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السلطات السعودية تعتقل 
4كّتابًا وناشطين

في هذا العدد

المراقب العراقي/ متابعة...
اصدرت محافظة بغداد، امس االربعاء، 
املول�دات  تس�عرية جدي�دة الصح�اب 
الت�ي تس�تلم حص�ة وقودي�ة مجانية  
م�ن املحافظة، فيما لفتت اىل ان س�عر 
االمبري الذهبي حدد ب�«8« االف دينار.

وج�اء يف إعمام املحافظ�ة الذي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« ان »س�عر االمبري 
من املول�دات الحكومي�ة واالهلية التي 
تس�تلم حص�ة وقودي�ة مجاني�ة ه�و 
خمس�ة آالف دين�ار للتش�غيل العادي 
م�ن الس�اعة الثاني�ة عرشة ظه�را اىل 
الس�اعة الخامس�ة صباحا وبالتناوب 
م�ع الكهرب�اء الوطنية، ويكون س�عر 
االمبري يف التش�غيل الذهبي )24 ساعة 
بالتناوب مع الكهرباء الوطنية( ثمانية 

آالف دينار«.

وأض�اف، »ام�ا فيم�ا يخ�ص املولدات 
التي ال تس�تلم حص�ة وقودية فيكون 
س�عر االمبري للتش�غيل العادي ثمانية 
آالف دينار وللتش�غيل الذهبي 12 الف 

دينار«.
ووج�ه املحافظ محم�د جاب�ر العطا، 
عم�ل  بمتابع�ة  االداري�ة  »الوح�دات 
املول�دات واعتماد نم�وذج تعهد خطي 
مرف�ق ل�كل متعه�دي املول�دات ممن 
يتس�لمون حص�ص وقودي�ة مجانية 
ورف�ع الفت�ات تتضم�ن س�عر االمبري 
للش�كاوى،  ورق�م  املتعه�د  واس�م 
الق�وات  التنس�يق م�ع  اىل  باالضاف�ة 
االمني�ة ملحاس�بة املخالف�ن، وتفعيل 
عم�ل املختارين وإلزامهم برفع تقارير 
دقيق�ة ع�ن عم�ل املول�دات واس�ماء 

املخالفن«.

المراقب العراقي/ متابعة...
اك�د مصدر أمني، امس االربعاء، اس�تهداف رتال عس�كرياً يحم�ل معدات للجيش 

االمريكي، عىل الطريق الرسيع، غرب مدينة النارصية، مركز محافظة ذي قار.
وق�ال املصدر، يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« إن »عبوتن ناس�فتن 
انفجرت�ا ع�ىل رتل عج�الت تحمل يحم�ل معدات للجي�ش االمريكي ع�ىل الطريق 

الرسيع يف تقاطع البطحاء غرب النارصية«.
وأض�اف، أن »االنفجار لم يس�فر عن اصابات برشية بن الس�ائقن«، مش�ريا اىل 

»ترضر عجلة من الرتل بفعل االنفجار«.
يش�ار اىل ان عبوات ناس�فة كانت قد اس�تهدفت رتالً لرشكة أمني�ة تحمل معدات 

للقوات االمريكية يف مكيشيفة قرب سامراء بصالح الدين.

المراقب العراقي/ متابعة...
اك�د عضو خلية األزم�ة النيابية عباس 
علي�وي، ام�س األربع�اء،  ان ق�رارات 
اللجنة العليا للصحة والس�المة تخالف 
عمل وزارة الصحة يف مواجهة فايروس 

كورونا.
وقال عليوي يف ترصيح صخفي تابعته 
»املراقب العراقي« إن “ق�رارات اللجنة 
العلي�ا للصح�ة والس�المة تتخ�ذ م�ن 
قبل أش�خاص غ�ري معني�ن بالجانب 

الصح�ي وه�ذا األم�ر يع�ارض توج�ه 
وزارة الصحة بمواجهة كورونا”، الفتا 
إىل إن “القرار األخري بالسماح ألصحاب 
املوالت بمزاولة العمل وتخفيف ساعات 
الحظر يف العاصمة قرار غري صائب وال 

يتماىش مع الوضع الصحي الحايل”.
وأض�اف أن “ق�رار الس�ماح ألصحاب 
املوالت بمزاولة العمل سيتسبب بارتفاع 
اإلصابات بفريوس كورونا مجددا لعدم 

التزام املواطنن باالجراءات الصحية”.

»8« االف لالمبير الذهبي ..
بغداد تحدد تسعيرة جديدة للمولدات

استهداف رتل امريكي في الناصرية

عضو باالزمة النيابية: قرارات اللجنة 
العليا تخالف عمل وزارة الصحة
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»شل« تسرق اموال العراق بمعاونة »تماسيح الفساد« في وزارة النفط
»الضرب واالهانة«.. هدية تقدمها حكومة 

الكاظمي لتضحيات »المحاضرين«
المراقب العراقي/ احمد محمد...

ب�دأت ب�كالم ج�ارح من قب�ل الق�وة األمنية 
املكلف�ة بحماية املنطقة الخ�رضاء، لتتحول 
إىل اعتداء بالهراوات تسبب بسيل الدماء، هذا 

هو املش�هد الذي ج�رى يف تظاهرة الخريجن 
املطالبن بالتعين وكذلك رشيحة املحارضين 
املجاني�ن العامل�ن ل�دى وزارة الرتبية، بعد 
أن قام�ت ق�وة حكومي�ة  باالعت�داء عليه�م 

ومعاملته�م بالق�وة.  ويع�رب تربويون عن 
أسفهم البالغ عن وقوع االعتداء، خصوصا أن 
جميع املتظاهرين سواء من الخريجن أو من 
املحارضين ملتزمون بالس�لمية ومحافظون 
ع�ىل صفوفهم من دخول العنارص املندس�ة، 
فيما أش�اروا بحرقة إىل أن هؤالء املحارضين 
س�رتوا ع�ورة الحكوم�ة عندما عج�زت عن 

توفري كوادر تدريسية بسبب األزمة املالية.
وقامت قوة أمنية مدججة بالس�الح، وتحمل 
اله�راوات باالعت�داء بال�رضب ع�ىل خريجي 
الجامع�ات م�ن أصح�اب الش�هادات األولية 
والعلي�ا وكذل�ك املحارضي�ن يف وزارة الرتبية 
املعتصمن أمام املنطق�ة الخرضاء للمطالبة 
بتعيينه�م، عىل الرغم م�ن الس�لمية العالية 

التي يتمتع بها هؤالء الش�باب وأصحاب هذه 
الرشيحة املهمة.

وهذه ليست املرة األوىل التي يتم فيها االعتداء 
عىل الخريجن املطالبن بالتعين، حيث جرى 
تكرار املشهد طيلة األسابيع املاضية، من قبل 
القوة األمنية، يف الوقت الذي تواصل فيه القوة 
املكلفة بحماية وزارة الخارجية باالعتداء عىل 
خريجي كلي�ات العلوم السياس�ية املطالبن 
بتعيينه�م أيضا، وتعد ه�ذه االنتهاكات ليس 
باألم�ر الجديد فف�ي أيلول من الع�ام املايض 
بامل�اء الحار والقنابل املس�يلة للدم�وع أثناء 
تظاهرتهم أمام مكتب رئيس الوزراء السابق 

عادل عبد املهدي يف منطقة العالوي ببغداد. 

تفاصيل اوسع صفحة 2

الواليات المتحدة تتأهب لتحويل العراق 
إلى »بيدق« في »صراع الجبابرة«

تطور »خطير« يحسم جدل التواجد العسكري األميركي

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
يف الوق�ت ال�ذي تتصاع�د في�ه ح�دة 
القوات  املطالب�ات الش�عبية بإخ�راج 
األمريكية من األرايض العراقي، وإنهاء 
األمن�ي  القراري�ن  ع�ىل  »س�طوتها« 
والسيايس، خرج وزير الدفاع األمريكي 
م�ارك إس�ر، بترصي�ح مث�ري للجدل 
حمل يف طياته معانَي كثرية، وإجابات 
وافية لتس�اؤالت العراقين عن جدوى 
إبق�اء الوالي�ات املتحدة قواته�ا داخل 
أراضيه�م، عىل الرغم م�ن صدور قرار 
يف الرمل�ان العراق�ي إلخ�راج الق�وات 

األجنبية من البالد.
»نجهز قواتنا ونعيد تمركزها استعدادا 
ملواجه�ة محتمل�ة« .. به�ذه الكلمات 
حس�م إس�ر الجدل الدائر حول إرصار 
إدارة الرئي�س األمريك�ي دونالد ترامب 
واستقتالها عىل إبقاء القوات األمريكية 
داخل معس�كرات محّصن�ة يف العراق، 
فمن يجيد قراءة ما بن السطور سوف 

تتضح أمامه حقائق كثرية.
ووفقاً ملختصن يف الش�أن األمني، فإن 
ترصيحات وزير الدفاع األمريكي، التي 
أدىل بها ع�ر فيديو م�ن البنتاغون إىل 
املعهد الدويل للدراس�ات االس�رتاتيجية 
تؤك�د  لن�دن،  يف  مق�ره  يق�ع  ال�ذي 
التكهن�ات والترصيح�ات الت�ي ذهبت 
إىل وج�ود نوايا لدى واش�نطن لتحويل 
لخ�وض  كب�ري،  معس�كر  إىل  الع�راق 
حروب مستقبلية انطالقاً من أراضيه.

وق�ال إس�ر يف ترصيح�ه ال�ذي نقلته 
الوالي�ات  وس�ائل إع�الم دولي�ة: »إن 
املتحدة تق�وم بتجهيز قواتها يف جميع 
أرجاء آس�يا وتعيد تمركزها استعدادا 

ملواجهة محتملة مع الصن«.
وتصاعدت ح�دة األزمة الدبلوماس�ية 
ب�ن الص�ن والوالي�ات املتح�دة، بعد 
توجيه األخرية سلسلة اتهامات لألوىل، 
كان آخرها اإللق�اء بالالئمة عىل بكن 

يف »صناع�ة« ون�رش ف�ريوس كورونا 
املستجد الذي ظهر يف بادئ األمر داخل 
مدينة ووهان الصينية، وتحول اآلن إىل 

جائح�ة عاملي�ة راح ضحيته�ا اآلالف.
وكانت الص�ن، قد رصح�ت األربعاء، 
ب�أن »الوالي�ات املتح�دة أبلغتها فجأة 
أن عليه�ا إغ�الق قنصليته�ا يف مدينة 
هيوس�تون«، يف خط�وة أدانته�ا بكن 

بشدة مهددة بالرد.
وقال املتحدث باس�م وزارة الخارجية 
إن  صحفي�ة،  إف�ادة  يف  الصيني�ة، 
»واش�نطن أبلغ�ت ب�الده الثالث�اء أن 
عليه�ا إغالق القنصلي�ة«. وأضاف: أن 
ب�الده »تدعو الوالي�ات املتحدة للعدول 
الف�وري ع�ن ق�رار إغ�الق القنصلية 
العام�ة يف هيوس�تون«، قائ�ال: »ه�ذا 

الذي تمارس�ه  الس�يايس،  االس�تفزاز 
الواليات املتحدة من جانب واحد، ينتهك 
بش�كل خطري القانون الدويل، واملعايري 
األساس�ية للعالقات الدولي�ة واالتفاق 

القنصيل الثنائي بن البلدين«.
وأعلن وزي�ر الخارجي�ة الصيني وانغ 
ي�ي، األس�بوع املايض، خ�الل محادثة 
هاتفي�ة م�ع وزير الخارجي�ة الرويس 
س�ريغي الفروف، أن »الواليات املتحدة 

فقدت عقلها وأية أخالق وثقة«.
تتحم�ل  ال  »أمري�كا  ل�ه:  ووفق�ا 
مس�ؤولياتها تجاه اآلخرين وتستخدم 
الوباء لتشويه س�معة البلدان األخرى 
وإلق�اء الل�وم ع�ىل اآلخرين«. وأش�ار 
وان�غ يي، إىل أن الوالي�ات املتحدة ليس 

لها أية حدود وال يشء يوقفها.

الخ�الف الدبلوم�ايس املتصاع�د ب�ن 
توّجْت�ُه ترصيحات  واش�نطن وبكن، 
وزير الدفاع األمريكي مارك إسر، التي 
توحي بأن البلدين أمام معركة حامية، 
ق�د تس�تخدم فيه�ا جميع الوس�ائل، 
ومنه�ا الق�وات األمريكي�ة املتمرك�زة 
يف الع�راق والتي تس�عى واش�نطن إىل 
زيادة وتريتها، ع�ىل الرغم من الرفض 

الشعبي والرملاني لهذا التواجد.
وص�وت مجل�س النواب خالل جلس�ة 
اس�تثنائية عقده�ا يف الخام�س م�ن 
كان�ون الثاني املايض، عىل ق�رار ُيلزم 
الحكوم�ة بإخ�راج الق�وات األجنبي�ة 
م�ن األرايض العراقي�ة، وراف�ق القرار 
تظاه�رات ش�عبية حاش�دة يف بغ�داد 
وتواجده�ا  أم�ريكا  بتدخ�الت  ن�ددت 

العس�كري، وذل�ك يف أعق�اب عملي�ة 
االغتي�ال الغ�ادرة التي نفذته�ا طائرة 
أمريكي�ة مس�رية ق�رب مط�ار بغداد 
ال�دويل، وأس�فرت عن استش�هاد قائد 
فيل�ق الق�دس التابع للح�رس الثوري 
قاس�م س�ليماني، ونائب رئيس هيئة 

الحشد الشعبي أبي مهدي املهندس.
وقال املخت�ص بالش�أن األمني صباح 
إن  العراق�ي«،  ل�«املراق�ب  العكي�يل 
»الصن ه�ي املنافس األك�ر للواليات 
االقتص�اد  املتح�دة يف هيمنته�ا ع�ىل 
إىل  تش�ري  ق�راءات  وهن�اك  العامل�ي، 
وج�ود نوايا أمريكية إلح�داث مواجهة 

عسكرية لكرس التفوق الصيني«.
وأض�اف العكييل أن »ضعف واش�نطن 
يف املجال االقتصادي أمام بكن، سوف 
يدفعها للجوء إىل هيمنتها العس�كرية 
الت�ي تفوق ق�درة الصن، وذل�ك بغية 
إخضاعها لك�ي تكون هن�اك إمالءات 
ُتكّبل الصن وتقل�ص خططها، كونها 
وصلت إىل مناطق تعد جزءاً من املجال 

الحيوي للواليات املتحدة«.
االقتصادي�ة  »االتفاقي�ة  أن  وي�رى 
الصينية مع إيران والسعودية والعراق 
تعد دليالً عىل أن هن�اك هيمنة صينية 
انحس�ار  إىل  س�يؤدي  وه�ذا  قادم�ة 
الس�يطرة األمريكية يف املنطقة«، مبينا 
أن ه�ذا س�يدفعها للذه�اب إىل بح�ر 
الصن، وال نس�تبعد أن تحدث مواجهة 

عسكرية محدودة بن البلدين«.
وأوض�ح العكي�يل أن »الواليات املتحدة 
ال�رشق  منطق�ة  يف  تواجده�ا  ترك�ز 
بالث�روات، وبالت�ايل  الغني�ة  األوس�ط 
فإنها ل�ن تتنازل عن ثقلها االقتصادي 
ع�ىل املس�توى العامل�ي«، الفت�ا إىل أن 
»تواجده�ا يف الع�راق يأت�ي م�ن أجل 
الحفاظ عىل مصالحها، وقطع الطريق 
أم�ام الزح�ف الصين�ي باتج�اه باقي 

املناطق

رياح تموز 2006: ماذا اقتلعت وماذا أثمرت ؟

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
كش�فت هيئة النزاهة عن تس�لم ملفات فساد تخص 
رشكة غاز البرصة وعقدها مع رشكة ش�ل الهولندية، 
بع�د أن هربت خ�ارج العراق، وتفاصي�ل العقد املريبة 
تكش�ف فص�ال م�ن فص�ول اس�تهتار القائم�ن عىل 
وزارة النف�ط يف إب�رام العقود مع ال�رشكات األجنبية، 
فق�د منحت وزارة النفط عقد رشاكة لرشكة ش�ل مع 
غ�از البرصة ويتضم�ن العقد 51% لغ�از البرصة و49 
% لرشك�ة ش�ل، علم�ا أن األرض والغ�از واملوظف�ن 
واملكائن واملعدات جميعه�ا عراقية بينما يقترص عمل 
»ش�ل« عىل اإلرشاف، وهنا يتبن حجم الفس�اد يف ذلك 
العقد وفش�ل الرشكة الهولندية يف اس�تخراج الكميات 

املطلوبة من الغاز.
مس�ؤوالن تنفيذيان برشكة غاز البرصة أكدا أن« شل« 
أَْجل�ْت موظفيه�ا األجان�ب، م�ن رشكة غ�از البرصة 
بالع�راق ونقلته�م خارج الب�الد و تم ترسي�ح العمال 
العراقي�ن دون دف�ع رواتبهم ملدة ثالثة أش�هر، بينما 
تتفرج وزارة النفط عليهم وال تس�تطيع تقديم دعوى 
قضائية بس�بب بن�ود العقد ال�ذي يلزم ال�وزارة بعدم 

خضوع الرشكة للقضاء العراقي.
مختص�ون أش�اروا إىل أن وج�ود الغالبي�ة املطلقة من 
أس�هم الرشكة بيد الطرف العراقي ال يقابله أي امتياز 
إداري ، ورشكة شل عليها جني األرباح فقط , أما سبب 

اختيار رشكة ش�ل دون غريها م�ن الرشكات الرصينة 
فإن وزارة النفط تعللت بأن الرشكة مستعدة للعمل يف 
مناط�ق غري آمنة بينما البرصة ه�ي آمنة جدا , وبقي 
وزير النفط عبد الله لعيبي يدافع عن الرشكة وعقدها 
حتى خروجه من الوزارة، وشل احتالت عىل العراق من 
خالل رشاء وحدة الغاز املحيل 1.15دوالر بينما أس�عار 
الغاز يف دول الج�وار تصل ما بن 6-8 دوالرات للوحدة 

وفرق األسعار يتقاسمه الفاسدون مع رشكة شل.
وي�رى الخب�ري النفط عب�د األمري الخزرج�ي يف اتصال 
مع )املراق�ب العراقي(: أّن »مرشوع غاز الجنوب ليس 
جدي�داً، ب�ل هو م�رشوع قائم فع�اًل، وقد دّمر س�الح 

طريان االحتالل جزءاً منه . 

تفاصيل اوسع صفحة 3

6 عباس عطية متخوف 
من كثرة اإلصابات

المراقب العراقي/ متابعة...
اكد النائب محمد البل�داوي، امس االربعاء، 
ان  املل�ف االمن�ي يش�هد تراجع�اً ملحوظاً 
واض�اف  الخارجي�ة.  التدخ�الت  بس�بب 
البل�داوي يف بي�ان تلق�ت تابعت�ه »املراقب 

يش�هد  االمن�ي  “الجان�ب  ان  العراق�ي« 
تراجعاً بس�بب وج�ود ادوار خارجية تعمل 
عىل تش�ويش املش�هد االمني داخل العراق 
اضافة اىل آلية تعاط�ي الحكومة مع جملة 
ملف�ات مرتبطة بحياة املواط�ن”. واضاف 

ان »هن�اك من يح�اول ان يخل�ق ازمة بن 
الحكومة والش�عب، وخاص�ة يف االجراءات 
التي تتخذ ضد الرشائح املظلومة التي عانت 
يف عه�د النظام املباد ومازالت تعاني يف عهد 

الحكومة الحالية«.

نائب: تراجع الملف االمني جاء بسبب التدخالت الخارجية
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ين« قوة »حماية الخضراء« تتجاوز على »الُمضحِّ
المحاضرون ُيكافأون بـ »الضرب« بعد سترهم 

»عورة« الحكومة برفد العملية التربوية
املراقب العراقي/ أحمد محمد...

بدأت بكالم جارح من قبل القوة األمنية املكلفة 
بحماية املنطقة الخضراء، لتتحول إىل اعتداء 
بالهراوات تسبب بسيل الدماء، هذا هو املشهد 
الضذي جضرى يف تظاهضرة الخريجضني املطالبني 
بالتعيني وكذلك رشيحضة املحارضين املجانيني 
العاملني لضدى وزارة الرتبية، بعد أن قامت قوة 
حكومية  باالعتداء عليهم ومعاملتهم بالقوة. 

ويعرب تربويون عن أسضفهم البالغ عن وقوع 
االعتداء، خصوصا أن جميع املتظاهرين سواء 
مضن الخريجضني أو مضن املحارضيضن ملتزمون 
بالسضلمية ومحافظضون عضى صفوفهضم مضن 
دخول العنارص املندسضة، فيما أشضاروا بحرقة 
إىل أن هؤالء املحارضين سرتوا عورة الحكومة 
عندما عجزت عن توفري كوادر تدريسية بسبب 

األزمة املالية.
وقامت قضوة أمنية مدججة بالسضالح، وتحمل 
الهضراوات باالعتضداء بالضرب عضى خريجضي 
الجامعضات مضن أصحضاب الشضهادات األوليضة 
والعليضا وكذلضك املحارضيضن يف وزارة الرتبيضة 
املعتصمني أمضام املنطقة الخضراء للمطالبة 
بتعيينهضم، عضى الرغضم مضن السضلمية العالية 
التضي يتمتع بها هؤالء الشضباب وأصحاب هذه 

الرشيحة املهمة.
وهذه ليسضت املرة األوىل التي يتم فيها االعتداء 
عى الخريجضني املطالبني بالتعيني، حيث جرى 
تكرار املشضهد طيلة األسابيع املاضية، من قبل 
القضوة األمنية، يف الوقت الذي تواصل فيه القوة 
املكلفضة بحماية وزارة الخارجية باالعتداء عى 

خريجي كليضات العلضوم السياسضية املطالبني 
بتعيينهضم أيضا، وتعضد هذه االنتهضاكات ليس 
باألمضر الجديضد ففي أيلضول من العضام املايض 
باملضاء الحضار والقنابل املسضيلة للدمضوع أثناء 
تظاهرتهم أمام مكتب رئيس الوزراء السضابق 

عادل عبد املهدي يف منطقة العالوي ببغداد. 
وتضداول عضدد مضن وسضائل اإلعضالم ومواقضع 
التواصضل االجتماعي صضورا لحضاالت االعتداء 
وعمليضات الرر التضي ألحقضت باملتظاهرين، 
إضافة إىل الرب املربح من قبل عنارص األمن  

خصوصا عى األماكن الخطرة كالرأس.
متمثلضة  النضواب  مجلضس  رئاسضة  وطالبضت 
بنائب الرئيس حسضن الكعبضي، رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي بتشضكيل لجنضة تحقيقية 
الخريجضني  تظاهضرات  أن  مؤكضدا  بالحضادث، 

ملتزمة بالسلمية.
ودعت لجنة الرتبية يف مجلس النواب الحكومة 
إىل اإلرساع بتوفري التخصيصات املالية ملعالجة 
موضضوع املحارضيضن املجانيضني، بعضد عملية 
املتظاهضرة  الرتبويضة  الكضوادر  االعتضداء عضى 
أمضام املنطقضة الخضراء، مطالبضة الحكومة 
بتفعيل قانضون االقرتاض الداخضي وخصوصا 
أن لجنضة الرتبية يف مجلس النواب قد سضبق أن 
التقضت بوفد مضن املمثلني عضن املحافظات من 
املحارضيضن املجانيضني يف اجتماعضات عديضدة 
داخضل قبضة مجلضس النضواب من أجضل ضمان 
حقهم وقضد تمخضت هضذه الجهضود بتضمني 
فقضرة تخضص املحارضين املجانيضني يف قانون 
االقضرتاض الداخضي املصضوت عليه يف الجلسضة 

األخرية ملجلس النواب.
وبضدوره أعضرب الرتبضوي عدنضان جاسضم، من 
مديرية تربية الرصافة، عن »سضخطه وشجبه 
لعملية االعتداء التضي طالت الخريجني بصورة 
عامضة، ونظرائهم من املحارضيضن يف املدارس 

الحكومية«.
وقال جاسضم،  يف ترصيح لض »املراقب العراقي« 
إن »هضؤالء املحارضيضن لهضم فضضل كبري عى 
العضراق وعضى وزارة الرتبيضة وعضى طلبتنضا، 
خصوصضا يف مسضألة وقفتهم األصيلضة عندما 
عملوا طوال سنوات عدة باملجان وبدون مقابل 

مادي«.
وأشضار جاسضم، إىل أن »رشيحضة املحارضيضن 
سرتت عورة وزارة الرتبية والحكومات العراقية 
املتعاقبضة، فهم محوا املال مضن عقولهم، ولبوا 
نضداء الوطن عندمضا حلت األزمة املاليضة بالبلد 

وحالت دون تعيينهم براتب شهري«.
إال  اإلحسضان  جضزاء  »هضل  بقولضه  وتسضاءل 
اإلحسضان؟ وملضاذا يصمضت الكاظمضي ووزيضر 
الرتبيضة أمضام االعتضداء الواضضح عضى هضؤالء 
الشضباب، سضواء مضن خريجضي الرتبيضة أو من 
غريهضم«، مؤكضدا أن »املتظاهريضن الخريجني 
املطالبضني بالتعيني ملتزمون بالسضلمية إىل حد 
اليوصف ومحافظون عى صفوفهم من دخول 

املندسني«.
ولفضت إىل أن »القوة الحكومية املكلفة بحماية 
املنطقة الخراء تسضتفزهم وتسمعهم كالما 
اليليضق بهضم، وهضذا هضو بدايضة الضرشارة التي 

حصلت«.

رسالة إلى أهالي الطارمية .. 

إصبع عىل الجرح

مرة أخرى وجرح آخر ُيلكأُ به الجسضد العراقي يف منطقة الطارمية 
شضمال بغداد ويوما آخر وشضهيد يسضمو بروحه الطاهرة إىل عليِّني 
برصاصضة غضدر من بسضاتني الطارميضة. إنضه الجرح النضازف عى 
الضدوام والبؤرة النتنة لحواضن الفتنضة والتطرف واإلرهاب وداعش 
وأزالم البعث الهدام. إنها الطارمية التي فشضلت معها كل محاوالت 
الحكومات العراقية عضى اختالفها بالقوة أو املصالحة وبالهدنة أو 
الحضرب املحدودة لكنها تبقى تذكرنا بجرف الصخر املشضؤومة قبل 
أن تطأهضا أقضدام الحشضد الشضعبي املقدس حني كانضت منبع رعب 
لتصدير املضوت والدمار والقتل يف بغداد وكربالء وبابل فجعلت منها 
سضواعد أبطالنا أيقونضة النرص الكربى للعراقيضني األحرار يف جنوب 
بغداد فأمسضت جرف النرص وشضهادة كربى من شهادات االنتصار 
العظيضم للقوات العراقية . ال ندري ماذا تريضد الطارمية التي كانت 
لهضا اليد الُطضوىل يف القتضل والفتنضة والتآمر والتفجري منذ سضقوط 

الصنم فكانت ولم تزل 
 كالورم الخبيث ما إن تظنه هدأ واسضتقر حتى تفىش وانترش وبث 
سضمومه يف الجسضد موتا وهالكا وخرابا . ال نضدري إن كان يف أهلها 
ُم عقله أو حكيم نرجع له لنسضألهم  مضن رجل عاقل أو وجيضه ُيحكِّ
مضاذا يبتغضون وملاذا هضذا اإلرصار عضى  أن يكونضوا الحاضن األكرب 

لإلرهاب عى تخوم بغداد الشضمالية .أقول 
لهضم كمضا قال اإلمضام الحسضني« ع » ملن 
اصطفضوا لقتاله  يف واقعة الطف بكربالء 
مضن جيش يزيضد بضن معاوية لعنضة الله 
عليهضم حيضث قضال إن لم يكضن لكم دين 
فارجعوا إىل أحسابكم وأنسابكم أَولستم 
عربا .. نعم هل مضن املعقول أنكم يا أهل 
الطارمية تستطيعون وترغبون وتقبلون 
أن يشضارككم فراش النوم مع نسضائكم 
وأخواتكم حثاالت القذارة من الشيشضان 

واألفغان . ألم تقتنعوا أن الدم العراقي الطاهر 
الذي أريق مضن أبناء الجيش العراقي والرشطة االتحادية والحشضد 
الشضعبي كان ألجل أن يحرر أرضكضم ويحفظ أعراضهم ويعيد لكم 
ما تبقى من رشفكم. . إىل أين أنتم ذاهبون . لست أدري. أهي عقيدة 
تحرككضم أم دينا أو مذهبا تعتنقون  أم أنها عقول البهائم . ما هذا 
الحقضد الجاثم يف قلوبكم املريضة ونفوسضكم املأزومضة . أي عقول 
خاوية أو باليضة أو ميتة هذه التي تمأل جوف أدمغتكم فال تدركون 
وال تفهمضون وال تريدون أن تدركوا أو تفهمضوا أن الجيش العراقي 
والحشضد الشضعبي والرشطة االتحادية  يتعاملون معكم حتى اآلن  
بضيء من الصرب والتصرب والحكمة والتحكضم فوالله والله والله  يف 
لحظضة ينفجر فيها غضب الصابرين  سضيجعل من أعايل الطارمية 
أسضفلها ومن كبريها صغريها ومن نهارها ليلها ، فاصحوا وعودوا 
إىل رشضدكم  قبضل أن تقع الواقعضة عليكم بعد أن اسضتمر الدواعش 
وأزالم صدام  من بني بسضاتينكم وسضطوح دوركضم يقتلون أبناءنا 
وقادة جيشضنا .. عضودوا إىل عقولكم والعنوا شضياطينكم القابعة يف 
صدوركم املريضة وقلوبكم السضقيمة ونفوسكم املأزومة فال يشء 

أحى وأبهى وأجمل وأطيب من السالم.. 
 اللهم اشهد قد بلغت..

منهل عبد األمري المرشدي

تغريدة

المحلل السياسي عباس العرداوي

 الكاظمي يسعى الى تشتيت 
قوة جهاز مكافحة االرهاب 
م���ن خ���ال تكليف���ه خارج 
المهام ....  #الطارمية اولى 
بمسكها بدال من استشهاد 
الضباط والمنتسبين يومياً 

 #حزام_بغداد_الناسف

املراقب العراقي/ بغداد...
طالضب النائب عن تحالف الفتح عدي الشضعالن، امس 
االربعضاء، رئاسضة الربملان بعقد جلسضة طارئة مجلس 
النواب تتضمن اسضتضافة الكاظمي مشريا اىل ان أكثر 

من 100 نائب يرغبون باستضافته.
وقال الشضعالن، يف ترصيح تابعتضه »املراقب العراقي« 
إن »أكثر من 100 نائب يرغبون باسضتضافة الكاظمي 
واألزمضة  االنتخابضات  مسضألة  عضن  ابتعضاده  نتيجضة 

االقتصادية واالنشضغال بملفات ثانونيضة ال عالقة لها 
بعمل الحكومة االنتقالية«.

وأضاف أن »هناك عدد ليس بالقليل من النواب طالبوا 
رئاسضة الربملان بعقد جلسضة نيابية طارئضة يتم فيها 

اسضتضافة رئيضس الضوزراء مصطفضى الكاظمي بعد 
عودتضه مضن إيران«.وأشضار إىل أن »مجلضس النواب لم 
يلمس شيئا حتى اللحظة من حكومة الكاظمي سوى 

تضارب الترصيحات«.

تحالف الفتح يطالب بعقد جلسة نيابية طارئة الستضافة الكاظمي 

املراقب العراقي/ بغداد... 
حضذر الخبضري االمني امري عبضد املنعم السضاعدي، امس 
االربعضاء، مضن حصضول داعضش االرهابي عضى طائرات 
مسرية امريكية الصنع، الفتا اىل ان الكثري من املعلومات 
سابقا وحاليا تؤكد دعم واشنطن لالرهابيني يف مختلف 

مناطق العراق.
وقال الساعدي، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن 
»الطريان املسضري يعد من اخطر انواع االسلحة يف الوقت 
الراهضن وباالمضكان ان يقتل ويصيب مضن دون احداث 
اي ضجضة او استشضعار بوصول املسضريات، اضافة اىل 

افتقار العضراق للتكنلوجيا الحديثة يف الكشضف عن تلك 
الطائرات«.

