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إليهام الرأي العام .. قوات »االحتالل« ُتصّوُر 
إعادة تموضعها في العراق »انسحابًا«

»تقفز« من قاعدة و«تحط« بأخرى

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
تقفيز الوالييات املتحيدة عيى القوانين واألعراف 
واملواثيق الدولية، غري آبهة بأي مخاطر قد تحدثها 
تحركاتها »املشبوهة« يف العراق، حيث بدأت مؤخراً 
بإعيادة تموضع قواتها داخل مواقع ومعسيكرات 
»أكثر أمنياً«، باالتفاق مع أطراف محلية »تعوم يف 

بحر اإلذعان والعمالة«، حسبما يرى مراقبون.
ويف ييوم الجمعة امليايض، أعلين »التحالف الدويل« 
عين بيدء مرحلية جدييدة  وصفهيا بي«مهماتيه 
مجموعية  أن  وذكير  العيراق،  يف  االستشيارية« 
»املستشيارین العسيكریین« العاملين ضمن قوة 
املهيام املشيركة، سيتكون »أصغر حجمياً« لكن 

بقدرات متخصصة من الخرباء.
وأصيدرت قيادة العمليات املشيركة يف اليوم ذاته، 
بياناً أكدت فيه أن قوات التحالف ستسيلم القوات 
األمنية مواقع جديدة، فيما أشيارت إىل أن تسيليم 

املعسيكرات يتم وفق جدول زمني.
ويف اليوم التايل، سيلمت قيوات التحالف األمريكي، 
موقعهيا الذي تشيغله ضمين قاعدة بسيماية إىل 
القيوات األمنيية العراقيية. وقيال نائيب قائد قوة 
املهيام املشيركة يف التحاليف جربالد سيريكالند، 
إن “قيوة املهام املشيركة – عملية العيزم الصلب 
سيلمت موقعها يف معسكر بسماية إىل قوات األمن 
العراقية بفضل النجاحات التي حققتها يف الحملة 

ضد داعش”.
ويجيري الحدييث يف األوسياط السياسيية، عين 
انسيحابات متتاليية سيوف تقيوم بهيا القيوات 
األمريكيية، وذليك يعيود وفقياً ملراقبن، إىل سيبب 
رئييي هو إظهار رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظميي، بصفة »املنترص« أميام خصومه الذين 
ليم َيطلبيوا منه حتيى اآلن، سيوى إعيادة احرام 
سيادة البالد وإخراج القوات األجنبية تنفيذاً لقرار 

الربملان.
بييد أن »املراقيب العراقيي« علميت مين مصيادر 
سياسيية واسعة االطالع، أن »مرسحية« انسحاب 
القيوات األمريكية مين مواقع عسيكرية محددة، 

هدفهيا االنتقال إىل مواقع »أكثير أمناً وتحصيناً«، 
وذلك بسبب خشيتها من صواريخ وأسلحة فصائل 
املقاومية اإلسيالمية التيي باتت تمثل »كابوسياً« 

إلدارة الرئيس دونالد ترامب.
ويقيول املختيص بالشيأن األمني صبياح العكييل 
لي«املراقب العراقي«، إن »القراءة األمنية النسحاب 
القوات األمريكية واإلسبانية من بسماية، تشري إىل 
أنها إعيادة تموضع«، عازيا ذلك إىل أن »انسيحاب 
هيذه القوات مع كل معداتها جيرى باتجاه قاعدة 

عن األسد«.
وأضاف العكييل أن »تواجد هذه القوات يف أي بقعة 
مين العراق يعد احتالالً، والسيبب هو قرار الربملان 

امللزم بإخيراج القوات االجنبيية، وبالتايل فإن هذا 
التواجيد ترييد من خالله واشينطن إرسيال فكرة 
بأنها تتجاهيل القرار الربملانيي العراقي«، الفتا يف 
الوقيت ذاتيه إىل »أن هناك سيعياً مين قبل مجلس 
النيواب السيتضافة أو اسيتجواب رئييس الوزراء 

بخصوص وعوده والتزامه بإخراج هذه القوات«.
وأردف قائياًل إن »القيوات األمريكيية غيري راغبية 
باالنسيحاب وتراهن عى التفياوض مع الحكومة 
إلبقاء قاعدتن هما عن األسد وحرير«، مستدركاً 
أن »لدينيا أطرا دسيتورية ال تعطيي الحق لرئيس 
الوزراء بإبقاء قوات أمريكية أو أي قواعد لها داخل 

األرايض العراقية«.

وصوت مجلس النواب يف جلسة استثنائية عقدها 
يف الخامس من كانون الثاني 2020، عى قرار ُيلزم 
الحكومة بالعمل عى إخيراج القوات األجنبية من 
البالد، ومنعها من استخدام أرايض العراق ومياهه 

وسمائه ،  ُمنطلقاً لتنفيذ أي اعتداءات.
ورافيق هيذا القيرار تظاهيرات شيعبية مليونية 
شيهدتها بغداد، تنديداً بي«االسيتهتار األمريكي«، 
وذليك بعد حادثية االغتييال الغادرة التيي نفذتها 
طائيرة أمريكية مسيرية قرب مطار بغيداد الدويل 
وأسيفرت عين استشيهاد قائيد فيليق القدس يف 
الحرس الثوري الجنرال قاسيم سيليماني، ونائب 

رئيس هيئة الحشد الشعبي أبي مهدي املهندس.

في هذا العدد

المراقب العراقي/ متابعة...
حمليت خلية األزمية النيابية، امس األحد، وزارة الكهرباء مسيؤولية 

ارتفاع وفيات املصابن بفايروس كورونا.
وقال عضيو الخلية عباس عليوي يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراقي« إن “املناطق الشعبية يف بغداد واملحافظات تعاني من انقطاع 
مستمر للكهرباء يصل  إىل أكثر من 18 ساعة يوميا”، الفتا إىل إن “هذا 
االنقطاع سييؤثر عى حياة املصابن بكورونا والذين يلتزمون الحجر 
املنيزيل”. وأضياف أن “وزارة الكهربياء تتحميل مسيؤولية االنقطاع 
املسيتمر كونها لم تجهز املناطق الجديدة بخطوط الشيبكة الوطنية 

مما أدى إىل التجاوز عى الشبكة الوطنية للمناطق املجاور”.

المراقب العراقي/ متابعة...
خاطيب مجليس النواب، امس االحيد، مجلس اليوزراء ملعرفة مصري 

العقود واالجراء اليوميين يف جميع املؤسسات والهيآت الحكومية.
وطالبيت الوثيقة الصيادرة عن النائيب االول لرئيس الربملان حسين 
الكعبيي وحصليت عليهيا »املراقيب العراقيي« »بايجاد حيل نهائي 
وجيذري ملشيكلة العاملن بصفة عقيود واجراء يوميين وتنظيمها 
بشكل قانوني وفقاً  ملقتضيات العدالة وتامن حقوقهم املرشوعة«.

واضافيت الوثيقية :« نأمل مين رئيس الوزراء وضيع خارطة طريق 
واضحية النهاء هيذه املشيكلة يف اليوزارات والجهات غيري املرتبطة 

بوزارات بدون استثناءات مخالفة للقوانن«.
كما ابدى مجلس النواب وبحسيب  الوثيقة » اسيتعداده للتنسيق مع 
الحكومية اليجاد حل لذلك من خل قرار مجلس الوزراء املرقم )315( 
لسينة 2019، او عن طريق اجراءات الحذف واالستحداث او الشمول 

بقانون الضمان االجتماعي«.

المراقب العراقي/ متابعة...
نفيى القيادي يف ائتالف دولة القانون سيعد املطلبي، امس األحد ، ان 

تكون هنالك نية لدى االمريكان لالنسحاب الكيل من العراق.
وقيال املطلبي يف ترصيح صحقي تابعتيه »املراقب العراقي« ، إن »ما 
يجري هو عملية تسيليم مسؤولية بعض القواعد العسكرية للقوات 
العراقيية، وهيذه العمليية كانت مسيتمرة يف عاميي 2008 و2009، 
لكن بعد سينة 2014، اسيتقرت بعض قوات التحاليف الدويل يف هذه 
القواعيد«. وأوضيح، أن »ميا يجيري حاليا هيو إعيادة تنظيم قوات 

التحالف، وإعادة تموضعها يف قواعد مشركة اخرى« .

االزمة النيابية تحمل وزارة الكهرباء 
مسؤولية وفيات كورونا

البرلمان يخاطب مجلس الوزراء حول 
مصير العقود واالجراء اليوميين

ائتالف سياسي ينفي وجود نية 
لالمريكان باالنسحاب من العراق 

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت
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»عراقيون« ينقلب على الكاظمي 
ويشهر بوجهه »الكارت االحمر« 

المراقب العراقي/ احمد محمد...
بعد ميض قرابة شهر كامل عى تشكيل »تحالف 
عراقييون« الذي أعلن عن دعمه لرئيس الوزراء 
مصطفيى الكاظميي، وزعميه تأيييَد جمييع 
الخطيوات التيي يتخذهيا، إال أن هيذا التحالف 
يراجيع عين ذليك، بسيبب »الفتيور« الواضح 
والعجز عن مواجهة الفاسدين  وعن إيجاد حل 
ألبسط املشياكل التي من بينها الرواتب بحسب 

ما ادَّعى »عراقيون«.
ويحيذر أعضياء يف االئتالف مين طريقة تعامل 
الخارجيية  الزييارات  مليف  ميع  الكاظميي 
وأولوياتهيا، معربا عن خشييته مين أن تكون 
تليك الزييارات عى حسياب السييادة العراقية 

خصوصا مع الجانبن األمريكي والسعودي. 
وتم اإلعالن عن ائتالف عراقيون من قبل رئيس 
تييار الحكمية عميار الحكييم وذليك يف نهاية 
حزيران امليايض، واملؤلف من كتلتيه إضافة إىل 
مكونيات سياسيية أخيرى من ائتيالف النرص 
بزعامة رئيس الوزراء األسيبق حييدر العبادي 
وكذليك حركة إرادة التي ترأسيها مستشيارة 

رئيس اليوزراء لشيؤون املرأة حنيان الفتالوي 
والذي يضم عددا من النواب يف الربملان.

ومن بن النقاط التي جاء بها االئتالف يف الكلمة 
الرسمية لتشكيله هي التأكيد عى دعم حكومة 
مصطفى الكاظميي، ملمحا إىل رضورة اإلبقاء 
عى عملية تقاسيم السيلطة من خيالل عملية 

إرضاء املكونات السياسية وعدم تهميش أحد.
لكين ما أثار حفيظة العراقين من هذا االئتالف 
هيو أن اإلعالن عنه قد تزامن ميع العملية التي 
نفذهيا جهياز مكافحية اإلرهياب ضيد موقع 
تابيع للحشيد الشيعبي بأوامير مين الكاظمي 
وبدعم أمريكي، حيث حذرت أوسياط شيعبية 
مين أن يكون هيذا االئتالف هو البدايية لتنفيذ 
املخططات األمريكية التي تريد إضعاف الحشد 

الشعبي والقضاء عليه.
وشيهدت األيام األخرية تراجع حجم الدعم من 
قبيل ائتيالف عراقييون،  األمر الذي بيات جليا 
مين خالل الترصيحيات التي يطلقهيا أعضاؤه 
خصوصيا بعيد االهتميام اليذي واله الكاظمي 
للزيارات الخارجية خصوصا إرصاره عى زيارة 

السيعودية وواشينطن خيالل الفيرة املقبلية، 
وتجاهله لألزمات الداخلية .

