفة التي 
عدد  جانب  إىل  القفص،  فيها  يتواجد 

من الفرئان تجري يف كل مكان«.
واصطحب موظفو رعاية األطفال الصبي، 

البدنية والنفسية.وتم اعتقال  لفحص حالته 
عاما،  الـ42  صاحبة  سكاربو  هيذر  الطفل  أم 

وزوج األم جيفرسون براون صاحب 
تشارلز  ووالده  سنة  الـ46 
الـ82  صاحب  براون 

عاما.

توني  الرجلني،  مقطوع  الطفل  تمكن  صغرية،  بخطى 
هدجيل، والبالغ من العمر 5 سنوات، جمع أكثر من مليون 
دوالر للمستشفى الذي أنقذ حياته، وذلك من خالل امليش أكثر 
من 10 كيلومرتات عىل رجليه االصطناعيتني اللتني استلمهما 

حديثاً.
سوء  بعد  يوماً،   41 بعمر  وهو  ساقيه  فقد  قد  توني  كان 
تركه  مما  والديه،  يد  عىل  حياته  تنهي  أن  كادت  معاملة 

يصارع من أجل البقاء.
أفادت والدته بالتبني، أن األطباء قالوا إن توني لن يستطيع 
امليش أو التكلم او الزحف أو الجلوس، لكنه لم يستسلم كذلك 

طبيبه، وقد تحدى كل االحتماالت.
الذي خاض  التسعيني  الكابتن  وخطوة خطوة، وبإلهام من 
 40 أكثر  اخرياً،  جمع،  إذ  مور،  توم  الثانية،  العاملية  الحرب 
الرعاية الصحية يف بريطانيا، قرر توني  مليون دوالر لعمال 
تربعات  ليوفر  الجديدتني،  االصطناعيتني  ساقيه  عىل  امليش 
للمستشفى  مهمة 
له  قدم  الذي 
تمكن  وقد  الدعم، 
هدفه  تحقيق  من 
بمساعدة  املنشود 
بالتبني،  والدته 
والتي عمدت إىل نرش 
مقرونة  صورته 
هدفه  عن  بالحديث 
وسائل  عىل  وحملته 
التواصل االجتماعي.

 الصدفة تنقذ طفال داخل 
قفص مليء بالثعابين 

والفئران !

طفل يمشي 10 كم على 
ساقين صناعيتين لجمع 

تبرعات لمستشفى!

الفضاء،  رائحة  ستكون  كيف  يوماً  تساءلت  هل 
لذات  ثنايا عطر جديد صمم  اإلجابة يف  قد تكون 
الغرض، حيث أطلق مؤخراً عطر باسم »سبيس« 
عن  ملحة  تقديم  أو  جلب  بغية  الفضاء(  )بمعنى 
الرائحة خارج حدود األرض. وقد تم تطوير العطر 
ومؤسس  كيميائي  عالم  بريس،  ستيف  قبل  من 
رشكة أوميغا إنغريدينتس، وهي رشكة تركز عىل 
عالية  بجودة  طبيعية  ونكهات  مكونات  »إنتاج 
واملرشوبات«.  الغذائية  املواد  صناعة  أجل  من 
وقال مات ريتشموند مدير إنتاج عطر »سبيس«، 
عام  بريس  مع  وتعاقدت  سبق  »ناسا«  وكالة  إن 
وقد  الفضاء«،  »رائحة  تصميم  إلعادة   2008

استغرقه األمر حوايل أربع سنوات.

عطر بـ »رائحة الفضاء« !