واضضاف، ان »داعضش االجرامي قد يسضتخدم الطائرات 
املسضرية يف عملياتضه االرهابضي يف العضراق، خاصضة ان 
الجانب االمريكي ووفقا للمعلومات السضابقة والحالية 

فأنها تزود داعش وتدعمه بمختلف انواع السالح«.
وبضني أن »الجانب االمريكي مضن مصلحته داعم داعش 
من اجل ادامة التوتضر االمني يف العراق وتحقيق مبتغاه 
يف البقاء طويال واستخدام ذريعة نشاط االرهاب حجة 

للبقاء يف العراق«.

خبري امين يحذر من حصول داعش عىل طائرات 
مسرية من واشنطن

املراقب العراقي/ دياىل...
اكد مسؤول حكومي سابق يف دياىل، استشهاد واصابة اثنني من 
مقاتي الحشد الشعبي باعتداء ارهابي شمال رشق املحافظة.

وقضال عضو مجلس دياىل املنحل حقضي الجبوري، يف ترصيح 
تابعتضه »املراقب العراقي« إن »احد مقاتي الحشضد الشضعبي 
استشهد واصيب اخر بهجوم شنه داعش االرهابي يف اطراف 

قرية توكل قرب قضاء املقدادية«.
واضضاف الجبضوري، أن »الوضضع تحضت السضيطرة االمنية بعد 
انتشار القوات وتمشيط املنطقة لتعقب خاليا داعش االرهابي«.

استشهاد واصابة اثنين من مقاتيل 
الحشد الشعيب يف دياىل

ط 
شري

ال
ين

ألم
ا

املراقب العراقي/ بغداد...
اكضد عضو االتحاد الوطني الكردسضتاني 
غياث السوريجي، امس األربعاء، موافقة 
مجلس محافظة السليمانية عى مسودة 
قانضون الالمركزيضة االداريضة واملاليضة يف 
االقليضم، مبينا ان تاخضري تقديم املرشوع 
جاء بسبب اغالق الطرق بني املحافظات.

تابعتضه  ترصيضح  يف  السضورجي،  وقضال 

»املراقب العراقي« إن »اللجان الدستورية 
والسياسضية مسضتمرة يف االجتمضاع وتم 
اقرار قانضون الالمركزية من قبل مجلس 
محافظضة السضليمانية بموافقضة جميع 

االحزاب يف املحافظة«.
واضضاف أن »العمضل يجضري حاليضا عى 
ملحافظتضي  الالمركزيضة  قانضون  اقضرار 
السليمانية وحلبجة اال ان تاخري تقديمه 

اىل الحكومضة يف االقليم والربملان لسضببني 
اولها قطع الطرق بني املحافظات بسبب 
كورونا فضال عن تعليق جلسضات برملان 

االقليم«.
واوضضح أن »قانون الضال مركزية ضمان 
سيايس واجتماعي للمحافظتني ويسهم 
يف منح الحرية يف اختيار املشاريع ورصف 

الرواتب وغريها من االمور التنموية«.

املراقب العراقي/ بغداد...
والبحضث  العضايل  التعليضم  وزارة  اعلنضت 
العلمي، امس االربعاء، عن تكليف رئيسا 
جديضدا لجامعضة بغضداد خلفضا للرئيضس 
السضابق عماد الحسضيني الذي أحيل عى 

التقاعد.
وقال بيان لوزارة التعليم، تلقت »املراقب 

العراقضي« نسضخة منضه، إن »الوزير نبيل 
عبضد الصاحب قرر تكليف منري السضعدي 
بتسيري مهام رئاسضة جامعة بغداد حتى 

صدور االمر الرسمي الخاص بتكليفه«.
واضاف البيضان، أن »عبضد الصاحب ثمن 
جهود اإلدارة السضابقة للجامعة«، مؤكدا 
عى »رضورة اإلفضادة من خبضضضضضراتهم 

السضضضضضابقة يف املؤسضضضضضضضضضضضسات 
التعليمية«.

ودعضا الوزيضر بحسضب البيضان »الرئيس 
الجديضد لجامعضة بغضداد اىل »مضاعفضة 
الجهضود ورسضم خارطضة طريضق عاجلة 
لتحقيق ما ينتظره الوسط األكاديمي من 

الجامعة األم«.

ديالى تعلن تسجيل انخفاض واضح باصابات كورونا خالل تموز
املراقب العراقي/ دياىل...

اعلنت دائرة صحضة دياىل، امس 
انخفضاض  تسضجيل  االربعضاء، 
اإلصابضات  عضدد  يف  واضضح 
بفضريوس كورونا خالل الشضهر 

الجاري.
وقال مدير اعضالم الدائرة فارس 
تابعتضه  ترصيضح  يف  العضزاوي، 
»املراقب العراقضي« إن »معدالت 
فضريوس  مضن  العضام  الشضفاء 
كورونا قياسا بمعدالت االصابة 
املؤكضدة خضالل االشضهر االربعة 
املاضيضة ارتفعضت اىل 80% وهي 

اعى نسبة نصلها«.

حضاالت  »اجمضايل  ان  وأضضاف، 
بفضريوس  املؤكضدة  االصابضة 
كورونا عضى مدار االشضهر ال4 
املاضيضة كانت 2849 حالة فيما 
كانضت اجمايل حضاالت الشضفاء 
2276 حالضة فيمضا بلغت حاالت 

الوفيات 118 حالة«.
واشضار العضزاوي اىل ان »حاالت 
بفضريوس  اليوميضة  االصابضة 
واضضح  انخفضاض  يف  كورونضا 
بالفضرتة  قياسضا  تمضوز  خضالل 
ذاتها من حزيران املايض مؤكدا 
تسضجيل 59 حالضة اصابة خالل 

الساعات الض24 املاضية«.

السليمانية تعلن جاهزية قانون »الالمركزية« لتقديمه للحكومة والبرلمان في االقليم

التعليم العالي تكلف رئيسا جديدا لجامعة بغداد

جدد محافظ البرصة اسعد عبد االمري العيداني رفضه 
ترسيضح اي عمالة برصية عاملضة يف مواقع الرشكات 
النفطيضة يف املحافظضة، مؤكضداً ان الحكومضة املحلية 
قانونيضة  اجضضضضراءات  سضتتخضضضضضضذ 
بترسيضح  تقضوم  رشكضة  اي  بحضق 

العمالة البرصية.
ترصيضح  يف  العيدانضي،  وقضال 
لراديو »نوا« وتابعته »املراقب 
العراقي« إنضه »وجه مدير 
مكتب التشغيل يف ديوان 
باسضتدعاء  املحافظضة 
وعقد  الرشكات  مديري 
للتأكيد  معهضم  اجتماع 
عضى رفضض الحكومضة 
املحلية ألجراء اي رشكة 
نفطيضة يتعلضق بترسيح 

العمالة البرصية«.
وبضني انضه »سضبق وان تضم ارسضال لجنضة 
خاصة باملوضوع اىل مقر الرشكات النفطية 
بحضور مكتضب التشضغيل وقيادة العمليضات وبعض 
الجهات املختصة لرفض ترسيضح اي عمالة من ابناء 

البرصة«.

إذاعيترصيح
البصرة ترفض تسريح العمالة 

المحلية العاملة يف الشركات 
النفطية بالمحافظة
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الخميس 23 تموز  2020 العدد 2383 السنة العاشرة

أعل�ن وزير العمل والش�ؤون االجتماعي�ة عادل الركاب�ي ، عن توزيع 
نس�بة 77 باملئة من منحة الطوارئ عىل املس�تحقني.وقال الركابي إن 
“املس�تفيدين املش�مولني وفق الضوابط سيتس�لمون النسبة املتبقية 
م�ن املنحة ،التي ستش�مل املناطق االش�د فقراً يف محافظات الوس�ط 
والجنوب”.واض�اف ان “مناط�ق اقلي�م كردس�تان ش�ملت يف توزيع 
منح�ة الطوارئ”، مؤكدا “اس�تبعاد مليونني من املتقدمني بعد تقاطع 
بياناته�م وثبت عدم ش�مولهم بالضوابط ،فيما تبق�ى العدد الكيل من 
اربع�ة اىل خمس�ة ماليني”.وأعلن�ت وزارة التخطي�ط، تخصيص 300 
مليار دينار  للمترضرين من أزمة وباء كورونا ممن ال يستلموا رواتب 
من املوظفني واملتقاعدين واملش�مولني بالرعاي�ة االجتماعية، والعمل 

عىل إعفائهم من أجور الكهرباء واملاء والخدمات حتى نهاية األزمة.

العمل توزع 77 % من منحة 
الطوارئ وتستبعد مليوني متقدم

كشف موقع »Worldometer« األمريكي، األربعاء، أن مجموع 
سكان العراق خالل عام 2020 بلغ اكثر من 40 مليون نسمة.

وذك�ر املوقع املختص بأعداد الس�كان يف العالم، أن »مجموع 
س�كان العراق خ�الل عام 2020 بل�غ 40 مليون�اً و255 ألفاً 
و989 نس�مة، مقارنة بعام 2019 الذي بل�غ فيها 39 مليوناً 

و309 آالف و783 نسمة«.
وأض�اف، أن »معدل النمو يف العراق بل�غ 2.32%، وأن الكثافة 
السكانية تمثل 92 شخصاً لكل كيلو مرت مربع«، مشرياً إىل أن 
»العراق يشكل حالياً نسبة 0.52% من عدد نفوس العالم وهو 

يف املرتبة 36 من بني دول العالم األخرى«.

موقع عالمي: عدد نفوس العراق بلغ 
أكثر من 40 مليون نسمة عام 2020

قالت دراس�ة، أجراها صن�دوق النقد الدويل، 
إن هيمن�ة ال�دوالر األمريك�ي ع�ىل التج�ارة 
والتموي�ل يف العالم، يمكن أن تؤدي إىل تفاقم 

األثر االقتصادي لوباء كوفيد-19.
وأضاف�ت الدراس�ة، أن تعزي�ز ق�وة الدوالر، 
س�تؤدي إىل تفاق�م تراج�ع التج�ارة العاملية 

والنشاط االقتصادي عىل املدى القصري.
باإلضاف�ة إىل ذلك، م�ن املس�تبعد أن تتمكن 
البل�دان النامي�ة م�ن االس�تفادة من ضعف 
عمالته�ا الوطني�ة لتحفيز االقتص�اد، حيث 
يتم تحديد أسعار الصادرات بالدوالر. كما أن 
ضع�ف عمالت الدول األخ�رى مقابل الدوالر، 

يؤدي إىل ارتفاع أس�عار الس�لع املس�توردة، 
وبالتايل انخفاض الطلب عليها.

يف وقت سابق، قال الخرباء إن الواليات املتحدة 
يمكن أن تس�حب العالم بأرسه إىل أسفل، ألن 
املقاومة غري الفعالة للوباء، تبطئ االنتعاش 

العاملي.

وتعتم�د العدي�د م�ن البل�دان ع�ىل الواليات 
املتح�دة، الدولة التي تبلغ حصتها حوايل ربع 

الناتج املحيل اإلجمايل العاملي.
لك�ن بعض املحلل�ني، يرى أن ال�دوالر، خالل 
األزم�ة ب�دأ يفق�د قيمت�ه، وتع�زز الي�ورو 
وب�دأ يتح������ول إىل “م�الذ آم�ن” جدي�د 

للمستثمرين.
وق�ال الرئي�س الس�ابق ل�”مورج�ان 
س�تانيل آس�يا “، س�تيفن روتش ، إن 
ال�دوالر س�ينهار وس�ط عج�ز متزايد 
يف امليزاني�ة األمريكية وعملي�ات إلغاء 

العوملة.

النقد الدولي : هيمنة الدوالر على التجارة والتمويل خطر على االقتصاد العالمي

أعلنت هيئة النزاهة االتِّحاديَّة ، 
نها من إحباط محاولٍة  عن تمكُّ
رة  ُمزوَّ لتمري�ر )440( معاملة 
ملي�ار   )40( مبالغه�ا  بلغ�ت 
إص�دار  ع�ن  كاش�فًة  دين�ار، 
وتح�رٍّ  قب�ض  أم�ر   )1048(
فيها.وذك�ر  املُتَّهم�ني  بح�ق 
بي�ان للهيئ�ة ، أن “فريق عمٍل 
م�ن مكت�ب تحقي�ق الهيئة يف 
محافظة الديوانيَّ�ة نفذ عمليَّة 
رة  ُمزوَّ ل�)440( معاملة  ضبٍط 

مرصوف�ٍة  وغ�ري  مرصوف�ة 
م�ن قبل لجن�ة تطبي�ق قانون 
العملي�ات الحربيَّ�ة واألخط�اء 
العس�كريَّ�ة رق�م )57( لس�نة 
أن  البي�ان،  2015”.وأض�اف 
“املبالغ الت�ي تمَّ إيقاف رصفها 
بموج�ب تل�ك املعام�الت بلغت 
)40( مليار دينار ع�دا الرواتب 
لألس�ماء  صة  املُخصَّ الش�هريَّة 
املعامالت”  تل�ك  نتها  التي تضمَّ
ضب�ط  “عمليَّ�ة  أن  ،موضح�ا 

والبح�ث  والتح�ري  املعام�الت 
عنه�ا يف دائ�رة اللج�ان التابعة 
وف�رع  الديوانيَّ�ة  ملحافظ�ة 
وهيئ�ة  الش�هداء  س�ة  ُمؤسَّ
التقاع�د يف املحافظة اس�تمرَّت 
أس�بوعني”.ونوَّهت  ة  مل�دَّ
الهيئ�ة ب�أنَّ “تحّري�ات الفريق 
وتحقيقات�ه األوليَّ�ة ق�ادت إىل 
ثب�وت اش�تمال املعام�الت عىل 
تزوي�ر لتوقي�ع الس�يِّد رئي�س 

ة”،  املُختصَّ اللجن�ة 

ُمشريًة إىل أنَّ “محكمة التحقيق 
�ة، وبعد عرض األوليَّات  املُختصَّ
قب�ل  م�ن  عليه�ا  املضبوط�ة 
الفري�ق قرَّرت إص�دار )1048( 
أمر قبض وتحرٍّ بحق املوظفني 
م�ن  واملس�تفيدين  ي�ن  املُقرصِّ
إىل  رة؛ اس�تناداً  املعامالت املُ�زوَّ
أحكام امل�ادَّة )289( من قانون 
العقوب�ات، ُمنبِّهة إىل تس�جيل 
قضاي�ا جزائيَّ�ٍة ُمف�رَدة بح�قِّ 

املُتَّهمني”.

رة في الديوانية النزاهة توقف صرف 40 مليار دينار لـ440 معاملة مزوَّ

االقت�صادي

أك�د نائب رئيس الغرفة التجارية االيرانية العراقية 
املش�رتكة “س�يد حميد حس�يني”، ان انشاء املدن 
الصناعي�ة عند ح�دود اي�ران والعراق من ش�أنها 

تنمية العالقات االقتصادية بني البلدين.
وق�ال حس�يني ، إن�ه “ت�م التط�رق خ�الل زيارة 
الكاظم�ي اىل القضاي�ا االقتصادي�ة وان تش�كيلة 
الوف�د املراف�ق ل�ه تب�ني اهمي�ة تنمي�ة العالقات 

التجارية مع ايران”.
وأض�اف، انه “خالل زيارة املس�ؤولني يف الحكومة 

العراقية السابقة تم ابرام عدة اتفاقيات اقتصادية 
وتجارية وان هذه الزيارة ستهيئ االرضية املناسبة 

لتنفيذها وازالة املوانع من امامها”.
واوض�ح نائب رئي�س الغرف�ة التجاري�ة االيرانية 
العراقي�ة املش�رتكة ان “املق�رتح االيراني بانش�اء 
امل�دن الصناعي�ة الحدودية املش�رتكة هو ملصلحة 
البلدي�ن وتنمية عالقاتهم�ا التجاري�ة اكثر فأكثر 
والوصول اىل مس�توى تجاري ب�ني البلدين بمقدار 

20 مليار دوالر سنويا”.

طهران: انشاء المدن الصناعية على الحدود
 مع العراق سينمي العالقات االقتصادية

النزاهة تضبط عقدين تسبَّبا بهدر ماليين الدوالرات في البصرة

كش�ف مس�ؤول حكومي يف دياىل ، عن 
حصيلة ما اس�ماها الحرائق الس�وداء 
املحافظة.وق�ال  داخ�ل  الصي�ف  يف 
عبدالل�ه  بعقوب�ة  قض�اء  قائممق�ام 
الحيايل ،ان” اسباب الحرائق يف املناطق 
الزراعية متعددة لكنها ابرزها السوداء 
وهي عبارة نطلقه�ا عىل الحرائق التي 
تح�دث بفعل فاع�ل وبش�كل مقصود 
السباب منها محاولة تجريف البساتني 
بحج�ة انها احرتقت وم�ن ثم تحويلها 
اىل اراض س�كنية او بس�بب عدوات او 
ث�ارات س�ابقة”.واضاف الحي�ايل،ان” 
حصيل�ة الحرائ�ق الس�وداء يف مجم�ل 
الزراعي�ة تص�ل  الحرائ�ق يف املناط�ق 
اىل 50% وه�ي نس�بة ت�ؤرش خط�ورة 
مايح�دث ع�ىل االرض وتداعياتها عىل 

ث�روة وطني�ة تمث�ل غطاء نبان�ي بدء 
يتقلص بمعدالت كبرية جدا يف السنوات 
االخ�رية بس�بب ازمة السكن”.واش�ار 
الحي�ايل اىل “رضورة س�ن قوانني تحد 
م�ن تجري�ف البس�اتني للحف�اظ عىل 
ماتبقى منها”، مؤكدا أن “بعقوبة اكرب 
مدن دي�اىل ت�رضرا من مل�ف الحرائق 
السوداء والتي تربز بني فرتة واخرى”.

الكشف عن  حصيلة »الحرائق 
السوداء« في الصيف

النــزاهــة تفتـح ملفــــات فســاد جــديــدة لشـركة
 غـــاز البصــرة.. شبهات »شل« أبرزها 

وزارات النفط المتعاقبة تتحمل ضياع ثروات البالد

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
كشفت هيئة النزاهة عن تسلم ملفات 
فس�اد تخ�ص رشك�ة غ�از الب�رصة 
وعقده�ا مع رشك�ة ش�ل الهولندية، 
بعد أن هربت خارج العراق، وتفاصيل 
العقد املريبة تكشف فصال من فصول 
اس�تهتار القائمني عىل وزارة النفط يف 
إب�رام العقود مع ال�ركات األجنبية، 
فقد منح�ت وزارة النفط عقد رشاكة 
لركة ش�ل مع غاز البرصة ويتضمن 
 % و49  الب�رصة  لغ�از   %51 العق�د 
لرك�ة ش�ل، علم�ا أن األرض والغاز 
واملوظف�ني واملكائن واملعدات جميعها 
عراقية بينما يقترص عمل »ش�ل« عىل 
اإلرشاف، وهنا يتبني حجم الفس�اد يف 
ذلك العقد وفش�ل الركة الهولندية يف 
استخراج الكميات املطلوبة من الغاز.

غ�از  برك�ة  تنفيذي�ان  مس�ؤوالن 
البرصة أكدا أن« شل« أَْجلْت موظفيها 
األجان�ب، م�ن رشك�ة غ�از الب�رصة 
بالع�راق ونقلته�م خارج الب�الد و تم 
ترسي�ح العم�ال العراقي�ني دون دفع 
رواتبهم ملدة ثالثة أشهر، بينما تتفرج 
تس�تطيع  وال  عليه�م  النف�ط  وزارة 
تقدي�م دع�وى قضائي�ة بس�بب بنود 
العق�د الذي يلزم الوزارة بعدم خضوع 

الركة للقضاء العراقي.
مختصون أشاروا إىل أن وجود الغالبية 
املطلقة من أس�هم الركة بيد الطرف 
العراق�ي ال يقابل�ه أي امتي�از إداري 

، ورشك�ة ش�ل عليه�ا جن�ي األرب�اح 
فق�ط , أما س�بب اختيار رشكة ش�ل 
دون غريه�ا م�ن ال�ركات الرصينة 
ف�إن وزارة النفط تعلل�ت بأن الركة 
مس�تعدة للعم�ل يف مناط�ق غري آمنة 
بينم�ا الب�رصة هي آمنة ج�دا , وبقي 
وزي�ر النف�ط عبد الل�ه لعيب�ي يدافع 
ع�ن الرك�ة وعقدها حت�ى خروجه 
من الوزارة، وش�ل احتالت عىل العراق 
م�ن خ�الل رشاء وح�دة الغ�از املحيل 

1.15دوالر بينم�ا أس�عار الغاز يف دول 
الج�وار تص�ل م�ا ب�ني 6-8 دوالرات 
يتقاس�مه  األس�عار  وف�رق  للوح�دة 

الفاسدون مع رشكة شل.
األم�ري  عب�د  النف�ط  الخب�ري  وي�رى 
)املراق�ب  م�ع  اتص�ال  يف  الخزرج�ي 
العراق�ي(: أّن »مروع غ�از الجنوب 
ليس جديداً، بل هو مروع قائم فعالً، 
وقد دّمر س�الح طريان االحتالل جزءاً 
منه, وقد درست وزارة النفط إمكانية 

إعادة تأهيله مع رشكة »كيلوك براون 
أن�د رووت« األمريكية التي انس�حبت 
منه فيما بعد, ثم قدمت رشكة يابانية 
دراسة تفصيلية إلعادة تأهيله بكلفة 
قدرها 160 مليون دوالر تتضمن ثمن 
كابس�ات الغ�از، وقد ُرِف�َض العرض 
اليابان�ي أيض�اً، دون أن يع�رف أح�د 
السبب, ثم دخلت رشكة »ِشل« امليدان 
س�نة 2007 وقدمت عرض�اً بأقل من 
ملي�ار دوالر إلع�ادة التأهي�ل، ولك�ن 

املبل�غ تضاع�ف ع�ىل نح�و عجيب إىل 
ثالثة مليارات ونصف املليار دوالر دون 

احتساب وحدة تسييل الغاز الجاف«.
وتابع الخزرجي: أّن »مروع اتفاقية 
غ�از الب�رصة م�ع رشك�ة ِش�ل ه�و 
صفقة غري مربرة بجميع الحس�ابات، 
باألرق�ام  وموثَّ�ق  واض�ح  وتفري�ط 
بالثروة الوطنية والغريب أنه الُيس�مح 
ألح�د باالطالع ع�ىل العقد مل�ا فيه من 
مخالفات قد تثري مش�اكل الحرص لها 

للحكومات املتعاقبة«.
بالش�أن  املخت�ص  أك�د  جهت�ه  م�ن 
االقتصادي جاس�م علي�وي يف اتصال 
مع ) املراق�ب العراق�ي(: أن »النزاهة 
أخ�ذت ع�ىل عاتقه�ا التحقي�ق بعقد 
رشكة ش�ل بعد هروبها م�ن العراق , 
ومن فس�اد العقد املربم األرض والغاز 
واملوظفون واملكائن واملعدات جميعها 
عراقي�ة ورشك�ة ش�ل عليه�ا إرشاف 
فق�ط وتحصل ع�ىل 49% مقابل %51 
امل�الكات  تس�تطيع  بينم�ا  للع�راق, 
الوطنية تش�غيل املروع , لكن هناك 
رغبة سياسية باالعتماد عىل الركات 
االجنبية وتهمي�ش املالكات الوطنية , 
كما أن هيئة النزاهة التس�تطيع عمل 
يشء س�وى دراس�ة املل�ف , فالعق�د 
اللج�وء  وه�ي  فق�رة  ع�ىل  يحت�وي 
للمحاك�م الدولي�ة وبالت�ايل فالقضية 
س�تطول وال يس�تطيع أح�د تغري�م 

رشكة شل.

ارتفع�ت مع�دالت انت�اج بيض 
املائ�دة يف محافظ�ة كربالء بعد 
ان سوقت  مشاريع بيض املائدة 
يف محافظ�ة كرب�الء مايق�ارب 
)16( مليون بيضة خالل الشهر 
الجاري ،  ما ادى اىل س�د حاجة 
األسواق املحلية من بيض املائدة 
ومنع دخ�ول البيض املس�تورد 
وزارة  توجيه�ات  خ�الل  م�ن 

الزراعة.
وق�ال مدير زراع�ة كربالء رزاق 
“وزارة  إن   ، بي�ان  يف  الطائ�ي 
الزراعة منعت  اس�ترياد البيض 
بع�د ان ت�م تحقي�ق االكتف�اء 
املش�اريع  خ�الل  م�ن  الذات�ي 
املنج�زة بدعم وزارة الزراعة من 
الزراعية   املب�ادرة  خالل قروض 
ل�ذا تصاع�دت  كمي�ات االنتاج 
من بيض املائ�دة من خالل هذه 

املشاريع”.
واض�اف الطائ�ي، ان “معظ�م 
مش�اريع بيض املائ�دة التي تم 
إنش�ائها يف كرب�الء ع�ن طريق 
املب�ادرة الزراعية تعم�ل بنظام 

 )7( عدده�ا  ويبل�غ  األقف�اص 
مش�اريع ، أنتجت خ�الل الفرتة 
حت�ى  حزي�ران  منتص�ف  م�ن 
منتص�ف تم�وز )15(  مليون و 
)842(  ألف و )62 ( بيضة ذات 

اللون األحمر”.
األف�راخ  “ع�دد  أن  وأوض�ح، 
الداخل�ة يف هذه املش�اريع بلغت 
فرخ�ة    )820855  ( أعداده�ا 
مرحل�ة  يف    )17600( منه�ا  
يف    )  644855( و  الرتبي�ة   

مرحلة االنتاج”.
“وزارة  ان  اىل  الطائ�ي  ولف�ت 
الزراعة أوقفت عمليات استرياد 
البيض م�ن خارج الب�الد دعما 
للمنت�ج الوطن�ي،  كم�ا وف�رت 
األع�الف والعالج�ات البيطري�ة 
اىل  إضاف�ة  مدعوم�ة  بأس�عار 
دعمها لهذه املش�اريع بقروض 
بدون فوائد يف بداية إنشائها من 
خالل املبادرة الزراعية للحكومة 
العراقية ، داعيا أصحاب الحقول 
للمس�تهلك  املنت�ج  “توف�ري  إىل 

املحيل بأسعار مقبولة”.

كربالء تسوق 1٦ مليون بيضة خالل شهر وتؤكد سد حاجة السوق المحلية

تعه�د رئيس هيئ�ة التقاع�د العامة إي�اد محمود 
هادي بحل موضوع املش�مولني بقانون مؤسس�ة 
الش�هداء .وذكر بيان ملؤسس�ة الش�هداء : ان وفدا 
من مؤسسة الس�جناء السياسيني برئاسة حسني 
الس�لطاني زار هيئ�ة التقاع�د ليبح�ث مع رئيس 
هيئة التقاع�د الوطنية إياد محم�ود هادي اطالق 
رواتب رفحاء والسجناء السياسيني وحل موضوع 

مزدوجي الرواتب .
وطالب الس�لطاني خالل اللقاء م�ن رئيس الهيئة 
الوق�وف إىل جنب هذه الريح�ة املضحية وتقديم 
م�ا يس�تطيع إلنصافها وارج�اع رواتبها حس�ب 

القانون.
من جانب�ه وعد محم�ود، بتقديم كل التس�هيالت 
واملساعدة لعبور األزمة الحالية وانصاف املشمولني 
بقان�ون املؤسس�ة .كما ش�ددت ش�ذى عاش�ور 
املمثلة القانوني�ة لهيئة التقاعد عىل املطالبة بأخذ 
تعهدات من قبل املشمولني بقانون املؤسسة بعدم 

إستالمهم رواتب من أي دائرة أخرى«.

التقاعد العامة تتعهد 
بحل موضوع المشمولين 
بقانون مؤسسة الشهداء

للجمعي�ات  املح�يل  االتح�اد  كش�ف 
الفالحي�ة يف دياىل ، عن انتكاس�ة جديدة 
تدخ�ل  اىل  داعي�ا  املحافظ�ة،  ملزارع�ي 
حكوم�ي عاجل.وق�ال رئي�س االتح�اد 
املحيل للجميع�ات الفالحية يف دياىل رعد 
مغامس التميمي ،ان” مرصف الرافدين 
اعلن منذ يوم االحد املايض البدء بتسديد 
لتس�ويق  دي�اىل  مزارع�ي  مس�تحقات 
محص�ول الحنطة”، مؤكدا أن “اكثر من 
10 االف مس�تحق لم يستلم منهم سوى 
800 م�زارع مس�تحقاتهم حت�ى االن”.

واض�اف التميم�ي،ان” التباطى يف دفع 
مس�تحقات املزارع�ني يمث�ل انتكاس�ة 
جديدة لهم خاصة وان الغالبية العظمى 

منه�م يعانون من تراكم الديون بس�بب  
التكاليف العالية ملوس�م الزراعة”، داعيا 
اىل “تدخ�ل حكومي عاج�ل النهاء ملف 
رصف املس�تحقات الن�ه تاخ�ري الدف�ع 

والتباطى يف االجراءات .

انتكاسة جديدة لمزارعي بعقوبة تثقل 
همومهم ودعوات لتدخل حكومي عاجل

وصف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية 
مظفر إس�ماعيل الفضل ، حلول مش�كلة 
الكهرباء بالرتقيعية، مش�ريا إىل أن الطاقة 
مصابة بالش������لل الت�ام عىل مدى 17 

عاما.
وقال الفض�ل ، إن “الحكومة العراقية منذ 
ع�ام 2003 ولغاية يومنا ه�ذا عاجزة عن 

مسألة انقطاع التيار الكهربائي”.
وأض�اف أن “جمي�ع املس�ؤولني يف وزارة 
الكهرب�اء ق�د رصحوا بحل ج�ذري نهائي 
ملش�كلة الكهرب�اء إال أن الواقع الكهربائي 

مصاب بشلل تام”.
وأش�ار إىل أن “هن�اك تراجع�ا ملحوظا يف 
واق�ع تجهيز التي�ار الكهربائي رغم حجم 
األموال الضخمة التي أنفقت يف الحكومات 
مش�كلة  “حل�ول  وأصف�ا  املتعاقب�ة”، 

الكهرباء بالرتقيعية”.

الطاقة النيابية: 
حلول الكهرباء ترقيعية 

والطاقة مصابة بالشلل
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المراقب العراقي/ متابعة...
طال�ب عدد م�ن الناجني م�ن هجمات 11 
أيل�ول 2001 وأق�ارب برف�ع الرسي�ة عن 
أن تس�لط  ملف�ات اس�تخباراتية يمك�ن 
الضوء عىل ما إذا كان مسؤولون سعوديون 

قد ساعدوا يف تنفيذ تلك الهجمات.

وأفادت وسائل إعالم أمريكية بأن الناجني 
وعائ�الت بع�ض الضحاي�ا بعثوا برس�الة 
إىل وزي�ر الع�دل األمريكي ويلي�ام بار بهذا 

الخصوص.
وكان ع�دد م�ن الناج�ني وأق�ارب ضحايا 
محكم�ة  يف  قضائي�ة  دع�وى  رفع�وا 

فيه�ا  يتهم�ون  بنيوي�ورك  فدرالي�ة 
الحكومة الس�عودية باملس�اعدة يف تنسيق 
الهجمات التي اس�تهدفت مرك�ز التجارة 
العامل�ي ومبن�ى وزارة الدف�اع األمريكي�ة 
)البنتاغ�ون(، مم�ا أدى إىل مقت�ل نح�و 3 

آالف أمريكي.