تفاصيل اوسع صفحة 2

الكاظمي يعاقب الصحفيين والفنانين على مكافئات قطعت منذ »5« سنوات!!
المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

تسعى حكومة الكاظمي إىل البحث عن إنجازات 
الداخييل  الصعييد  عيى  إخفاقاتهيا  لتغطيية 
والخارجيي , يف ظيل األزمية املاليية وجائحية 
كورونا التي خلفت مشياكل الحيدود لها , مما 
اضطرهيا إىل البحيث عين ملفات شيائكة من 
أجل تحقيق منجز شيكيل، ليعطي انطباعا بأن 
حكومته تميض قدما نحو اإلصالح االقتصادي 
الذي وعدت به , ومنها ملف مزدوجي الرواتب.
برملانييون أكيدوا أن الكاظميي دخيل يف رصاع 
مبكير ميع فئية متعيددي الرواتيب املدعومة 
سياسيا، إذ بحثت لجنة اإلصالح املايل برئاسته، 
إجيراء إصالحيات ماليية وإيجياد حل ملسيألة 

ازدواج الرواتيب والرواتيب التقاعديية، حييث 
وجيه بإجيراء اإلصالحيات الالزمة وفيق مبدأ 
تحقييق العدالة االجتماعية، من خالل معالجة 
ازدواج الرواتب والرواتيب التقاعدية ملحتجزي 
رفحياء وفئة من املقيمن خيارج العراق الذين 
يتقاضون رواتب أخرى , إال أنه أخفق يف مسعاه 
بعد هجوم لجنة  الشهداء والضحايا والسجناء 
السياسيين النيابيية كونه لم يتطيرق لرواتب 
األجهزة القمعيية التي قد يصل عدد عنارصها 
إىل 551 ألفيا ورواتبهيم الخياليية قيد تصل إىل 
3 ترليونيات دينيار )2.5 مليار دوالر( سينويا، 

فضال عن رواتب املرصين والفلسطينين.
مختصيون أشياروا إىل أن رئييس اليوزراء ليم 

يتطيرق لرواتيب فئية كبيرية مين الربملانيين 
والسياسيين الذيين يتقاضيون أكثير مين 8 
رواتب منها رفحاء والخدمة الجهادية وتقاعد 
الربملانيي وتقاعيد وزراء وغريهيا , وذهيب إىل 
صغيار املوظفين وتيم خليط األوراق من قبل 
مستشياريه ليشيمل موظفين ممين تقاضوا 
مكافئات سينوية من بعيض النقابات كونهم 
إعالميين أو فنانين أو مثقفن وقيد انقطعت 
هيذه املكافئات التيي كانت توزع سينوياً منذ 
بمزدوجيي  شيمولهم  ليتيم  سينوات  خميس 
الرواتيب , كما أن متعددي الرواتب يف اإلقليم لم 

ُيشملوا بإجراءات الكاظمي.
قانونيون شيددوا عى أهميية حملة مزدوجي 
الرواتيب كونهم ُيرهقون موازنية البالد يف ظل 
األزمية املالية الحالية ’ لكين الكاظمي انحرف 
عين مجرى القضية ولم يسيتطع قطع رواتب 
كبيار السياسيين الذين هددوا علنا بإسيقاط 
حكومتيه , ليذا شيمل صغيار املوظفين دون 
غريهيم ويف هذه الحالة يجب أن يطبق القانون 

عى الجميع وليس عى واحد دون اآلخر.
وبهذا الشيأن يرى الخبري املايل سيامي سلمان 
يف اتصيال ميع ) املراقيب العراقيي(: أن رئيس 
اليوزراء الحايل يسيعى إىل تحقيق منجزات عى 
صعيد امللف املايل وبدأ بقضية رواتب الرئاسات 
ومحاولية تقليصها وقد فشيل بها , األمر الذي 
أوعيز مستشياروه إلييه بفتح مليف مزدوجي 

الرواتب وهو ملف جيد . 

تفاصيل اوسع صفحة 3

برلماني: »المبالغ المخيفة« التي هدرت على مشاريع
 الطاقة لم تِف بالغرض

المراقب العراقي/ متابعة...
اكيد النائب عييل البديري، اميس االحد، ان 
االميوال املخيفة التي هدرت عى مشياريع 
الطاقية لم تِف بالغرض ولم تحسين وضع 

الكهرباء يف العراق.
وقال البدييري يف ترصيح صحفيي تابعته 
»املراقب العراقي«  ان »االموال التي انفقت 
سيابقا عى مليف الكهربياء والتيي كانت 
مباليغ مخيفة جدا، لم تحقق يشء وما زال 

قطياع الطاقية يف العراق براجع مسيتمر، 
كميا ان العيراق لديه مين الخيربات الفنية 
ما يشيار لها بالبنيان مايعني ان مشيكلة 
الكهرباء ليسيت ماديية او فنية«، مبينا ان 
»الفساد كان له دور يف هذا الوضع املردي، 
لكنه لم يكن السيبب الوحيد او االهم لكنه 
كان السيبب الظاهيري لهيذا التلكؤ بملف 

الكهرباء«.
واضياف، ان »السيبب الحقيقيي واملخفي 

لعدم استقرار وضع الكهرباء يف العراق، هو 
وجود ارادة خارجيية تنفذها اذرع داخلية 
متنفذة يف السلطتن الترشيعية والتنفيذية، 
تعمل عيى رضب هذا القطاع الحيوي، عى 
اعتبار انه استقراره معناه استقرار جميع 
القطاعيات االخيرى وبالنتيجية اسيتقرار 
العيراق وعودتيه اىل مكانيه الحقيقيي يف 
املنطقية والعالم ميا جعل مليف الكهرباء 

سيايس بامتياز اكثر من كونه فني«.

خطر االجرام الدوائي وغياب اجهزة الرقابة 
بالعراق

6 درجال يرجح عودة العمل بملعب
 الزوراء قريبا
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املراقب العراقي/ بغداد...
ق�رر وزير الداخلي�ة عثمان الغانمي، ام�س األحد، تعيني 

اللواء عيل هالل الشمري، قائداً لرشطة محافظة بابل.
وقال الغانمي، يف بيان مقتضب، تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه، إنه »تم تعيني اللواء عيل هالل جاسم العاديل 

الشمري قائدا لرشطة محافظة بابل«.
وأضاف، أن »العاديل س�يكون بدي�اًل عن اللواء عيل مهدي 

كوة الزغيبي«.

املراقب العراقي/ صالح الدين...
أف�ادت خلية اإلعالم األمني، ام�س األحد، بالعثور عىل 
كدس صواريخ كاتيوشا مدفون تحت األرض يف صالح 

الدين.
وقال�ت الخلي�ة، يف بيان تلق�ت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة من�ه، إن�ه »ضمن عملي�ات ابط�ال العراق 
بمرحلته�ا الرابعة، القطعات املنفذة للواجب ضمن 
قاط�ع ص�الح الدين، عث�رت  عىل ك�دس صواريخ 

كاتيوشا«.
وأضاف�ت، أن »الك�دس وج�د بداخل�ه اكث�ر م�ن 20 

صاروخاً مدفون تحت األرض«.

املراقب العراقي/ أحمد محمد... 
بعد ميض قرابة ش�هر كامل عىل تش�كيل »تحالف 
عراقي�ون« الذي أعل�ن عن دعمه لرئي�س الوزراء 
مصطفى الكاظمي، وزعمه تأييَد جميع الخطوات 
الت�ي يتخذها، إال أن هذا التحالف يرتاجع عن ذلك، 
بس�بب »الفت�ور« الواض�ح والعجز ع�ن مواجهة 
الفاسدين  وعن إيجاد حل ألبسط املشاكل التي من 

بينها الرواتب بحسب ما ادَّعى »عراقيون«.
ويح�ذر أعض�اء يف االئت�الف م�ن طريق�ة تعامل 
الكاظمي مع ملف الزيارات الخارجية وأولوياتها، 
معربا عن خش�يته من أن تكون تلك الزيارات عىل 
حس�اب الس�يادة العراقية خصوصا مع الجانبني 

األمريكي والس�عودي. 
وت�م اإلعالن ع�ن ائتالف عراقيون م�ن قبل رئيس 
تي�ار الحكمة عمار الحكيم وذلك يف نهاية حزيران 
امل�ايض، واملؤلف م�ن كتلت�ه إضاف�ة إىل مكونات 
سياس�ية أخرى من ائتالف الن�ر بزعامة رئيس 
الوزراء األس�بق حيدر العبادي وكذلك حركة إرادة 
التي ترتأس�ها مستش�ارة رئيس الوزراء لش�ؤون 
املرأة حنان الفت�الوي والذي يضم عددا من النواب 

يف الربملان.
وم�ن بني النقاط التي جاء به�ا االئتالف يف الكلمة 
الرس�مية لتش�كيله هي التأكيد عىل دعم حكومة 
مصطفى الكاظمي، ملمحا إىل رضورة اإلبقاء عىل 
عملية تقاس�م الس�لطة من خالل عملي�ة إرضاء 

املكونات السياسية وعدم تهميش أحد.
لكن ما أثار حفيظة العراقيني من هذا االئتالف هو 
أن اإلع�الن عنه قد تزامن م�ع العملية التي نفذها 
جه�از مكافح�ة اإلرهاب ضد موقع تابع للحش�د 
الش�عبي بأوام�ر م�ن الكاظمي وبدع�م أمريكي، 
حي�ث حذرت أوس�اط ش�عبية من أن يك�ون هذا 
االئت�الف هو البداية لتنفي�ذ املخططات األمريكية 

التي تريد إضعاف الحشد الشعبي والقضاء عليه.
وشهدت األيام األخرية تراجع حجم الدعم من قبل 
ائت�الف عراقيون،  األمر الذي ب�ات جليا من خالل 

التريح�ات التي يطلقها أعض�اؤه خصوصا بعد 
االهتم�ام الذي واله الكاظمي للزي�ارات الخارجية 
خصوصا إرصاره عىل زيارة الس�عودية وواشنطن 

خالل الف�رتة املقبلة، وتجاهله لألزم�ات الداخلية 
الت�ي يعاني منه�ا البل�د واملتمثلة بأزم�ة كورونا 
وكذل�ك األزم�ة املالية وقضي�ة الس�يادة العراقية 

واالنته�اكات املس�تمرة عليه�ا م�ن قب�ل الجانب 
األمريكي والرتكي. 

حيث تأت�ي تلك التريحات يف وق�ت تتخوف فيه 
أوس�اط ش�عبية من التقارب مع الس�عودية عىل 
مستوى كافة القطاعات، بسبب الدعم الال محدود 
ال�ذي قدمته الري�اض للجماع�ات اإلرهابية، التي 
تسببت بحصد أرواح اآلالف من العراقيني األبرياء.

ويوض�ح القي�ادي يف ائت�الف »عراقي�ون« النائب 
جاس�م البخاتي، ذل�ك من خ�الل التحفظات التي 
وضعه�ا تحالفه ع�ىل عم������ل الكاظمي وعىل 
الرغم م�ن الدعم الذي أبداه إلي�ه بربنامجه املعلن 

عنه.
وقال البخاتي، يف تريح ل� »املراقب العراقي« إنه 
»التوج�د جهة سياس�ية حالية يف الربمل�ان داعمة 
لرئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظم�ي وحكومته، 
لك�ْن هناك تأيي�د لتطبيق مفهوم الدولة س�واء يف 

الش�ارع أو يف املؤسس�ات الحكومية«.
وأض�اف البخات�ي، أن »االئتالف الجدي�د بني عىل 
أس�اس دعم رؤي�ة حكومية ش�أنها تعزيز وجود 
الدول�ة من خالل االنط�الق باملش�اريع ومكافحة 
الفس�اد، والقضاء عىل الرتاجع يف عمل مؤسسات 

الحكومة«.
وأش�ار إىل »وج�ود مالحظ�ات عىل عم�ل حكومة 
الكاظمي تشمل مختلف املجاالت العملية«، مؤكدا 
»استمرار التحالف بمراقبة عمل الحكومة ورفض 

جميع الخطوات السلبية التي تقوم بها«.
وحذر البخاتي »رئيس الوزراء الكاظمي من القيام 
ب�أي عملية انفت�اح عىل أي م�ن دول العالم، دون 
أن يك�ون هناك اح�رتام متبادل من قب�ل أي دولة 
عربية كانت أم أجنبية«، مشددا »عىل أن يكون لنا 
موقف يف حال تم ذلك التقارب عىل حساب السيادة 

العراقي�ة«.