وسبق أن كشف موقع ياهو نيوز اإلخباري 
يف تقرير ح�ري، أن مكت�ب التحقيقات 
الف�درايل “إف ب�ي آي” )FBI( كش�ف عن 
طري�ق الخطأ هوي�ة مس�ؤول غامض يف 
الس�فارة الس�عودية يف واشنطن يشتبه يف 

أنه ساعد اثنني من منفذي الهجمات.

المراقب العراقي/ متابعة...
تتزاي�د االنتق�ادات ض�د رئي�س وزراء الكي�ان 
الصهيون�ي بنيامني نتنياه�و مع تفيش فريوس 
كورونا املس�تجد بشكل كبري يف األرايض املحتلة. 
حيث اش�تدت الخالفات يف األوس�اط السياسية 
حول أداء حكومته، كما انتقد املجتمع اإلرسائييل 
الوضع االقتصادي ونّظم احتجاجات مس�تمرة 
ومتنامي�ة. يبقى أن ن�رى م�ا إذا كان نتنياهو، 
الذي تعرض النتقادات بس�بب تطبيق ما يسمى 
بمرشوع »ضم الضفة الغربية«، س�ينجو أم إنه 

سيغرق يف موجة االنتقادات الحاصلة.
وخالل األس�بوعني املاضي�ني، احتجت مجموعة 
م�ن الصهاين�ة يف األرايض املحتلة يف ش�وارع تل 
أبيب والقدس املحتلة يف املساء، وانتقدوا الوضع 
االقتصادي الناتج عن أزم�ة كورونا. هذه الفئة 
م�ن الن�اس - وه�م باألغلب من رج�ال األعمال 
وأصح�اب األعم�ال واملوظف�ني - انتق�دوا أداء 
حكوم�ة نتنياهو. ويقول�ون إن الُعطل املفرطة 
أرضت به�م بش�دة، وع�ىل مجل�س ال�وزراء أن 
يخصص مجموعة من املس�اعدات النقدية وغري 

النقدية للمترضرين من أزمة كورونا.
واس�تمرت االحتجاج�ات خ�الل األي�ام األخرية 
يف ت�ل أبي�ب والقدس، حي�ث اعتقل�ت الرشطة 
اإلرسائيلي�ة حوايل 30 متظاه�راً، يف غضون ذلك 
أصيب عن�ارص من رشط�ة الكي�ان الصهيوني 
خ�الل اش�تباكات م�ع املتظاهري�ن. وش�هدت 
االحتجاجات يف هذه األيام، استخدام املتظاهرين 
ل�رذاذ الفلفل ضد الرشطة، األمر الذي أثار القلق 
لدى مس�ؤويل األمن اإلرسائيليني. ألن استمرارية 
ه�ذه األعمال يمكن أن تؤدي يف نهاية املطاف إىل 

تطّور أعمال العنف ضد رشطة الكيان املحتل.
وأثناء هذه االحتجاجات، س�يتم إغالق الشوارع 
الرئيسة يف تل أبيب ومدينة القدس وسيكون من 
املس�تحيل املرور يف هاتني املدينتني. إن استمرار 
ه�ذه االحتجاجات، باإلضافة إىل االس�تياء العام 
واألرضار االقتصادية، يمكن أن يؤدي إىل اتس�اع 
نطاقه�ا يف املدن الفلس�طينية املحتل�ة األخرى، 

مما سيخلق أزمة جديدة للصهاينة.
نتنياه�و، الذي تع�رض النتقادات ش�ديدة عىل 
املس�توى الداخ�يل ألن�ه أعطى أولوي�ة ملرشوع 
ضم الضفة الغربية ونهر األردن، أصبح يف دائرة 
االنتق�اد أيض�اً بس�بب تف�يش ف�ريوس كورونا 

املستجد، رغم تأجيله ملرشوع الضم. فبعد تزايد 
اإلصاب�ات بكورون�ا، يس�عى نتنياه�و لف�رض 
حظر تجوال جدي�د واإلعالن عن إغالق عام آخر 
يف األرايض املحتل�ة بن�اء عىل توصيات مس�ؤويل 
وزارة الصح�ة، لك�ن هذا األمر س�يزيد من حدة 
االحتجاجات من جهة، وأنه قد ُيقابل بمعارضة 
ومخالف�ة بع�ض املس�ؤولني السياس�يني م�ن 

ناحية أخرى.
ويف اآلون�ة األخ�رية، ذكرت صحيف�ة »يديعوت« 
العربي�ة أن نتنياهو ينوي إقالة الس�يدة يفعات 
شاش�ا بيتون، رئيس�ة الخلية الخاصة ملكافحة 

فريوس كورونا يف الكنيس�ت الصهيوني. وكتبت 
الصحيفة أن الش�خص املعن�ي ال يؤمن بإغالق 
األماك�ن العام�ة وأنه�ا رفض�ت ق�رار حكومة 
نتنياه�و بإغ�الق املطاعم والص�االت الرياضية 

وقاعات السباحة.
وقد أعيد فتح هذه األماكن العامة منذ األس�بوع 
املايض بق�رار من خلية مكافحة كورونا التابعة 
للكنيس�ت، ومن املف�رض أن يت�م إغالقها مرة 
أخ�رى بموافقة مجل�س الوزراء، ولك�ن لم يتم 
تنفي�ذ الق�رار لغاي�ة اآلن بس�بب الخالفات بني 
الطرفني. ولذلك يرغب نتنياهو اآلن تغيري رئيس 

اللجن�ة كي يت�م تنفيذ قرار مجل�س الوزراء. يف 
ه�ذه األثناء، كان نتنياهو موضع انتقاد ش�ديد 
أثن�اء االحتجاجات يف الش�وارع بس�بب إغالقه 
املنش�آت العامة واالقتصادية. من ناحية أخرى، 
تدخ�ل بين�ي غانتس يف ه�ذا الراع ملن�ع إقالة 
رئيس خلية األزمة التابعة للكنيست الصهيوني.

وع�ىل الرغم م�ن هاتني األزمت�ني، االحتجاجات 
وكورون�ا، يتع�رّض نتنياه�و حالي�اً النتقادات 
سياس�ية أيضاً، حي�ث دعا أفيغ�ادور ليربمان، 
زعي�م حزب »يرسائي�ل بيتين�و«، إىل تغيري نهج 
الحكوم�ة تج�اه التعام�ل مع ف�ريوس كورونا، 

منتق�داً أداء نتنياهو يف التعامل مع الوباء. وقال 
إن األزم�ة يجب أن ُتح�ّل باالتف�اق ال بالراع، 
ويج�ب اتخ�اذ الق�رارات بن�اء ع�ىل البيان�ات 

واملعلومات الصحيحة.
ويف ه�ذا الس�ياق، دعا عض�و الكنيس�ت عوفر 
كاس�يف، عض�و القائم�ة العربي�ة املش�ركة، 
إىل احتجاج�ات س�لمية وخالي�ة م�ن العنف يف 
الش�وارع ض�ّد أداء نتنياهو. وق�ال »يمكننا أن 
نخ�رج اآلالف م�ن الناس إىل الش�وارع يف جميع 
أنحاء فلس�طني ضد حكومة نتنياهو الفاسدة. 
لق�د ح�ان الوقت لث�ورة مدنية ضد االس�تغالل 

والفقر والجوع والبطالة«.
ع�ىل  االنتق�اد  في�ه  يتزاي�د  ال�ذي  الوق�ت  ويف 
لنتنياه�و،  والس�يايس  االجتماع�ي  املس�توى 
األوس�اط  داخ�ل  االنقس�امات  ح�دة  تتزاي�د 
السياس�ية بني التي�ارات املختلف�ة. حيث انتقد 
بتس�لئيل س�موتريتش، وزير املواصالت السابق 
والعضو الحايل يف الكنيس�ت الصهيوني، بش�دة 
وس�ائل اإلعالم اليس�ارية الصهيونية لتغطيتها 
إن  قائ�ال  والق�دس،  أبي�ب  ت�ل  احتجاج�ات 
االحتجاج�ات الت�ي حصلت منذ س�نوات عديدة 
يف م�دن مختلف�ة، تم�ت تغطيته�ا ألنه�ا كانت 
مهمة وليست حزبية، لكن االحتجاجات الحالية 
يحركه�ا يس�اريون وال يجب تغطيته�ا إعالميا 
بهذه الطريق�ة. ألنهم ينترشون بش�كل منحاز 
تماًما وبوجهة نظر يس�ارية. ويف الوقت نفسه، 
ق�ام وزير املالي�ة يف حكومة نتنياه�و، يرسائيل 
كات�ز، بتوبي�خ املدي�ر الع�ام لل�وزارة املذكورة 
النتق�اده نتنياهو. وتتزايد ه�ذه األفعال برسعة 
داخل الكابينة الوزارية ويف األوساط السياسية، 

مما قد يخلق أزمة أخرى.
إن م�ا ُذكر آنفا، أظه�ر مجموعة من االنتقادات 
املوجه�ة ض�د نتنياه�و. فم�ن ناحي�ة، تعرض 
األخ�ري النتق�ادات حادة بس�بب تنفي�ذه لخطة 
»ضم الضفة الغربي�ة« املزعوم، يف حني يعارض 
اليمني نوع وطريقة تنفيذ هذه الخطة، كما يرى 
اليسار عدم وجود رضورة للضم بهذه الطريقة. 
فع�ىل املس�توى الس�يايس، يح�اول معارض�و 
نتنياهو التمس�ك بأي قضية تدينه باإلضافة إىل 

األطراف التي تسعى لوضع العصا يف عجلته.
أم�ا عىل املس�توى االجتماعي، فق�د أثارت أزمة 
كورون�ا واملش�اكل االقتصادي�ة الناجم�ة عنها 
احتجاج�ات يف ت�ل أبي�ب والق�دس، والت�ي من 
شأنها أن تنترش كالنار يف الهشيم داخل األرايض 
املحتل�ة. يف ظ�ل ه�ذه الظ�روف، هل يس�تطيع 
نتنياهو االستمرار أم سيخضع لهذه الضغوط؟

ويبدو أنه إذا استمر الوضع الراهن، فمن املمكن 
أن يق�ود نتنياهو إىل التح�رك نحو حل الحكومة 
وإج�راء انتخابات مبك�رة. وإذا ما ح�دث ذلك، 
فس�يؤدي إىل صح�ة تكهن�ات الخ�رباء الذي�ن 
يدعم�ون بيني غانت�س، أنه لن يك�ون بإمكان 
نتنياهو تويل منصب رئاسة الوزراء، ما يؤدي اىل 

خلق أزمة جديدة.

عربي دوليعربي دولي
نتنياهو أمام أزمة خانقة

هل يتجه الكيان الصهيوني نحو حل الحكومة ؟

4
ناجون من هجمات 11 أيلول يطالبون برفع سرية ملفات تدين مسؤولين سعوديين

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د تقرير للمنظمة الدولية للهجرة أن اس�تمرار الراع 
يف اليم�ن مل�دة س�ت س�نوات تس�بب يف ن�زوح مالي�ني 
األشخاص حيث سجل  عام 2020 نزوحا داخليا بلغ 100 
أل�ف ش�خص فيما أصبح ف�ريوس كورونا أحد األس�باب 

املستجدة للنزوح.
وذك�ر التقرير أن�ه ”ويف الفرة ما ب�ني 30 آذار وحتى 18 
حزي�ران املايض س�جلت بيان�ات تتبع الن�زوح للمنظمة 
الدولية للهجرة 10 آالف ش�خص انتقلوا بس�بب فريوس 
كورونا حيث ارتبطت عملية النزوح بمخاوف من اإلصابة 
وتأث�ري تفيش املرض ع�ىل الخدمات واألزم�ة االقتصادية 

املتفاقمة”.
وق�ال رئيس بعثة املنظمة يف اليمن كريس�تا روتنش�تاير 
إن “الوضع يف اليمن صعب للغاية، الس�يما يف مواقع مثل 
عدن حي�ث ترفض املستش�فيات الحاالت املش�تبه فيها، 
وقد أظهرت التقارير اإلخبارية بشكل مأساوي حفر عدد 
كبري من القب�ور، مما يجعل العائالت تغ�ادر اآلن النقاط 

الساخنة التي ينترش فيها الوباء “.
وأضاف�ت أن ” املجتمع�ات النازح�ة يف اليم�ن هي األكثر 
ترضرا من الراع كم�ا أن تفيش وباء فريوس كورونا له 

تأثري س�لبي كبري عليهم“، مش�رية إىل أن ”النقص الكبري 
يف التموي�ل يطرح تحدي�ات كبرية أمام العمل اإلنس�اني 
ملس�اعدة النازح�ني داخلًيا الذين يعيش�ون يف مواقع غري 
رسمية مكتظة مع وصول قليل إىل الخدمات األساسية”.

وأوض�ح التقري�ر أن ”الع�دد الرس�مي لح�االت اإلصابة 
بكورون�ا منخف�ض، وم�ع ذل�ك نظ�رًا لق�درة االختب�ار 
املحدودة ومخاوف بني الس�كان املحليني بش�أن التماس 
العالج ف�ان املنظمات تف�رض أن  األع�داد الفعلية أعىل 

المراقب العراقي/ متابعة...
ص�وت مجل�س الش�يوخ األمريكي 
بأغلبي�ة س�احقة عىل وض�ع قيود 
لنق�ل بعض املعدات العس�كرية من 
إدارات  الدف�اع االمريكي�ة إىل  وزارة 
الرشط�ة الحكومي�ة واملحلي�ة ملنع 
استخدامها ضد املحتجني، حيث قال 
أح�د أعض�اء مجلس الش�يوخ »إننا 
نهدف ملنع اس�تخدام أسلحة الحرب 

من قبل الرشطة«.
أن  أن  أن  يس  ش�بكة  وذك�رت 
اإلدالء  خ�الل  ج�اء  ”التصوي�ت 
بالتعدي�الت ع�ىل قان�ون تفوي�ض 
ال�ذي  الوق�ت  يف  الوطن�ي  الدف�اع 
تتص�ارع في�ه الب�الد م�ع كيفي�ة 
إص�الح أقس�ام الرشط�ة يف أعقاب 
وف�اة ج�ورج فلويد ع�ىل يد رشطة 
واالحتجاج�ات  مينيابولي�س 
املقابل�ة يف جميع أنح�اء البالد التي 
س�لطت الضوء عىل املخاوف بش�أن 
املمارسات القاسية من قبل الرشطة 

املحصنة بشدة”.
وقال السيناتور الديمقراطي برايان 
شانتز مؤلف الترشيع يف بيان له إن 
”أس�لحة الحرب ال تنتمي إىل أقسام 
الرشطة املحلية ويجب أال تس�تخدم 
أبًدا ضد الشعب األمريكي”، مضيفا 
”أننا ن�رى مجتمعاتنا تتحول إىل ما 
يش�به منطقة ح�رب وعلينا إصالح 
ذل�ك، كما أن هن�اك إجماعا متزايدا 
م�ن الحزب�ني ع�ىل من�ح مع�دات 
عسكرية محلية إلنفاذ القانون مثل 

الحراب وقاذفات القنابل والرصاص 
الخارق�ة لل�دروع، والغ�از املس�يل 
للدم�وع فهي غري أخالقية وال تفعل 

شيًئا للحفاظ عىل سالمة الناس“.
الجمه�وري  الس�يناتور  واش�تكى 
جيمس إنهوف من أوكالهوما، الذي 
يرأس لجنة القوات املسلحة، من أن 
»تعديل ش�اتز ذهب إىل أبعد من ذلك 
وسيجعل من املستحيل عىل برنامج 
النقل، املعروف باسم برنامج 1033، 

أن يعمل مجددا“.

الهجرة الدولية: النزوح الداخلي في اليمن بلغ 
100 ألف شخص عام 2020

الكونغرس يصوت بأغلبية ساحقة على تقييد نقل 
المعدات العسكرية إلى الشرطة

المراقب العراقي/ متابعة...
إن وزي�ر  الربيطاني�ة،  »التايم�ز«  قال�ت صحيف�ة 
الخارجي�ة األمريكي ماي�ك بومبيو، وج�ه اتهامات 
ملنظم�ة الصح�ة العاملية، بقت�ل الربيطاني�ني الذين 
أصيب�وا بف�ريوس كورونا. وق�ال إن مدي�ر املنظمة 

اشرته الصني وأدى انتخابه إىل »قتل الربيطانيني«.
وأشارت الصحيفة إىل اتهامات بومبيو يف لقاء خاص 
م�ع عدد من الن�واب يف الربملان خ�الل زيارته للندن. 
وق�ال الوزي�ر األمريكي إن لدي�ه »معلوم�ات أمنية 
مؤك�دة« لم يكش�ف عنه�ا تفيد بأن مدي�ر املنظمة، 
تيدروس أدانوم غيربيسيوس، انتخب عام 2017 بعد 

صفقة مع الصني.
ولفتت إىل أن اللقاء نظمته جمعية هنري جاكس�ون 
الت�ي تتخذ موقفا متش�ددا من الص�ني، حيث هاجم 
فيه بومبيو منظمة الصح�ة ومديرها. وقال بومبيو 

إن االس�تخبارات األمريكية، قدمت لربيطانيا قائمة 
ح�ول من يج�ب اس�تهدافه بالعقوب�ات، لتورطه يف 
االنته�اكات الت�ي قام�ت به�ا الصني ضد املس�لمني 

اإليغور.
وش�نت إدارة دونال�د ترام�ب حمل�ة ض�د منظم�ة 
الصحة العاملية، وأبلغتها هذا الش�هر بأنها ستخرج 
م�ن املنظم�ة التابعة لألم�م املتح�دة الع�ام املقبل. 
واتهمتها بأنها س�محت لفريوس كورونا، بالخروج 
عن الس�يطرة ما أدى لخس�ارة أرواح كثرية. ووصف 

الرئيس ترامب املنظمة بأنها »دمية يف يد الصني«.
وهاج�م بومبيو يف الس�ابق غيربيس�يوس، 55 عاما 
ألنه فش�ل »بالكشف« عن عدم التزام الدول األعضاء 
بالقواع�د. وه�ذه أول مرة يتحدث فيه�ا بومبيو عن 
مدي�ر املنظم�ة ال�ذي يحم�ل ش�هادة يف البيولوجي 

وانتخب عام 2017  قائال:«اشرته الصني«.

المراقب العراقي/ متابعة...
م�ن املرج�ح أن يس�يطر ويل العهد الس�عودي 
محمد بن س�لمان عىل اململكة قبل االنتخابات 
الرئاسية األمريكية يف ترشين الثاني بعد دخوله 
والده املريض س�لمان بن عبد العزيز البالغ من 
العم�ر 84 عاماً إىل املستش�فى، االثنني املايض، 

وفقاً ملا ذكره موقع صحيفة “آسيا تايمز”.
ونق�ل املوقع عن نبيل نويرة، الباحث املس�تقل 
يف الش�ؤون الخليجية، قوله إنه من املتوقع أن 
يعتيل بن س�لمان العرش بحل�ول نهاية العام، 
مؤكداً أن بع�ض املصادر تعتقد أن هذا التحول 

يمكن أن يحدث يف غضون الشهر املقبل.
وال ُيعتقد أن امللك س�لمان، ال�ذي أعلن الديوان 
امللك�ي أنه أُدخ�ل املستش�فى بس�بب التهاب 

امل�رارة، كم�ا أضاف املوق�ع، كان ع�ىل فراش 
املوت، ولكن وسط حالة من عدم اليقني بشأن 
صحت�ه واالنتخاب�ات األمريكي�ة ق�د يتوىل ويل 
العهد البالغ م�ن العمر 34 عاماً مقاليد األمور 

بشكل أكثر لضمان انتقال للسلطة.
وأش�ار الباح�ث إىل أن ابن س�لمان ق�د تمكن 
من إبعاد أش�د منافس�يه، إىل درج�ة تجعل أي 
محاولة للوصول إىل العرش “مهمة انتحارية”.
وق�د تم س�جن األم�ري أحمد ب�ن عب�د العزيز، 
الش�قيق األصغ�ر للمل�ك س�لمان، ال�ذي عاد 
م�ن لن�دن يف ترشي�ن األول 2018، كم�ا ت�م 
اعتق�ال األم�ري محم�د ب�ن ناي�ف، ويل العه�د 
الس�ابق، واملقرب منذ ف�رة طويلة من أجهزة 

االستخبارات األمريكية.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

صحيفة روسية: ابن سلمان قد يصبح ملكًا التايمز: بومبيو يتهم الصحة العالمية بقتل البريطانيين
الشهر المقبل

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت وس�ائل إعالم دولية، األربعاء، بأن وزارة الخارجية الصينية 
تدرس إمكاني�ة إغالق القنصلية األمريكية يف مدينة ووهان، وذلك 
ردا عىل إغالق الواليات املتحدة للقنصلية الصينة يف والية هيوستن 

األمريكية.
وذك�رت وكالة “رويرز” نقال عن مصادر خاصة أن الصني تدرس 
إغ�الق القنصلية األمريكية يف مدينة ووه�ان وذلك ردا عىل خطوة 

واشنطن إغالق بكني يف والية هيوستن األمريكية.
وقال�ت الوكالة يف بيان لها: “مصادر خاصة قالت إن الصني تفكر 

يف إغالق القنصلية األمريكية يف ووهان”.
ورصحت الصني، األربع�اء، أن “الواليات املتحدة أبلغتها فجأة بأن 
عليه�ا إغ�الق قنصليتها يف مدينة هيوس�تون”، يف خط�وة أدانتها 

بكني بشدة مهددة بالرد.
وقال املتحدث باس�م وزارة الخارجي�ة الصينية، يف إفادة صحفية، 

إن “واشنطن أبلغت بالده الثالثاء بأن عليها إغالق القنصلية”.

الصين تدرس إغالق القنصلية 
األميركية في ووهان

السلطات السعودية تعتقل 
كّتابًا وناشطين

المراقب العراقي/ متابعة...
قال حس�اب معتقيل ال�رأي املعني باملعتقلني يف الس�عودية إنه 
تأك�د لديه اعتقال الس�لطات ثالثة كتاب وناش�طني منذ بداية 
شهر رمضان املايض بس�بب رثائهم أحد مؤسيس لجنة الدفاع 
ع�ن الحقوق الرشعية وجمعية الحقوق املدنية والسياس�ية يف 

السعودية الدكتور عبد الله الحامد الذي تويف يف السجن.
ووفًق�ا للحس�اب، تحتج�ز الس�لطات الكات�ب عق�ل الباهيل 
والدكت�ور عب�د العزي�ز الدخي�ل واملحام�ي الناش�ط س�لطان 

العجمي.
وأض�اف حس�اب معتقيل ال�رأي أن الثالثة كتب�وا عىل منصات 
التواص�ل االجتماع�ي تعب�رًيا عن حزنه�م لوف�اة الدكتور عبد 
الل�ه الحامد، الذي يوصف بأنه ش�يخ الحقوقيني واإلصالحيني 
باململك�ة، إذ أعربوا عن تعازيهم لعائلت�ه، وتحدثوا عن مآثره، 
وأشار أحدهم إىل أنه تحدث مع الحامد عرب الهاتف قبل أيام من 

وفاته وقال إن صوته كان متعًبا.
وت�ويف الحامد س�جيًنا صباح يوم الجمعة 24 نيس�ان جراء ما 
قال�ت منظمات حقوقية س�عودية يف الخارج إن�ه إهمال طبي 

متعمد.
والحام�د م�ن أب�رز دع�اة اإلص�الح يف اململكة وأحد مؤس�يس 
مرشوع حس�م اإلصالحي، واعتقل مرات عدة خالل مس�ريته، 

كان آخرها يف آذار 2013، وحكم عليه بالسجن 11 عاًما.
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بقلم/ إيهاب شوقي
كان العدوان مخطًطا وكلمة رسه »الرشق 
األوس�ط الجدي�د«، وه�و املصطل�ح الذي 
ش�كل قناًعا للمفه�وم الحقيق�ي الذي تم 
التخطي�ط لرتس�يخه، أال وه�و »الع�ر 

االرسائييل«.
الح�رب  إن  للق�ول  دلي�ل واح�د  ويكف�ي 
كانت مبّيتة ل�دى الجانب االرسائييل، وهو 
مسارعة كونداليزا رايس )وزيرة الخارجية 
األمريكي�ة يف حينه�ا( تزامًنا م�ع املعارك، 
للق�ول إن القت�ل يف ال�رشق األوس�ط ه�و 

مخاض الرشق األوسط الجديد!
ويمكن رصد ما اقتلعته رياح تموز العاتية، 
فيما ييل:1- اقتلعت تموز أسطورة الحسم 
االرسائيلي�ة وما حاول الع�دو ايهام العالم 
به، بأن غزو لبنان عملية سلسة بال كلفة.

وقد اقتل�ع الصم�ود اللبناني ه�ذا الوهم، 
التج�رؤ  كلف�ة  والعال�م  للع�دو  وأثب�ت 
االرسائي�يل ع�ى لبن�ان، واس�تحالة الغزو 
الربي، والعقاب الصاروخي الرادع لالعتماد 

عى التفوق الجوي.
2- اقتلع�ت تموز فاعلية الحصار البحري، 
وقصف البارجة س�اعر كان درًس�ا قاسًيا 

ورادًعا.
العربي�ة  األطروح�ة  تم�وز  اقتلع�ت   -3
الرس�مية االنهزامية بأن الحرب مع العدو 
مغام�رة وأن صواري�خ املقاوم�ة عبثي�ة، 
وأثبت�ت أن الصمود واملقاومة هما الطريق 
الوحيد للنر وحفظ الحقوق والس�يادة، 
وكش�فت املقاوم�ة م�دى تهاف�ت الطرح 
العربي الرسمي، وأزالت الحدود املصطنعة 
املهادن�ة  وب�ن  واالعت�دال  التعق�ل  ب�ن 

والخيانة.
4- اقتلع�ت تم�وز رهان فص�ل الجبهات، 

حي�ث دأب املرشوع الصهيو - امريكي عى 
فصل دائرة وادي النيل )وفقا لنظرية االمن 
االرسائيلية( عن دائرة الشام، وتفتيت دائرة 
الش�ام ومن�ع االتص�ال العراقي الس�وري 
اللبنان�ي، وظن العدو أن�ه باحتالله العراق 

سريدع سوريا ويفصلها عن املقاومة.
لك�ن تموز أثبت�ت صموًدا س�ورًيا ووقوًفا 
صلًب�ا اىل جان�ب املقاوم�ة وتقدي�م كافة 
أش�كال الدعم اللوجس�تي، وهو إس�قاط 
محي�ط  يف  االرسائي�يل  األم�ن  لنظري�ة 
اس�رتاتيجي حي�وي خطري، أري�د اختباره 
ب�ن  الفص�ل  فس�قط  م�زدوج،  بش�كل 

الجبهات وسقط إضعاف املقاومة.
5- كم�ا اقتلعت تم�وز فك�رة الرهان عى 
دعم األنظمة الرسمية، والتي أعاقت كثريًا 
من القوى املقاومة وقيدت اس�رتاتيجياتها 
وتحركاتها، فجاء صمود املقاومة يف لبنان 
رغ�م ادانتها ووصفها باملغامرة، ليس�قط 
الره�ان عى هك�ذا أنظمة ويعي�د االعتبار 

ألولويات امليدان وخطوطه الحمراء.
6- واجتّث�ت تجربة تم�وز 2006 الدعايات 
الجمهوري�ة  ض�د  املغرض�ة  الس�وداء 
االس�المية، وأثبت�ت اي�ران وقوًف�ا ودعًما 

صلًبا للمقاومة دون رشوط مقابلة.
هذا ج�زء من كث�ري، اقتلعته ري�اح تموز، 

ويمكن أيًضا رصد جزء من كثري أثمرته:
جدي�ًدا  أم�اًل   2006 تم�وز  أثم�رت  أواًل: 
للش�عوب بعد احباط�ات كب�رية تمثلت يف 
خض�وع عرب�ي وتفري�ط مجان�ي تمث�ل 
يف مب�ادرة س�عودية يف نف�س العاصم�ة 
ب�ريوت ع�ام 2002، أطلق عليه�ا املبادرة 
العربية، والتي تعطي للعدو كامل االعرتاف 
والتطبي�ع مقابل انس�حابه لحدود عدوانه 
يف الع�ام 67، ورغ�م ذل�ك لم يعره�ا العدو 

اهتماًم�ا. ج�اءت تم�وز لتعي�د للش�عوب 
العربي�ة دماءها املتجم�دة بالعروق، وهو 
ما تجى يف فرحة الشعوب وخروجها تأييدا 

للمقاومة ورفعها لصور قيادتها.
ثانًيا: أثمرت تم�وز وضًعا جديًدا مفاده أن 
س�يادة لبن�ان باتت من الخط�وط الحمر، 
وأن زمن غزوها قد مىض، وأن هناك قواعد 
جديدة لالش�تباك تتميز بالنّدي�ة والتوازن 

رغم الفوارق الهائلة يف االمكانيات.
ثالًثا: أثمرت فرًزا جديًدا يف األمة وكش�فت 
من هم املتعاونون مع العدو ممن تس�رتوا 

بالعقالني�ة واالعتدال ووضعت النقاط عى 
الحروف.

جدي�ًدا  جمه�وًرا  تم�وز  أثم�رت  رابًع�ا: 
مضاًفا اىل جمهور املقاومة، اكتش�ف زيف 
الدعاي�ات الطائفي�ة املغرض�ة وأيقن أنها 
ادعاءات استعمارية، وعرف قيمة املقاومة 
ورشفه�ا فالتحق بجمهوره�ا وأصبح من 

أنصارها.
حالًيا، وبعد أكثر من عقد عى هذه الحرب، 
يحاول الكثريون طم�س حقائقها اعتماًدا 
ع�ى ف�ارق زمني ترسب�ت في�ه املزيد من 

الدعاي�ات واملؤام�رات، لذل�ك تأت�ي أهمية 
االحتف�اء والتذك�ري واس�تخالص الدروس 
والعرب، ال س�يما وأنها معرك�ة ممتدة، بل 

وتشتد وطأة وخطورة.
لق�د تنامت قوة املقاوم�ة وأدواتها، وصمد 
واالس�تهداف،  الحص�ار  أم�ام  محوره�ا 
وانكش�ف زي�ف األنظم�ة الت�ي تعاديه�ا، 
وتغريت الكثري م�ن توازنات الردع والرعب 
لصال�ح املقاوم�ة، وكل هذا التط�ور يدين 
ومحوره�ا  املقاوم�ة  لصم�ود  بالفض�ل 

ولرياح تموز فيما اقتلعته وفيما أثمرته.