َر من زيارات خارجية قادمة »تهين« السيادة َحذَّ
 خالف بين »عراقيون« والكاظمي واتهامات بالعجز عن حل االزمات

  #ليش_ماكو_كهرباء
موضوع الكهرباء سياسي   

اذا اس���تقر وضع الكهرباء يس���تقر 
واالجتماع���ي  النفس���ي  الوض���ع 
واالقتصادي للمجتمع، الموضوع ليس 
موض���وع حرامية صغار )فس���اد( او 
صراع بين شركات اميركية او اوربية 
على كم ملي���ار االميركي يعرقل اي 
مشروع للكهرباء حتى يسلم العراق 

سياسيا للمشروع االميركي

تــغريدة

المحلل السياسي عباس الموسوي

املراقب العراقي/ بغداد...
اكد النائب عن تحالف الفتح حنني القدو، امس 
االحد، أن عدم وجود الرادع الحكومي الحقيقي 

لالنتهاكات الرتكية سيزيد منها بشكل خطري.
»املراق�ب  تابعت�ه  تري�ح  يف  الق�دو،  وق�ال 
العراق�ي« إن »ع�دم وج�ود موق�ف موحد من 

قب�ل حكومت�ي بغ�داد واالقليم وكذل�ك القوى 
والكتل السياس�ية وراء عدم اتخاذ قرار بش�أن 
االستهداف الرتكي ملناطق اإلقليم، وبالتايل فأن 

ذلك يضعف موقف العراق وهيبة الدولة«.
وأض�اف ان »الق�وات الرتكي�ة تتح�رك ضم�ن 
حدود ده�وك وبعض املعلومات اش�ارت اىل ان 

تلك الق�وات تس�ري دوريات يف ش�وارع دهوك، 
واستهدفت بعض قواعد ال� )بي كي كي( داخل 

سنجار«.
واش�ار اىل ان »ع�دم وجود اس�تجابة حقيقية 
او موق�ف من قبل الحكومة، س�يجعل الجانب 

الرتكي يتحرك باريحية ومن دون أي رادع«.

الفتح: غياب الرادع الحكومي لالنتهاكات التركية 
سيتسبب بزيادتها واستمرارها

الداخلية تكلف قائدا العثور عىل كدس صواريخ كاتيوشا مدفون تحت األرض يف صالح الدين
جديدا لشرطة بابل

ط 
شري

ال
ين

ألم
ا

سائرون: لم يتبق من قانون االنتخابات سوى مادة واحدة والخالفات 

املراقب العراقي/ بغداد...
ق�ررت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ام�س االح�د، 
اس�تضافة وزي�ر املالية عيل عب�د االمري عالوي، 
ملناقش�ة مس�ألة تأخر رصف رواتب املوظفني، 
يف حس�ن حددت لجن�ة الصحة النيابي�ة موعدا 

الستضافة وزير الصحة حسن التميمي. 
وق��ال مق�رر اللجن�ة املالية أحم�د الصفار، يف 
تريح تابعت�ه »املراقب العراق�ي« إن »اللجنة 
تح�اول أن تفتح قنوات اتصال مع وزارة املالية؛ 
إال أن األخ�رية ال تتج�اوب بش��كل ج�دي م�ع 

اللجنة ملناقشة العديد من امللفات املالية«.
واش��ار اىل أن »اللجن�ة س�تناقش م�ع وزي�ر 
املالي�ة ووكي�ل ال�وزارة ومدي�ر ع��ام دائ��رة 
املحاس��بة عب��ر دائ��رة تلفزيونية اس��باب 
تل�ك التأخي�رات، فض�ال ع�ن مناقش�ة اوضاع 
والعق��ود،  املجاني��ني  املحارضي��ن  روات��ب 

وكذل�ك ملف�ات مالية أخرى«.
واس��تدرك الصفار قائ�ال إن »ه�ذه املناقش�ة 
س�تبحث ه��ذه امللف�ات مع مس�ؤويل ال�وزارة 
بش�كل تفصي�يل اليجاد الحل�ول له�ا، ويف حال 

ع�دم حض��ور وزي��ر املالي�ة االجتم�اع، فإن 
اللجن�ة س�تكون مضط��رة لعق��د اجتم��اع 
بع�د عيد االضحى املبارك التخ�اذ قرارات ح�ول 
ذل�ك«. بدوره لف�ت عضو لجنة الصحة النيابية 
سلمان الغريباوي اىل »اس�تضافة وزير الصحة 
»االس�تضافة  أن  مبين�ا  التميم�ي«،  حس�ن 
س�تكون من أج�ل مناقش�ة الكثري م�ن األمور 
املتعلق�ة بالجان�ب الصحي، والنق�ص الحاصل 
يف املستش�فيات بم�ادة األوكس�جني واألوضاع 

العامة يف دوائر الصحة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�دت اللجنة القانوني�ة النيابي�ة، امس األحد، 
أن املحكم�ة االتحادية قي�دت الربملان يف ترشيع 
القوان�ني الت�ي تحم�ل الدولة أعب�اء مالية دون 

موافقة الحكومة.
 وق�ال نائ�ب رئي�س اللجن�ة القانوني�ة محمد 

الغزي، يف تريح تابعت�ه »املراقب العراقي« إن 
»مق�رتح تعديل قانون التقاعد املوحد موجود يف 
اللجنة املالية، ونعتقد صعوبة تمريره يف مجلس 

النواب بوصفه مقرتح قانون«.
وأش�ار إىل أن »قرارات املحكمة االتحادية قيدت 
مجلس النواب من ترشي�ع القوانني التي تحمل 

الدولة أعباء مالية دون موافقة الحكومة«.
وأض�اف، أن »إج�راءات ترشيع�ة تكل�ف الدولة 
مالي�ا، يج�ب أن تأت�ي م�ن الحكوم�ة بصيغة 
م�رشوع قان�ون«، الفت�ا إىل أنه »يف ح�ال وجود 
جدي�ة يف حس�م تعديل قان�ون التقاع�د، يجب 

إرساله ملناقشته يف الربملان«.

لمناقشة قرار رفع الحظر وتأخر صرف الرواتب.. وزيران في ضيافة البرلمان 

نائب: المحكمة االتحادية قيدت السلطة التشريعية بتشريع قوانين لها أعباء مالية

اكد النائب عن تحالف الفتح، عامر الفايز، إن أمريكا تحاول 
كس�ب الوقت بتس�ويفها ق�رار الربمل�ان العراق�ي بإخراج 
قواته�م من الع�راق، مبينا أن ه�ذا التأخري 
ال ينهي وج�ود القرار.وق�ال الفايز، 
»االتج�اه«  لرادي�و  تري�ح  يف 
وتابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»الربملان العراق�ي هو ممثل 
الش�عب وصوت عىل قرار 
إخ�راج القوات األمريكية 
باالتف�اق م�ع الحكومة 
الس�ابقة، لك�ن أمري�كا 
تعمل عىل تسويف القرار 
لكس�ب الوقت والبقاء يف 
الع�راق، وهذا التس�ويف ال 
ينهي وج�ود الق�رار وهو قائ�م التنفيذ«.

وأض�اف أن »أمري�كا تحاول إقن�اع الحكومة 
العراقي�ة ببق�اء قواتها يف الع�راق بحج�ة التدريب وغريها 
ولك�ن التدريب به�ذا العدد الكبري من الق�وات القتالية، أمر 

غري ممكن باالطالق«.

إذاعيترصيح

نائب: تسويف اخراج 
االمريكان من العراق
 ال ينهي وجود القرار 

املراقب العراقي/ بغداد...
كشف تحالف سائرون، امس األحد، 
السياس�ية  الق�وى  انقس�ام  ع�ن 
لخمس�ة مقرتح�ات بش�أن قانون 
االنتخاب�ات، مق�را بصعوبة اختيار 
مق�رتح واح�د، فيم�ا اش�ار اىل أن 
القان�ون لم يتبقى منه س�وى مادة 
واحدة.وق�ال النائ�ب ع�ن التحالف 
رياض املسعودي، يف تريح تابعته 
»قان�ون  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
بش�كل  إنج�ازه  ت�م  االنتخاب�ات 
كام�ل، ول�م يتبق س�وى امل�ادة 15 
»اتمام  أن  القانون«.وأض�اف،  م�ن 
م�ن  بمجموع�ة  يرتب�ط  القان�ون 
العوام�ل؛ منه�ا التع�داد الس�كاني 

التخطي�ط  وم�دى اس�تعداد وزارة 
املس�تقلة  العلي�ا  واملفوضي�ة 
لالنتخاب�ات«، الفت�ًا اىل أن »امل�ادة 

15 يف القان�ون، ت�م إرجاعها للجنة 
القانونية«.

السياس�ية  »الق�وى  أن  إىل  وأش�ار 

مقرتح�ات،  خمس�ة  اىل  منقس�مة 
ومن الصعوبة اختيار مقرتح واحد، 
ومن هذه املقرتحات، مقرتح تحالف 
س�ائرون الذي يرغب أن يكون لكل 
ناخ�ب دائ�رة واح�دة، وعىل س�بيل 
املث�ال محافظ�ة كربالء فيه�ا أحد 
ع�رش مرش�حا، أي تك�ون اح�دى 
ع�رشة دائ�رة انتخابي�ة، واالك�راد 
يرغب�ون يف أن يك�ون الع�راق كل�ه 
دائ�رة واح�دة، أم�ا القوى الس�نية 
فرتغب أن تك�ون املحافظة الواحدة 
الق�وى  وبع�ض  انتخابي�ة،  دائ�رة 
الش�يعية ترغب أن تقسم املحافظة 
اىل ث�الث دوائ�ر ش�مالها وجنوبه�ا 

ووسطها«.

إلى حميد عبداهلل..و »تلك األيام« 
سيداولها اهلل بين الناس!

ألواح طينية

ال يش�كل البعث بكل قيحه وآثامه وآالمه التي س�ببها لشعبنا، أي 
مثاب�ة مهمة يف حياة ش�عبنا، وع�ىل الرغم من أن�ه اعتىل ظهورنا 
أربع�ني عام�ا، مليئة بالج�ربوت والطغيان والجريم�ة، إال أن هذه 
الس�نوات مض�ت وم�ى معها تأري�خ ق�ذر، كان عنوانه�ا العار 

والشنار.
أربعني س�نة ال تمثل إال بضع سويعات؛ من يوم تعدونه بخمسني 
أل�ف س�نة، وهي ال تمث�ل إال )أمس(، نحاول جاهدين أن ننس�اه، 
ونن�ى أحداث�ه املؤملة� لك�ن توثيق الذاك�رة املؤملة مه�م وحيوي 
ومنت�ج، منت�ج ألنه س�يكون وس�يلة لع�دم الوقوع تح�ت وطأة 
مس�ببات األلم مرة ثانية، وحيوي ألن إبقاء الذكريات حية يسهم 
يف صناع�ة أجي�ال، تح�رتم آالم آبائه�م، ومهم حت�ى ال يتم تزوير 

التأريخ، بتربئة املجرمني والطغاة، وتحويل الضحايا إىل مجرمني!
ولذل�ك فإن ما تقوم به بقايا البعث، من محاوالت بائس�ة للفصل 
بني البع�ث وصدام والصدامية، من هذا النم�ط الخبيث بالتعاطي 

مع مهمة كتابة التأريخ.
ش�عبنا لم ُيَصْب بمرض فقدان الذاكرة، لذلك فإن حقبة البعث، ال 
يمك�ن فصلها عن رجالها، فهم الذي�ن صنعوها، وهم الذين كانوا 
سيوفها التي تقطر دما عىل الدوام، وال يمكن تربئة أي منهم، حتى 
الذين تعرضوا منهم إىل ضيم وجور بعثهم، ألنهم هم الذين صنعوا 
البع�ث وصنعوا صدام، وهم الذين صفق�وا له )غايل ..صدام غايل( 
بالعربية وبالكردية) رسكمن زيره صدام غايل(..وليتمها مس�عود 

بارزاني ب� )هربجي بابي عدي(..
صحي�ح أن اإلنس�ان يمي�ل إىل طي امل�ايض، للتخلص م�ن صداع 
الس�نني، لكن أن يحاول أحد خونة آالم الشيعة، ابن النارصية التي 
نكبها البعث بآالف من خرية رجالها، البعثي املدعو حميد عبد الله، 
القيام بعملي�ة جراحية معقدة، للفصل بني صدام والبعث، وتربئة 

البعثيني م�ن جرائمهم، وتقديمهم عىل 
أنه�م كانوا حمالن وديع�ني، وأن صدام 
ظلمهم كما ظلم الش�عب العراقي، عرب 
برنامج�ه )تل�ك األيام(..والذي يبثه من 
األردن، تح�ت الرعاية«الكريم�ة« ملل�ك 
يهبه العراق نفط�ا مجانيا طيلة نصف 
قرن م�ن الزمان.. فتل�ك جريمة أخرى 

يرتكبها البعث عرب أحد أدواته القذرة!
إذا كان رؤوس الظل�م م�ن الب�رش ه�م 

أس�اس الفس�اد ع�ىل وج�ه األرض, فإن 
أعوانهم وأتباعهم ال يقلون عنهم سوءا وال ذما, فإنما انترش الظلم 
يف األرض م�ن خالله�م, وإنم�ا م�ورس القهر والبغي ع�ىل الناس 
بقوته�م وأيديه�م, فمن هو فرع�ون لوال جنده وأتباع�ه، وأعوانه 