رياح تموز 2006: ماذا اقتلعت وماذا أثمرت ؟
 

 م�ن الدروس التي نتعلمها من منظمة األس�وة الحس�نة ، والتي 
رشفها الله تبارك وتعاىل بالدس�توره ، الق�ران الكريم ] انما يريد 
الل�ه ليذهب عنكم الرجس اهل البي�ت و يطهركم تطهريا  [ ، من 
ذلك االمام الطاه�ر الكريم مذل علماء الجور بعلمه االلهي النقي 
التق�ي االم�ام محمد الجواد ) ع ( ، درس�ا مهما ج�دا عى صعيد 
الف�رد واملجتم�ع ، وهو عدم مصاحب�ة الرش . وقد ج�اء بالنص 
الوارد عنه عليه السالم ،  ) اياك و مصاحبة الرش ، فانه كالسيف 
يحس�ن مظهره و يقبح اث�ره( ، وبطبيعة الحال تالحظ ان النص 
اشار اىل عدم مصاحبة الرش دون قيد او رشط او مربر . والرش له 
تعاريف عديدة وكان عند الفالسفة تعريف ، واالديان لها تعاريف 
، ولكن الذي اراه من التعريف املناسب للرش  :  هو كل يشء يبعدك 
عن الله تبارك ، ويجعلك بدائرة محبة الشيطان واعوان الشيطان 
من الجن واالنس  محل الش�اهد :   فنالحظ انها ، وصية الحارض 
واملس�تقبل ، وهي تفي�د للعمل به�ا بكافة الجوان�ب وخصوصا 
بجانب سياس�ة الدولة اتجاه الدول االخ�رى  والجانب الدويل اهم 
وابل�غ من ناحية االخ�ذ بهكذا وصية .    وقد علل ) عليه الس�الم 
( س�بب عدم مصاحبة الرش لس�ببن بعد ان بن انه ) كالس�يف( 
: االول : يحس�ن مظه�ره  الثاني : يقبح أث�ره  بالنتيجة : كما ان 
عى الش�خص عن�د  اختياره لصديق�ه ان يك�ون دقيق وتخضع  
تلك املصاحبة اىل الدراس�ة والتدقيق املش�دد ، كذلك عى الدولة ان 
تك�ون اختياراتها يف قضية الدول الصديقة ، خاضعة اىل  التدقيق 
املشدد ، من جهة عالقاتها بالدول االخرى وخصوصا التي  تنشئ 
معها املعامالت  واملصالح ، ويجب عى تلك الدول تكون من صنف 

املحبة للخري وال تتبنى الرش . 
 وتك�ون م�ن ضمن الدول املرتكزة عى الح�ق ويف خط الحق ، الن 
كما ان الصاحب له تأثري عى صاحبه نفسيا وروحيا و اخالقيا  ،  
كذل�ك الدول فيما بينها يكون نف�س ذلك التأثري عى من هم  عى 
س�لطة الحك�م .  الن العاطفة لها دورها يف املؤث�رات الذاتية عى 
االنس�ان االخر وخصوصا من هم يف سلطة القرار . محل الشاهد 
: اذن يج�ب ان ال تنظ�ر  اىل بجم�ال ص�ورة تلك الدول ، وحس�ن 
مظهره�ا ، بل يجب ان نهتم يف االهم وهو ماهو موقعها من دول 
الخ�ري وان وال تكون من الدول الرش او مصدر لرش ، اي كيف هي 
س�معتها يف املجتمع الدويل العادل ، ولي�س املجتمع الدويل الباطل 
.  فيج�ب  ان تبتع�د الدول ذات نطاق الح�ق عن مصاحبة الدول ، 
التي تكون جميلة كالس�يف ولكنها تتسبب بقتل الشعوب ودمار 
االوطان ، س�واء عس�كريا او خلقيا ،  وبالذات ان كانت ستسبب 
او تس�ببت يوما ما الدمار للبلد معن وش�عبه ، وخصوصا عندما 
تنقلب عدو و ترضبك. اذن هي وصية اىل  الفرد واملجتمع لالبتعاد 
عن مصاحبة الرش واهل الرش ، وعدم االتكال او االعتماد  عى اهل 
ال�رش فطاملا كانت صفتهم الغدر . نس�ال الل�ه صحبة الصالحن 

االبرار لنا و لوطننا وشعبنا العراق العظيم.

اياكم و مصاحبة 
دول الشر

بقلم/ الشيخ محمد الربيعي

بقلم/ ليلى نقوال 
ال ينف�ّك الرئي�س األمريكي دونال�د ترامب 
عن اس�تعمال الوس�يلة األح�ّب إىل قلبه يف 
السياسة الخارجّية، وهي تطبيق العقوبات 
السياس�ين  والخص�وم  املنافس�ن  ع�ى 
والتجارين، أو التلويح والتهديد بها، لجني 
مكاسب سياسية أو تجارية أو االثنن معاً.
ويف جول�ة رسيعة ع�ى ال�دول والرشكات 
سات التي شملتها عقوبات ترامب،  واملؤسَّ
وكوري�ا  وإي�ران  وروس�يا  الص�ن  نج�د 
الشمالية وس�وريا وتركيا وفنزويال... كما 
نجد املحكم�ة الجنائية الدولي�ة، والرشكة 
الصينية »ه�واوي«، والرشكات  العمالق�ة 
العاملي�ة العامل�ة يف مرشوع�ي ج�ّر الغ�از 
الرتك�ي«  »الس�يل  أوروب�ا؛  إىل  ال�رويس 

و«السيل الشمايل 2«.
وتنقس�م عقوبات ترام�ب عى العالم 

إىل إطارين: األول - اإلطار السيايّس 
يس�ميه  م�ا  إىل  يه�دف  ال�ذي 

ترام�ب واإلدارة األمريكي�ة »تغيري س�لوك« 
املس�تهدفن بالعقوب�ات، أي فعلياً إخضاع 
املفاوض�ات  طاول�ة  إىل  وج�رّه  الخص�م 
ترام�ب  ليس�هل ع�ى  مفلس�اً،  مكس�وراً 

إخضاعه، وأخذ مكاسب سياسية منه.
الثان�ي - اإلط�ار التجارّي ال�ذي يهدف من 
خالل�ه إىل ممارس�ة سياس�ة »تنافس غري 
م�رشوع« يف التج�ارة العاملية. عى س�بيل 
املث�ال، يري�د ترامب م�ن أملانيا أن تش�رتي 
الغ�از من ال�رشكات األمريكي�ة، وبدالً من 
أن تق�وم تل�ك ال�رشكات بتقدي�م أس�عار 
تنافسية مقابل أس�عار الغاز الرويس الذي 
يس�تورده األمل�ان، يق�وم وإدارت�ه بتهديد 
ال�رشكات األملانية واألوروبي�ة بالعقوبات، 
ملنع استجرار الغاز الرويس، وتأخري افتتاح 
أنبوب غاز »الس�يل الش�مايل 
بتوقي�ع  طمع�اً   ،»2
غ�از  اتفاقي�ات 
م�ع أملاني�ا تحت 
التهديد  وط�أة 

بالعقوبات.
م�ر  أل ا و

نفس�ه 
بالنس�بة إىل رشكات 
الصيني�ة  ه�واوي 
واتفاقي�ات التج�ارة مع 
الصن، فقد اس�تخدم سيف 
والرضائ�ب  العقوب�ات 
الجمركي�ة عى البضائع 
ليف�رض  الصيني�ة، 
عى الصن توقيع 
م�ع  عق�د 
ت  ي�ا ال لو ا
ة  ملتح�د ا
ما  ب�رشاء 

قيمت�ه 
200 ملي�ار 
دوالر س�نوياً 
البضائ�ع،  م�ن 
س�يكون  م�ا  وه�و 
البضائع  عى حساب 
الت�ي  األوروبي�ة 
الص�ن  تس�توردها 

سنوياً.
لكنَّ س�لوك إدارة ترامب يف 
سياستها تلك، ال يبدو دليل 
ق�وة، فالق�وي يف�اوض يف 
تكنولوجيا  ويقّدم  السياسة، 
اقتصادي�ة  وحواف�ز  بديل�ة 
وأفضلي�ة  مكاس�ب  لتحقي�ق 
تجارية. ويف املحّصلة، ال بد من 
أن ترتّد تلك السياس�ة سلباً 

عى النفوذ األمريك�ي يف العالم، وعى نظرة 
العالم إىل الواليات املتحدة األمريكية:

- فعلي�اً، ولغاي�ة كتابة هذه الّس�طور، لم 
نج�د أّن ترامب اس�تطاع أن ُيخض�ع الّدول 
الت�ي ف�رض عليه�ا العقوبات، فل�م يتغرّي 
س�لوكها ال�ّدويل، ول�م يس�تطع جرّه�ا إىل 
طاولة املفاوضات، أو يدفعها إىل التنازل عن 
رغبتها يف مقاوم�ة النفوذ األمريكي. يمكن 
القول إّن�ه نجح موضعياً يف بعض األماكن، 
كدفع تركيا - عى س�بيل املث�ال ال الحر 
- إىل إطالق رساح القس برونس�ون، نتيجة 
للضغ�وط األمريكية والتهدي�د بالعقوبات، 
وال�ذي أدى إىل انهي�ار دراماتيكي يف س�عر 
رصف الل�رية الرتكي�ة، ولكّن�ه، يف املحّصلة 
العامة، لم يس�تطع تغيري الس�لوك الرتكي 
كلياً، ولم يس�تطع منع تركي�ا من الّتعاون 

مع روسيا ورشاء منظومة »أس 400«.
- يف اإلط�ار التج�اري، إن العقوب�ات الت�ي 
يفرضه�ا ترام�ب ب�دأت تدف�ع العال�م إىل 
التفك�ري يف االعتم�اد عى النفس، س�واء يف 
اإلط�ار التكنولوج�ي )الص�ن(، أو يف إطار 
الدعم الحكومي )روس�يا مث�اًل( للرشكات 

التي تتعرض للعقوبات األمريكية.
العقوب�ات  بات�ت  اإلنس�اني،  اإلط�ار  - يف 
األمريكية عى الدول غري الخاضعة ملش�يئة 
دونال�د ترام�ب تؤث�ر يف الس�ّكان املدنين، 
وتحّول�ت إىل عقوبات جماعي�ة، عى الرغم 
م�ن اّدع�اء إدارت�ه أّنه�ا عقوب�ات »ذكّية 
وهادف�ة«، وال تط�ال رشائ�ح املجتم�ع يف 
البل�دان املس�تهدفة، وهو م�ا أرّض بالقوة 
الناعم�ة األمريكي�ة وق�درة األمريكين عى 

تسويق نموذجهم للحكم يف العالم.
- يف اإلط�ار القانون�ّي، تنته�ك العقوب�ات 
الت�ي يفرضه�ا ترام�ب لتحقي�ق أه�داف 
تجارية واقتصادي�ة قواعد التجارة العاملية 
واتفاقي�ات منظم�ة التج�ارة العاملية. كما 
املفروضة  العقوب�ات االقتصادي�ة  تنته�ك 
ع�ى ال�دول قانون حق�وق اإلنس�ان، الذي 
ينّص عى الحّق يف الحياة والصّحة والعيش 
الكري�م والكرام�ة والتح�ّرر م�ن الج�وع، 
ُتن�زل  أال  عقوب�ات  ألي  ينبغ�ي  وبالت�ايل 
مستوى معيشة رشيحة كبرية من السكان 
إىل م�ا دون مس�توى الكف�اف، أو تحرمهم 
من الحقوق اإلنس�انّية األساسية يف الحياة 
والبق�اء، كم�ا يحص�ل يف كّل م�ن فنزويال 
وس�وريا. وعلي�ه، يب�دو أنَّ ال�رّضر ال�ذي 
توقع�ه العقوب�ات االقتصادي�ة األمريكي�ة 
بالدول والكيانات املستهدفة ليس من دون 
ثمن، وس�يكون الرضر ال�ذي تلحقه إدارة 
ترام�ب بالنفوذ األمريك�ي يف العالم فادحاً، 
وسيحتاج إىل وقت طويل وجهد كبري إلعادة 

ترميمه.

د. عدنان الظاهر
صمتت إدارات الواليات املتح�دة األمريكية 17 عاماً ولم تهتم أو تويل 
أي إهتم�ام ملش�كلة الكهرباء يف الع�راق املُحتل. اآلن ج�اء دور ملف 
أزم�ة الكهرباء املس�تعصية يف العراق وقد بلغ�ت األزمة ما بلغت من 
ِح�ّدة وجّدي�ة وخطورة لكي تض�ع حكومة العراق ب�ن أحد أمرين : 
إّم�ا مواجهة هذه األزمة � الكارثة وتحّم�ل نتائجها وتداعياتها أمام 
الشعب العراقي أو اإلرتباط الخطري بمجلس التعاون الخليجي ومعه 
الس�عودية وباقي املشيخات والس�لطنات قطر والبحرين وُعمان أي 
اإلرتب�اط بحلف ظاهره إقتص�ادي � أمني عربي تقف وراءه إرسائيل 
وأمري�كا ُيحاكي حلف بغداد الذي أجهزت عليه ثورة 14 تموز 1958 
يف الع�راق. خط�ٌر ه�ذا التحالف واإلرتب�اط بل وكث�ري الخطورة عى 
العراق راهناً ومستقبالً لذا أرى التخيل عنه جملة وتفصيالً واإلعتماد 
يف إعادة كهربة العراق ع�ى الحكومة العراقية ومن تختارهم لتنفيذ 
هذا امل�رشوع من حكوم�ات دول صديقة كروس�يا والص�ن والهند 
مثالً وفرنس�ا ورشكات هذه الدول. تقف م�ع ووراء مجلس التعاون 
الخليجي ومملكة آل س�عود كلٌّ ِمن أمريكا وإرسائيل أي انَّ اإلرتباط 
به�ذه التش�كيلة يعن�ي التطبيع م�ع إرسائي�ل والرض�وخ إلراداتها 
وس�رتاتيجياتها املطلق�ة وقد تس�اهم ه�ي إرسائيل به�ذا املرشوع 
عن طري�ق رشكاتها وخربائه�ا ورؤوس أموالها ورج�ال مخابراتها 
واس�تخباراتها. إن�ه ] حلف بغ�داد [ جديداً بصيغ�ة عربية ليس فيه 
تركيا وإيران والباكستان لكن فيه إرسائيل وأمريكا ويف صميم القلب 

منه.
ع�ى العراق أْن يعتمد عى نفس�ه وحلفائه وأصدقائه يف إعادة تعمري 
وكهرب�ة العراق بدل اإلنخراط يف تحالفات غري متكافئة وغري نظيفة 
جرى توقيتها تحت ظروف إس�تثنائية غ�ري طبيعية وبقرار أمريكي 
رصف ج�رى اإلع�داد له منذ غ�زو وتدمري العراق ع�ام 2003 . نعم ، 
وضع�ت أمريكا الع�راَق أمام خيارين ال ثالَث لهم�ا : الظالم وفوىض 
الطاق�ة الكهربائي�ة أو اإلندم�اج بمجلس التع�اون الخليجي وباقي 
دول الجزيرة العربية. ه�ذا الدمج واإلندماج يعني الذوبان أي ذوبان 
العراق دولًة وشعباً وتأريخاً يف بحر معتم غامض ال قاَع له وال قرار. 
ليس مستحيالً أْن ينهض العراق والعراقيون بمهمة إعماره وكهربته 
بهمته�م وإرادتهم الُحرّة وبما لدى العراق من مال ونفط وإمكانيات 
أخرى وقد كان ومنذ تأسيسه عام 1921 كذلك وما زلت أتذكر أوضاع 

الكهرباء الثابتة والسليمة منذ أواسط أربعينيات القرن املايض.
عى العراق أْن يعتمَد عى نفسه يف هذا املوضوع وسواه وأْن ال ترهبه 
التهدي�دات املبالغ بها عن عمد إلخافته وجعله مس�تعداً لقبول ما لم 
يقبل به قبالً وعى رأسها اإلندماج يف حلف مشبوه خطري مع مجلس 
التع�اون الخليج�ي ومجاوريه يف الجزيرة. حذار ح�ذاِر يا عراق ! إنه 
حلف خطري مش�بوه ال يقل خطورة عن حلف بغداد ظاهره مساعدة 
العراق ع�ى تجاوز أزمته املس�تفحلة مع الكهرب�اء وباطنه العميق 
وض�ع الع�راق تحت رحم�ة إرسائيل وأخذ الثأر منه بس�بب الس�بي 

البابيل القديم زمن نبوخذُنّر والذي ال ناقة للعراقين به وال جمل.
يزع�م بع�ض املثقفن واملعلق�ن واملتابعن أنَّ رئيس الوزراء الس�يد 
مصطف�ى الكاظم�ي ه�و رج�ل أمريك�ي م�ن أص�ل عراق�ي وق�د 
اختارت�ه إدارة الرئي�س األمريك�ي ترام�ب لتنفيذ أجن�دات أمريكية 
� إرسائيلي�ة وس�يفعل وال خياَر ل�ه غري هذا. أي أنه س�ريبط العراق 
بمجلس التعاون الخليجي وس�يقبل بالتطبيع رويداً رويداً وس�ينفذ 
اله�دف األكرب يف املنطق�ة : عزل إيران عن وس�طها اإلقليمي العربي 
واإلس�المي وخاصة عن سوريا وحزب الله اللبناني والكتائب املوالية 
لها يف العراق ... إضعاف إيران وعزلها سُيضعف سوريا وجنوب لبنان 
ومجمل محور املقاومة والصمود أمام إرسائيل النووية املتغطرس�ة 
والغاصبة لفلس�طن والجوالن ومزارع ش�بعا واملس�تهرتة بقرارات 

الهيئ�ات واملحافل الدولية ومجلس األم�ن الدويل وهيئة األمم املتحدة 
تماماً كحليفتها السرتاتيجية أمريكا. 

ه�ذان هم�ا الهدفان الرئيس�ان يف هذه املرحل�ة : أوالً / عزل وإنهاك 
وإجاع�ة إي�ران كما فعل�ت مع كوبا والع�راق زمان حك�م البعث يف 
الع�راق مما يؤدي إىل إنهاك وإضعاف س�وريا وحزب الس�يد حس�ن 
ن�ر الله يف لبنان. ثانياً / إركاع العراق وجعله ذيالً تابعاً ملجموعات 
الخليج والس�عودية أي مس�حه م�ن خارطة الرشق األوس�ط كياناً 
ودولًة وبرشاً ونفطاً وموقعاً واستقالالً وتجريده من إمكانيات القوة 
والتأث�ري والنهوض بمه�ام إعادة إعم�اره ووقوفه ع�ى قدميه بدل 
اإلعتماد يف مس�ريته عى عّكزات من خشب الخليج وقصب آل سعود 
ومت�ى أحب الس�عوديون العراقين التأريخ أمامنا يش�هد بما فعلوا 

بالعراق قبل وبعد عام 1800 للميالد.
أوّجه التحذير الجاد للس�يد رئيس ال�وزراء العراقي من مغّبة توريط 
الع�راق بأيما حلف أو تحالف يربطه بمجلس التعاون واملُعلن واضح 
ورصي�ح أنه تعاون إقتصادي وأمني ! وأمني تعني تعاون عس�كري 
مُبّطن عى مختلف املس�تويات والُصُعد يكون املوساد قلبه ومحرّكه 
األك�رب ثم حل�ف الناتو ! الس�عودية ومنذ أزم�ان يف تحالف كهذا مع 
إرسائيل خاصة يف عر محمد بن سلمان وصديقه الحليف نتنياهو 

... تحالف ال تخفيه مملكة آل سعود بل وتفخر به.
ال أع�رف م�زاج ورأي العراقين بهذا املوض�وع وأكيد فيهم املعارض 
وفيه�م املؤّي�د لكن�ي أعربت ع�ن رأيي الش�خيص حس�ب قناعاتي 

ورؤيتي وحريص عى مستقبل العراق والعراقين . 
التأري�خ يتح�رك وكل م�ا يف الك�ون دائ�ب الحرك�ة أي دائ�م التبدل 
والتغ�رّي وعلي�ه يجب إلت�زام الحيط�ة والح�ذر يف التعام�ل مع هذا 
املوضوع وس�واه فمحنتنا مع الطاقة الكهربائية ليس�ت قدراً الزماً 
مفروض�اً عى العراق ب�ل إنها أزمة عابرة مفتعلة أس�بابها معروفة 
واملس�تفيدون منها معروفون للعراقين. فلتُم�رَّ هذه األزمة بالصرب 
والتعاون مع املخلصن م�ن العراقين داخل وخارج نطاق الحكومة 
ومع رشكات وحكومات بلدان صديقة وأنا أرّش�ح الصن التي تبّوأت 
م�كان الصدارة يف مجاالت الطاقة الكهربائية وبناء محطات الطاقة 
الكه�رو � ذرّية والدق�ة يف التنفيذ ورخص تكاليف اإلنش�اء مقارنة 
م�ع غريها من ال�رشكات والبلدان وقد فعل الس�يد عادل عبد املهدي 
خرياً يف إبرامه مع الصن إتفاقيات واسعة النطاق أجهضتها السيدة 
أمريكا بإصعادها الس�يد مصطفى الكاظمي رئيساً للوزراء أمريكياً 

من جذور عراقية � كظماوّية .

حلف بغداد الجديد والكهرباءعقوبات ترامب: مؤّشر ضعف ال قوة

للرياح خواص معروفة، فهي تأتي عاصفة كما تأتي لطيفة، وتقتلع أشجاًرا، كما تعمل على ثمار غيرها. ورياح تموز 2006 جاءت 
شاملة، اقتلعت حصونا للعدو وحطمت سدوًدا أريد انشاؤها، وأثمرت أمًل والهاًما، ويمكن القول باطمئنان علمي، أنها كرست معادالت 

جديدة، ودشنت عصًرا مناهًضا للعصر االسرائيلي الذي أريد له أن يسود.
ما أفادت به التقارير »المحايدة«، هو أن أهداف »إسرائيل« من العدوان تعددت، منها إعادة األسيرين الصهيونيين، وضرب البنى 

التحتية لحزب اهلل والقضاء عليه والوصول إلى الليطاني الجتثاث صواريخ المقاومة، وفي كل يوم من الحرب كان هدف جديد، وبالرغم 
من تعدد األهداف إال أن الحرب انتهت دون تحقيق هدف واحد منها.
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اعلن نادي الحدود الريايض، ابرام صفقة 
جديدة لتعزيز صفوف فريق كرة القدم يف 
االنتقاالت الصيفية الجارية. وذكر النادي 
ان »الع�ب خط الوس�ط مصطفى هادي 
احم�د، ينض�م للحدود تحضرياً للموس�م 

املقب�ل قادماً من نفط الجنوب«. ويلعب 
احمد يف مركز الوسط ويعد من املواهب 
العراق�ي.  ال�دوري  يف  املمي�زة  الش�ابة 
وتجدر اإلشارة اىل ان مصطفى هو نجل 

الالعب الدويل السابق هادي احمد.

اعل�ن االتح�اد العراقي لك�رة الس�لة، اصابة 
مدرب فري�ق العمارة، كرار صالح. وقال امني 
رس االتحاد خالد نجم ان »مدرب نادي العمارة 
واملدرس�ة التخصصية يف محافظة ميس�ان، 
رسيري�ة  فحوص�ات  اج�رى  ص�الح،  ك�رار 

بعدم�ا ظهرت عليه اع�راض االصابة بفريوس 
الفحوص�ات  »نتائ�ج  ان  واض�اف  كورون�ا«. 
اثبتت اصابة صالح بفريوس كورونا، وهو االن 
يخض�ع للحجر الصحي«، معرباً عن امله يف ان 

»ينترص عىل الفريوس يف اقرب وقت ممكن«.

فيروس كورونا يصيب مدرب فريق العمارةالحدود يضم مصطفى هادي

اك�د قائ�د املنتخ�ب الوطني لك�رة القدم ونج�م نادي 
ال�زوراء عالء عبد الزهرة، ان�ه يفتخر ألنه لعب لناديي 
ال�زوراء والرشطة، فيما بني أنه العبي اس�ود الرافدين 
يس�تعدون بش�كل مثايل للتصفي�ات املزدوجة املؤهلة 

ملونديال قطر 2022.
وقال عبد الزهرة إن »ال�كل يعلم إني ابن نادي الزوراء 
ومثلته من الفئات العمري�ة ورجوعي اىل النوارس امر 
طبيع�ي لكن ما حدث م�ن ردود فعل حول حديثي مع 

اإلعالمي حسني الطائي لم يكن عفوياً«.
وأض�اف أن »الزوراء فري�ق كبري ويمتل�ك أكرب قاعدة 
جماهريي�ة، حني قلت انه فريق�ي املفضل ليس معناه 
أن�ي ال احب الرشطة، فإثبات ال�يء ال ينفي ما عداه، 
بالعكس انا احب القيث�ارة كفريق وكإدارة وكجمهور 

وافتخر ألنني مثلت الفريقني«.
وأوضح »انا العب محرتف، ابقى يف املكان الذي اش�عر 
بالراحة فيه، ال اس�تطيع ان اجزم باني سأبقى طويالً 
يف أي م�كان كون ه�ذا االم�ر مرتبط بامل�درب وإدارة 

الفريق وحسب ظروف النادي«.
وع�ن اس�تعدادات اس�ود الرافدين يف ظ�ل الصعوبات 
بس�بب جائحة كورون�ا، اكد قائ�د املنتخ�ب الوطني، 
»نح�ن كالعب�ي املنتخ�ب الوطن�ي نخ�وض تدريباتنا 
الفردي�ة يومياً، فكل أرب�ع او خمس العبني يتواجدون 
يف ملع�ب واحد ويمارس�ون تدريباته�م ولدينا منهاج 
مع م�درب اللياقة وم�درب املنتخب الوطن�ي والكادر 

املساعد«.
وتابع »جميع الالعب�ني يقومون بتصوير الفيديوهات 
اثن�اء خ�وض التدريب�ات، فامل�درب يحت�اج لرؤيتهم 
بصورة طبيعية ونتمنى ان يكون هناك تجمع يف األيام 

القادمة ومبارياتنا املتبقية بالتصفيات صعبة ومباراة 
هونغ كونغ هي األهم بالنسبة لنا«.

وب�ني أن »الفوز ع�ىل هونغ كون�غ س�يمنحنا التأهل 
بنس�بة %80، م�ع اق�رتاب موع�د املب�اراة س�نكون 
بجاهزي�ة مثالي�ة خاص�ة مع ع�ودة التدريب�ات مع 

األندية«.
وع�ن دوره املؤثر يف نفس�ية العبي املنتخ�ب الوطني، 
ب�ني عب�د الزهرة ان�ه »يف كل م�كان تحت�اج اىل العمل 
النفيس، ش�عرت بروح محبة ومودة ونوايا صافية من 
اجل تحقيق اإلنج�از خالل تواجدي مع العبي املنتخب 
الوطن�ي، حيث أدرك�وا ان مهمته�م يف تمثيل املنتخب 
الوطني مس�ؤولية كب�رية، الالعبني جميعه�م تعاونوا 

كي يظهروا بصورة جيدة«.
وعن تجديد عق�د كاتانيتش من قبل اتحاد الكرة، علق 
عبد الزهرة قائالً: »وجود كاتانيتش مهم بالفريق، فهو 

اصبح عىل معرفة تامة بالعبي الدوري واملحرتفني«.
وتاب�ع أن »هناك العبني وضع�وا بصمتهم مع املنتخب 
الوطني مثل جستن مريام واحمد ياسني وعشت معهم 
فرتة طويلة، فهما من الالعبني الذين قدموا مستويات 
مميزة لكن كما يعلم الجميع ان مس�ألة اس�تبعادهم 
يع�ود اىل رأي امل�درب وه�ذا االمر حدث مع�ي حني تم 

استبعادي عن صفوف املنتخب قرابة سنة واحدة«.
وانهى حديثه بالق�ول، »تمثيل املنتخب الوطني رشف 
ألي العب، صحي�ح ان الالعبني لديهم عقود والتزامات 
مع األندي�ة، لكن حني يتم اس�تدعاء الالعب للمنتخب 
الوطن�ي يجب ان يلبي الدع�وة ويف الوقت ذاته نحن ال 
نعل�م ماهي ظروف الالعبني، قد تك�ون لديهم ظروف 

طارئة وقاهرة تحول دون تلبية االستدعاء.

عبد الزهرة: الفوز على هونغ كونغ سيقربنا من التأهل 
في التصفيات المزدوجة

ح�دد موعد انطالق النس�خة الجدي�دة من دوري كره الق�دم والعراق 
مقبل ع�ىل رفع حظر التج�وال نهائي�ا، الفرق س�تعود اىل التدريبات 
بع�د عطلة العيد، ل�م يعد هناك من  مربرات لبق�اء الالعبني بعيدا عن 

التدريبات واللعب.
االم�ور تم�ي اىل خ�ري وكرة القدم س�تعاود ال�دوران بعي�دا عن كل 
املنغصات التي اصابت الرياضة والكرة العراقية طوال االشهر املاضية 

التي وصلت اىل قرابة الخمسة اشهر.
املوع�د ح�دد يف ايلول املقب�ل والدوري س�يعود ب�20 فريق�ا والعبونا 
تواق�ون الس�تئناف التدريب�ات بعد التغي�ريات الطفيف�ة التي لحقت 
بعض الفرق واالضافات واالنتق�االت التي اصابت الفرق الجماهريية 
واالندي�ة االخرى، الجميع يحاول الظهور بمظهر حس�ن يف النس�خة 
املقبل�ه، العبون مميزون وباس�ماء ش�ابة وبنظام نتمن�ى ان يكون 
نظام�ا حقيقي�ا القام�ة املباري�ات بعيدا ع�ن التأجي�الت، بعيدا عن 

التعثرات، بعيدا عن التخبط يف اقامة املباريات.
الهيئه التطبيعية وعدت باجراء بطوالت للش�باب والناشئني واالشبال 
مرافقة مع الدوري العام وهو اجراء نتمنى ان يكون حقيقيا ونتمنى 
ان يحظ�ى ايضا بالدعم املايل من وزارة الش�باب والرياضة لديها حيز 
م�ن املال يمك�ن ان تخصص�ه لدعم املواه�ب لدعم بط�والت الفئات 
العمري�ة، نعم ان امليزانية العامة للدولة لم تقر لكنها يف طور الرتتيب 
ويف طور التنظيم فال تنىس املواهب وال تنىس الفئات العمريه من هذه 
املبالغ التي يمكن ان تكون بدال عن مبالغ ترصف عىل الفرق الشعبيه 

وعىل بطوالت ليس لها قيمه تقيمها الوزاره بني وقت واخر.
جميع الفرق االن اكملت اعداداتها عىل الورق لكنها س�تعاود التنظيم 
والتدري�ب عمليا بعد عطل�ة العيد واملوافقات الرس�مية موجودة فلم 
يعد هناك من يمنع النش�اط او يمن�ع الحركة او يمنع عودة الرياضة 
وكرة القدم بالذات نعتقد انها فرصة مثالية الن املس�افة الفاصلة عن 
تصفيات كاس العالم قريبة ايضا والن منتخبنا الوطني بحاجه اىل ان 

يكون جاهزا عرب جاهزية العبيه وجاهزية االندية.
عىل جميع الجهات ان تقوم بادوارها يف التنظيم ويف الرتتيب والس�يما 
املالع�ب فالبد من اعادة صيانة لعموم املالع�ب يف مختلف املحافظات 
البد ان ن�رى ارضيات جيدة ومرافق نظيفة واكم�ال جميع النواقص 
املوج�ودة يف ه�ذه املالعب ويف غ�رف تبديل املالب�س والحمامات و كل 
املراف�ق الخدمية للجمه�ور او الالعبني ال بد له�ذه املالعب ان تنهض 

بدورها وان تكون مناسبة وجاهزة لحدث كبري بقيمة الدوري.
نعتق�د ان اقام�ة املباريات بال جمهور قد تكون مؤث�ره معنويا لكننا 
علين�ا ايضا ان نلتزم باالج�راءات الصحية كجزء من معالجات الدولة 
لعملي�ه الكثاف�ة الس�كانية  بمنع االختالط والتش�جيع ع�ىل التباعد 

للحفاظ عىل ارواح الناس وصحتهم من وباء كورونا.
نتحمل كل يشء لكن املهم ان الدوري يس�تمر وان الفرق تس�تمر وان 
البطول�ة وكره القدم تس�تمر حت�ى ال يتاثر العراق س�لبا مقارنة مع 
بقية الدول التي عادت بطوالتها وعادت مسابقاتها واجرت مبارياتها 
ب�ال جمهور فلذلك علين�ا االلتزام وعلينا الحرص الس�تمرار املباريات 
بدون جمه�ور من اجل نجاح كرتنا وتعايش�ها مع الظروف املحيطة 

رغم كل الصعوبات.

الدوري يعود

عدنان لفتة

بين السطور

بإج�راء  الع�راق،  رياضي�و  ب�دأ 
فحوصات فريوس كورونا استعداداً 
يف  الرياضي�ة  األنش�طة  النط�الق 
الش�باب  وزارة  وب�ارشت  الب�الد. 
فح�ص  اختب�ارات  يف  والرياض�ة 
فايروس كورون�ا لالعبني واملالكات 
االدارية والتدريبية يف قاعة الش�عب 
يف  الرياضي�ة  لأللع�اب  املغلق�ة 
العاصمة بغداد، اس�تعدادا النطالق 

االنشطة والفعاليات الرياضية بعد 
الحص�ول عىل موافقة اللجنة العليا 

للصحة والسالمة الوطنية.
وأج�رى العب�و اتح�ادات الرماي�ة 
والفروسية والعاب القوى والطاولة 
والس�باحة والتنس والق�وة البدنية 
املس�حات  والدراج�ات،  والطائ�رة 
األولي�ة للتأك�د م�ن س�المتهم من 

الفايروس.

اعل�ن ن�ادي الصناع�ات الكهربائية 
تعاقده رس�مياً مع الالعب مصطفى 

كريم لتمثيله يف املوسم املقبل.
وانتقل كري�م للصناع�ات قادماً من 
امانة بغ�داد، بعدما ق�ى مع األخري 

موسماً واحداً.
اس�ود  الع�ب  مس�رية  وتمت�د 
عام�اً   15 الس�ابق  الرافدي�ن 
حتى االن، لع�ب خاللها ألندية 
عراقي�ة وعربي�ة، حي�ث يع�د 
الفريق  الكهربائي�ة  الصناع�ات 

رقم 17 يف مسرية الالعب.
الكهرب�اء،  اندي�ة:  كري�م  ومث�ل 
اإلس�ماعييل  أربي�ل،  الرشط�ة، 
املرصي، الشارقة االماراتي، السيلية 

القطري، بني ياس االماراتي، االتحاد السكندري 
املرصي، القوة الجوية، زاخو، املحرق البحريني، 
نفط الوس�ط، الطلب�ة، ال�زوراء، املين�اء، امانة 

بغداد، الصناعات الكهربائية.

الرياضيون يجرون فحوصات كورونا  الصناعات.. الفريق رقم 17 في مسيرة 
مصطفى كريم

ابدى م�درب نادي الكهرباء عباس عطية، تخوفه من 
تع�رض الالعبني للكثري من االصاب�ات يف دوري الكرة 
املمتاز. وقال عطية إن »اندية الدوري املمتاز يجب ان 
تس�تعد بوقت مبكر قبل انطالق املوس�م املقبل، لكن 

مع الظروف الحالية يعد االمر صعباً للغاية«.
وأض�اف ان »اع�داد فرق ال�دوري يتطلب ع�ىل االقل 
ش�هرين ودون ذلك س�يكون الدوري يف املوسم املقبل 
هو دوري اإلصابات«، مشرياً إىل ان »اتحاد الكرة كان 

من املفرتض ان يحدد موعداً ايضاً 
لبدء التدريبات«.

وم�ن املق�رر ان ينطل�ق دوري الكرة 
املمتاز يف ال�20 من أيلول املقبل.

والرياض�ة عدن�ان  الش�باب  وزي�ر  اك�د 
درج�ال، انه اجرى مباحث�ات ناجحة مع 
املس�ؤولني يف الس�عودية بأكثر من جانب 
حيوي يع�زز العالقات االخوية املش�رتكة 

بني البلدين.
وقال درج�ال ان »االجتماعات التي جرت 
يف الرياض مع املسؤولني يف اململكة اثمرت 
عن اإلتفاق عىل ارسال لجنة فنية مختصة 
املوق�ع  الع�راق قريب�ا لتحدي�د  س�تصل 
النهائ�ي واطر العم�ل يف املدينة الرياضية 
وامللعب الكبري املهدى من قبل الس�عودية 
اىل الجماه�ري الرياضي�ة والرياضي�ني يف 
الع�راق«. وتاب�ع بالق�ول ان »بروتوكول 
التع�اون الش�بابي الري�ايض امل�ربم ب�ني 
البلدين عام 2017، س�يتم إع�ادة تفعيله 
م�رة اخرى بنطاق اوس�ع ليش�مل اقامة 

املعسكرات التدريبية واملؤتمرات الشبابية 
وتطوير املالكات بما يخدم شباب البلدين 

الشقيقني«.
وفيما يتعلق بالشأن الريايض للمنتخبات 

واالندية اوض�ح الوزير درجال، 
الس�عودية ستكون  »املالعب  ان 

مرشعة امام املنتخب�ات واالندية 
العراقية بمختل�ف االلعاب ومنها 

اقام�ة مب�اراة ودية ب�ني املنتخبني 
العراق�ي والس�عودي، اذ ت�م بح�ث 
جمي�ع املتعلق�ات والظ�روف الت�ي 

ومنه�ا  اجم�ع  العال�م  تواج�ه 
لتك�ون  كورون�ا  جائح�ة 

واملباري�ات  املعس�كرات 
مستوفية للرشوط الصحية 

املتعارف عليها عاملياً«.

ينتظ�ر الع�ب املنتخ�ب الوطني 
ط�ارق،  هم�ام  الق�دم  لك�رة 
صدور املوافق�ات األمنية من 
بصف�وف  االلتح�اق  اج�ل 
اإلس�ماعييل  فريق�ه 

املرصي.
طارق  ويتواجد 
العاصم�ة  يف 
من�ذ  بغ�داد 

بداي�ة الجائح�ة ول�م يس�تطع االلتح�اق 
املط�ارات  اغ�الق  بس�بب  باإلس�ماعييل 

واإلجراءات الصحية واألمني�ة يف البلدي�ن.
وأعلن اإلسماعييل عرب موقعه الرسمي عن 
عودة الغينى الدويل بيكيتي س�يلفا للفريق 
ويتبق�ى كل م�ن فخ�ر الدين بن يوس�ف 
الناميب�ى  التون�ىس وبنس�ون ش�يلونجو 
يحم�ل  ال�ذي  كادو  باتري�ك  ع�ن  فض�ال 
الجنسية األوغندية وهمام طارق العراقي.

وينتظ�ر اإلس�ماعييل املوافق�ات األمني�ة 
الرباع�ي  وص�ول  موع�د  تحدي�د  بش�أن 
املح�رتف، وذل�ك بع�د منحهم التأش�ريات 
الالزم�ة لدخول البالد منذ عدة أيام، عىل أن 
يتم حجز تذاكر السفر لهؤالء الالعبني فور 

وصول املوافقات املذكورة.
ويبذل مسؤولو الدراويش قصارى جهدهم 
م�ن أجل وص�ول هؤالء الالعب�ني ىف أرسع 
وقت ممك�ن بع�د توقف حرك�ة املطارات 

بمعظ�م دول العالم وذلك بغية االس�تفادة 
من قدراتهم ضمن صفوف الفريق.

ومن املقرر أن يخض�ع طارق فور وصوله 
ملس�حات طبي�ة لالطمئنان بش�كل نهائي 

عىل صحتهم قبل االنتظام بالتدريبات.
وم�ن املق�رر ان يت�م اس�تئناف ال�دوري 
امل�رصي يف الس�ادس من ش�هر آب املقبل 
بعد توقفه اضطرارياً يف اذار املايض بسبب 

جائحة كورونا.

عباس عطية متخوف من كثرة اإلصابات

تطورات بشأن اختيار موقع المدينة الرياضية 

الموافقات األمنية تؤخر التحاق همام طارق باإلسماعيلي 



أعل�ن منظمو بطولة العالم لس�باقات الرجل الحدي�دي »ايرون مان« يف 
ه�اواي، عن إلغاء فعاليات نس�خة هذا العام، بس�بب تف�ي اإلصابات 

بفريوس »كورونا« املستجد.
وكانت هذه النس�خة مق�ررة يف كونا، يف العارش من ترشي�ن أول املقبل، 

وتأجلت إىل السادس من شباط 2021، بسبب كورونا.
لكن الوباء نفس�ه جعل إقامة البطول�ة يف املوعد الجديد، أمرا غري ممكن 
أيضا، لتلغى هذه النسخة، عىل أن تقام نسخة 2021 يف املوعد املقرر لها.

وذك�ر بي�ان للمنظم�ن يف هاواي: »نش�عر بخيب�ة أمل كب�رية، ألننا لم 
نستضف بطولة العالم للرجل الحديدي للمرة األوىل يف تاريخنا، املمتد 43 

عاما«.
ومن املقرر انطالق نس�خة 2021 من البطولة، يف التاسع من ترشين أول 
، علما بأن منافس�ات الرجل الحديدي تتضمن س�باقا للسباحة، ملسافة 
86ر3 كيلومرت، وآخر للدراجات ملس�افة 2ر180 كيلومرت، إضافة لسباق 

عدو ملسافة 2ر42 كيلومرت.

أك�د النج�م اإلنجلي�زي الس�ابق، س�تيفن ج�ريارد، أس�طورة 
ليفرب�ول، أن فوز الري�دز بلقب الربيمريليج س�اعده عىل محو 
الذك�رى الس�يئة ىف ع�ام 2014.ويحتفل ليفرب�ول برفع كأس 
ال�دوري اإلنجلي�زي املمتاز بع�د املباراة األخرية ع�ىل أرضه هذا 
املوس�م أمام تشيليس.وفش�ل جريارد يف قيادة ليفربول لتحقيق 
لقب الربيمريليج يف موسم 2013-14، إثر سقوطه الشهري أمام 
تش�يليس والتس�بب يف هدف لديمبا با، مما أفقد الريدز الصدارة 
لصالح مانشس�رت س�يتي، الذي حق�ق اللق�ب يف النهاية.وقال 
جريارد يف ترصيحات نقلتها صحيفة »مريور« الربيطانية: »أولاً 
وقبل كل يشء، كان من الرائع بالنس�بة يل دفن بعض الذكريات 
السيئة من عام 2014، كان األمر بالتأكيد مصدر ارتياح كبري«.

وأضاف: »لكوني من مشجعي ليفربول ولعب سابق يف النادي، 

،، ومازلت ع�ىل اتصال مع  فق�د انتظ�رت هذه اللحظ�ة طوي�الاً
الكث�ري من الالعب�ن املوجودي�ن يف غرفة املالبس هن�اك، حيث 
ش�ارك الكثري منهم هذا األل�م معي«.ويعتقد جريارد أن التعاقد 
م�ع الثنائي أليس�ون بيكر وفريجيل ف�ان دايك، نق�ل ليفربول 
إىل مس�توى آخر.اإلضاف�ة إىل ذلك، ف�إن جريارد ي�رى أنه ليس 
من اإلنص�اف منح الثنائي س�اديو ماني ومحم�د صالح الثناء 
بمفردهما، يف حن أن لعب مثل جوردان هندرسون كان بنفس 
األهمية.وأوض�ح: »الالعب�ان الرئيس�يان من حي�ث األهمية يف 
ليفربول هما الحارس أليس�ون بيكر وفريجيل فان دايك«.وأتم: 
ا جيداًا مثرياًا قبل قدوم أليس�ون  »أعتق�د أن ليفرب�ول كان فريقاً
ا إىل فريق من الطراز العاملي،  وفان دايك، لكن الثنائي حوله تماماً

ا«. ووصل للكمال معه، إنهما استثنائيان تماماً

شدد ساندرو روسيل، الرئيس السابق لربشلونة، 
عىل رضورة تجديد عقد األس�طورة األرجنتيني، 
ليوني�ل مييس، منتقدا اإلدارة الحالية لفش�لها يف 

اإلبقاء عىل النجم الربازييل، نيمار دا سيلفا.
وقال روس�يل، خالل ترصيحات نقلتها صحيفة 
»رحي�ل  الكتالوني�ة:  ديبورتيف�و«  »مون�دو 
نيمار فش�ل تاريخ�ي لالع�ب والنادي«.وأضاف: 
»برش�لونة كان س�يحقق املزي�د م�ن األلقاب يف 
دوري األبطال، لو اس�تمر نيم�ار، الذي كان عىل 
بعد خطوة واحدة من أن يصبح 
األفض�ل يف العالم«.وأردف: 
»ل�و كنت يف برش�لونة 

)حالياً�ا( ألع�دت نيم�ار، لك�ن بعقدي�ن ريايض 
وس�لوكي.. إنه أفضل لعب يف العالم بعد مييس«.

وع�ن إمكانية تويل تش�ايف هرينانديز املس�ؤولية 
الفني�ة للبلوجران�ا، قال روس�يل: »تش�ايف لديه 
األس�اس ليكون مدرباًا جيداًا، لكني س�أقدم رأيي 
ا  بش�أن قيادت�ه لربش�لونة، عندم�ا ي�درب فريقاً
أوروبياًا لبع�ض الوقت«.وبخصوص ما أثري حول 
مس�تقبل مي�يس، وإمكانية رحيله ع�ن الفريق، 
أج�اب: »يج�ب التجديد له، إنه ش�خص صادق.. 
ح�ن يرى أن�ه ل يق�دم ش�يئاًا للفريق، س�يقرر 
املغ�ادرة.. لكن�ي واث�ق يف حب�ه للنادي«.ورغ�م 
النتق�ادات الس�ابقة، دافع روس�يل عن س�جل 

 : جوس�يب ماريا بارتوميو، رئيس البارسا، قائالاً
»عاملياً�ا، أعتقد أنه جيد.. باألرق�ام هو ثاني أكثر 
رئيس )لربش�لونة( يحمل ألقاباًا يف التاريخ، األول 
لي�س لبورت�ا.. لبورت�ا الثالث«.وح�ول موقفه 
من النتخابات املقبلة، رد روس�يل: »لن أترش�ح 
ا، لكن بالطبع س�أؤثر عليها  لالنتخاب�ات مج�دداً
كثرياًا«.م�ن جانب اخر أش�اد تش�ايف هرينانديز، 
املدي�ر الفن�ي للس�د القط�ري، ونجم برش�لونة 
الس�ابق، بالهولن�دي يوه�ان كروي�ف، أحد أهم 
أس�اطري البارسا عىل مدار التاريخ.وقال تشايف يف 
ترصيحات نقلتها صحيفة »سبورت« الكتالونية: 
»بالنسبة يل، كان يوهان كرويف الشخص األكثر 

ا يف التاريخ الحديث لك�رة القدم«. ا ونف�وذاً تأث�رياً
وأض�اف: »كروي�ف كان الش�خص الرئي�يس يف 
جميع إنجازات برش�لونة واملنتخب اإلس�باني يف 
الس�نوات ال�20، وال��25 املاضية«.وتابع: »لقد 
جاء إىل برش�لونة كم�درب وغري فلس�فة اللعبة، 
ا ُيدّرس حتى يومنا هذا«.وشدد:  لقد فرض نظاماً
»لق�د تطور برش�لونة بفضل فلس�فة كرويف«.

وعن عالقته بمؤسسة كرويف، قال: »أن تكون يل 
عالقة مع اسم كرويف، فهو بالفعل رشف كبري، 

ا من هذه  رشف وكوني جزءاً العائل�ة 
وفخ�ر  هائل«.عظي�م 

روسيل: يجب استعادة نيمار بعقدين رياضي وسلوكي

جيرارد: أليسون
 وفان دايك 
أهم العبين 
في ليفربول
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إلغاء بطولة العالم للرجل الحديدي

الصح�ف  اهتم�ت 
باش�تعال  اإلنجليزي�ة 
يف  الهب�وط  تف�ادي  رصاع 
ف�وز  بع�د  الربيمريلي�ج، 
عىل  س�يتي  مانشس�رت 
برباعي�ة  واتف�ورد 
جان�ب  إىل  نظيف�ة، 
ف�وز أس�تون في�ال 
عىل آرس�نال بهدف 

دون رد.
»دييل  صحيف�ة  وعنونت 
األخ�رية..  اللحظ�ة  »حت�ى  إكس�ربيس«: 
الس�يتي يرضب واتفورد ويرتكه يف أعماق 
�ا حيوياًا  الوح�ل.. تريزيجي�ه ينت�زع هدفاً
ليسحب فيال خارج منطقة الهبوط«، وذلك 

يف إشارة إىل رصاع البقاء يف الربيمريليج.

يف  اس�منا  »حفرن�ا  األس�فل:  يف  وكتب�ت 
التاريخ«، يف إش�ارة إىل ترصيحات يورجن 
كلوب م�درب ليفرب�ول بأن�ه عندما يضع 
لعب�و الريدز أيديه�م ع�ىل كأس الدوري، 
س�تكون تل�ك واحدة من أك�رب القصص يف 

تاريخ كرة القدم«.
أم�ا صحيفة »الجاردي�ان« فعنونت: »فيال 
املكافح يضع واتفورد يف منطقة الهبوط«.
كم�ا كتب�ت يف األس�فل: »كل�وب يتق�دم 
بالتحي�ة للق�ب ال�دوري الخ�اص الذي لن 

ينساه أحد«.
وم�ن جانبه�ا عنونت صحيف�ة »مريور«: 
»ليلة كبرية يف رصاع الهبوط املتوتر.. هدف 
ف�وز تريزيجي�ه يرفع فيال خ�ارج منطقة 
الهبوط يف الوقت الذي يقود فيه س�رتلينج 

السيتي للهزيمة املنكرة لواتفورد«.

صحف إنجلترا تنشغل بصراع 
البقاء في البريميرليغ

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، أن فلورنتينو برييز، رئيس ريال مدريد، مقتنع 
ا بقدرة نجم املرينجي، عىل حصد الكرة الذهبية يف يوم من األيام. تماماً

وبحس�ب موقع »ديفينس�ا س�ينرتال« اإلس�باني، فإن برييز مقتنع بأن ماركو 
أسينسيو سيفوز بالكرة الذهبية.

وتع�رض أسينس�يو إلصاب�ة قوية بقط�ع يف الرب�اط الصليبي، مطلع املوس�م 
الج�اري، وكان مق�درا له عدم اللح�اق بأي مب�اراة لول جائح�ة كورونا، التي 

جمدت النشاط ما يقرب من 3 أشهر.
وأش�ار املوقع إىل أن برييز أخرب أسينس�يو بهذا األمر ع�دة مرات منذ عودته من 
اإلصابة، حيث قال له: »س�رتى، س�تفوز بجائزة الكرة الذهبية يف يوم ما.. نحن 

نثق بك كثرياًا«.
ا غري محدود ألسينس�يو  ويعت�رب برييز أحد أكثر األش�خاص الذين أظهروا دعماً

خالل فرتة التعايف من إصابته الخطرية.
جدي�ر بالذك�ر أن مجلة »فران�س فوتبول« اتخ�ذت قراراًا بحج�ب جائزة الكرة 

الذهبية هذا العام، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

بيريز واثق من فوز أسينسيو بالكرة الذهبية

يرف�ض أتالنتا اإليطايل الس�تغناء عن 
مهاجم�ه الكولومب�ي، دوف�ان زاباتا، 
عق�ب نهاية املوس�م، بع�د تألقه مع 

الفري�ق ال�ذي يحتل حالي�ا وصافة 
الكالتشيو، مؤقتا، وتسجيله 17 

هدفا يف الدوري.
ووفقا ملا كشفته صحيفة 

)توتو سبورت(، فإن 
تلتيك�و  أ

ي�د  ر مد
بضم مهت�م  كث�ريا 

ملي�ون زابات�ا،   50 وع�رض 
و  ر لرشائ�ه، لك�ن الع�رض ي�و

ب�ل  إدارة قو م�ن  بالرف�ض 
أتالنتا.

وأوضح�ت الصحيفة أن »الروخيبالنكوس«، 
قد يتقدمون بعرض آخر إلغراء إدارة النادي 
اإليطايل، بالستغناء عن خدمات مهاجمهم 
البال�غ م�ن العم�ر 29 عام�ا، وال�دويل مع 

منتخب كولومبيا منذ 2017.
وكان زابات�ا ق�د انتقل لصف�وف أتالنتا، يف 
صي�ف 2018، قادم�ا من س�امبدوريا عىل 
سبيل اإلعارة ملوسمن، قبل أن ينجح النادي 
يف رشائه نهائيا، خالل كانون الثاني املايض، 

مقابل 12 مليون يورو.

قال تقرير إسباني، إن الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم ريال مدريد، تلقى 
4 ع�روض لضمه يف املريكاتو الصيفي الحايل.ويرتبط خاميس بعقد مع ريال 
مدري�د حتى نهاية املوس�م املقبل، وم�ن املرجح رحيله ه�ذا الصيف، يف ظل 

خروجه من حسابات زين الدين زيدان.
وبحس�ب برنامج »الش�رينجيتو« اإلس�باني الش�هري، فإن خاميس لديه 4 
ا  ع�روض من أندية بنفيكا وإنرت ميالن وميالن ومانشس�رت يونايتد، مش�رياً
إىل قيمته الس�وقية تقدر ب�32 مليون يورو.وحص�د خاميس لقب الدوري 
اإلس�باني م�ع ريال مدريد هذا املوس�م، ليك�ون هذا اللقب هو التاس�ع له 
بقميص امللكي.جدير بالذكر أن خاميس قىض املوس�من املاضين معاراًا إىل 
باي�رن ميونخ، لكنه اتفق مع إدارة النادي الباف�اري عىل عدم تفعيل خيار 

ضمه نهائياًا.

يخط�ط نادي موناكو الفرنيس إلب�رام أكثر من صفقة 
خالل فرتة النتق�الت الصيفية الجارية تلبية لرغبات 
مدي�ره الفني الجديد، نيكو كوفاتش.وذكرت صحيفة 
»ش�بورت بيل�د« األملاني�ة أن كوفاتش يري�د التعاقد 
م�ع فيليب كوس�تيتش ول�وكا يوفيتش.وأضافت أن 
كوس�تيتش مرتبط بتعاقد مع آينرتاخت فرانكفورت 
حت�ى صي�ف 2023، لذا م�ن املرجح أن يك�ون ثمنه 

باهظا قد يصل إىل 30 مليون يورو.
وأش�ارت »أم�ا يوفيت�ش، لم ينج�ح يف إثبات نفس�ه 
م�ع ري�ال مدريد تح�ت قيادة زي�ن الدين زي�دان بعد 
انضمامه للنادي اإلس�باني صيف الع�ام املايض قادما 
من فرانكفورت«.وتوىل الكرواتي نيكو كوفاتش مهمة 
موناكو بعقد طويل األجل يمتد لصيف 2023 وذلك بعد 

إقالة سلفه اإلسباني، روبرتو مورينو.

كوفاتش يرغب بضم 
لوكايوفيتش 
من النادي الملكي

منح�ت الس�لطات الصيني�ة الضوء 
األخرض لنطالق الدوري املحيل لكرة 
الق�دم يف نهاية األس�بوع الحايل كما 
هو مقرر، بعد إخضاع كل املشاركن 
يف منافساته لفحوص كشف فريوس 
نتيج�ة  ج�اءت  املس�تجد،  كورون�ا 

جميعها سلبية.
وأوضح�ت رابطة الدوري »الس�وبر 
ب�ن  ش�خصا   1870 أن  الصين�ي« 
لعب�ن ومدرب�ن وأف�راد يف الجهاز 
الفن�ي، خضع�وا لفح�وص كش�ف 
التحاقه�م  بع�د  »كوفي�د-19« 
باملعس�كرين الجماعين املخصصن 
لستكمال املوسم. وأكدت الرابطة أن 

كل نتائج الفحوص كانت »سلبية«.
وبحسب وكالة أنباء الصن الجديدة 
س�يخضع  الرس�مية،  »ش�ينخوا« 
الالعبون للفحص بش�كل أس�بوعي 

خالل املوسم.
ودخل أفراد األندي�ة ال�16 اعتبارا من مطلع 
األس�بوع، يف عزل�ة تام�ة يف مدينت�ي داليان 
وس�وجو القريب�ة م�ن ش�نغهاي، تحضريا 

لنطالق املوسم.
وس�يتم تقييد حركة الالعبن واملدربن وكل 
املعني�ن، حيث س�يلزمون بالبقاء يف الفندق 
يف ح�ال ل�م يكونوا يف املباري�ات أو الحصص 
التدريبي�ة. وكج�زء م�ن اإلج�راءات املتخذة 
لخلق »فقاعة« آمنة، لن يسمح ألي شخص 
برؤي�ة عائلته، وس�يمكث كل أفراد الفرق يف 

فندق واحد يف كل من املدينتن.
وتقام كل املباريات من دون جمهور.

وكان م�ن املقرر أن ينطلق املوس�م يف الصن 
يف ش�باط املايض، لكنه أرجئ بس�بب تفي 
الف�ريوس الذي ظه�ر للم�رة األوىل يف كانون 
األول/ديسمرب يف مدينة ووهان وسط البالد، 
قب�ل أن ينترش يف العالم ويتس�بب بأكثر من 
610 آلف حال�ة وفاة من أص�ل أكثر من 14 

مليون إصابة معلنة.
ويف انطالق املوس�م، تقام مب�اراة بن حامل 
اللق�ب غوانغج�و إيفرغران�دي ال�ذي يدربه 
اليط�ايل فابي�و كاناف�ارو م�ع حام�ل لقب 
الكأس شنغهاي ش�ينخوا يف داليان، وأخرى 
يف  هوانغ�اي  وكينغ�داو  زال  ووه�ان  ب�ن 

سوجو.

ضوء أخضر النطالق الدوري الصيني  اكد انه االفضل بعد ميسي..

أتاالنتا يرفض 

بيع زاباتا 

التلتيكو مدريد

اربع عروض لخاميس لمغادرة ريال مدريد

اتالنتا
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مصطلحات ادبية
القافية

القافية يف اللغـة : مؤخر العنق ــ ويف اصطالح العروضيني هي آخر البيت 
، سـواء أكانـت الكلمـة األخرية منـه عىل زعـم )) األخفـش (( كلفظة ) 
موعـد ( يف قول زهري: تـــزّود إلــى يـــوم الـمـمــات فـإّنــه  ولــو 

كرهـتــه الــنـفـس آخـر مــوعــد
أو كمـا قـال الخليل : هي من آخر سـاكن يف البيت ، إىل أقرب سـاكن يليه 
مع املتحرك الذي قبله . وعليه تكون القافية .وتنقسـم إىل قسمني: مطلقة 
ومقيدة.إنَّ مصطلح »القافية« مصطلح قديم، يرتبط بالشـعر منذ عرفته 
العربيـة؛ ألنَّ القافية أوضح ما يف البيت الشـعري، وعندها ينتهي، وترتّكز 
فيهـا العنايـة. وإذا كان »البيـت« عـدًدا متسـاوًيا من املقاطـع الصوتّية 
املنّظمة بطريقة مخصوصة بحيث يتساوى كّل بيت يف القصيدة مع اآلخر، 
فإّن القافية تشتمل عىل »املقطع املّتحد« يف القصيدة كلّها يف أواخر األبيات

طرائف من التراث 

هنـاك العديد مـن الطرائف التـي حملتها لنا كتـاب الرتاث 
العربـي املختصـة بـادب الطرفة والنـوادر التـي يزخر بها 
التاريـخ ومن هذه الطرائف اخرتنا لكـم هذه الطرفة حيث  
تـزوج أعرابـي امـرأة ثانيـة وكانـت الزوجتان مـن ممن 
يحفظن الشـعر  العربـي القديم فـدارت بينهمـا محاورة 

شعرية فقالت الثانية لألوىل :                                             
و ما يستوي الثوبان ثوب به البالء * * * و ثــوب بـأيـدي 

البائعـيـن جـديــد
فقالت األوىل :

ل فؤادك حيث شـئت من الهـوى * * مــــا الــحــب  نقِّ
إال لـلـحـبـيـب األول

كـم منـزل يف األرض يألفـه الفتـى * * و حـنـيــنـــه 
أبــــــدا ألول مـــنـــزل

فحدثت بينهما بعد ذلك معركة باالواني املنزلية !
8

الثقافـي

عمار كامل داخل.. مقامات الشعر!!

ثقافة

 تحيلنـي تراجعات الشـعر، املشـاع عرب وسـائل التواصل 
االجتماعي، اىل حقيقة تشبه الفجيعة، الننا نعيش هيجاناً 
اليفيد الحقيقة الشـعرية بيشْء ، ثمة خواطر ركيكة نجرب 
عىل ان نتابعها عىل انها شـعرا، وحني نكتشـف اننا نسري 
يف الطريـق الخطـأ، نطش قلقنـا، عنـد كل االتجاهات، لم 
يعـد ثمة امـل  من ان الشـعر العراقي هو املقـدم، او كما 
قـال محمود درويـش، رغم اني اجد يف اشـارته الكثري من 

املجاملة.
انـك اذا اردت ان تتعلم الشـعر عليك ان تذهـب اىل العراق، 
كانـت هذه االشـارة وغريهـا، تصلح وتوثـق لزمن ماقبل 
االستسـهال، او مـا اسـميه، الرغبـة يف االنتشـار، وتحت 
هـذه الخطـوة تراجعـت  مهمات التلقـي، وغدا املنشـور 
واملعلـن ال يؤثر بالعقل الجمعي، وال يرتك اثراً يمكنه اعادة 
بعـض من هيبة القصيدة وممكناتهـا،  ومثل هذا االعمام 
يوقعنـا بورطـة جدل قد النصـل معـه اىل درب يوصلنا اىل 
غاياتنـا املرجـوة، لهذا عمدنا اىل كشـوفات، خـارج عالم 
التواصـل، لنعرف ان هناك الكثري من اولئك الذين تسـامت 
شـاعريتهم، وتعالـت معارفهـم التـي تطـورت من خالل 
قـراءات وحفوظات ملسـارات الشـعر العراقـي والعربي، 
نضجـت تجاربهـم، او هـي يف طـور النضجـوح، فقدموا 
نصوصهم من خالل الصحـف واملجالت التي التتهاون مع 
بنـاءات النص ودالالته وخطـوط اشـتغاله اللغوية، ومن 

هـؤالء عمـار كامـل داخـل.
سـعى عمـار اىل توضيـح وجـوده 
مهمـني  ممريـن  عـرب  النـي، 
واساسيني، اولهما قراءاته للتجربة 
الشعرية السـتينية بدقة الفاحص 
املدقـق، والحافـظ للمتغـري الـذي 
قادته الشعرية الستيتية، وثانيهما 
ولوج مدن الشـعر العاملي املرتجم،   
الذي منحه فرض لتفكيك الكيفيات 
التـي تخلـص الصـورة الشـعرية، 

ومشـهديتها، ولحظات اندماجها مع 
الثيم املتالحقة التي توصل اىل الغايات واملقاصد.

يف نصوصـه االوىل يقـع الشـاعر تحـت هيمنـة السـياب. 
ونـازك.. والبياتـي.. ثـم يتحول الدهـاش تـام اىل تجارب 
سعدي يوسف وبلند الحيدري وحسب الشيخ جعفر، ومع 
ضيـق الفكرة واتسـاع التجربة، صار يبحـث عن مخلص 
وجدانـي، يجعله يؤمن بقدراته الذاتية، وتعــزيز مسـاره 

بالتفرد وربما االبتكار.
لـم يعد عمار كامل داخل، يشـبه  ما تأثـر به، راح  يحاول 
التخلـص مـن هيمنـة االجيـال بكاملها، شـيد بعض من 
همومة بنصـوص تجاوزت العام، وقدمت ما يوكد وجوده 
الشـعري، مع قلق يشـوبه االرتباك، النه حتـى اللحظة ال 
يعرف اين تسـتقر به املسافات الشعرية مع هذا التشظي  
واالكثـار، يقرأ كل ما يمكن قراءته، علـه  يعرف املقاصد، 

وببطء يعود اىل االنكسار، والتأمل.
 لغـة عمار تهتم باملألـوف اليومي، عـرب رسديات صورية 
اجدهـا يف مـرات كثـرية تنـزاح بأتجـاه الرسديـة النثرية 
التـي تهتـم بالفكـرة دون اهتمامها باملوسـيقى  والروح 
املغايـرة، يظـل عمـار  ، الولد الجنوبي الذي لبس مسـوح 
الشـعر، الصـوت االبرز  يف جيـل، لم تكتشـف معامله بعد، 
النهـم يتواجودن داخل زحمة حياتية مضطربة وقاسـية، 
يتأملون خالصهـم بنبش الهـم الجمـــــعي، وصياغته 

شعراً.