كمثل هامان وأشكاله.
م�ن هذا الب�اب جاء ذك�ر »امل�أل« يف الق�رآن الكريم بصيغ�ة الذم 
والقدح والتوبيخ, نظرا لكونهم أعوان الظلمة وأتباعهم, قال تعاىل 
عىل لس�ان قوم هود: }َقاَل الَْم�أَلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِم�ِه إِنَّا لََنرَاَك 
يِف َس�َفاَهٍة َوإِنَّ�ا لََنُظنَُّك ِم�َن الَْكاِذِبنَي{ األع�راف/66 , وقال تعاىل 
عىل لس�ان قوم صال�ح: }َقاَل الَْمأَلُ الَِّذيَن اْس�َتْكرَبُوا ِمْن َقْوِمِه ...{ 

األعراف/75 .
وإذا كان�ت عقوب�ة الظاملني يف القرآن الكريم ش�ديدة، فإن عقوبة 
أتباعهم ال تقل قس�وة و ش�دة, وإذا كانت نهاية العتاة والجبابرة 
واملتكربي�ن يف القرآن الكريم وخيمة, فإن نهاية أعوانهم ومواليهم 
ال تق�ل س�وءا, فه�م رشكاء يف الجريمة, فال بد أن تك�ون العقوبة 
ش�املة لهم تبعا لذلك.وال تقتر عقوبة أتب�اع الظلمة وأعوانهم 

عىل الدار اآلخرة, بل تطالهم يف الدنيا قبل يوم القيامة.
كالم قبل الس�الم: ُنَذكر حميد عبدالله، الش�يعي الرشوكي البعثي، 
أن »تلك األيام« س�يداولها الله بني الن�اس، وأن جهنم فارغة فاها 
بانتظ�ارك، ب�ل إن الش�يطان الذي يعت�رب أظلم الظامل�ني يتربأ من 
أتباع�ه وأعوانه يوم القيامة, بل ويدعي إيمان�ه بالله وكفره بمن 
ا ُقيِضَ اأْلَْمُر إِنَّ اللََّه وََعَدُكْم  ْيَطاُن لَمَّ أرشك به س�بحانه, }َوَقاَل الشَّ
وَْع�َد الَْح�قِّ َووََعْدُتُكْم َفأَْخلَْفُتُك�م ْ َوَما َكاَن يِلَ َعلَْيُكْم ِمْن ُس�لَْطاٍن 
إاِلَّ أَْن َدَعْوُتُك�ْم َفاْس�َتَجْبُتْم يِل َفاَل َتُلوُموِني َوُلوُموا أَْنُفَس�ُكْم َما أََنا 
ْكُتُموِن ِمْن َقْبُل  ِخيَّ إِنِّي َكَفرُْت ِبَما أرَْشَ ِخُكْم َوَما أَْنُتْم ِبُمْرِ ِبُمْرِ

الِِمنَي لَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم{ ابراهيم/22 . إِنَّ الظَّ
سالم.

قاسم العجرش 
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االثنين 27 تموز  2020 العدد 2385 السنة العاشرة

نفى البنك املركزي، وجود تعامل مع ما يعرف بالدوالر الليبي.وذكر البنك 
يف بي�ان  ان »البن�ك املركزي العراق�ي، يراقب ما يدور يف وس�ائل اإلعالم 
والتواص�ل االجتماعي م�ن أخبار بشأن التعامل مع م�ا يعرف ب�)عملة 
ال�دوالر الليب�ي( وهنا نود ان نوض�ح بانه ال وجود ملثل هك�ذا عملة وان 
اجراءات التحقق من عدم وجودها قد تمت بتبادل املعلومات مع االجهزة 
املعني�ة يف داخل العراق وخارجه«.واوض�ح ان أي »جهة او رشكة تدعي 
بيعها لهذه العملة من خالل الرتويج عرب صفحاتها عىل مواقع التواصل 
االجتماع�ي وايهام الجمهور بوجود دوالر امريكي يعود اىل البنك املركزي 
الليب�ي هي »غري مرخصة« من هذا البن�ك«، محذراً من »عمليات احتيال 
ونصب قد يمارس�ها ضع�اف النفوس يف ه�ذا املجال، كما س�يتم اتخاذ 

االجراءات القانونية بحق كل من يتداول هذه العملة املزورة«.

البنك المركزي ينفي وجود تعامل 
مع ما يعرف بالدوالر الليبي

دع�ا االتحاد املح�ي للجمعي�ات الفالحية يف دي�اىل ، اىل احياء 
م�روع ام الغاب�ات ش�مال رشق املحافظة.وق�ال رئي�س 
االتح�اد املحي رع�د مغام�س التميمي ،ان” م�روع انشاء 
غاب�ة هي االكرب م�ن نوعها يف الرق االوس�ط ضمن حوض 
حمرين)60كم ش�مال رشق بعقوبة( طرح قبل عقدين نظرا 
الهميت�ه يف تعزي�ز اطر حماي�ة البيئة والدفع باتج�اه انشاء 
اك�رب حزام صوب مدن دياىل ومنه�ا بعقوبة يكون له اثر بالغ 
يف خف�ض درجات الح�رارة قرابة 9 درج�ات مئوية”.واضاف 
التميم�ي،ان “امل�روع وال�ذي طرح قب�ل مائ�دة النقاش يف 
مجل�س دياىل يف مسعى الحياءه لم يدعم لالس�ف بسبب عدم 

توفر االمكانيات املادية”.

ديالى تدعو الحياء مشروع
االقت�صادي»ام الغابات« 

ش�ددت لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار النيابية، عىل 
رضورة إيق�اف رضب املنت�ج املحي بسب�ب منافذ 
اإلقلي�م، الفت�ة اىل ان اك����ث�ر املناف�ذ الحدودي�ة 
تتواجد داخ�ل اإلقلي����������م وينبغي السيطرة 

عليها.
وقال�ت عض�و اللجن�ة ن�دى ش�اكر، ان “الحكومة 
مازالت جدي�دة العهد وبحاجة اىل 3 اش�هر إضافية 
ملعرف�ة إجراءاته�ا ووض�وح تحركاته�ا وخاص�ة 
مايتعل�ق باملناف�ذ الحدودي�ة مع اإلقلي�م، الن عدم 
السيط�رة ع�ىل تل�ك املنافذ يعن�ي تدم�ري االقتصاد 

العراقي”.
وأض�اف ان “كردس�تان لديها اكرب ع�دد من املنافذ 
دول  م�ع  الع�راق  يمتلك�ه  مم�ا  الح�����دودي�ة 
الجوار، وبالتايل ينبغ����ي السيطرة عليها وإيقاف 
االس�ترياد العشوائ�ي، ك����ون�ه ي�رب املنت�ج 

املحي”.
وب�ن ان “املبالغ التي ترد م�ن املنافذ الحدودية بعد 
اإلجراءات الحكومية غري واضحة او معلومة الرقم، 
لكنه�ا بالتأكي�د س�تساهم يف س�د جزء م�ن عجز 

املوازنة”.

اعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية عادل الركابي  اس�تعداد وزارته 
اطالق خمسة االف قرض لدع�م املشاريع الصغرية الخاصة بالباحثن 
ع�ن العمل.االس�بوع الحايل وق�ال الركابي ، إن “القروض س�تطلق يف 
عم�وم محافظ�ات الب�الد وبما يسه�م يف تنمية املشاري�ع الصغرية يف 
الب�الد”. واض�اف ان “وزارته تتج�ه اىل تنفيذ برنام�ج للنهوض بواقع 
االرس ممن هي دون خط الفقر بغية ش�مولها برواتب شبكة الحماية 

االجتماعية من خالل اللجان امليدانية التي تزور املناطق الفقرية”.
وافصح الركابي بهذا الشأن عن شمول 2000 ارسة من محافظة املثنى 
مم�ن هي دون خط الفق�ر برواتب الشبك�ة، مش�ريا اىل ان “الزيارات 
امليداني�ة التي تنفذه�ا اللجان املختص�ة بال�وزارة اىل املحافظات، تتم 
بالتنسي�ق م�ع وزارة التخطي�ط للوص�ول اىل االرس الفق�رية لضمان 

شمولها برواتب شبكة الحماية”.

غرفة تجارة البصرة تناقش مقترحا المانيا النشاء حاضنة رجال االعمال

التجارة: كميات الحنطة المسوقة لعموم محافظات البالد قاربت الخمسة ماليين طن

تج�ارة  غرف�ة  مجل�س  رئي�س  اعل�ن 
محافظ�ة الب�رة ماج�د موزان 
ع�ن مناقشة مق�رتح املاني 
إلنش�اء حاضنة لرجال 
ل  ق�ا و . ل ألعما ا
لوكالة  موزان 
ي�ن  ز ا مو
ز  ني�و

استضفنا املهندس االستشاري مصطفى 
جواد لإلستماع اىل ما قدمه من آلية إنشاء 
مروع حاضنة رجال األعمال يف البرة 
وال�ذي تقدمت ب�ه غرفة تج�ارة البرة 
وبالتع�اون م�ع منظمة االنم�اء االملانية 
GIZ املؤمل انطالق�ة مطلع آب من العام 
الجاري.ولف�ت إىل أن اإلس�تضافة خ�الل 
جلسة املجل�س اإلعتيادية )21( بحضور 
أعض�اء املجل�س .وأش�ار إىل أن الضي�ف 
قدم رشح�ا وافي�ا آللية إنش�اء املروع 

ع�ىل بناية الغرف�ة والف�رتة الزمنية التي 
لتقدي�م  باإلضاف�ة  انش�اءه  يستهلكه�ا 
ج�دوى إقتصادية خالل ف�رتة  لعمل مع 
GIZ  وبعدها ليكون مروعا إس�تثماريا 
يع�ود بريعي�ه إىل غرف�ة تج�ارة البرة 
بعد إنقضاء م�دة املشاركة م�ع املنظمة 
األملانية.وذك�ر م�وزان إن ه�ذا امل�روع 
يعمل ب�ه يف أغلب الدول االوربية ويلخص 
أن يك�ون هن�اك مكان�ا تتكف�ل الجه�ة 
املنظم�ة بتوف�ري كافة الخدم�ات للتجار 

اثن�اء تواجده�م ولقاءاته�م لغرض عقد 
الصفقات التجارية مقابل أجور ش�هرية 
أو سنوية تستوىف من التاجر أثناء حجزه 
مكان�ا والعمل بنظ�ام اإلش�رتاك عىل ان 
تتكفل املنظم�ة األملانية بتجهيز املروع 
واألث�اث  اللوجستي�ة  الخدم�ات  بكاف�ة 
ودور الغرف�ة توف�ري املك�ان، منوه�ا إىل 
أن املق�رتح يتضم�ن تنظي�م ورش عمل 
ودورات تطويري�ة للمؤجرين واملشرتكن 
من رجال أعمال وتجار يف مدينة البرة.

اعلن�ت وزارة التجارة، عن ايقاف تسوي�ق الحنطة املحلية 
ملوس�م 2020 يف خمس مراك�ز تسويقية يف املوصل وهي ) 
مشريفة _ الوائلية _ س�نجار _ تلعفر _ بازوايا ( بعد انتهاء 
اس�تالم السيارات املتوقفة فيها ، م����ع اس�تمرار وترية 
عملي�ة التسوي�ق يف مواقع اخرى وه�ي ) مخمور _ فلفيل 
_ روفيا _ س�احة املوصل( .وقال مدير عام الركة العامة 
لتج�ارة الحب�وب عبد الرحم�ن عجي طوف�ان يف بيان ، إن 
“وترية التسويق تتصاعد وللموسم الثالث عىل التوايل وذلك 
تحديدا بع�د تحرير املحافظة بالكامل م�ن دنس عصابات 
داع�ش االرهابي�ة وع�ودة الغالبية العظمى م�ن املزراعن 
ملزاول�ة زراع�ة اراضيه�م والتي انع�م الله عليها بمواس�م 
امط�ار خري وبركة س�اعدت عىل زي�ادة الغل�ة واإلنتاج”.

وأض�اف طوفان، أن “وت�رية التسوي�ق يف محافظة نينوى 
خالل السنوات الثالث االخرية كان�ت تصاعدية وفق املعدل 
البيان�ي للتسويق الذي يفصح ان الكميات التي س�وقت يف 
موس�م 201٨ تجاوزت النصف مليون طن والكميات التي 
سوقت خالل املوسم 2019 بلغت ) ٨6٧000 طن( الف طن 
ويف هذا املوس�م والذي م�ازال مستمرا فيه�ا بلغت الكمية 
املسوقة لغاية اليوم االحد ) ٨٤٧000( الف طن”.وتابع، أن 
“موق�ف التسوي�ق يف البالد لغاية اعداد ه�ذا التقرير بلغت 
الكمي�ات املستلم�ة ) ٤,92٧,9٤9( مالي�ن ط�ن ، موزعة 
حنط�ة ناعم�ة درج�ة اوىل ) ٤,360,٨62( ملي�ون ط�ن ، 
حنطة ناعمة درج�ة ثانية ) ٤95,500( الف طن ، وحنطة 

درجة ثالثة ) ٧1,5٨5( الف طن”.

االقتصاد النيابية تشدد على ضرورة إيقاف ضرب 
المنتج الوطني بسبب منافذ اإلقليم

اك�د وزي�ر النف�ط احس�ان عبدالجب�ار حرص ال�وزارة عىل 
االس�تمرار يف تقديم الدعم اىل املؤسسات الصحية ، مشريا اىل 
تقدي�م اكث�ر 16 مليار دينار عراقي كدعم مايل للمؤس�سات 
الصحية يف بغ�داد واملحافظات .واوض�ح الوزير ان مجموع 
املبال�غ املروفة لدعم وزارة الصح�ة والجهات الساندة لها 
بلغ�ت بالدين�ار العراق�ي )3.3٤2.650.000( ملي�ار دين�ار 
)ثالثة ملي�ارات وثالثمئة واثنان واربعون مليون وس�تمائة 
وخمسون ألف دينار( ، فيما بلغ�ت بالدوالر)11,150,000( 
مليون دوالر ) احد ع�ر مليوناً ومئة وخمسون ألف دوالر( 
ت�م تقديمها كدعم مايل لتأهيل وانشاء املستشفيات واملراكز 

الصحي�ة ومراكز الحج�ر الصح�ي يف بغ�داد واملحافظات ) 
كتاهي�ل فنادق املدين�ة الرياضية يف الب�رة ومعرض بغداد 
ال�دويل وملعب الشعب( وتوف�ري املستلزمات الطبية واألدوية 
والعالج�ات الروري�ة واس�طوانات األوكسج�ن وتأهي�ل 
مراك�ز حج�ر املصاب�ن بالف�ريوس يف بغ�داَد واملحافظ�ات 
، والقي�ام بحم�الت التعف�ري والوقاي�ة للدوائ�ر والساح�ات 
العام�ة واألحياِء السكنية والقيام بحم�الٍت إعالمية للتوعية 
وللوقاية م�ن مخاطر جائحة كورونا وتجهيز وتصنيع مواد 
التعقيم ومنها الجل الكحويل وتوفري السالت الغذائية للعوائل 

املتعففة وذوي الدخل املحدود.

وزير النفط: اكثر من 1٦ مليار دينار مجموع 
المبالغ المالية المقدمة لدعم القطاع الصحي

وزير العمل: إطالق 5 آالف
 قرض األسبوع الحالي

أكد ممثل منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة “فاو” 
يف الع�راق، صالح الح�اج، أن العراق لن يعان�ي من أزمة أمن 
غذائي، فيما أش�ار إىل إمكانية تصدير املنتجات العراقية اىل 

الخارج.
وق�ال الح�اج إن “هن�اك متابع�ة وإج�راءات بما يخص 
االس�عار وحماية بع�ض املنتج�ات يف الع�راق، بالتايل لم 
يحص�ل تغي�ري يف األس�عار  للمنتج�ات األساس�ية التي 

يستهلكها املواطنون بشكل يومي”.
وأض�اف، أنه “ش�اهدنا أن محص�ول القمح كان جي�دا يف العراق، 
وبالرغ�م من االج�راءات الصحية املفروض�ة للسيطرة عىل تفيش 
ف�ريوس كورون�ا، كان�ت هن�اك تسهي�الت لوص�ول الفالحن اىل 
مزارعهم والحكومة أّمنت مستلزم�ات الحصاد للمزارعن، مؤكداً 

أنه لن تكون هناك أزمة لألمن الغذائي يف العراق”.
وأش�ار الحاج إىل “رضورة تنمية القطاع�ات الزراعية يف العراق”، 

مبين�ا أن “ه�ذا القط�اع يش�كل اح�د دعائ�م االقتص�اد الوطني 
بالخصوص يف ظل انخفاض اسعار النفط، بالتايل البد من االهتمام 
به”.ولفت إىل أنه “يجب الذهاب اىل أبعد من حدود االنتاج وحمايته 
بالت�ايل تنمي�ة القطاع�ات الت�ي تعنى بتصني�ع االنت�اج الزراعي 
وتسويق�ه والع�ودة اىل ان يك�ون هن�اك فرص�ة لتصدي�ر املنتوج 
العراق�ي اىل الخارج، مضيفا أن هذا املوضوع س�هل وهناك فرصة 

كبرية للعمل عليه”.

حكومة الكاظمي تفشل في مواجهة »ازدواج« رواتب السياسيين وتصب جام غضبها على المواطنين
فشل جديد يسجله التخبط بالقرارات

برملاني�ون أك�دوا أن الكاظم�ي دخل 
يف رصاع مبك�ر م�ع فئ�ة متع�ددي 
الرواتب املدعومة سياس�يا، إذ بحثت 
لجن�ة اإلصالح املايل برئاس�ته، إجراء 
إصالح�ات مالية وإيج�اد حل ملسألة 
ازدواج الروات�ب والرواتب التقاعدية، 
حيث وجه بإجراء اإلصالحات الالزمة 
وفق مبدأ تحقيق العدالة االجتماعية، 
م�ن خ�الل معالج�ة ازدواج الرواتب 
التقاعدية ملحتجزي رفحاء  والرواتب 
وفئة من املقيمن خارج العراق الذين 
يتقاضون رواتب أخرى , إال أنه أخفق 
يف مسعاه بع�د هجوم لجنة  الشهداء 

السياس�ين  والسجن�اء  والضحاي�ا 
النيابي�ة كون�ه ل�م يتط�رق لروات�ب 
األجه�زة القمعية التي ق�د يصل عدد 
ورواتبه�م  ألف�ا   551 إىل  عنارصه�ا 
الخيالية قد تصل إىل 3 ترليونات دينار 
)2.5 مليار دوالر( س�نويا، فضال عن 

رواتب املرين والفلسطينين.
رئي�س  أن  إىل  أش�اروا  مختص�ون 
الوزراء لم يتط�رق لرواتب فئة كبرية 
م�ن الربملاني�ن والسياس�ين الذي�ن 
يتقاض�ون أكثر م�ن ٨ روات�ب منها 
رفح�اء والخدم�ة الجهادي�ة وتقاعد 
 , وغريه�ا  وزراء  وتقاع�د  الربملان�ي 

وذهب إىل صغ�ار املوظفن وتم خلط 
األوراق م�ن قب�ل مستشاريه ليشمل 
موظف�ن مم�ن تقاض�وا مكافئ�ات 
س�نوية من بع�ض النقاب�ات كونهم 
إعالمي�ن أو فنان�ن أو مثقف�ن وقد 
انقطعت ه�ذه املكافئ�ات التي كانت 
توزع س�نوياً منذ خمس سنوات ليتم 
ش�مولهم بمزدوجي الرواتب , كما أن 
متعددي الرواتب يف اإلقليم لم ُيشملوا 

بإجراءات الكاظمي.
قانوني�ون ش�ددوا ع�ىل أهمية حملة 
مزدوج�ي الروات�ب كونه�م ُيرهقون 
موازن�ة الب�الد يف ظ�ل األزم�ة املالية 
الحالي�ة ’ لكن الكاظم�ي انحرف عن 
مج�رى القضي�ة ولم يستط�ع قطع 
رواتب كبار السياس�ين الذين هددوا 
علن�ا بإس�قاط حكومته , لذا ش�مل 
صغار املوظفن دون غريهم ويف هذه 
الحالة يج�ب أن يطب�ق القانون عىل 

الجميع وليس عىل واحد دون اآلخر.
امل�ايل  الخب�ري  ي�رى  الش�أن  وبه�ذا 
 ( م�ع  اتص�ال  يف  س�لمان  س�امي 
املراق�ب العراقي(: أن رئي�س الوزراء 
الح�ايل يسع�ى إىل تحقي�ق منج�زات 

ع�ىل صعيد املل�ف املايل وب�دأ بقضية 
رواتب الرئاس�ات ومحاولة تقليصها 
وق�د فش�ل به�ا , األم�ر ال�ذي أوعز 
مستشاروه إليه بفتح ملف مزدوجي 
الروات�ب وهو ملف جيد , لكن انصدم 

السياس�ين م�ن مزدوجي  بجم�وع 
الرواتب التي تص�ل مجموع رواتبهم 
إىل ثماني�ة  وه�و هدر م�ايل واضح , 
إال أن�ه ويف محاول�ة إلثب�ات نجاح�ه 
وب�دأ  املوظف�ن  صغ�ار  إىل  توج�ه 

بخل�ط األوراق م�ن خالل اس�تهداف 
فئ�ات لم تحصل عىل رواتب ش�هرية 
وإنم�ا مكافئ�ات س�نوية انقطع�ت 
الصحفي�ن واملثقفن  وهي رشائ�ح 
والفنان�ن .وتاب�ع س�لمان : بع�ض 

اللج�ان الربملانية هاجم�ت الكاظمي 
بشدة ,وهذا ينذر بمشاكل التستطيع 
و  مواجهته�ا  الحالي�ة  الحكوم�ة 
صن�دوق النق�د ال�دويل نّبه من�ذ عام 
الرات�ب  ازدواج  قضي�ة  إىل   2016
ملوظفي الدولة. وأش�ار إىل وجود نحو 

250 ألف شخص يتقاضون ثالثة 
رواتب.م�ن جهت�ه يؤكد املختص 

قاس�م  االقتص�ادي  بالش�أن 
العكيي يف اتصال مع )املراقب 

الحكوم�ات  العراق�ي(:أن 
العراقي�ة منذ ع�ام 2003 

ل�م تفل�ح يف بن�اء نظام 
أو  متن�وع  اقتص�ادي 
أس�عار  تذبذب  تراعي 
النفط عىل أقل تقدير 
, فقان�ون مؤس�سة 
السياسين  السجناء 
يف تريعه األول عام 
2006، ك�ان يفرتض 

الروات�ب  تستم�ر  أن 
بموجب�ه   التقاعدي�ة 

مل�دة عر س�نوات 
تنته�ي  فق�ط، 

ُع�دَِّل يف 2013  أن�ه  إال  ع�ام 2016، 
ليصب�ح 25 س�نة وه�ذا ُمبالَ�ٌغ ب�ه 
جدا«، فالحل القانوني هو إلغاء هذه 
االمتيازات بالكامل, ألنه أوقع الرر  
بمالين الفقراء الذين ال يجدون قوت 

يومهم...

تس���عى حكوم���ة الكاظمي إل���ى البحث ع���ن إنج���ازات لتغطية 
إخفاقاته���ا عل���ى الصعيد الداخل���ي والخارجي , ف���ي ظل األزمة 
المالي���ة وجائحة كورونا التي خلفت مش���اكل الح���دود لها , مما 
اضطره���ا إلى البحث عن ملفات ش���ائكة من أج���ل تحقيق منجز 
ش���كلي، ليعطي انطباعا بأن حكومته تمضي قدما نحو اإلصالح 

االقتصادي الذي وعدت به , ومنها ملف مزدوجي الرواتب.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

األمم المتحدة: العراق لن يعاني من أزمة أمن غذائي وهناك إمكانية لتصدير منتجاته

تعاون ثنائي بين الكهرباء 
والنفط لزيادة ساعات التجهيز
أعلن�ت وزارة الكهرباء وجود تع�اون مشرتك مع وزارة 
النف�ط لتزوي�د املحط�ات الكهربائي�ة بالوق�ود، مم�ا 
س�يسهم بزيادة س�اعات تجهي�ز الطاق�ة للمواطنن، 
فيما أش�ارت إىل إنجاز نسبة كبرية من الدراسات الفنية 
والتجاري�ة بشأن نقل الطاقة م�ن تركيا.وقال املتحدث 
باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي : إن »رئيس الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي وج�ه وزارة النف�ط بتحقي�ق ما 
تحتاجه وزارة الكهرباء لتشغيل املحطات الكهربائية«.