شوقي كريم حسن 

طارده النظام السابق وهمشته الحكومات المتعاقبة !

ماجد كاظم علي.. »إنسكلوبيديا« الثقافة العراقية الذي أنتج أكثر من )220( كتابًا أدبيا وسياسيا 
المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

ي��رى الناقد والم��ؤرخ صباح 

الم��ؤرخ  ان  كاظ��م  محس��ن 

والباحث والقاص والش��اعر 

وال��روايئ ماج��د كاظ��م عيل 

الثقاف��ة  إنس��كلوبيديا  ه��و 

العراقية الذي أنتج أكرث من 

)220( كتابًا أدبيا 

ويتمتـع بقـدرة فائقـة عىل حفظ 
والحضـارات  الشـعوب  تاريـخ 
واملـدارس األدبية وعـىل الرغم من 
ان البعـث الصدامي طارده وحكمه 
باإلعـدام  اال انـه  مهمش يف الوقت 

الحارض !.
وقـال كاظم يف قـراءة نقدية خص 
بهـا )املراقـب العراقـي( : بمفارق 
التاريـخ ،و مفازاتـه ، ومراحلـه، 
تظهـر شـخصيات تتسـم بالنبوغ 
العلمـّي والثقـايفّ  ويفـرس علمـاء 
النفس تلك الحاالت:  بعوامل البيئة 
،والجينات الوراثية،  واالستعدادات 
الذاتية لدى تلك الشخصيات املبدعة 
املنتجة املضحية للمجتمع  للعطاء 
بالوعي والجمـال  وأبرز ما أنجبته 
النارصيـة مـن تلـك الشـخصيات 
والباحـث  املـؤرخ  املوسـوعية 
والقاص والشاعر والروائي  »ماجد 
كاظـم عـي » ..فالقـدرات العلمية 
الهائلة بالتنوع بهذا العطاء الغزير 
والثـر واملتنوع كرس جهـده لِينتج 
أكثـر مـن )220( كتابـاً بمختلـف 

األجناس األدبية .
املؤتمـرات  جمعتنـا   : واضـاف 
ومـدن  بالنارصيـة  الثقافيـة 
أخـرى ..بعـد 2003  كانـت هناك 
والفـن  والفكـر  األدب  مؤتمـر 
بالنجـف وبالطريـق طـوال أكثـر 
مـن )300كلـم( كان يحكي يل عن 
بالكتابـة  ..وطريقتـه  مؤلفاتـه 
..وغـزارة  ..والتنـوع  ..والثـراء 
أن  وتمنيـت  املعلومات..ظننـت 
يكـون ))وزيـر الثقافـة(( ملوقفه 

الوطني وسـجنه بالسـتينيات من 
القرن املايض واملالحقات واملراقبات 
ملوقفـه  البعـث  زمـن  يف  اليوميـة 
الوطنـي ..ولم يتم له  حتى تسـنم 
)رئيـس إتحـاد األدبـاء ال بالعراق 
وال بالنارصيـة( ..بالطبع الجحود 
والتنكر للشـخصيات الوطنية وارد 
بهذا الزمان فالذي يصعد ويتسـلق 
مـن رجـاالت العهـد السـابق ومن 

مداحيه ومطبليه .
واشـار اىل ان التهميـش يالحق كل 
مخلـص، ووطني، ونزيـه لآلن ولو 
كان هـذا الرجـل يف أي بلـد أوربـي 
ألقيمـت له النصـب والتماثيل أمام 
املكتبـات، واملدارس لجهوده الفنية 
واألدبيـة فقـد تخـرج مـن تحـت 
معطفـه آالف مـن املبدعـني الذين 
يتصدرون املشـهد الثقـايف بالعراق 
والنارصية لكن ومع االسف الشديد 
لم يجـد أي اهتمـام حقيقي حيث  
ال وزارة الثقافـة اهتمـت به طوال 
17 عامـاً وال إتحـاد األدبـاء كرّمه 
يف بغـداد وتلك هـي الطامة الكربى 

حني ٌيكرم من صفق للدكتاتورية؟ 
ويهمش من عـرض حياته للخطر 

من أجل الحرية ! .
 وتابع :ان اإلنسكلوبيدي املوسوعي 
»ماجـد كاظم عـي« تميـز بقدرة 
فائقـة عىل حفظ تاريخ الشـعوب 
األدبيـة  ،واملـدارس  والحضـارات 
خدمتـه  لـذا  والرتاثيـة  والفنيـة 
..حـني  الـذكاء  وحـدة  الحافظـة 
زرتـه ببيته أذهلـت ملكتبته وركام 
املخطوطات أكثر مـن 20 رواية لم 

  - تطبـع بعـد  ليس أقل مـن -400 
صفحة .. فضالً عن طباعته مجلة 
النبـع الشـهرية من الحريـة لليوم  
هو الذي يعدها ويطبعها ويوزعها 

مجاناً .
للفضائيـات  بحواراتـي  ناشـدت 
بالنارصيـة  املحـي  واإلعـالم 
باإلهتمام به لكن اليوجد مسـؤول 
محـي يحـرتم الثقافـة الـكل من 

األقضية والنواحي ..
إن تلك الرمـوز الثقافيـة التي هي 
العناويـن للمـدن نأمـل أن ُيحتفى 
بهـا وًتكــــرم بحيــــاتها أمام 
األبنـاء  ،وبوجــــــود  أنظارهـا 

واألحفاد ..
قمة الجحود نكران مايقدمه املبدع 
ملدينته ،ووطنه ،وأمته، واإلنسانية 
.. الرمـوز اإلبداعيـة بـكل مدينـة 
اليتجاوز عـدد أصابـع اليدين نعم 
ربما من يحملـون الهوية الثقافية 
أكثر مـن 100 لكن املثقـف واملبدع 
الحقيقي عملة نـادرة ونأمل طبع 
خدمـة  ومؤلفاتـه  مخطوطاتـه 

للثقافة .
وختم :ان ماجـد كاظم عي مواليد 
وباحـث  كاتـب   1944 النارصيـة 
واديـب وشـاعر اصـدر 228 كتابا 
يف مختلـف شـؤون االدب واملعرفة 
وقصـص  والسياسـة  والتاريـخ 
االطفـال وقد اصدر مجلـة ثقافية 
وتراثهـا  قـار  ذي  بـادب  خاصـة 
ب125 عـددا وملدة 13 عاما متتاليا 
وهـو عضـو اتحـاد ادبـاء ذي قار 
واتحادات ومنظمات اخرى واتحاد 
االدباء والكتـاب العراقيني والعرب 
ونشـــــر اكثر من خمسـة االف 
واملجـالت  الصحـف  يف  مـــــادة 
العــــــراقية والعربية واالجنبية 
والفيس بوك وهوسـجني سـيايس 
ملدة 15  سـنة وبمدد ترتاوح بني 3 
سنة و5سـنة و7سـنة تم اعتقاله 
يف زمن البعث مـن 1968 اىل 2003 
43 مـرة وحكم باالعدام عام 1963 
ولكنـه تخلص منـه بمعجزة وهو 
حاصل عىل ثالث شهادات دكتوراه 

فخرية.

صباح محسن كاظمماجد كاظم

املراقب العراقي/ متابعة...
الشـيطان   « بعنـوان  قصصيـة  مجموعـة 
يف حـرة النسـاء« هـو أول مؤلـف لفـؤاد 
البسطاوي افتتح به مسريته يف التأليف بينما 

ننتظر بشغف أيضا رواية سيصدرها قريبا.
و عندما نقرر الغوص يف ثنايا هذا املؤلف نجد 
أنه عالج مجموعة مـن القضايا االجتماعية 
خاصة برباعـة فائقة إذ خلق تشـابكا بينها 
ممـا يزيل السـتار عن الغموض الـذي تمثله 
الظواهـر  بـني  مـن  و  املجتمعـات.  داخـل 
التـي حـازت بحـروف مـن ذهب مكانـا لها 
بـني الصفحـات: الخيانـة مقابـل الوفاء ثم 
االنحطـاط األخالقي الغربي اللئيم ما يختلف 
و رؤيتنا للمستوى الثقايف و األخالقي للغرب 
الذي لطاملا حسـبنا أنه بلغ من الرقي منتهاه 
، لينتقـل بنا إىل عالم اتخذ مـن الحب حكاية 
مأسـاوية انتهـت بالفشـل بسـبب السـعي 
وراء األمـوال و الطمع الذي تغلغل يف القلوب 
ليزيح معاني الحب بأكملها. و بما أن التعليم 
الركيـزة األقوى يف كل مكان و زمان لم يغفل 
الكاتـب عنه يف مجموعتـه القصصية و رسد 
لنـا يوميـات طالـب أمـى مجـدا و أصبح 
بعدهـا من املهملني لدراسـته بـل و أصبحت 
مـن الثانويـات بعدمـا الزمتـه تلـك الرفقة 
الفاسـدة التي قلبت حياته رأسا عىل عقب و 
التـي رمته يف بحور اإلدمـان القاتل، ليتطرق 

الكاتـب بذلك ألحد أكرب املشـاكل التي تخص 
الفئة الشـابة ، ليلخص بعدها قصة الشـاب 
بعبارة تشع حسـنا تقول » الحالل كنز و إن 
كان قليل املنـال«. و يف رحالت أخرى مع هذا 
املؤلف أحسسـنا يف أعماقنـا بلحظات تعاش 
فقـط و ال يكتـب عنهـا، و بنفـس الشـغف 

الـذي يجعلنـا نتحلـق حـول الجـدات و هن 
يحكـني قصصا منسـوجة بإتقـان اعتكفنا 
عـىل املجموعة القصصيـة لنتعرف عىل أزمة 
عاشـها العالـم أجمـع و مـرارة تذوقها عىل 
يد صغري قاتل يدعـى فريوس كورونا، مرارة 
مصحوبة بالحكمـة التي جاء ليحقننا بها و 
يغادر. و ما كانت هاته املجموعة القصصية 
الشـاملة لتنى األطفال الذي ال بيت يأويهم 
و ال حضن يدفئ برودة أجسادهم الصغرية و 
ال رحمة يف القلوب لتبادر و تنسـيهم خدوش 
الشارع التي ترسـخت يف أذهانهم و أفئدتهم 

الربيئة.
مؤلف » الشـيطان يف حرة النسـاء« طاقة 
ابداعية منبثقة من روح شابة بلغت مجامع 
رقـة األسـلوب و فصاحـة اللغـة وكـذا ثراء 
الفكـر ، لتكـون صفحاتـه مـرآة تعكس لنا 
وقائـع ذات أبعـاد اجتماعية معاشـة بارزة 
، اسـتغل الكاتـب أسـلوبه البالغـي املحض 
ليجعل ذهن القـارى يلتمس حقائق و خبايا 
تشد رغبته باالسـتمرار بني صفحات املؤلف 
.و بينما أنت تبحر ما بني يابسة أول فصل إىل 
أن تصـل ألعماق الفصل الثامن ، ستكتشـف 
رس عنوان املؤلف الذي فضل الكاتب أن يكون 
مـن بني الدوافـع لقراءة عملـه و البحث عن 
حقيقتـه هو اآلخر لتكتمل لـك الصورة املراد 

جعلها واضحة أمام منظورك.

»الخريف األخير« تكشف وحشية االحتالل األمريكي تجاه العراقيين
اصدار

نكايًة بكورونا وعزلِتها الوحشية

قرَّرُت أَْن أَكرَس قضباَن

هذِه العزلِة السوداء

وأَذهُب اىل غابٍة تستوطُن

قلَب املدينِة الضاحك

وأَختاُر منها شجرًة فارعًة

وكثيفَة األَغصاِن والحناِن

ُثمَّ أُعانُقها إِبتداًء من عروِقها
التي تمتُد عميقاً

يف جسِد األَرض

ُثمُّ أُعانُق جذَعها

وأشمُّ بكلِّ كياني

رائحَة لحاِئها التي َتضوُع

بعبِق الِحّناِء والدارِم االنثوي

وبلهفٍة وشغٍف كونيٍّ

أُواصُل عناقي لشجرتي

وأَضُع قلبي عىل قلبها

وأَستمُع اىل نبِض أَغصاِنها
وكْم ستكوُن حنوناً ورؤوماً

لو أَنها إِنحنْت عيَّ

برأِسها االخِر الدايفِء الظليل

حّتى أَستمرَّ بعناقي لها
ُغْصناً ُغْصناً

وورقًة ورقَة
وَنْسغاً َنْسغاً

وفاكهًة فاكهة

أُعانُقها حدَّ التماهي والَتَجي

والحلوِل أَحُدنا يف اآلخر
حتى ُنصبَح كالنا واحداً

بعَدها نميش اىل َسْهٍل

مأهوٍل بالُخْرِة والهديل

ويتكوكُب دائماً كي ُيصبَح
فردوساً أَرضياً

إِحتفاًء بتوحدِّنا الروحي

الذي سُيشيُع البهجَة والخرَة

والحبَّ الذي هَو

أَكثُر حقيقًة وجماالً وبقاًء

من ” كوفيد ” الخادِع

والَقَتلـِة  الَحْمقـى  وُطغاِتـِه 

والشياطني

سعد جاسم

العناق نكايًة بكورونا

املراقب العراقي/ متابعة...
صـدر حديثـا عـن دار النخبـة للنـر 
بعنـوان  جديـدة  روايـة  والتوزيـع، 
»الخريف األخري« للكاتب العراقي عادل 
رافـع الهاشـمي، تقع الروايـة يف 155 
صفحة مـن القطـع املتوسـط. يقول 
املؤلـف يف مقدمـة الروايـة: »حديثة... 
ضفـاف  عـىل  الغافيـة  املدينـة  تلـك 
الفـرات.. لـم تكن غافيـة تلـك الليلة، 
مغمضة العينني فقـط!، وهل ينام من 
بـه ألم؟! لم تعد ضفـاف الفرات تزدان 
بأشجار الغرب والصفصاف غرقت تلك 
الرمال التي كان يسـهر عليها الشباب 
مع ضوء القمر ورائحة الشـواء تفوح 
مـع الدخـان املتصاعـد من )سـكف( 

سمك الكطان.
استطاع عادل الهاشمي رسم وتشكيل 
الواقعية الجدلية ألحداث بالد الرافدين 
متخيـال بلدته »حديثة« مهـد األحداث 
،عليها تحركت شخوص الرواية وفيها 
كتب املؤلـف أحداث روايته لناس عاش 
وتعايـش معهـم وآخـرون رحلـوا عن 

عاملنـا، حرص املؤلف األحـداث يف ثمان 
فصول سـجل فيهـم أحـداث الرواية » 
أنـني النواعـري، ذات صبـاح يف حديثة، 
أنـت لـن تـدوم يل، أخـاف الذكريـات، 

ألقـت البكاء، ملـاذا تعتقلـون زوجتي، 
الفضيحـة الكبـرية، ليلـة القبض عىل 
الضحيـة« هنا نجد املؤلـف يصف بناء 
الروايـة مـن حيث املكان والشـخوص 
وكأنـه عرض تقديمي لألحـداث يقول 
الـراوي: أمـا البسـطاء مـن السـكان 
املحيطـني )بصعدة الحي العسـكري( 
فقـد، أيقنـوا أن ال يشء يمـر يف الحياة 
عبثـا، حتـى الظلـم الـذي ران عليهم، 
ألجـل أن يتعلمـوا، ألجـل أن يعـوا، كل 
العراقيـني عليهم أن يعوا!!.. أن يتسـع 

افق تفكريهم وتتعمق حكمتهم.  
املحكمـة  تحقيقـات  خـالل  نـرت 
الجنائيـة لقوات املارنـز، تقارير رسية 
داخليـة يف هـذه القوات تبـني إنه وجد 
لـدى الجنـود )وحتمـا لـدى عـدد من 
القـادة العسـكريني( أن هناك شـعورا 
لديهـم بـأن حيـاة املدنيـني العراقيني 
األبرياء ليست مهمة بقدر أهمية جنود 
املارينـز، وان مقتـل أولئـك أمـر عادي 
مهمـا كان عددهـم، وان ذلـك عندهم 

ليس سوى حادث مؤسف وحسب!

قصة قصيرة

جلـس يف املقعد املقابـل يل ، يف املقهى ، كان 
يرتـدي ثوباً مخططـاً من الواضـح أنه من 
املجانني الذين أفلتوا من مستشفى األمراض 
النفسـية ، فقد كثروا يف شوارع املدينة هذه 
األيـام ، مـع دخـول الدبابـات األمريكية إىل 
املدينـة .. نظـر إيلَّ بعينـني ذابلتـني .. طلب 
)سـيجارة( .. أعطيتهـا له بعد أن أشـعلتها 
.. أطفأهـا حاملـا أخذهـا .. ووضعهـا عـىل 
أذنـه اليـرسى .. ثم وقف متطلعـا اىل وجوه 
الجالسـني.. جلس .. التفت يميناً ويساراً .. 

ثم سألني :
-  أين شابلن ؟

 - نعم ؟!
-  شاريل شابلن ، أين هو؟!

تمعنت إىل الجدران لعـي أجد صورة معلقة 
لـه ، أوحت للمجنون بهذا السـؤال .. لكن ال 
توجـد ! .. ال أعـرف ماذا سـأقول لـه؟ ، هل 
أقول له ؛ إن صاحبك يا هذاقد مات منذ ربع 

قرن؟.. فقلت له :  وماذا تريد منه؟!
 - أريد أن أحتج .

-  تحتج ؟!
-  نعـم ! .. أحتـج .. فأنـا مواطـن ، وهـذا 
حقـي ، لقـد رأيته قبـل حوايل أربعني سـنة 
يرسل صبياً معه يحطم زجاج منازل الناس 
بالحجارة من أجل أن يبيع زجاجاته البائرة 
! .. وهاهـو اآلن قد أرسـل صبيانه إلينا بعد 
أن ضحكنـا وضحكنا ليحطموا زجاجنا كي 
نبكي دموعاً من شـظايا االنكسارات .. لقد 
رأيت كل زجاج البنايات محطماً بعد ان كان 
جميال .. فلم أجد يف ذاكرتي غريه ، فأين هو 

؟ أريد أن أحتج !..
وضـع سـيجارته يف فمه ، وتركنـي دون أن 
يشـعلها وخـرج راكضاً حاملـا رأى رتالً من 
الناقـالت األمريكيـة ، مـرت عـىل الشـارع 

أمامنا ، وهو يصيح :
- أنا أحتج ! .. أنا أحتج ! ..

احتجاج الى شابلن 

 حميد عمران الشريفي

محتوى كتاب

»الشيطان في حضرة النساء« قصص تكشف االنحطاط األخالقي الغربي



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

جاء يف الكايف الرشيف عن ابي محمد الجواد عليهما 
والليايل حتى  األيّام  »والله ال تميض  قال:  انه  السالم 
والباطل«  الحّق  بني  به  يفّرق  ذكراً  ولداً  الله  يرزقني 

)الكايف : 1 / 320( .
ولد االمام الجواد)عليه السالم( يف شهر رمضان من 
مضت  ليلة  عرش  لسبع  ومائة  وتسعني  خمس  سنة 
وكانت  الجمعة  ليلة  منه  للنصف   : وقيل  الشهر  من 

والدته يف املدينة .
وقال ابوه االمام الرضا عليه السالم عنه بعد والدته: 
عىل  بركة  أعظم  مولود  يولد  لم  الذي  املولود  »هذا 
أبيه  : 321/1(، وعاش يف ظّل  )الكايف  شيعتنا منه« 

)عليه السالم( حوايل سبع سنني.
االمام  عاشها  التي  القليلة  السنوات  من  وبالرغم 
الرشيف  عمره  مراحل  ان  اال   ، السالم  عليه  الجواد 
عارص  فقد  بالحق،  تنطق  راية  التأريخ  يف  جعلت 

االمام ثالث مراحل يف عمره الرشيف:
املرحلة االُوىل: سبع سنوات وهي حياته يف عهد أبيه 
ـ   ) هـ    195( سنة  ولد  حيث  السالم(  الرضا)عليه 
اإلمام  واستشهد  ـ  العبّايس  األمني  محمد  حكم  ويف 

الرضا)عليه السالم( يف صفر من سنة )203 هـ (  .
املرحلة الثانية: خمس عرشة سنة وهي حياته بقية 
حكم املأمون من سنة )203 هـ ( اىل سنة )218هـ 

.)
بلغت  وقد  املأمون  حكم  بعد  حياته  الثالثة:  املرحلة 
سنة  من  أي  املعتصم  حكم  أيّام  من  سنتني  حوايل 

)218 ـ 220 هـ (.
يف  تعاىل  الله  خليفة  بكونه  السالم(  )عليه  وإمتاز 
خلقه وإماماً لهم وهو لم يزل حديث السن وقد اجاب 

اثارت  الذين  املشككني  البعض من  السالم عىل  عليه 
الروايات  يف  كما  السالم  عليه  سنه  حداثة  شكوكهم 

التالية:
جاء يف الكايف الرشيف يف كالم البي جعفر عليه السالم  
يقول الراوي فيه : رأيت أبا جعفر )عليه السالم( وقد 
رأسه  اىل  انظر  اليه وجعلت  أنظر  فأخذت  خرج عيلّ 
أنا  فبينا  بمرص،  ألصحابنا  قامته  ألصف   ، ورجليه 
يف  احتج  الله  ان   ! )يا عيلّ   : فقال   ، قعد  كذلك حتى 
}َوآتَيْنَاُه  ، فقال:  النبوة  اإلمامة بمثل ما احتج به يف 
أَْربَِعنَي َسنًَة{  ُه{ }َوبََلَغ  أَُشدَّ ا بََلَغ  اْلُحْكَم َصِبيًّا{ }َوَلمَّ
أن  ويجوز  صبي  وهو  الحكمة  يؤتى  أن  يجوز  فقد 
 / 1 : الكايف  اُصول  ابن األربعني سنة()  يؤتاها وهو 

.) 315
سيدي  يا  الرواة:  الحد  جوابه  يف  السالم  عليه  وعنه 
)وما   : فقال   ، سنك  حداثة  عليك  ينكرون  الناس  ان 
الله  قال  لقد   ، عزوجل  الله  قول  ذلك  من  ينكرون 
ِذِه َسِبييِل  عّزوجّل لنبيه )صىل الله عليه وآله(: } ُقْل َهٰ
أَْدُعو إىَِل اللَِّه ۖ َعىَلٰ بَِصريٍَة أَنَا َوَمِن اتَّبََعِني ۖ { فو الله 
ما تبعه إالّ عيل)عليه السالم( وله تسع سنني وانا ابن 

تسع سنني( )اُصول الكايف : 1 / 315( .
وتناول التأريخ احداثاً كثرية عن حياة االمام الجواد 
فقد  وسياسته  وحكمته  علمه  سيما  السالم  عليه 
األخالق  و  الفقه  من  كثرية  احاديثا  عنه  الرواة  نقل 
عليه  الله  صىل  الله  رسول  عن  القرآني  التفسري  و 
وآله وعن جده االمام عيل عليه السالم، وكان مرجعا 
العلمية  الساحات  يف  الشبهات  جوالن  عند  للسؤال 

والفكرية .فقد جاء عن الكليني صاحب كتاب اصول 
الكايف انه قال : )سئل أبو جعفر الثاني )عليه السالم( 
: يجوز أن يقال لله  إنه يشء؟ قال : نعم يُخرجه من 
 : الكايف  التشبيه() اُصول  التعطيل وحد  الحدَّين، حّد 

. )64 / 1
جواب  يف  الصدوق  للشيخ  التوحيد  كتاب  يف  وجاء 
)سألت   : الرواة  ألحد  السالم  عليه  الجواد  االمام 
ما   : السالم(  )عليه  الثاني  عيل  بن  محمد  جعفر  أبا 
معنى الواحد ؟ فقال : املجتمع عليه بجميع األلسن 

بالوحدانية ( )التوحيد للصدوق / 82 (.
للدين  ورساجاً  للعلم  منبعا  السالم  عليه  فكان 
فيه  ما  اىل  ويهديهم  الحق  اىل  طريقهم  للناس  ينري 
وتعرض  واجداده  آبائه  خطى  عىل  فسار  صالحهم 
اىل مضايقات وتحجيم تقيد تحركاته من قبل الدولة 
العباسية الحاكمة املتمثلة باملعتصم الذي اتبع سرية 
من سبقوه بالتسلط عىل رقاب ائمة اهل البيت عليهم 
الوحشية  القمع  اساليب  باتباع  واتباعهم  السالم 

واالقصاء والتهجري.
عليه  الجواد  االمام  قضاها  التي  الزمنية  الفرتة  ان 
السالم يف خالفة املعتصم ليست باملدة املديدة, لكنها ال 
تزيد عىل السنتني كما تقدم ذكره يف اعاله، واملعروف 
عىل  استحوذ  الفرتة  تلك  يف  املناصب  عىل  الخوف  ان 
أئمة  من  بالخوف  فاستشعارهم  العباس  بني  قلوب 
اهل البيت ما كان وليد حكم املعتصم بل كانت جذوره 

ترضب يف عمق التاريخ منذ عرص الرسالة.
ومن هنا تحتم عىل املعتصم العبايس استدعاء االمام 
الجواد عليه السالم اىل بغداد عاصمة الدولة العباسية 
السالم يشكل  عليه  الجواد  االمام  لكون وجود  آنذاك 

االمام من قاعدة شعبية  ملا يملكه  خطرا عىل دولته 
لألمة، و ليكون بجواره ويسكن خوفه كل ذلك خشية 

االنقالب وانتقال الحكم.
بدأ  بغداد،  اىل  عليه  الله  صلوات  االمام  مجيء  وبعد 
ان سمع  بعد  وقتله  يبيت الغتياله  العبايس  املعتصم 
بما اشتهر به بني املسلمني من العلم والحنكة يف الدين 
دؤاد  أبي  ابن  صاحب  زرقان  عن  روي  فقد  والفقه, 
قايض املعتصم قوله : ) رجع ابن أبي دؤاد ذات يوم 
من عند املعتصم وهو مغتّم فقلت له يف ذلك ، فقال 
وددت اليوم اني قد مت منذ عرشين سنة ، قال قلت 
له : ولم ذاك ؟ قال : ملا كان من هذا االسود أبي جعفر 

محمد بن عيل بن موىس اليوم بني يدي أمري املؤمنني 
إن سارقاً   : قال  ؟  ذلك  : وكيف كان  له  : قلت  قال   ،
تطهريه  الخليفة  وسأل   ، بالرسقة  نفسه  عىل  اقّر 
الفقهاء يف مجلسه  لذلك  ، فجمع  الحّد عليه  بإقامة 
وقد أحرض محمد بن عيل فسألناه عن القطع يف اي 
موضع يجب أن يقطع ؟ قال : فقلت : من الكرسوع .
اليد هي  : ألن  : قلت  : وما الحجة يف ذلك ؟ قال  قال 
 { التيمم  يف  الله  لقول  الكرسوع،  اىل  والكّف  االصابع 

َفاْغِسلُوا ُوُجوَهُكْم َوأَيِْديَُكْم { واتفق معي ذلك قوم .
وقال آخرون : بل يجب القطع من املرفق ، قال : وما 
الدليل عىل ذلك ؟ قالوا : ألن الله مّلا قال: ) وايديكم اىل 

املرافق ( يف الغسل دّل ذلك عىل ان حّد اليد هو املرفق .
قال : فالتفت اىل محمد بن عيل )عليه السالم( فقال 
: ما تقول يف هذا يا أبا جعفر ؟ فقال : قد تكلم القوم 
فيه ياأمري املؤمنني ، قال : دعني مّما تكلموا به ! اي 
 ، املؤمنني  ياأمري  هذا  اعفني عن  قال:  ؟  عندك  يشء 

قال : اقسمت عليك بالله مّلا اخربت بما عندك فيه .
انهم  اقول  اني  بالله  عيلّ  أقسمت  اذا  أّما   : فقال 
ان يكون من  القطع يجب  ، فإن  السنّة  اخطأوا فيه 
وما   : قال   ، الكّف  فيرتك   ، االصابع  اُصول  مفصل 
الحجة يف ذلك ؟ قال : قول رسول الله : السجود عىل 
 ، : الوجه واليدين والركبتني والرجلني  سبعة أعضاء 
فإذا قطعت يده من الكرسوع أو املرفق لم يبق له يد 
يسجد عليها وقال الله تبارك وتعاىل : } َوأَنَّ اْلَمَساِجَد 
ِللَِّه { يعني بهذه األعضاء السبعة التي يسجد عليها 

) فال تدعوا مع الله أحداً ( وما كان لله لم يقطع .
قال : فأعجب املعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من 

مفصل األصابع دون الكّف .
قال ابن أبي دؤاد : قامت قيامتي وتمنّيت أني لم أك 

حيّاً .
قال زرقان : قال ابن أبي دؤاد : رصت اىل املعتصم بعد 
واجبة  املؤمنني عيلّ  أمري  ان نصيحة   : ، فقلت  ثالثة 
وما   : قال   ، النار  به  ادخل  أني  أعلم  بما  أكّلمه  وانا 
هو ؟ قلت : اذا جمع أمري املؤمنني يف مجلسه فقهاء 
رعيته وعلماءهم ألمر واقع من اُمور الدين ، فسألهم 
عن الحكم فيه فأخربوه بما عندهم من الحكم يف ذلك 
، وقد حرض مجلسه أهل بيته وقّواده ووزراؤه وكتّابه 
يرتك  ثّم   ، بابه  وراء  من  بذلك  الناس  تسامع  وقد   ،
أقاويلهم كلهم لقول رجل شطر هذه األمة بامامته 

، ويّدعون أنّه أوىل منه بمقامه ثم يحكم بحكمه دون 
حكم الفقهاء ؟

: جزاك  ، وقال  له  نبّهته  ملا  وانتبه  لونه  : فتغري  قال 
الله عن نصيحتك خرياً . قال : فأمر اليوم الرابع فالناً 
 ] السالم(  الجواد)عليه  اي   [ يدعوه  بأن  وزرائه  من 
اىل منزله فدعاه فأبى ان يجيبه وقال)عليه السالم(: 
قد علمت اني ال أحرض مجالسكم ، فقال : إني انما 
وتدخل   ، ثيابي  تطأ  ان  واحّب  الطعام  اىل  ادعوك 
من  فالن  بن  فالن  احّب  فقد   ، بذلك  فأتربّك  منزيل 
منها  طعم  فلّما  اليه،  فصار  لقاءك،  الخليفة  وزراء 
يقيم  ان  املنزل  رب  فسأله  بدابّته  فدعا  السّم  أحس 
 ، لك  خري  دارك  من  خروجي   : السالم(  قال)عليه   .
فلم يزل يومه ذلك وليله يف خلفة حتى قبض )عليه 

السالم( () بحار االنوار : 50 / 5 ـ 7 .(.
وقد روي : ) أّن املعتصم جعل يعمل الحيلة يف قتل أبي 
جعفر )عليه السالم( وأشار عىل ابنة املأمون زوجته 
جعفر  أبي  عن  انحرافها  عىل  وقف  ألنّه  تسّمه  بأن 
اىل  فأجابته   .  .  . عليه  غريتها  وشّدة  السالم(  )عليه 
ذلك وجعلت سّماً يف عنب رازقي ووضعته بني يديه ، 
فلّما أكل منه ندمت وجعلت تبكي فقال : ما بكاؤك ؟ 
والله ليرضبنّك الله بفقر ال ينجرب ، وبالء ال ينسرت ، 
فماتت بعّلة يف اغمض املواضع من جوارحها ، صارت 
تلك  عىل  ملكته  ما  وجميع  مالها  فانفقت  ناصوراً 
 : االنوار  )بحار  االسرتفاد(  اىل  احتاجت  ، حتى  العّلة 

.)17 / 50
يوم   ) هـ   220  ( سنة  السالم(  )عليه  واستشهد 
الثالثاء يف آخر ذي القعدة يف الخامس والعرشين من 

عمره املبارك وهو اصغر االئمة عمرا.
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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

الحج في مدرسة أهل البيت )عليهم السالم(
واستمرار  قدرتها  وعظمة  قوتها  رمز  كله:  ذلك  بعد  وهي 
العبادة  هذه  تعّطل  أن  العابثني  أيدي  تستطع  ولم  حيويّتها. 
الحثيث إلفراغها من مضمونها  بالرغم من سعيهم  العظيمة 
ومحتواها الكبري، ويعود ذلك ألسباب منها: الدور الفاعل ألهل 
وأئمة  املرسلني،  سيد  فيهم  بما  السالم(  الوحي)عليهم  بيت 
الرسول  تابعوا  الذين  العظيم،  الرسول  أبناء  من  املسلمني 
والقرآن  الحكيمة،  خطاه  يف  وآله(  عليه  الله  الكريم)صىل 

العظيم يف توجيهاته السديدة.
فسلكوا سبيل الهدى بكل ما اُوتوا من حول وّقوة وحكمة، حتى 
بيّنوا معالم وتفاصيل هذه العبادة املهمة بشعائرها املتنوعة، 
وأرسوا دعائمها ترشيعاً وتشجيعاً، وحثوا عىل أدائها كل من 
يرتبط بهم من قريب أو بعيد، جّسدوا كّل ما قالوا يف سلوكهم 
آدم)عليه  لدن  من  العريق  تاريخها  ببيان  يكتفوا  ولم  البنّاء، 
وفضائلها   ، وآله(  عليه  الله  األنبياء)صىل  خاتم  اىل  السالم( 
عىل  عكفوا  وإنّما  االُخروي،  وأجرها  املادية  الدنيوية  وآثارها 

بيان فلسفتها شعرية شعرية، وعمالً عمالً، ونفذوا اىل أعماقها 
ليصّوروا عرفانها، بالعمل قبل البيان، وبالجنان قبل اللسان.