وأض�اف أن »ه�ذا التع�اون الثنائي ب�ن وزارتي النفط 
الوح�دات  والكهرب�اء س�يثمر عنه�ا تشغي�ل بع�ض 
الكهربائية بشكل مثايل، مما س�ينعكس بشكل إيجابي 
ع�ىل زي�ادة مع�دالت اإلنتاج وبالت�ايل س�يسهم بزيادة 

ساعات تجهيز الكهرباء«.

سومو: الشركات الهندية 
والصينية األكثر شراء للنفط 

العراقي لشهر حزيران
أعلنت رشكة تسويق النفط العراقية )سومو(، أن 
الركات النفطي�ة الهندية والصينية كانت األكثر 

رشاًء للنفط العراقي خالل شهر حزيران املايض.
وذكرت س�ومو يف احصائية نرته�ا عىل موقعها 
الرس�مي واطلع�ت عليه�ا السومري�ة ني�وز، أن 
»الركات الهندية والصينية كانتا األكثر عدداً من 
بن الركات العاملية األخرى رشاء للنفط العراقي 
وبواق�ع 5 رشكات لكل منهم�ا من أصل26 رشكة 
قامت براء النفط العراقي خالل شهر حزيران«.

وأضافت س�ومو، أن »الرك�ات االمريكية جاءت 
باملرتب�ة الثانية وبواقع 3 رشكات، تليها الركات 
الرتكية واليابانية والربيطانية واليونانية رشكتن 
ل�كل منهم�ا«، مبين�ة أن »البقي�ة توزع�ت عالىل 
رشكات الروس�ية والكويتية وااليطالية والكورية 
الجنوبي�ة واالس�بانية وبواقع رشك�ة واحدة لكل 
منها«.واش�ارت س�ومو اىل انها »تعتم�د يف بيعها 
للنفط العراقي عىل املعاي�ري الرئيسية للتعاقد مع 
الرك�ات النفطي�ة العاملي�ة الكربى واملتوس�طة 
املستقلة والحكومية املتكامل�ة عموديا »، متابعًة 
أن »اب�رز الرك�ات العاملي�ة التي اش�رتت النفط 
العراقي هي رشكة اوكسون موبيل االمريكية وبي 
ب�ي الربيطاني�ة يس ان ب�ي يس الصيني�ة وتي بي 

الرتكية وكوكاز الكورية الجنوبية«.
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تركيا َتنزلق في »مستنقع« اليمن

المنافسة تشتد بين »غريمين دينيين« 
على أفقر بلد عربي

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
نرشت صحيفة “صاندي تايمز” مقتطفات 
م�ن كت�اب “العث�ور ع�ى الحري�ة: ه�اري 
وميغ�ان وصناعة العائلة املالك�ة الحديثة” 
لصحافي�ن كان�ا قريب�ن م�ن دوق ودوقة 
ساس�كس ،األمري ه�اري وميغ�ان ماركل، 
كشفا فيه عن التوتر داخل العائلة املالكة يف 
بريطانيا خاصة بن ميغان وكيت ميدلتون، 

زوجة األمري ويليام، شقيق هاري.
وكم�ا ورد يف تقري�ر للصحيف�ة، فاملذكرات 
كتبت بمباركة من هاري وميغان. وبالنسبة 
لزوج�ن يحافظان عى حياتهم�ا الخاصة، 

فكت�اب كه�ذا كت�ب بمباركة منهم�ا يعترب 
خرق�ا لحياتهم�ا الخاص�ة؛ ألن الكاتبن لم 
يرتكا أي يشء من التفاصيل الشخصية، من 
تعبريات طفلها أرتيش عند والدته واسم لعبة 
ابنهما إىل األحاديث الشخصية مع أعضاء يف 
العائلة املالكة وحت�ى الوضعية التي حركت 
فيه�ا ميغان جس�دها عند ممارس�ة اليوغا 
بعدما ناقش�ت مع هاري الزواج أثناء عطلة 

يف جنوب افريقيا.
ويقول الكاتب�ان إنهما تحدثا م�ع أكثر من 
100 مصدر بمن فيهم “أصدقاء مقربون من 
هاري وميغان، مس�اعدون ملكيون وعمال 

يف الق�ر امللكي )س�ابقا وحالي�ا(” وتأكد 
الكاتب�ان وهم�ا أوميد س�كوبي وكاروالين 
دوران�د، م�ن “الحصول ع�ى مصدرين لكل 

معلومة” وردت يف الكتاب.
ولك�ن “العثور عى الحرية” كت�اب “لم تتم 
املصادق�ة علي�ه أو حص�ل ع�ى املوافق�ة” 
وأكد الكاتبان أنهما ل�م يقابال الزوجن ولم 
يحص�ال منهما ع�ى تعليق�ات خاصة. مع 
أن الفري�ق املحي�ط به�اري وميغ�ان أخربا 
الصحيف�ة أنهما كانا “مرتاح�ن” لطريقة 
تعام�ل الصحافي�ن م�ع املقرب�ن منهم�ا 

واألعزاء عليهما.

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د املستش�ار الخ�اص لرئيس مجلس الش�ورى اإلس�المي اإليراني 
حسن أمري عبد اللهيان، أن اعرتاض مقاتلتن أمريكيتن لطائرة ركاب 
إيرانية يثبت مج�دداً أن تواجد املحتلن األمريكين و«اإلرسائيلين« يف 

املنطقة يشكل تهديداً لألمن والسالم فيها.
وق�ال عب�د اللهي�ان يف تدوين�ة له ع�ى موق�ع التواص�ل االجتماعي 
انس�تغرام: “لينتظ�ر العس�كريون األمريكيون بع�د تعرضهم األخري 
للطائرة املدنية اإليرانية التداعيات الجس�يمة لس�لوكهم االستفزازي 

هذا”.
وأش�ار إىل أن “املحتلن الصهاين�ة أيضاً يجب أن يتحملوا مس�ؤولية 

اعتداءاتهم عى املنطقة وشعوبها”.

المراقب العراقي/ متابعة...
طلبت مؤسسة ومعهد رونالد ريغان الرئايس رسميا من إدارة حملة 

ترامب االنتخابية واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري التوقف عن 
استخدام اسم الرئيس األمريكي الراحل وصورته لجمع األموال 

لصالح حملة ترامب االنتخابية.
وذكرت صحيفة »االندبندنت« الربيطانية أن ”طلب مؤسسة ريغان 

جاء ردا عى نداء لجمع التربعات أرسلته لجنة ترامب ولجنة الحزب 
الجمهوري والتي قدمت عملتن معدنيتن تذكاريتن إحداهما 
محفورة بصورة ريغان واألخرى مع صورة دونالد ترامب ألي 

شخص الذي يتربع ب� 45 دوالًرا أو أكثر إلعادة انتخاب ترامب”.
وقالت رئيسة التسويق يف مؤسسة ريغان ميليسا جيلر إن ”طلب 

وقف بيع العمالت املعدنية تم عرب الهاتف، حيث وافقت لجنة 
الحزب الجمهوري فورا عى التوقف عن استخدام اسم ريغان لطلب 

األموال إلعادة انتخاب ترامب”.
واضافت انه ” تم منح املؤسسة، التي تدير مكتبة ريغان الرئاسية 

بالقرب من لوس أنجلوس، الحقوق الوحيدة الستخدام أسماء 
وصور ريغان وزوجته، ومن حق املؤسسة منع املجموعات االخرى 

من استخدامها لتحقيق مكاسب سياسية أو تجارية”.

إيران: تواجد األميركيين 
و»اإلسرائيليين« في المنطقة 

يشكل تهديدًا لألمن والسالم

مؤسسة أميركية تطالب حملة 
ترامب بعدم استخدام اسم الرئيس 

األسبق لجمع األموال

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف املرصد الس�وري املع�ارض، األحد، عن 
تزايد االس�تياء الش�عبي ضد تواج�د التحالف 
األمريكي بسبب اس�تمرار العمليات اإلرهابية 
وانتش�ار عصابات داعش فضال عن استمرار 
الصمت حول املختطفن، مبينا أن التظاهرات 

تخرج بشكل يومي ضد التحالف.
وقال املرصد يف تقرير انه “وبعد70 ش�هرا من 
عمليات التحالف الدويل، اس�تياء شعبي ضمن 
مناط�ق الس�يطرة ونش�اط متصاع�د لخاليا 
تنظي�م داع�ش«، الفت�ا إىل أن »تحذي�رات من 
احتم�االت عودة التنظيم من جديد للس�يطرة 

عى مناطق مختلفة يف سورية، حيث تتواصل 
إىل  العس�كرية  التعزي�زات  إرس�ال  عملي�ات 
مناطق س�يطرة ق�وات س�وريا الديمقراطية 
واالعتق�ال  املداهم�ة  وعملي�ات  )قس�د( 
والعملي�ات األمنية املختلفة يف مختلف مناطق 

سيطرة قسد”.
وفيما يش�ري إىل اس�تياء ش�عبي، رصد املرصد 
السوري لحقوق اإلنسان يف السابع والعرشين 
من حزيران، مظاهرة ش�عبية خرج بها أهايل 
الحس�كة  الش�دادي بري�ف  وس�كان مدين�ة 
س�وريا  ق�وات  بسياس�ة  تندي�داً  الجنوب�ي، 
الديمقراطي�ة والتحال�ف ال�دويل، حي�ث ق�ام 

اإلط�ارات  يف  الن�ريان  بإش�عال  املتظاه�رون 
باإلضاف�ة  به�ا،  الط�رق  وقط�ع  املطاطي�ة 

إلغالقهم ملدخل املدينة الرشقي.
وأش�ار التقري�ر إىل أن�ه »ع�ى الرغ�م م�ن أن 
اإلع�الن الفعيل لهزيمة داعش جرى يف آذار من 
العام املايض، فإن ما انتهى فعال هو س�يطرة 
التنظيم عى األرض يف شمال رشق سورية، إال 
أن وج�ود التنظيم واملتعاطف�ن له وخالياه لم 
ينته بعد، حيث ال تزال الخاليا التابعة للتنظيم 
يف مختلف مناطق نفوذ قس�د تسعى إىل تنفيذ 
عملياته�ا م�ن اغتي�االت وتفج�ريات، يف إطار 

الفوىض األمنية املنترشة يف تلك املناطق”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أقدم�ت ق�وات العدو الصهيون�ي، األحد، عى ش�ن حملة اعتقاالت واس�عة يف 

الضفة الغربية املحتلة طالت نائبن يف املجلس الترشيعي الفلسطيني.
وذكرت مصادر فلسطينية، أن “النائب حاتم قفيشة اعتقل من منزله يف مدينة 
الخلي�ل والنائ�ب نايف الرجوب م�ن مدينة دورا يف محافظة الخليل وس�بق أن 

اعتقل االثنان مرارا”.
كم�ا اعتقلت ق�وات العدو ش�قيقن عند طريق ال�واد يف الق�دس املحتلة. ويف 
قلقيلية اعتقلت قوات العدو ش�ابن من منزيل ذويهما بعد ومداهمتها وترويع 
ساكنيها. واعتقلت قوات العدو ليلة السبت، فتاة فلسطينية من قرية نزلة زيد 

جنوبي مدينة جنن، لدى مرورها عى حاجز “أم الريحان” العسكري.

المراقب العراقي/ متابعة...
كل�ف الرئي�س التونيس قيس س�عيد 
كلف وزير الداخلية هش�ام املشييش 
بتش�كيل حكومة جديدة وسط آمال 
بنزع فتيل األزمة السياس�ية وامليض 

قدما نحو استقرار سيايس.
املكل�ف  ال�وزراء  رئي�س  وتعه�د 
باالس�تجابة للمطال�ب االجتماعي�ة 
واالقتصادي�ة التي أثارت احتجاجات 

مستمرة يف البالد.

وقال املشييش ”س�أعمل جاهدا عى 
تكوي�ن حكومة تس�تجيب لتطلعات 
كل التونسين وتعمل عى االستجابة 
والت�ي  املرشوع�ة  الس�تحقاقاتهم 
طال انتظاره�م لها طيلة الس�نوات 

وه�و  املش�ييش،  وأم�ام  األخ�رية“. 
لتش�كيل حكوم�ة  مس�تقل، ش�هر 
يمكنه�ا ضم�ان تحقي�ق أغلبي�ة يف 
الربمل�ان وإال ف�إن الرئي�س س�يحل 

املجلس وسيدعو النتخابات جديدة.