وشعائره  الحج  اىل  نظرتها  يف  البيت  أهل  مدرسة  تميّزت  لقد 
يُشار  بمميّزات أعطت الحّج، مضموناً خاصاً، وشكالً متميزاً 
عامة  املسلمني  لدى  يثري  وهو  بالبنان،  أتباعها  اىل  خالله  من 
أسئلة شتى عن مدى البعد املعنوي والسيايس املتميز لحّجهم 
عّمن سواهم، اقتداًء بأئمة أهل البيت املعصومني صلوات الله 

وسالمه عليهم أجمعني.
ويمكن تلخيص هذه املميزات يف عدة نقاط:

االُوىل: شّدة االهتمام املتمثل بالقول والعمل معاً.
الثانية: االهتمام املتميز بالشكل واملضمون معاً.

الثالثة: عدم اغفال البعدين السيايس والجهادي اىل جانب البعد 
العبادي.

الرابعة: تعميق البعد العبادي والعرفاني بشكل ملفت للنظر.
والسنة  الكتاب  ومقاصد  نصوص  تجاوز  عدم  الخامسة: 

بالرغم من كثرة التفريع والتفضيل.
وعرتته  وآله(  عليه  الله  األمني)صىل  الرسول  بيت  أهل  إن 
بمحكم  وآله(  عليه  الله  الرسول)صىل  قرنهم  قد  املعصومني 
الثقلني  حديث  يف  العظيم،  للقرآن  عدالً  واعتربهم  التنزيل 
يف  النجوم وغريها مما ورد  السفينة وحديث  الشهري وحديث 
تفسري آيات الذكر الحكيم، التي تشري اىل أنهم أهل الذكر ووالة 
األمر والحافظون لحدود الله، وأنهم الرّواد الصادقون االُمناء 
الزلل  من  الله  عصمهم  حيث  ورسالته،  جّدهم  رشيعة  عىل 
وآمنهم من الفتن واملطّهرون الذين يتسنى لهم تفسري الكتاب، 
بعد  الحسنة  االُسوة  يجعلهم  اقتفاًء  أثره  واقتفاء  ينبغي  كما 
رسول الله)صىل الله عليه وآله(، والقدوة املثىل التي ال يطمع 

يف ادراكها طامع.
إرساء  أن يكون منهجهم يف  الطبيعي جداً  ومن هنا كان من 
دعائم هذه الفريضة العظيمة، وتعظيم شعائر الله هو منهج 

القرآن املجيد وخطاهم اىل تثبيت قواعدها تبع لخطاه.
والقرآن املجيد قد كثّف اإلضاءة عىل بيت الله الحرام، وشعائر 
وعرفاناً،  وأحكاماً  وفلسفة  وتعظيماً  تاريخاً  العظام،  الحّج 
فجعله مركزاً للتوحيد وعتيقاً من براثن الرشك وقياماً للناس 
ومباركاً وهدًى للعاملني وأمناً للناس ومثابة لهم ومطهراً ومحالً 
والعاكفني  الحقيقية  الوحدانية  للطائفني حول محور  خاصاً 
لله  الوجه  إسالم  عن  الصادق  التعبري  فهو  السجود..  والركع 
والتسليم إلرادته العليا واملخترب الكامل لإلنسان الطائع باتجاه 
الكمال الالئق به، والبوتقة التي تصهر شوائب الورح وتمحو 

ما علق بها من أدران خالل مختلف مراحل الحياة.
لقد كانت لسريتهم الزاخرة بالعطاء العلمي والعميل والعرفاني 
كما كان لسعيهم الحثيث ـ إلرساء معالم الرشيعة اإلسالمية 
وقواعدها املحكمة ـ الدور الكبري واألثر البالغ يف تألق اإلسالم 
اإلسالمية  الرشيعة  عظمة  وتجلية  عام،  بشكل  واملسلمني 
حتى  أخّص  بشكل  الحّج  شعائر  وتركيز  خاص،  بشكل 
قامت  ما  قائماً  يزال  ال  الدين  إن   : السالم(  ورد عنهم)عليهم 
الشعائر يف  األمر مسؤولون عن رعاية هذه  الكعبة، وأن والة 
كل الظروف التي تمر بها االُمة اإلسالمية، وينبغي أن ال يحول 
بينهم وبني إقامتها أّي ضعف مايلّ، أو أّي خلل اقتصادي ينتاب 
الناس، حيث تخصص بعض ميزانية الدولة اإلسالمية إلحياء 

هذه الشعائر عىل مّر الدهور واألحوال.
البيت)عليهم السالم( وهي تعطي  نعم هذه هي مدرسة أهل 
وثقافتهم  نظريتهم  معالم  من  جداً  وملّخصة  موجزة  صورة 
اإلسالمي  الركن  هذا  واىل  ككل،  اإلسالم  اىل  بالنسبة  الربّانية 

العظيم بشكل خاص.
حكمة ترشيع الحج

حاول البعض أن يفرّس الحكمة يف ترشيع الحج بكونه »مؤتمراً 
يتعارفون  وفيه  واحد،  صعيد  عىل  املسلمون  يعقده  عاملياً 

ويتشاورون«.

إالّ أن الزائر لتلك األرض املقدسة يف املوسم ال يجد صدًى كبرياً 
والتعارف بني مختلف  اللقاء  أن  العاملي، كما  املؤتمر  ذلك  من 
الشعوب اإلسالمية، قّلما يرتك أثراً واضحاً ومهماً، ويف الغالب 
فإن األمر ال يتعدى أن يكون تعارفاً بسيطاً عىل أمل اللقاء يف 
فرصة اُخرى. والزائر لتلك الديار، قّلما يفكر يف هذا السبب عىل 
أنه الدافع وراء زيارته لألرض املقدسة، فالبد وأن هناك أسباباً 
أقوى، ووشائج تربط روح الزائر املسلم وتعّلقها بتلك الديار، 
فيهفو إليها كما يهفو الرضيع اىل ثدي اُّمه، رغم أن الزائر قد 
ال يكون رأى تلك الديار أو زارها من قبل، ومع ذلك نجده يحّن 
إليها حنني اإلبل اىل اعطانها، فما هو ذلك الرس الذي أودعه الله 
تبارك وتعاىل يف تلك األرض، بهذا الشكل الذي يجعل فؤاد املؤمن 
املاء وقد  الضمآن  إليها، ينظرها بعني خياله كما ينظر  والهاً 

حيل بينهما؟!

تحظى فريضة الحّج 
باهتمام المسلمين 
جميعًا، وتعتبر من 
الشعائر والعبادات 

التي يتفق على 
وجوب أدائها جميع 
المذاهب اإلسالمية.

كما تعّبر هذه 
الفريضة عن وحدة 

ااُلمة اإلسالمية 
واستقالل كيانها.

في ذكرى استشهاد جواد األئمة... الدروس و العبر في حياته » عليه السالم«

قال ابوه االمام الرضا عليه السالم عنه بعد والدته: 

»هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم بركة على 

شيعتنا منه« 

 عن ابي محمد الجواد عليهما السالم انه قال: »واهلل 
ال تمضي األّيام والليالي حتى يرزقني اهلل ولدًا ذكرًا 

يفّرق به بين الحّق والباطل« 
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اعلن�ت وكالة االس�تخبارات،، عن ضبط محطة 
وق�ود تبي�ع البانزي�ن وزي�ت الغ�از ملتاج�ري 

ومهربي املشتقات النفطية يف نينوى.
وقال�ت الوكالة يف بي�ان، »بع�د ورود معلومات 
اس�تخبارية عن وجود احدى محطات الوقود يف 
ناحية زمار بمحافظة نينوى تقوم ببيع مادتي 
البانزي�ن وزيت الغ�از بصورة غ�ر قانونية اىل 

متاجري ومهربي املشتقات النفطية«.
وتابع�ت، »تم تش�كيل فريق عم�ل مختص من 
مف�ارز وكال�ة االس�تخبارات يف وزارة الداخلية 
بالج�رم  الضب�ط  وت�م  املحط�ة،  اىل  والتوج�ه 
املش�هود، عجلة نوع كيا حمل محملة بخزانات 
بالستيكية تم تجهيزها من املحطة، تحتوي عىل 

منتوج مجهول الكمية والنوعية«.
واضاف، »ت�م القاء القبض عىل س�ائق العجلة 
والعام�ل يف املحط�ة، وم�ن خ�الل التحقيق�ات 
األولي�ة معهم�ا تب�ن أن س�ائق العجل�ة يقوم 
بجم�ع املنتوج وتحويل�ه اىل عجالت اخرى ومن 
ث�م يتم تهريب�ه اىل جه�ات أخرى«، مؤك�دا انه 

ت�م »تدوي�ن اقوالهم�ا اصواليا وتم 
تس�ليمهما اىل مرك�ز رشطة النفط 
ضم�ن قاط�ع املس�ؤولية«. اىل ذلك 
فق�د كش�فت دائ�رة التحقيقات يف 
هيئة النزاهة، ، عن تمكن مالكاتها 
يف محافظة نينوى من ضبط حاالت 
تالع�ب يف كمية الوق�ود يف محطتن 
حكوميتن، موضح�ة أنه تم ضبط 
ع�دد م�ن العامل�ن فيهما.وقال�ت 
الدائرة، يف بيان صدر عن الهيئة،، إن 
مالكات مديرية تحقيق نينوى، التي 
انتقلت إىل املحط�ة األوىل الواقعة يف 
الجان�ب األيمن م�ن مدينة املوصل، 
قامت بضبط حاالت تالعب يف كمية 
مخ�زون منت�وج البانزي�ن والنفط 

األبيض واألموال املتحصلة من بيع مادة البنزين 
للمواطنن املودعة لدى عمال املضخات، إضافة 
إىل قيام مدي�ر املحطة ببي�ع الحصة املخصصة 
للمولدة الحكومية يف املحطة من مادة الگازاويل 

وعدم تشغيل املولدة.
وأضاف�ت إن العملية أس�فرت ع�ن ضبط مدير 
املحطة و)9( من العاملن يف املحطة، فضالً عن 
ضبط متهمن اثنن؛ لقيامهما بالعمل باملحطة 

دون صفة وظيفية.

محطات حكومية تبيع المشتقات النفطية للمهربين

واملع�ادن،  الصناع�ة  وزارة  أعلن�ت 
األربع�اء، اس�تمرار معامله�ا بتجهيز 
إىل  الطب�ي  األوكس�جني  م�ادة 
دون  وم�ن  بانس�يابية  املستش�فيات 
تأخ�ر، فيما أك�دت تحقي�ق االكتفاء 
م�ن األوكس�جني يف محافظتي ذي قار 

والبرصة.  
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة مرتىض 
الصايف للوكالة الرسمية، وتابعه »ناس« 
)22 تموز 2020(، إن »الصناعة لديها 
عدة معامل لتجهيز االوكسجني موزعة 
يف بغ�داد واملحافظات«، مبيناً أن »هذه 
املعامل جهزت حاجة املستشفيات من 

األوكسجني«.  
وأض�اف الص�ايف، أن »ال�وزارة بارشت 
بتطوي�ر معام�ل اخ�رى وادخالها اىل 
الخدمة كمعمل دي�اىل واخر يف كركوك 
ومعمل االس�ناد الهنديس يف ابو غريب 
الذي  يغطي ما تحتاجه املستش�فيات 
»إح�د  أن  واوض�ح  من�ه«.   القريب�ة 
ح�وايل  تنت�ج  الب�رصة  يف  ال�ركات 
1000 اس�طوانة يومي�اً حي�ث تغطي 
مستشفيات البرصة وذي قار«، مشراً 
إىل أن »املعام�ل تعمل ب�كل طاقتها وال 
يوجد أي تلكؤ يف تجهيز األوكسجني«.  
اىل ذل�ك أك�د عض�و خلي�ة األزم�ة يف 
النج�ف ط�الل بالل، عن وج�ود نقص 
حاد باألوكس�جني يف مستش�فى األمل 
التخصيص لألمراض االنتقالية.  وذكر 

ب�الل يف بي�ان، ان »النج�ف ال تتنفس 
نتيجة وجود نقص حاد باألوكس�جني 
التخص�يص  األم�ل  مستش�فى  يف 
اعلن�ت  بعدم�ا  اإلنتقالي�ة  لألم�راض 
وزارة الصناعة ع�ن عطل معمل الغاز 
السائل«.  واوضح بالل ان »النجف يف 
أزمة ليس�ت طرًفا فيها وان الطاقة 
االس�تيعابية ملعم�ل األوكس�جني يف 

النج�ف 1000 قنين�ة يومًي�ا بينم�ا 
نحت�اج اىل أكث�ر م�ن 3000 قنين�ة 

غاز«.  
االتحادية  الحكوم�ة  وطال�ب ب�الل 
ب�� »التدخ�ل وبرسعة لوج�ود أزمة 
حقيقية يف النجف وهذه األزمة تهدد 
حياة املصاب�ني بالفروس خصوًصا 
الراقدين يف ردهات اإلنعاش الرئوي«.  

النزاه�ة  هيئ�ة  أعلن�ت 
نه�ا م�ن إحباط  ع�ن تمكُّ
 )440( لتمري�ر  محاول�ٍة 
بلغ�ت  رة  ُم�زوَّ معامل�ة 
ملي�ار   )40( مبالغه�ا 
دينار، كاش�فًة عن إصدار 
)1048( أم�ر قبض وتحرٍّ 

بحق املُتَّهمن فيها.
وذكرت دائ�رة التحقيقات 
يف الهيئة، ان عمليَّة الضبط 
�َذت بموجب قراٍر  ُنفِّ التي 
، أف�ادت بتنفي�ذ  قضائ�يٍّ
فري�ق عم�ٍل م�ن مكت�ب 
تحقيق الهيئة يف محافظة 
الديوانيَّ�ة عمليَّ�ة ضب�ٍط 
رة  ُمزوَّ معامل�ة  ل�)440( 
مرصوفة وغ�ر مرصوفٍة 
م�ن قب�ل لجن�ة تطبي�ق 
الحربيَّة  العملي�ات  قانون 
واألخطاء العسكريَّ�ة رقم 

)57( لسنة 2015.
وتابع�ت الدائ�رة الفتًة إىل 

أن املبال�غ التي ت�مَّ إيقاف 
تل�ك  بموج�ب  رصفه�ا 
 )40( بلغ�ت  املعام�الت 
ملي�ار دينار ع�دا الرواتب 
ص�ة  املُخصَّ الش�هريَّة 
نتها  تضمَّ الت�ي  لألس�ماء 
املعامالت،موضح�ًة  تل�ك 
أن عمليَّة ضبط املعامالت 
والتح�ري والبح�ث عنه�ا 
يف دائ�رة اللج�ان التابع�ة 
الديوانيَّة وفرع  ملحافظ�ة 
سة الش�هداء وهيئة  ُمؤسَّ
املحافظ�ة  يف  التقاع�د 

استمرَّت ملدَّة أسبوعن.
تحّري�ات  ب�أنَّ  ونوَّه�ت 
وتحقيقات�ه  الفري�ق 
ثب�وت  إىل  ق�ادت  األوليَّ�ة 
املعام�الت ع�ىل  اش�تمال 
رئي�س  لتوقي�ع  تزوي�ر 
ُمش�رًة  ة،  املُختصَّ اللجنة 
التحقي�ق  أنَّ محكم�ة  إىل 
ع�رض  وبع�د  �ة،  املُختصَّ

األوليَّ�ات املضبوطة عليها 
الفريق ق�رَّرت  م�ن قب�ل 
إصدار )1048( أمر قبض 
املوظف�ن  بح�ق  وتح�رٍّ 
واملس�تفيدين  ي�ن  املُقرصِّ
رة؛  املُ�زوَّ املعام�الت  م�ن 
إىل أح�كام املادَّة  اس�تناداً 
قان�ون  م�ن   )289(
إىل  ُمنبِّه�ة  العقوب�ات، 
تس�جيل قضاي�ا جزائيَّ�ٍة 

ُمفرَدة بحقِّ املُتَّهمن.
الفري�ق  أنَّ  إىل  واش�ارت 
�ن من ضب�ط )687(  تمكَّ
معامل�ة مرصوف�ة أخرى 
تح�وم حوله�ا الش�بهات 
التح�ري  زال  م�ا  ذاته�ا 
ومقاطع�ة  والتدقي�ق 
األس�ماء فيه�ا ُمس�تمراً؛ 
بغي�ة تهيئته�ا وعرضه�ا 
ع�ىل اللجن�ة القضائيَّ��ة 
الغ�رض  له�ذا  املُؤلف�ة 

ومطابقة التواقيع.

النف�ط  لجن�ة  عض�و  طال�ب 
والطاقة الربملاني�ة النائب فالح 
الخزع�ي وزارة النف�ط بتغي�ر 
مس�ار االنبوب الناقل لترصيف 
نفط ميس�ان ال�ذي يمر بمركز 

مدينة قضاء الزبر .
وذك�ر بيان ملكتب�ه  ان الخزعي 
خاط�ب ، وزارة النف�ط بكتاب 
رس�مي ، مطالب�ا وزي�ر النفط 
بتغي�ر مس�ار االنب�وب الناقل 
لنفط ميسان الذي من املفرتض 
ان تقوم الوزارة بتغير مس�اره 
س�نة 2018 مع حزمة االنابيب 

التي ت�م تغير مس�ارها والتي 
قض�اء  مدين�ة  بمرك�ز  تم�ر 
التصميم  الزبر وتتعارض م�ع 

االسايس للمدينة .

واوض�ح » ان االنب�وب يش�غل 
مساحة تصل اىل )1480( دونما 
تعترب كمحرمات نفطية ممكن 
االستفادة منها بعد تغير مسار 
االنبوب ألنش�اء سوق حضاري 
موحد ومدينة العاب ومتنزهات 
عائلية ، مش�را اىل ان املس�احة 
الت�ي يش�غلها االنب�وب وس�ط 
مدين�ة الزبر يمكن اس�تغاللها 
لبناء م�دارس وري�اض اطفال 
رياضية  وس�احات  ومنتدي�ات 
فض�اًل عن توفر بيئة مناس�بة 

للمدينة .

رة في الديوانية وقف صرف 40 مليار دينار لـ440 معاملة مزوَّ

تلوث البيئ

نين�وى  محاف�ظ  أفتت�ح 
ج�ر  الجب�وري  نج�م 
ال�ذي   ) مرع�ي  وادي   (
املوص�ل  مدين�ة  يرب�ط 
بناحي�ة القي�ارة »وق�ال 
الجبوري ان ه�ذا الجر 
انجز بتمويل من القرض 
االملان�ي ويخ�دم س�كان 
الق�رى والنواحي الواقعة 

جنوب املوصل 

ش�هدت العاصم�ة بغ�داد، ام�س 
األربعاء، س�قوط جر كونكريتي 
الش�مايل  الطري�ق  ع�ىل  للمش�اة 

املؤدي إىل مدينة بعقوبة.   
وأظه�ر مقط�ع مص�ور«،  ركام 
الجر الذي انهار عىل طريق بغداد 
- بعقوبة، قرب منطقة الحسينية، 

شمايل رشقي العاصمة.  
وأدى س�قوط الج�ر إىل اختن�اق 
املقط�ع  أظه�ر  فيم�ا  م�روري، 
املصور رجال مرور وهم يحاولون 
تنظي�م حرك�ة الس�ر. و ذك�رت 
امان�ة بغ�داد، إن »املج�ر ال�ذي 
تداولت مواقع التواصل االجتماعي 
واملواق�ع االخبارية صوراً النهياره 
وس�قوطه يق�ع خ�ارج الح�دود 
البلدية الخاصة بنطاق عمل أمانة 
بغداد وهو ليس من ضمن مهامها 

أو مسؤوليتها«.  
وأض�اف البي�ان، أن »آخ�ر نقطة 
تمثل حدودها الش�مالية الرشقية 
ه�ي ق�وس ب�وب الش�ام وال�ذي 
يق�ع قب�ل منطق�ة الزه�ور بعدة 

كيلومرتات«.  

سقوط مجسر للمشاة 
في بغداد

دع�ا اتحاد الجمعي�ات الفالحية يف واس�ط وزارت�ي الزراعة 
واملوارد املائي�ة اىل اعادة النظر بالعمل بنظام )املراش�نة( يف 

ري االرايض الزراعية لهذا املوسم.
وقال امن رس االتحاد يف واس�ط محمد كويس ان الس�بب يف 
ذلك يعود اىل عدم اس�تقرار الطاق�ة الكهربائية والذي تعتمد 

عليه املضخات يف سقي هذه االرايض.
ولف�ت اىل ان املس�افة تصل ب�ن صدر نهر دجل�ة والنحاالت 
الخاصة بالسقي اىل 30 كم احيانا وهذا يتطلب توفر كهرباء 

لساعات إلتمام عملية ايصال املاء اىل االرايض الزراعية.

دعوات العادة النظر بنظام المراشنة في سقي مزارع واسط

شمول ألفي أسرة من السماوة 
بالحماية االجتماعية

افتتاح جسر يربط مدينة الموصل بناحية القيارة

انبوب نقل نفط ميسان يخترق مركز مدينة الزبير

المساحة التي يشغلها 
االنبوب وسط مدينة الزبير 

يمكن استغاللها لبناء 
مدارس ورياض اطفال 

ومنتديات وساحات 
رياضية و متنزهات

  أعلن�ت وزارة الرتبية ، عن الضوابط الخاصة بالتقديم عىل قناة املتميزين 
ملنتس�بي ديوان ال�وزارة واملديري�ات العام�ة للرتبي�ة يف املحافظات كافة 
للعام الدرايس 2020-2021 من الحاصلن عىل ش�هادة اإلعدادية بفروعها 
)العلم�ي واألدب�ي( فضالً عن املهن�ي إلكمال دراس�تهم يف املعاهد التقنية 
، وش�هادة الدبلوم التقن�ي للراغبن بإكم�ال دراس�تهم الجامعية األولية 

البكالوريوس .
وقال�ت ال�وزارة إن ضواب�ط القب�ول التي وجهت به�ا مديري�ة اإلجازات 
الدراس�ية تنص عىل إن يكون املرش�ح م�ن مواليد س�نة 1980 فصاعدا ، 

ول�ه خدمة فعلية ال تقل عن س�نتن ، حيث يتم ترش�يح 
املوظف�ن الحاصل�ن عىل الش�هادة اإلعدادي�ة للقبول يف 
املعاهد التقنية ، واملوظفن الحاصلن عىل شهادة الدبلوم 
الفني للقبول يف الكليات املناظرة ، أذ يش�رتط يف املرش�ح 
للقب�ول يف املعاهد التقني�ة إن ال يقل معدل�ٌه عن 65% يف 

الدراسة اإلعدادية بفروعها )العلمي واألدبي واملهني(«.
واضافت الوزارة » انه يحق لخريجي املراكز املهنية مركز 
)املعتصم والوليد واملعتز( الذين أدوا االمتحانات الوزارية 
)البكلوري�ا( ح�رصاً التقديم للقب�ول يف املعاه�د التقنية 
ضم�ن قن�اة املتميزي�ن ع�ىل اعتب�ار ش�هادتهم معادلة 
لش�هادة اإلعدادية عىل إن ال يق�ل معدلهم عن 65% ، كما 
يش�رتط يف املوظف املرش�ح للقب�ول يف كلي�ات الصيدلة 
ممن ال يقل معدله عن 90% ، وللمرش�ح للقبول يف كليات 
التقني�ات الطبية والصحية وكليات التمريض معدل %80 
وكليات الهندس�ة وكليات التقنيات الهندس�ية 75% وللمرش�ح للقبول يف 

باقي الكليات 70 % .
واش�ارت الوزارة اىل اس�تثناء ذوي الش�هداء املتقدمن للقبول ضمن قناة 
املتميزي�ن م�ن رشطي العم�ر والخدمة ، ويت�م إدخال بيانات املرش�حن 
للقب�ول يف الكلي�ات واملعاه�د م�ن الجه�ات املخول�ة ومن خ�الل البوابة 
االلكرتونية لدائرة الدراس�ات والتخطيط واملتابع�ة ، يذكر ان التقديم عىل 
قناة املتميزين بدء من يوم الثالثاء املوافق 21 تموز ويستمر لغاية 20 من 

شهر آب املقبل 2020 .

ضوابط  خاصة بالتقديم على قناة المتميزين للعام الدراسي المقبل

اعلن وزي�ر العمل والش�ؤون االجتماعية 
ع�ادل الركاب�ي ش�مول ألف�ي أرسة م�ن 

السماوة بالحماية االجتماعية.
وذكر بي�ان ملكتبه ان : وزي�ر العمل عادل 
الركاب�ي بحث مع محاف�ظ املثنى أوضاع 
األرس الفق�رة بع�د تزايد مع�دالت الفقر 
باملحافظة،مش�ددا عىل رضورة ان يكون 
استهداف االرس يف املثنى وفق االستحقاق 
الفع�ي م�ن دون تدخ�ل اي جه�ة لوضع 
قاعدة بيانات دقيق�ة عن العوائل الفقرة 
هناك«.وقال الركابي خالل زيارته للمثنى 
: س�نقوم بحم�الت تفتيش�ية ك�ربى يف 
املحافظ�ة تحت ارشافن�ا املبارش للتقيص 
عن وضع العمالة الوطنية وضمان حقوق 

هذه الرشيحة
وتاب�ع وزير العمل: قررن�ا اعفاء اصحاب 
العم�ل يف املحافظة م�ن الغرامات املرتتبة 
بذمته�م بس�بب عدم تس�ديد اش�رتاكات 

التقاعد والضمان االجتماعي.

الصناعة تنفي ’التلكؤ’ بتجهيز األوكسجين 
والمرضى يموتون اختناقا

حّول عدد من س�ائقي الش�احنات يف مدينة 
الي�وم  واس�ط،  محافظ�ة  مرك�ز  الك�وت 
األربعاء، تظاهرتهم والتي انطلقت يوم أمس 
إىل اعتصام مفتوح للمطالبة بإيقاف جباية 
10 آالف دينار منهم.وبني عدد منهم للمربد 
أن هذا االعتصام يأتي للضغط عىل الجهات 
وإيق�اف  مطالبه�م  لتنفي�ذ  العالق�ة  ذات 
جباية هذه املبالغ، الفتني إىل اس�تمرارهم يف 

االعتصام لح�ني تحقيق مطالبهم ورضورة 
إعادة صيانة الط�رق الخارجية التي أثقلت 
كاهلهم من خالل اس�تهالك آلياتهم، حسب 
قولهم.يشار إىل أن عدد من سائقي مركبات 
الحم�ل يف واس�ط نظم�وا تظاه�رة يف وقت 
س�ابق للمطالب�ة بإيقاف جباي�ة مبلغ 10 
ألف دينار من محافظتي واس�ط وميس�ان 

وإعادة العمل بامليزان الجرسي.

سائقو الشاحنات بالكوت يعتصمون إليقاف الجباية
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كشلف تقريلر لصحيفلة timesnownews الهندية عن انطلاق املرحلة 
األوىل ملن التجلارب الرسيريلة البرشيلة على لقلاح Covaxin املحتمل 
لفلروس كورونا املس األربعاء. ووفقلا للتقرير قبل بلدء التجارب تم 
افتتلاح وحدة التجلارب الرسيريلة الوقائية والعاجيلة يف معهد العلوم 
الطبيلة ومستشلفى SUM.Covaxin هلو أحد اللقاحلات األوىل التي تم 
تطويرها ضد فروس كورونا وهو مشتق 
ملن سلالة ملن الفلروس املعلزول من 
قبل ICMR- املعهد الوطني للفروسلات 
)NIV( .ويعمل املجللس الهندي لألبحاث 
بشلكل   Bharat Biotechو الطبيلة 
مشلرك من أجل التطوير قبلل الرسيري 
وكذللك الرسيري لهلذا اللقلاح، وحصلوا 
على املوافقلة على التجلارب البرشية يف 
املرحلتلن األوىل والثانية ملن قبل املراقب 
العام لألدوية يف الهند.وقال الربوفيسلور 
 SUM جلي سلاهو ، عميلد مستشلفى 
بالهنلد أنه سليتم اختيار ما يقلرب من 30-40 مرشلًحا للمرحلة األوىل 
ملن التجلارب البرشية التي انطلقلت امس األربعاء وبلدأ بالفعل تجنيد 
وفحلص املتطوعلن بعد الفحص سليتم اختيار األفلراد األصحاء الذين 

تراوح أعمارهم بن 18-55 للمرحلة األوىل من التجارب.

قالت مؤسسلة الرئلة األملانية إن ضيق املجاري التنفسلية يمثل 
سلبباً جديلداً لإلصابة باالنسلداد الرئلوي املزملن COPD، وذلك 
وفلق ملا توصللت إليله دراسلة طبيلة حديثة.وبحسلب وكالة 
االنبلاء االملانيلة، أوضحت املؤسسلة 
أن »ضيلق املجلاري التنفسلية ُيعيق 
تدفق النفس، ويزيد احتمال اإلصابة 
باالنسلداد الرئلوي املزملن، خاصلًة 
بسلبب امللوثات، مثلل التدخن، الذي 

يعد من أبرز أسبابه«. 
وبالنسلبة للنسلاء، علادة ملا تكون 
القصبات الهوائية أضيق من الرجال، 
ولذللك فلإن املدخنلات أكثلر عرضة 
للمرض، اللذي تتمثل أبرز أعراضه يف 

السعال الشديد، وضيق التنفس.
وأظهرت الدراسلة أيضلاً أن األطفلال، الذين عانوا من مشلاكل 
يف وظائلف الرئلة، يطلورون أحيانلاً هلذا امللرض، ولذلك يوىص 
بإبعادهم عن التدخن، وبتشلجيعهم عى ممارسلة النشلاطات 

البدنية، التي من شأنها تحسن وظائف الرئة.