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت وس�ائل إعالم رس�مية يف كوريا الشمالية، 
األحد، بأن زعيم الب�الد كيم يونغ أون، أعلن حالة 
الطوارئ والعزل العام يف مدينة حدودية بعد رصد 
حالة إصابة غري مؤكدة بفريوس كورونا لشخص 
عاد من كوريا الجنوبية بش�كل غ�ري قانوني هذا 

الشهر.
وإذا تأك�دت اإلصابة فس�تكون أول حالة تقر بها 

الس�لطات الكورية الشمالية التي تقول حتى اآلن 
إن البالد لم ترصد أي إصابات مؤكدة بالفريوس.

وذكرت وكالة األنباء املركزية الكورية أن كيم عقد 
اجتماعاً طارئاً للمكتب الس�يايس للحزب الحاكم 
لبح�ث ما وصفه »بوضع ح�رج يمكن فيه القول 

إن الفريوس الخبيث قد دخل البالد«.
وأوضحت الوكالة أن شخصاً انشّق وفّر إىل كوريا 
الجنوبي�ة قب�ل ثالثة أع�وام عاد هذا الش�هر عرب 

الحدود الحصينة بن البلدين إىل مدينة كايس�ونغ 
حام�اًل أعراض مرض »كوفي�د – 19« الناجم عن 

اإلصابة بالفريوس.
وقالت وكالة األنباء املركزية الكورية الشمالية إنه 
جرى »التحري بدقة« عن األشخاص يف كايسونغ 
الذين خالطوا املش�تبه به، واآلخري�ن الذين زاروا 
املدينة خالل األيام الخمسة املاضية »وإخضاعهم 

لكشف طبي ووضعهم قيد الحجر الصحي«.

المرصد السوري: استياء شعبي متزايد ضد قوات التحالف

كوريا الشمالية تعزل مدينة حدودية بسبب »كوفيد-19«

تكليف وزير الداخلية التونسي بتشكيل حكومة جديدة

قوات العدو الصهيوني تعتقل نائبين فلسطينيين من الضفة

المراقب العراقي/ متابعة...
ش�هدت األمم املتح�دة خالل الف�رتة الس�ابقة، مواقف 
عديدة لم يس�بق لها مثيل تقريباً من قبل تركيا، بش�أن 
توجيه انتقادات للدول املش�اركة يف العدوان عى اليمن، 
وخاصة اإلمارات يف األس�ابيع األخرية، وتش�ري التقارير 
الحالي�ة، إىل أن تركي�ا تجّن�د املرتزقة الذي�ن يقاتلون يف 
س�وريا، إلرسالهم إىل اليمن لدعم حزب اإلصالح املرتبط 

بجماعة اإلخوان املسلمن.
ويف ه�ذا الص�دد، زعم رئي�س املرصد الس�وري لحقوق 
اإلنس�ان أن هناك معلوم�ات تفيد بأن الق�وات الرتكية 
تنقل مجموعة من القوات املسلحة السورية )املرتزقة( 
م�ن عفري�ن إىل قطر مقاب�ل دفع آالف ال�دوالرات لهذه 

القوات لنقلها إىل اليمن. 
وبن�اًء عى ذلك، يبدو أن تركيا تدخل اآلن عى خط امللف 
اليمن�ي ع�ى الرغم م�ن ممانعتها ذلك خالل الس�نوات 
املاضي�ة، واآلن الس�ؤال الذي يطرح نفس�ه هو ما هي 
األه�داف التي تنوي تركيا تحقيقها من خالل الدخول يف 
اليم�ن وما آثار ذلك عى األزم�ة اليمنية وعى التطورات 

اإلقليمية؟
يف الس�نوات األخ�رية، زادت الحكومة الرتكي�ة تدريجياً 
م�ن دور مجلس األمن الرتكي، برئاس�ة ه�اكان فيدان، 
يف بع�ض امللفات اإلقليمية املهمة، والس�يما يف س�وريا. 

وأدى ارتي�اح الرئي�س الرتكي رجب طي�ب أردوغان عن 
أداء املنظمة إىل دفعها للعب دور أكثر بروًزا يف السياس�ة 

الخارجية الرتكية.
وتتعامل املنظمة عى وج�ه التحديد مع القضية الليبية 
وتلع�ب دوراً رئيس�اً يف دفع اس�رتاتيجيات تركيا يف هذا 
املل�ف، بما يف ذلك وجود ه�اكان فيدان يف معظم زيارات 
الوفد الرتكي إىل طرابلس ويف معظم االجتماعات املتعلقة 
بالقضي�ة الليبي�ة وقد أثنى الرئيس الرتك�ي مؤخرًا عى 

الدور اإليجابي للوكالة يف ليبيا.
ويف ه�ذا الص�دد، م�ن امله�م مالحظ�ة أنه بع�د دخول 
الوكالة يف امللف الليبي، قامت بتصميم وتنفيذ خطة يتم 
بموجبها إرس�ال القوات املس�لحة التي تقاتل يف سوريا 
إىل ليبي�ا لدع�م حكومة الوف�اق الوطنية. واس�تطاعت 
هذه الخط�ة، ضمن خفض التكاليف املالية والخس�ائر 
البرشية لرتكيا، مساعدة حكومة الوفاق الوطني وحتى 
تغي�ري حالة قوات فائز الرساج من حالة الدفاع إىل حالة 
الهج�وم, بس�بب الخربة العالية لهذه الق�وات يف الحرب 

األهلية السورية لسنوات عديدة.
وأس�فرت هذه الخطة عن نتائج جيدة لرتكيا حتى اآلن 
يف ليبيا، دفعت مجلس األمن الرتكي إىل تنفيذ السيناريو 
نفسه يف اليمن. ويف هذا السياق؛ يمكن اإلشارة اىل تقرير 
املرصد السوري لحقوق اإلنسان الصادر يف أواسط شهر 

حزيران كدليل عى هذا االدعاء، والذي عى أساسه كانت 
ق�وات املخابرات الرتكي�ة قد أقامت يف عفرين بس�وريا 
غرف�ة عملي�ات لنق�ل املرتزقة الس�ورين للمش�اركة 
يف الح�رب اليمني�ة. لذل�ك، يب�دو أن اس�تخدام املرتزقة 
الس�ورين أصب�ح إس�رتاتيجية رئيس�ية لجه�از األمن 

الرتكي ملتابعة أهدافه يف امللفات اإلقليمية الحساسة.
وبش�كل عام، يب�دو أن تركيا لديها العدي�د من األهداف 
الرئيس�ة من دخوله�ا امللف اليمني، والت�ي تعتمد فيها 
بش�كل رئيس ع�ى وكالة األم�ن الرتكية، حي�ث تعتزم 
زي�ادة وجودها ونفوذها يف مضيق باب املندب من خالل 
دعم الجماعات القريبة منها يف اليمن، وبالنظر إىل توفر 
وإمكانية اس�تخدام قاعدة عسكرية يف الصومال، وهي 
أق�رب قاعدة عس�كرية تركي�ة لتلك املنطق�ة، فإن ذلك 

يسهل األمر لألتراك.
وفيم�ا يق�رتب امللف الس�وري م�ن التوص�ل إىل نتيجة 
نهائية ومع وجود اتفاقيات بن تركيا وإيران وروسيا يف 
هذا الصدد، تعتزم أنقرة اس�تخدام بعض من مرتزقتها 
املس�لحن املقربن منه�م والذين انته�ت صالحيتهم يف 
سوريا الستخدامهم يف ملفات أخرى يف املنطقة من أجل 

تحقيق أهدافها.
وتن�وي تركي�ا تعزيز جبه�ة اإلخوان املس�لمن يف امللف 
اليمن�ي، من خالل اتباع ذات اإلس�رتاتيجية السياس�ية 

التي اتبعتها يف السنوات األخرية، لفتح جبهة جديدة ضد 
املحور الس�عودي اإلماراتي، بس�بب قربها الجغرايف من 
البلدين حيث لديها فرصة جيدة إللحاق األذى بهم، ومن 
ناحية أخرى، فإنها تزيد من قدرة تركيا عى املس�اومة 
يف ملفات أخرى يف املنطقة، حيث تواجه بطريقة ما هذا 

املحور.
ويف الس�ياق الح�ايل لألزم�ة اليمنية، خاص�ة التطورات 
يف جن�وب اليمن، التي تدخل يف وضع حرج وحاس�م، ال 
تنوي تركي�ا من خالل اتخاذ موقف س�لبي، التأخر عن 
منافسيها اإلقليمين اآلخرين، الذين يلعبون دوراً مهّماً 
يف ه�ذه املنطقة اإلس�رتاتيجية، لذلك ال ترك�ز اعتبارات 
تركي�ا فقط عى اململك�ة العربية الس�عودية واإلمارات 
العربي�ة املتح�دة، كم�ا تأخذ تركي�ا بع�ن االعتبار دور 

جمهورية إيران اإلسالمية يف هذا امللف.
من ناحية أخرى، فإن تبعات تورط تركيا يف ملف اليمن 
كب�رية جدا يف حد ذاتها، وهذا س�يؤدي إىل مواجهة أكثر 
خط�ورة بن مح�ور اإلخوان يف املنطق�ة )قطر وتركيا( 
واملحور الس�عودي اإلماراتي املري. ويف هذا الس�ياق، 
س�يكون لتدخل تركيا األكثر جدية يف األزمة اليمنية مع 
قطر، تأثرياً كبرياً بال ش�ك عى عالق�ات قطر مع الدول 
املح�ارصة، إضافة إىل التأثري وتعقي�د معادالت القضايا 

األخرى، بما يف ذلك امللف الليبي.

صاندي تايمز: األمير هاري وزوجته يفتحان النار على العائلة الملكية

واشنطن بوست: كورونا أجبر الرئيس األميركي على إعادة النظر بمواقفه

المراقب العراقي/ بغداد...
أفادت صحيفة »واش�نطن بوس�ت«، ب�أن الرئيس دونال�د ترامب قد 
تراجع عن مواقفه الس�ابقة الخاصة بالتعام�ل مع أزمة كورونا بعد 

استمرار ارتفاع أعداد اإلصابات وخروج الوباء عن السيطرة.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن ترامب كان مرا عى أن يقوم الكونجرس 
بخفض الرضائب عى الرواتب حتى تراجع فجأة خالل األيام املاضية، 
وطال�ب بإعادة فتح جميع املدارس يف أمريكا لفصل الخريف الدرايس، 
حتى سمح فجأة ببعض التذبذب، وأرص عى شغل كل مقعد يف املؤتمر 
الوطني الجمه�وري، حتى ألغى الحدث فجأة، ورفض ارتداء الكمامة 

يف األماكن العامة، ثم تحول فجأة إىل داعية الرتداء الكمامة.

ورأت الصحيفة أن هذا األس�بوع بالنسبة لرتامب كان أسبوع تراجع، 
فب�دال م�ن إذعان اآلخري�ن إلرادت�ه، كان الرئيس هو الش�خص الذي 
يرتاج�ع عن املواقف التي تس�لك به�ا طويال يف ظل رف�ض من رفاقه 
الجمهورين أو وس�ط معارضة كبرية، ويسعى جاهدا إلعادة تنشيط 

حملة إعادة انتخابه بينما يواصل كورونا تخريب أمريكا.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن ترامب الذي تم إضعافه سياس�يا بس�بب 
تعامله مع الوباء، قد غري مساره بعدما أظهرت استطالعات الرأي أن 
مواقف�ه ال تتماىش مع االتجاهات العامة، مثلما كان الحال بالنس�بة 
لخف�ض الرضائ�ب ع�ى الرواتب،  ورف�ض حلف�اؤه الجمهوريون يف 

مجلس الشيوخ تعزيز مصالحه.
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في خطوة تصعيدية غير متوقعة، اعترضت مقاتلة أميركية طائرة ركاب مدنية إيرانية متجهة إلى بيروت، فوق منطقة التنف التي 
تسيطر عليها قوات التحالف األميركي في األراضي السورية. وقد أقّر المتحدث باسم القيادة المركزية األميركية أن »طائرة أميركية من 
طراز إف-15، كانت في مهمة جوية روتينية قرب  قاعدة التنف في سوريا، قامت بتفّقد بصري عادي لطائرة ركاب ماهان على مسافة 

آمنة تبلغ نحو 1000 متر«. وأنه »عندما تعرف قائد اإلف-15 على الطائرة على أنها طائرة ركاب لماهان إير، ابتعد بأمان عن الطائرة«، 
مؤكدًا أن عملية »االعتراض المهنية جرت وفق المعايير الدولية«.