مؤسسة المانية تكشف سببا جديدا 
لالنسداد الرئوي المزمن

اعتملدت وزارة الصحة اليابانية ديكسلاميثازون، العقار الرخيص الواسلع 
االسلتخدام من عائلة السترويدات، عاجا ثانيا ملرض كوفيد-19 الناجم عن 
فلروس كورونا بعد أن أظهرت تجلارب يف بريطانيا خفضه معدل الوفاة بن 
امللرىض يف املستشلفيات.وأدرجت الوزارة ديكسلاميثازون كخيار عاجي إىل 
جانب عقار ريمديسلفر املضاد للفروسلات 
اللذي تنتجه رشكة جيلياد ساينسلز يف أحدث 
مراجعلة لكتيب اإلرشلادات الخاص بفروس 

كورونا.
وناللت املراجعلة تغطيلة واسلعة النطلاق يف 

وسائل اإلعام اليابانية يوم األربعاء.
وأظهلرت نتائج تجارب أعللن عنها الباحثون 
أن  امللايض  الشلهر  املتحلدة  اململكلة  يف 
ديكسلاميثازون هلو العقلار األول يف إنقلاذ 
ملرىض كوفيد-19 فيما قال العلماء إنه تطور 
كبلر يف مسلاعي التصلدي لجائحلة فروس 
كورونا.ورشكلة نيتيش-إيكلو اليابانية ملن بن رشكات األدويلة التي تنتج 
ديكساميثازون.وأكدت النتائج الكاملة للتجارب الرسيرية العشوائية الكبرة 
التي نرشت يوم الجمعة املايض يف دورية نيو إنجاند الطبية فوائد ذلك العقار 

يف عاج حاالت اإلصابة املتقدمة أو املعتدلة من كوفيد-19.

الهند تبدأ المرحلة األولى من التجارب 
السريرية على لقاح »كوفيد -19«

كشفت دراسة جديدة أن تنظيف االسنان 
بانتظلام قلد يقللل ملن خطلر االصابلة 

برسطان الفم أو املعدة.
وتتبع العلماء يف مدرسلة تشلان للصحة 
العامة بجامعة هارفارد بالواليات املتحدة 
آالف األشلخاص ألكثلللللر من 20 عاًما 
لكشلف الرابلط بيللللن خطلر اإلصابة 
برسطلان الفلم أو املعلدة وعلدم غسلل 

األسنان.
ووجلد الباحثلون أن األشلخاص الذيلن 
لديهلم تاريلخ ملن أملراض اللثلة كانوا 
أكثلر عرضة بنسلبة 52 
% لإلصابلة برسطلان 
أو رسطلان  امللريء 
وقلت  يف  املعلدة 
الحق من حياتهم 
ت  ظهلللر أ و
ئلج  لنتا ا
أن  أيضلا 

الخطلللللر كان أعلى بلن األشلخاص 
الذيلللللن فقللللدوا أسلنللللانهم من 

قبل.
 ،NHS ووفًقلا لهيئلة الصحلة الربيطانية
فإن السلبب الرئيلي ألملراض اللثة هو 
ضعف نظافلللللة الفم - أو عدم تنظيف 
أو  صحيلح  »بشلكلللللللللل  أسلنانك 

منتظم.
رسطلان  معلدالت  إىل  الباحثلون  ونظلر 
و  املرأة  للدى 98.459  واملعلدة  امللريء 
49685 رجاً عى مدى عقلللللللللدين 
من الزمن وأظهلرت النتائج أنه خال 22 
إىل 28 سلنة ملن املتابعلة، كللللللللان 
هناك 199 حالة من حاالت سلللللرطان 
امللريء و 238 حللاللة ملن حلللللاالت 

رسطان املعدة.
وارتبط تاريخ أملراض اللثة بزيادة خطر 
اإلصلللللابلة بسلللللللرطان امللريء 
ورسطلان املعدة بنسلبة 43% و 52% عى 

التوايل.

اليابان تعتمد ديكساميثازون عالجا 
للفيروس المستجد

تحليل عبر الدم يكشف عن السرطان قبل 4 سنوات من بداية االصابة به
ابتكلر علملاء طريقة تسلمح 
من خال تحليل الدم باكتشاف 
خمسلة أنلواع ملن الرسطلان 
قبل 4 سلنوات ملن ظهور أوىل 

عامات اإلصابة به.
 Nature مجللة  وتفيلد 
بلأن هلذا   ،Communications
االختبار الذي أطلق عليه اسلم 
كشلف  يف  فعلال   ،PanSeer
املراحلل األوىل لرسطلان املعدة 
واملريء والرئة والكبد ورسطان 

القولون واملستقيم.
قد تلم تجميلع عينلات الدم يف 
إطلار دراسلة أجرتهلا جامعة 
فلودان الصينيلة خلال أعوام 
أكثلر  شلملت   2017-2007
أللف شلخص، كان  ملن 120 
كل منهلم خال عرش سلنوات 
اللدم وفحوص  لتحليل  يخضع 
طبيلة دوريلة. وقلد بللغ عدد 
العينلات التي جمعهلا األطباء 
مليلون عينلة   1.6 أكثلر ملن 

محفوظة حاليا يف الجامعة.
ويكملن جوهلر هذه الدراسلة 
يف أنله كان بإملكان الباحثلن 
اسلتخدام عينات الدم املأخوذة 
ملن املصابلن بالرسطلان قبل 
فلرة طويللة ملن تشلخيص 
بالطلرق  بامللرض  إصابتهلم 
التقليدية. ودراسة دم األصحاء 
وامللرىض من نفلس املجموعة، 
حيلث حلللوا 605 عينلات دم 
شلخصت  أصحاء،  ألشلخاص 

إصابلة 191 منهلم بالرسطان 
ملن  دم  عينلة  و223  الحقلا، 
وكذللك  بالرسطلان  املصابلن 
األوليلة  للألورام  عينلة   200

واألنسجة السليمة.
وقلد سلمحت هلذه التحليات 
ملؤرشات  بتحديلد  للباحثلن 

تطلور الرسطلان املبكلر وعى 
ضوئهلا ابتكار اختبار، سلاعد 
الرسطلان  تشلخيص  على 

بنسلبة 91% من الحاالت، 
لدى أشخاص لم تظهر 

عندهلم أي أعلراض 
أخذ  عنلد  للمرض 

العينات، ولم تشخص إصابتهم 
بالرسطلان إال بعلد ميض 4-1 
سلنوات. كما أن هلذا االختبار 
نجح بنسبة 95% يف تحديد عدم 

وجود مؤرشات الرسطان.
أن  إىل  الباحثلون،  ويشلر 
اختبلار PanSeer فعال بالذات 
يف  الرسطلان  تشلخيص  يف 
مرحللة مبكرة، عندما ال يمكن 
تشلخيصه بالطرق املستخدمة 
حاليا. وكما هلو معروف يزيد 
تشلخيص الرسطان مبكرا من 

فرص الشفاء منه.
هلذا  أن  الباحثلون،  ويؤكلد 
االختبللللار ال يتنبلأ 
يصاب  قلد  بملن 
 ، ن طلا لرس با
يكشلف  بلل 
األشلخاص 
بلن  ملصا ا
ض  مللر با
لكلللللن  و
أعلللراضه 
تكشلفها  ال 
ق  لطللللر ا
املسلتللخدمة 

حاليا.

عدم تنظيف أسنانك يزيد فرص إصابتك بأمراض خطيرة

4 أخطاء عليك تجنبها عند استخدام معقم اليدين

كشلفت دراسلة علمية أن ثقل اللسلان واحدة من 
املشلاكل الصحيلة التلى تلدل عى وجود مشلكلة 
خطرة ىف الجسلم، من بينهلا اإلصابة بورم املخ أو 

التصلب املتعدد وغرها.
واشلارت الدراسلة اىل ان أعراض ثقل اللسلان هي 
اللكام املتداخلل، التحدث ببطء، عجلزًا عن الكام 
بصلوٍت يزيد عن الهمس أو اللكام بصوٍت مرتفٍع 
جًدا، الكام برسعلة لدرجة عدم الوضوح، الصوت 
املكتوم، أو املبحوح، أو املنهك وكذلك الحديث بنمط 
غر طبيعي أو منتظم وصعوبة يف تحريك اللسان أو 
عضات الوجه.واوضحت الدراسلة، أن أسباب ثقل 

اللسلان هلي إصابلة 
الدملاغ، ورم الدملاغ 
غيلان  ومتازملة 
باريه وإصابة الرأس 

املتعلدد  والتصللب 
لعضليل والحثلل العضيل، الوهن  ا

الوبيل ، مرض باركنسون، السكتة الدماغية.
واختتملت الدراسلة أن عاج ثقل اللسلان يكون 
عاج ثقل اللسان حسب املشكلة التى تسببه مع 
عاج تأهيلى للتدريب عى النطق والكام لتقوية 

عضات اللسان.

طرق منزلية فعالة لعالج أعراض الصدفية 
يعانلي العديلد من األشلخاص 
من ظهور بقع حمراء متقرشة 
ومثلرة للحكة يف الجللد، وهي 
أعلراض ملرض جللدي مناعي 

مزمن يسمى الصدفية.
هيللث  »ذا  موقلع  بحسلب 
سلايت«، تظهر هلذه األعراض 
غالبلاً على الركبتلن واملرفقن 
والجلذع وفروة اللرأس، ويمكن 
أن تتطلور وتظهلر يف أي مكان 

من الجسم.
ويحدث هلذا املرض طويل األمد 
نتيجة خللل يف الجهلاز املناعي 
يلؤدي إىل اإلفراط يف إنتاج خايا 
الحلد  تفلوق  بمعلدالت  الجللد 

الطبيعي.
العواملل  أن  األطبلاء  ويعتقلد 
الوراثيلة والعوامل البيئية تلعب 
دوراً يف ظهور أعراض الصدفية.

وهناك بعض املحفزات لإلصابة 
بهلا مثلل االلتهابلات كالتهاب 
الجللد،  التهلاب  أو  الحللق 
والظلروف البلاردة أو الجافلة، 
الكحلول،  ورشب  والتدخلن 
األدويلة  وبعلض  واإلجهلاد، 

مثل أدويلة ارتفلاع ضغط الدم 
واألدوية املضادة للماريا.

وال يوجلد علاج نهائلي لهلذه 
الحالة املرضية، إال أن العاجات 
تخفيلف  يف  تسلاعد  املنزليلة 
األعراض وإدارتها قدر اإلمكان، 

ومنها: 
التعرض لضوء الشمس:

يساعد التعرض ألشعة الشمس 
مللدة 5 أو 10 دقائق يف منتصف 
النهلار ملرة واحلدة يف اليوم يف 
تحسلن مظهر بقلع الصدفية، 

باستثناء األشلخاص املعرضن 
لإلصابلة برسطلان الجلد يجب 

عليهم عدم التعرض لها.
زيت السمك:

من املعروف أن أحماض أوميغا 
3 الدهنيلة املوجودة يف مكمات 
األسلماك وزيت السلمك تساعد 
وتحسلن  االلتهلاب  تقليلل  يف 
أمراض املناعلة الذاتية، واقرح 
الخلرباء أن زيلت السلمك مفيد 
املصابلن  لألشلخاص  جلداً 

بالصدفية أيضاً.
الصبار:

وجلدت دراسلة يف علام 2018 
أن تطبيلق مرهلم يحتلوي عى 
تقليلل  على  يسلاعد  الصبلار 
وااللتهاب  والقشلور  االحملرار 

الناجم عن الصدفية.
خل التفاح:

أفاد بعض الخرباء أن خل التفاح 
يساعد يف تهدئة الحكة والحرق 
الناتلج علن الصدفيلة يف فروة 
الرأس، لكلن عليك الحرص عى 
وضع الخل بكمية متساوية مع 

املاء.

شلددت دراسلة علمية على رضورة التقيد بمجموعلة من الرشوط 
اثناء اسلتخدام معقم اليدين كخيلار بديل للماء والصابون يف حال 

عدم توافرهما من اجل الوقاية من فروس كورونا.
واوضحت الدراسة أن أهم األخطاء التي يرتكبها الكثرون عند 
اسلتخدام معقملات اليدين هو عدم اسلتخدام كمية كافية 
ملن املعقلم، حيث تويص مراكز السليطرة على األمراض 

والوقاية باستخدام كمية كافية من معقم اليدين. 
واكملت الدراسلة أن الخطأ الثاني هو »عدم انتظار املعقم 
حتلى يجف«، اذ يجب عى املسلتخدم أن يفرك املعقم بشلكل 
جيد حتى يجف عى اليد، اضافة اىل أن الخطأ الثالث هو »عدم 
تخزين املعقم بشلكل جيد«، حيث ملن الرضوري تخزين 
معقلم اليديلن بعيداً علن متناول األطفلال، حيث تم 
تسلجيل العديلد من حاالت التسلمم خال األشلهر 
امللايض، كما ينصح بعلدم وضع املعقلم يف األجواء 
الحلارة ألنه يحتوي عى نسلبة عالية ملن الكحول 

مما يزيد من خطر اشتعاله.
واختتمت الدراسلة هو »االعتملاد كلياً عى املعقم«، 
اذ يعتقلد الكثلرون أن معقلم اليدين هو الوسليلة 
األفضلل للوقاية ملن الفروسلات والبكتريا، لكن 
الحلال ال يكون كذلك دائماً، واألفضل غسلل اليدين 
بامللاء والصابون ملدة 20-30 ثانية كلما أمكن ذلك، 
حيث أن األوسلاخ والشحوم وبقايا الطعام ال تزول 

باستخدام املعقم.

ثقل اللسان.. االعراض وطرق العالج
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مصمم أزياء عربي يبتكر »كمامة سواريه«! 

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

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

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

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

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

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

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

بواسطِة القطار. 

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

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

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

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

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

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

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

باالتصال بالرشطة. 

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

بداية نقطة تحويّل كبرية يف حياتها.

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

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

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

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

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

وبني صاحبة العمل. 

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

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

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

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

ألف دوالر.

صورة حديثة تنذر بوجود »حياة غريبة« على سطح المريخ 

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

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

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

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

صحيفة »الغارديان«.

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

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

باإليجاب.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عىل املريخ. 

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

ة مربورة. إال كان له بكل نظرة حجيّ

أقوال 
من

 نور 

مواقيت 
ال�سالة

�سالة املغرب

م . الليل

�سالة الظهر

5:24�سالة ال�سبح

12:17
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 سرير »خاص« لمدمني ألعاب الفيديو   

الخميس  5 اذار 2020 العدد 2282

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

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

مواقيت ال�صالة

الثالثاء    23   حزيران  2020   العدد  2361  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 :27

12 :9

7 :28

8 :25

رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

حرق مسنين لالشتباه 
بممارستهما السحر والشعوذة! 

ورشب  الكالب  لحوم  تناول  موسم  األسبوع  هذا  بدأ 
حسائها يف كوريا الجنوبية، وسط مطالبات املؤسسات 
التقليد  هذا  عن  بالتوقف  الحيوان  بحقوق  املعنية 

السنوي.
شهر  خالل  الصيف  بفصل  املرتبط  املوسم  ويستمر 
أغسطس املقبل أيضا، وفقا لجمعية »ال للحوم الكالب« 
التي نرشت صورا  الحيوان،  بحقوق  املعنية  الربيطانية 

لكالب وجراء محبوسة يف أقفاص استعدادا ألكلها.
أو  الكالب،  مزارع  من  الحيوانات  عىل  الحصول  ويتم 
بصيد الكالب الضالة، أو حتى الكالب املنزلية، التي يتم 
»تعذيبها بوحشية« وفقا للجمعية، وتستخدم لحومها 
كوريا  يف  الشهري  »بوشينتانغ«  حساء  تحضري  يف 

الجنوبية.
وقالت الرئيسة التنفيذية لجمعية »ال للحوم الكالب« 
شهد  السابقة،  السنوات  »يف  كادينت:  دي  جوليا 
نشطاؤنا أهوال الكوريني وهم يحتفلون بالكالب يف 

سوق موران سيئ السمعة«.
أطلقنا عريضة من حكومة  وتابعت: »يف عام 2012 
عام  ويف  السيئ،  السوق  هذا  إلغالق  املتحدة  اململكة 
2017 أمر عمدة سيول بتفكيكه، وحذا حذوه عدد آخر« 

من األسواق.
بيع  أسواق  بعض  إغالق  بقرارات  كادينت  دي  وأشادت 
الكالب يف كوريا الجنوبية، لكن »الكالب ال تزال تباع، وال 

تزال املزارع املروعة تعمل«.
وتساءلت عن سبب عدم تنفيذ قوانني تحمي الحيوانات 
املوائد  عىل  األكل  من  والقطط  الكالب  مثل  األليفة 
النطاق«  واسعة  إلكرتونية  »حملة  إىل  مشرية  البرشية، 

للمطالبة بتنفعيلها.

بعد أن حريت العلماء لقرون عن سبب رصختها وقدميها امللفوفة فوق بعضها، أعلن الدكتور زاهي 
حواس عالم اآلثار ووزير اآلثار األسبق املرصية، والدكتورة سحر سليم أستاذ األشعة بجامعة القاهرة 
واملتخصصة يف أشعة اآلثار عن حل لغز »مومياء املرأة الصارخة« من الخبيئة امللكية يف الدير البحري، 
العاملان  أجراه  الذي  البحث  الدولية.وكشف  العلمية  املجالت  إحدى  يف  حديثا  نرشت  دراسة  يف  وذلك 
املرصيان باستخدام جهاز األشعة املقطعية عن تصلب شديد يف رشايني القلب التاجية أدى إىل موت 
األمرية املرصية فجأة بنوبة قلبية ولقد حفظ التحنيط املرصي القديم وضعية الجسد لحظة الوفاة 

لقرابة الثالثة االف عاما. وهذه هي القصة كاملة بحسب صحيفة »اليوم السابع«.
الدير  خبيئة  اكتشاف  تم  أنه  ويذكر 
البحري امللكية يف األقرص يف عام 1881، 
و22   21 األرستني  كهنة  قام  حيث 
بإخفاء أعضاء ملكيني من أرس سابقة 
القبور.واحتوت  لصوص  من  لحمايتهم 
خبيئة الدير البحري امللكية عىل »مومياء 
الدراسات  أثبتت  والتي  الصارخ«  الرجل 
 DNA وال  املقطعية  باألشعة  الحديثة 
التي قام بإجرائها الدكتور زاهي حواس 
املرصي  للمرشوع  العلمي  والفريق 
 Egyptian Mummy Project للمومياء 
هو  الصارخ«  الرجل  »مومياء  أن  عىل 
امللك  ابن   Pentawere بنتاؤر  األمري 
رمسيس الثالث والذى أُجرب عىل االنتحار 
قتل  يف  تورطه  عىل  له  عقابا  شنقا 
يعرف  ما  يف  الثالث  رمسيس  امللك  ابيه 

بمؤامرة الحريم.

العام، بسبب فريوس  إلغاء حفل جوائز نوبل السنوي لهذا  أعلنت مؤسسة نوبل، 
الجوائز منذ عام  إلغاء حفل توزيع  يتم فيها  أول مرة  املستجد.وتعد هذه  كورونا 
هايكنستني  الرس  الفرنسية.وقال   »24 »فرانس  وكالة  ذكرت  ما  بحسب   ،1956
الوباء  بيان: »أسبوع نوبل لن يكون كما هو عادة بسبب  مدير مؤسسة نوبل يف 

ت الحايل، هذا عام خاص جدا، يحتاج فيه الجميع لتقديم  تضحيا
الجديدة«.وكان  الظروف  مع  والتكيف 

متحف جوائز نوبل، فتح أبوابه يف 3 
حزيران/ يوليو الجاري، أمام 

األوىل  للمرة  وذلك  الزوار 
مارس/  منتصف  منذ 

وباء  بسبب  آذار، 
كورونا.

سائق حافلة طالب الركاب
 بارتداء الكمامات فقتلوه !

األشعة المقطعية تكشف سبب 
»صرخة« مومياء عمرها 3500 عام !

إلغاء جوائز نوبل لعام
 2020 بسبب فيروس كورونا

يضفي مطعم يف األردن ملسة عرصية عىل الطبق الوطني الشهري يف البالد. بعد أن 
كان »املنسف« يٌقدم عىل طبق كبري ليتحلق الناس حوله، أصبح يتم تقديمه اآلن يف 

أكواب صغرية للزبائن عىل شكل وجبة رسيعة يأخذونها ويمضون.
)املنسف  بالكاسة( وتعني  افتتح مؤخرا مطعم )منسف  الذي  داود،  وقال محمد 
يف كوب(، إنه يريد أن يجعل الوجبة الشهرية »متاحة يف جميع األوقات« وبأسعار 
معقولة.ويطهى املنسف بلحم الضأن والجميد، أو اللبن املخمر املالح واملر. يُقدم 

بعد ذلك مع األرز والخبز، تعلوه املكرسات.
يكتيس الطبق بأهمية ثقافية خاصة يف البالد، حتى أن الكثريين يعتربونه وسيلة 
إىل وجبة  املنسف  تحويل  بفكرة  إعجابهم  زبائن  لضيوفهم.وأبدى  االحرتام  إلبداء 

رسيعة يف الشوارع.
ويباع الكوب بدينار أردني )1.4 دوالر( ويحتوي عىل 500 جرام من األرز باإلضافة 
إىل الجميد وقطع لحم الضأن الصغرية بطبقة من املكرسات. ويقول داود إن الطبق 

الكبري العادي من املنسف يشتمل عىل ما يعادل 25 كوبا.
ولم يتقبل بعض البدو األردنيني فكرة املنسف يف كوب.

 مطعم أردني يحول 
»المنسف«إلى وجبة سريعة !

إعالم  وسائل  كشفت 
سائق  وفاة  عن  فرنسية، 
تعّرض  فرنيس  حافلة 
قبل  من  املربح  للرضب 
منهم  طلب  بعدما  ركاب، 
وضع كمامات، بما يتماىش 
مع تدابري مكافحة فريوس 
)كوفيد  املستجد  »كورونا« 
19(، فيما أكد رئيس الوزراء 
جان كاستيكس أن القانون 
هذه  مرتكبي  سيعاقب 
: »إنّه مواطن  الجريمة قائالاً

اً بعد االعتداء عليه يف  اًدماغيا مثايل ولن ننساه«.وقالت ماري ابنة فيليب مونغيو، إنه كان ميتا 
بلدة بايون جنوب غربي فرنسا، نهاية األسبوع املايض، وتويف يف املستشفى الجمعة، بعدما قررت 
عائلته وقف أجهزة اإلنعاش.وأضافت ماري: »قررنا أن نفصله عن أجهزة اإلنعاش وأيدنا األطباء 
يف ذلك«.وبحسب ما نقلته »سكاي نيوز« اتهم رجالن بمحاولة قتل يف هذه القضية، وقال املدعي 
العام جريوم بورييه، إنه سيطلب تعديل االتهامات بعد وفاة مونغيو.وذكر مكتب املدعي العام 
اً الرتباطهم باالعتداء، منهم اثنان بسبب عدم مساعدة شخص  أن 3 أشخاص آخرين اتهموا أيضا

يف حالة خطر، والثالث ملحاولة إخفاء مشتبه فيه.

أرضم مجموعة من األشخاص 
مسنني  زوجني  منزل  يف  النار 
الهندية،  أوديشا  مقاطعة  يف 
أعمال  بممارستهما  لالشتباه 
أسفر  مما  وشعوذة،  سحر 
لصحيفة  وفاتهماووفقا  عن 
الهندية،  تايمز«  »هندوستان 
اشتبهوا  القرية  سكان  فإن 
شيلة  الزوجني  ممارسة  يف 
للسحر،  بالوموش،  وباسانتي 

أقدموا عىل  املاضيني، حيث  األسبوعني  نيمابايل، ألسباب مختلفة عىل مدى  أشخاص من   6 وفاة  بعد 
ليسا  إن شقيقه وزوجته  الزوج  املاضية.وقال شقيق  الليلة  من  متأخر  يف وقت  املوت،  حرقهما حتى 
اتهامهما زورا  القرويون عىل  القرية، بسبب خالفات قديمة، حيث اعتاد  عىل عالقة جيدة مع سكان 
بممارسة السحر.وقال مفتش الرشطة يف منطقة »جاجبور«، شاران مينا، إنه يتم التحقيق يف ظروف 

وفاة الزوجني، حيث أرسلت جثثهما لفحص ما بعد الوفاة.

د  ف�ا أ و
لم  عا

ر  ث�ا آل ا
ن�ي  يطا لرب ا

س�يتون لويد يف كتابه »آثار بالد 
الرافدين« بأّن »املنّقب عن اآلثار والقنصل 
الفرن�يس الفخ�ري يف املوص�ل ب�ول إميل 
بوت�ا بعدما أكم�ل حملة تنقي�ب يف مدينة 
خورس�اباد األثرية )عاصمة اإلمرباطورية 
اآلش�ورية يف عه�د امللك رسج�ون الثاني(، 
اً من التماثي�ل مع آثار  نق�ل 235 صندوق�ا
مختلف�ة ع�ىل ق�ارب وطواف�ات متّجه�ة 
إىل الب�رصة، وق�رب منطق�ة القرنة، حيث 
يلتق�ي نهر دجل�ة بفرع من نه�ر الفرات، 
وقلب�وا  القافل�ة،  قبائ�ل  رج�ال  هاج�م 
اً أن  محتوي�ات الطواف�ات يف امل�اء«، معتربا

»م�ا حصل يُع�دُّ كارثة أثرية كب�رية«. ويف 
مذكراته التي نرشها تحت عنوان »أس�س 
يف الرتاب«، أشار لويد إىل أن »اآلثار الغارقة 
قرب القرنة تكفي الفتت�اح أربعة متاحف 
عاملية«.ما الكاتب واألديب إحس�ان وفيق 
الس�امرائي، فإنه ذك�ر يف كتابه »لوحات 
م�ن الب�رصة« أن »تقاري�ر فرنس�ية تفيد 
بأّن أس�طول القوارب استثار طمع األهايل 
الذي�ن اعتقدوا أنها تحمل بضائع متنوعة، 
فهجم�وا عليه�ا، وأغرقوا معظمه�ا«، إاّل 
الربيطان�ي  اآلث�ار واملس�ترشق  أّن عال�م 
والي�س ب�ودج اعت�رب يف الج�زء األول م�ن 
كتاب�ه »رح�الت إىل الع�راق« أن »القوارب 
املحّملة باآلثار أصابتها رياح عاتية، وأدى 
تالط�م األم�واج إىل تصادمها م�ع بعضها 
اً وغرقها، وبذل�ك غاص�ت التماثيل  بعض�ا
األثري�ة يف الوح�ل، وُفق�دت إىل األبد«. عام 
1956، خّطط فريق فرن�يس ألول محاولة 

بح�ث ميداني�ة عن اآلث�ار الغارق�ة، إاّل أّن 
قرار العراق يف تلك الس�نة بقطع العالقات 
الدبلوماس�ية مع فرنسا عىل خلفية حرب 
الس�ويس ضد م�رص وأد ه�ذه املحاولة يف 
مهدها. وعام 1971، أخذت جامعة طوكيو 
عىل عاتقها تنفيذ محاولة جديدة، وأوفدت 
اً يضّم خرباء يف التنقيب عن  إىل العراق فريقا
اآلثار وغواص�ني وجغرافي�ني ومصورين، 
وأجرى الفري�ق الياباني برئاس�ة الباحث 
ايكام�ى مس�وحات جيوفيزيائي�ة  نام�و 
اً من ملتقى دجلة والفرات يف منطقة  انطالقا
القرنة، وملس�افة س�بعة كيلوم�رتات، مع 
اً محتمالاً.وبعد أربعة  الرتكيز عىل 24 موقعا
أش�هر من الجهود املضني�ة، وصلت أعمال 
البحث إىل طريق مس�دودة، وترّسب اليأس 
إىل نف�وس أعضاء الفريق الذين كانوا كَمن 
يبح�ث عن إبرة يف كومة قش هائلة، فغادر 
الفري�ق الياباني مطلع عام 1972، ووضع 

اً  ا ي�ر تقر
يلّخ�ص 

لجه�ود  ا
لت�ي  ا

بذله�ا عىل أم�ل االنتفاع من�ه يف محاوالت 
مس�تقبلية، وِمّما ج�اء يف خالصة التقرير 
أن »املقاب�الت م�ع الس�كان املحلي�ني ل�م 
تس�اعدنا يف التوّص�ل إىل موق�ع تقريب�ي 

ملوضع الغرق«.
وبحسب املدير السابق لهيئة اآلثار والرتاث 
اً  يف الب�رصة قحط�ان العبي�د، ف�إّن »فريقا
اً م�ن باحث�ني يف جامع�ة البرصة   مش�رتكا
أج�روا قبل أعوام قليلة مس�وحات جديدة 
اً ل�م يعثروا  قرب منطق�ة الهارث�ة، وأيضا
اً  ع�ىل يشء م�ن اآلث�ار الغارق�ة«، موضحا
أن »العث�ور عليه�ا ل�و حصل يف ي�وم ما، 
فسيكون هذا اإلنجاز من أهم االكتشافات 

األثرية يف العراق منذ عقود من الزمن«.

آثار غارقة قرب البصرة منذ 165 سنة تحير العلماء والباحثين !
كمية كبيرة من القطع 
األثرية التي تنتمي إلى 
حضارات رافدينية غابرة 
نقلتها بعثة فرنسية عام 
1855 بواسطة قوارب 
بدائية من الموصل إلى 
البصرة، تمهيدًا لشحنها 
بحرًا إلى باريس بغية 
عرضها في متحف 
اللوفر. لكن القوارب ما 
إن اقتربت من البصرة 
حتى غرقت مع حمولتها 
ر بثمن  التي ال ُتقدَّ
في ظروف يكتنفها 
الغموض، ومنذ منتصف 
القرن الماضي تكّررت بال 

طائل محاوالت العثور 
عليها.المتحدة.

بدء موسم »تناول الكالب« في كوريا الجنوبية !

يابانية  إعالمية  مصادر  أفادت 
اليابان  يف  كيوشو  جامعة  أن 
املعروفة  القز  ديدان  استخدمت 
بروتني  لتطوير  الحرير  بصناعة 
اً  مرشحا اً  لقاحا يصبح  أن  يمكن 
اآلن  تأمل  وأنها  لكوفيد-19، 
البدء باألبحاث الرسيرية يف وقت 

مبكر من العام 2021.
وذكرت املصادر أن اللقاح يمكن 
إنتاجه بكميات كبرية يف »مصنع 
عىل  الحفاظ  مع  الحرشات«، 
عند  تلقيح  عملية  كل  تكلفة 

عرشات الدوالرات فقط.
صحيفة  نقلت  السياق،  هذا  ويف 
علماء  عن  شينبون«  »أساهي 

املعروفة  كيوشو  جامعة 
قولهم  القز،  لدودة  بدراساتها 
إنتاج  عىل  قادرة  القز  ديدان  إن 
بروتينات مستهدفة يف أجسامها 
بفريوسات  حقنها  تم  ما  إذا 
اً، وأن باحثوها كانوا  معدلة وراثيا
الستخدام  التقنية  تلك  يدرسون 
لقاحات  تطوير  يف  الربوتينات 
افرتاضية  معدية  أمراض  ضد 

جديدة.
جينوم  علم  أستاذ  وكان 
الحرشات، تاكاهريو كوساكابي، 
صحفي  مؤتمر  يف  قال  قد 
الناس  »يعمل  يونيو:   26 يف 
عىل  العالم  أنحاء  جميع  يف 

الرسعة  ولكن  لقاحات،  إنتاج 
اإلنتاج  بل  أولوياتنا،  من  ليست 
املستقر للقاحات رخيصة يمكن 
استخدامها لتلقيح السكان، بما 

يف ذلك يف الدول النامية«.
الجامعة  باحثو  انكب  وقد 
الوراثية  املعلومات  دراسة  عىل 
التي  املستجد  التاجي  للفريوس 
وركزوا  يناير،  يف  نرشها  تم 
املسنن«  »الربوتني  انتباههم عىل 
عند  الفريوس  يستخدمه  الذي 
إصابة الخاليا البرشية بالعدوى، 
تتم  التي  القز  ديدان  أن  مؤكدين 
تربيتها يف الجامعة يمكنها توليد 

هذا الربوتني.

»ديدان القز »من صناعة الحرير الى  لقاح محتمل لكوفيد-19 !