 

�َباب  ع الَْمْس�ُؤولِيَّة ِف إيَجاِد ُفرَص َعِمل َلِئَقة لِلشَّ َتَتَوزَّ
�ْأِن والقطاع  س�ات الدَّْولَ�ة الَْمْعِنيَّ�ة ِبَهَذا الشَّ َبْي ُمؤَسَّ
الَْخاص َواْلرَسة الَِّتي َيِجُب َع�َدُم إْغَفال َدْورَها الرَِّئيِسّ 

ِف إْعَداِد اْلَْبَناء َوُمَتاَبَعة رغباتهم َوَتْنِمَية مهاراتهم . 
�ل َوَزاَرة الَْعَمل الِْعْب�أ اْلَْكَب ِف َه�َذا الَْمَجال َوَتَقع  َتَتَحمَّ
ة إْحَص�اء الَعاِطلِي َعِن الَعَمِل َوَتْدِوين  َعَل َعاِتِقَها ُمِهمَّ
َبياَناِتِهم كالتحصي�ل الدَّراِسّ َوالَْمَه�اَرات الَفنِّيَّة َوَنْوع 
َوَمَكان الَْعَمِل الَّذِي َيرَْغُبون الْنِخراط ِفيه وإحصاء ُفرََص 
س�ات الدَّْولَة والقطاع الَْخاّص  الَعَمِل املتوفرة لَدَى ُمؤَسَّ
يَعات الَِّتي تتيح لُِكّل أَْبَناء  وإِْصَدار اْلََواِمر َوَتْقِديم التَّْشِ
الَْبلَ�د الُْحُصول َع�َل ِفرَْصة الَْعَمل الُْمَناَس�َبة َكالَْحّد ِمن 
ة َواْلَْجَنِبيَّة  َكات الَْخاصَّ ِ

ق الِْعَمالَة الوافدة َوإِلْزَام الشَّ َتَدفَّ
بتشغيل َنَسَبة ُمَعيََّنٍة ِمْن الِْعَمالَة الَْمَحلِّيَّة َوَتْنظيم َعمل 
الحرفي�ي َوأَْصَحاب الُْمَحال التَِّجاِريَّة وس�ائقي عربات 
َمان َوالتَّأِْمي الْجِتَماِعّي لَُهم  النَّْق�ل الَْخاّص وتوفري الضَّ
َوِحماَيتهم ِمن ُمناِفَسه الَْعاِملَِي ِف قطاعات الدَّْولَة ، َكَما 
مات مجتمعية  اع الَْخاّص ِبَما ُيش�ّكل ِمْن ُمَنظَّ ُيَعّد الُْقطَّ
ة ِف  س�ات تثقيفية َقاِع�َدة ُمِهمَّ َوِرَج�ال أَْعَم�ال َوُمؤَسَّ
الَْحدِّ ِمْن الِْبَطالَِة َحْيُث ُيْمِكُن ملنظمات الُْمْجَتَمع الَْمَدِنّي 
ِزَمة لدعم ال�دورات التدريبية وتهيأة  َتوِْف�ري اْلَْم�َوال اللَّ
ِزَمة ُبْغَية  الكوادر الَِّتي لَْم تتاح لََها الُفرَص التَّْعلِيِميَّة اللَّ
َسات التثقيفية َكاْلِْعَلم  ا الُْمؤَسَّ زجهم ِف ُسوِق الَْعَمِل أمَّ
وَرة  �َباب إَِل َضُ َوُدور الِْعَب�اَدة َفِهي َجِديرٌَة ِبَتْوِجيه الشَّ
اْكِتَساب الَْمَعاِرف َوالِْحرِْص َعَل إْنَجاِز الَْعَمِل َواْلِْخَلِص 
ِفيه َوَحّث أَْصَحاب ُرُؤوِس الَْموَاِل َعَل الْس�ِتْثَمار َداِخَل 
َناِعيَّة والزراعية َواَلَِّتي تستقطب  الَْبلَِد ِف القطاعات الصِّ
الَْكِث�ري ِم�ْن اْلَْي�دِي الَْعاِملَة َوَتُع�ود ِبالنَّْفع َع�َل النَّاِتج 

الَقْوِمّي .
َبَق�ة الَْفِق�رَية  أَن التََّكاُف�ل الْجِتَماِع�ّي والِْرِتَق�اء ِبالطَّ
ِم�ْن أَْبَن�اِء الَْبلَد وتوفري الَْحَي�اة الُْحرَّة الَْكِريَم�ة لََها َعْب 
ة  َتوِْفري ُف�َرَص الَعَمِل أَْو َدْع�م َذِوي الحتياجات الَْخاصَّ
والعاجزي�ن َضَمان�ة َحِقيِقيَّ�ٌة للس�تقرار الْجِتَماِعّي 

ر والس�ياس َوُخْطوٌَة َعِظيَمٌة ِف َمس�ار التََّطوُّ

بقلم/ليلى نقوال 
وقد تس�بب الحادث بهلع لدى املس�افرين ف 
الطائرة حي اضطر قبطان الطائرة إل تغيري 
مس�ار الطائ�رة بطريقة فجائي�ة ليتحاىش 
الصط�دام، وأصي�ب بعض ال�ركاب بجراح 
مختلفة، وبرزت مطالب�ات مختلفة تطالب 
بتحويل القضية إل املحاكم الجنائية الدولية 

أو سواها.
ف ه�ذا الط�ار، يبدو من املفي�د مقاربة هذا 
الح�ادث الخط�ري م�ن الناحي�ة القانوني�ة 
المكاني�ات  واستكش�اف  والسياس�ية، 
القانونية التي يمتلكها الطراف املترضرون 

للمواجهة، وعدم تكراره ف املستقبل.
ف الط�ار القانوني:يعود للمنظم�ة الدولية 
للط�ريان املدن�ي »أي�كاو«  التابع�ة لألم�م 
املتحدة التحقي�ق ف الحادث، وتبيان إن كان 
المريكي�ون قد خرق�وا »اتفاقية ش�يكاغو  
1944« واتفاقي�ة مونرتي�ال 1971« فع�ًل، 

واتخاذ القرار ف ما يرتتب عل ذلك.
بالنسبة لتفاقية ش�يكاغو عام 1944 التي 
ت�ّم عل أساس�ها تأس�يس منظم�ة إيكاو، 
فهي تنص عل أن ل�كل الدول املوقعة عليها 
الس�يادة الكاملة عل مجالها الجوي، بحيث 
ج�اء ف املادة السادس�ة، »ل يجوز لي خط 
جّوي دويل منتظ�م أن يطري فوق إقليم دولة 
متعاقدة )…( إل إذا كان يحمل إذناً خاصاً أو 

ترخيصاً من قبل تلك الدولة«.
وهذا يعني أن الطائرات المريكية قد خرقت 
الس�يادة الس�ورية ف الس�اس، عل اعتبار 

أن املج�ال الج�وي ف�وق التن�ف ه�و أرض 
س�ورية خاضع�ة للس�يادة الس�ورية، ولم 
تكن الطائ�رات المريكية تنّف�ذ مهماتها ف 
إط�ار »محاربة الرهاب« الت�ي تعمل قوات 

التحالف ضمن إطاره القانوني. 

أما اتفاقية مونرتيال التي انبثقت عن املؤتمر 
الدويل لقانون الجو ف مونرتيال ف 23 أيلول/

س�بتمب 1971، ودخلت حي�ز التنفيذ ف 26 
كان�ون الثاني/يناي�ر 1973، فه�ي اتفاقية 
متعددة الطراف تهدف إل قمع العمال غري 

املشوعة املوجهة ضد سلمة الطريان املدني 
والتي تنص عل حظر ومعاقبة السلوك الذي 

يهدد سلمة الطريان املدني.
وعليه، يمكن لكل من سوريا وإيران التقدم 
بش�كاوى أم�ام املنظم�ة الدولي�ة للطريان 

املدن�ي للفص�ل ف القضي�ة، والحك�م إذا ما 
كان�ت الطائرة المريكية قد انتهكت اتفاقية 
مونرتي�ال وعرّضت س�لمة الط�ريان املدني 

للخطر بالفعل.
أما بالنس�بة للمطالبات بتحويل القضية إل 
املحاكم الجنائية كما يطالب البعض، فيجب 
أن نذك�ر أن املوض�وع ليس م�ن اختصاص 
املحاك�م الجنائي�ة الدولي�ة الت�ي تخت�ص 
بجرائ�م الح�رب والجرائ�م ضد النس�انية، 
الجس�يمة لحق�وق  والب�ادة والنته�اكات 
النس�ان، ل م�ن قريب ول م�ن بعيد، وليس 
م�ن مهمته�ا النظ�ر ف الس�تفزازات الت�ي 

تحصل للطريان املدني.
أم�ا ف الط�ار الس�ياس:وبغض النظر عن 
التبي�رات المريكية للح�ادث واعتباره أمراً 
روتيني�اً ل يخ�رق املعاي�ري الدولي�ة، ف�إن 
الستفزاز بحّد ذاته يطرح علمات استفهام 
ك�بى ح�ول املدى ال�ذي يمك�ن لألمريكيي 
أن يذهب�وا ب�ه ف ممارس�ة سياس�ة حافة 
الهاوي�ة، وتوتري الجواء ف الشق الوس�ط 
ال�ذي يبدو ع�ل ش�فا النفجار من�ذ مقتل 
الفريق س�ليماني من قبل المريكيي، والرد 
اليران�ي عل قاعدة عي الس�د المريكية ف 
العراق، هذا بالضافة إل التوتر غري املسبوق 
النات�ج عن سياس�ة الضغ�وط القتصادية 
القص�وى الت�ي يعتمدها الرئي�س المريكي 
عل دول محور املقاومة، والتي تهدد شعوب 
املنطقة بالجوع وتهدد الس�تقرار القليمي 

برّمته.

الَبطالُة َخَطٌر 
ُيداِهم األمم

بقلم/ عبدالمطلب مال اسد االستفزاز األميركي للطائرة اإليرانية.. مقاربة قانونية وسياسية

بقلم/ أليف صباغ
أث�ار ترصيح رئيس الوزراء الردني، عمر الرّزاز، لصحيفة 
»غاردي�ان« البيطانية، مؤخراً، وال�ذي قال فيه إن الردن 
قد تنظ�ر بإيجابية إل حّل الدول�ة الديموقراطية الواحدة، 
رشط أن تس�ود فيه�ا املس�اواة بي الطرف�ي، موجة من 
التعليق�ات العربية، منها الرافضة، ومنه�ا املَبِّرة، ومنها 
املتس�ائلة إن كان موقفاً تكتيكياً أم تحولً اس�رتاتيجياً ف 

املوقف الردني؟
ليست املرة الول التي تتناول فيها شخصية رسمية عربية 
حّل الدول�ة الديموقراطي�ة الواحدة، أي دولة فلس�طينية 
إرسائيلي�ة ع�ل أرض فلس�طي النتدابية؛ دولة تس�اوي 
ب�ي الفلس�طيني والرسائي�ي. كان�ت الجبهة الش�عبية 
لتحرير فلسطي قد اعتمدت هذا الحّل ف نهاية الستينيات 
والسبعينيات من القرن املايض، لكن ذلك الزمان غري هذا، 
وموازي�ن القوى بي الطرف�ي الرسائيي والفلس�طيني، 
والت�ي  والقتصادي�ة وغريه�ا،  والعس�كرية  السياس�ية 
ُيف�رتض أن تكون أساس�اً ملثل هذا الح�ل، مختلفة تماماً 
اليوم عما كانت عليه س�ابقاً، مع قناعتي بأنَّ ذلك الطرح 

لم يكن ممكناً ول عادلً آنذاك أيضاً.
أم�ا ق�ذف الك�رة نح�و امللع�ب الرسائي�ّي، فقد س�بقه 
مس�ؤولون فلسطينيون، وعل رأس�هم الرئيس أبو مازن، 
وإن فعل�وا ذل�ك، من ب�اب »التكتيك« أو التهدي�د الوهمي 
بغلب�ة الفلس�طينيي ف املي�زان الديموغراف داخ�ل الدولة 
الواح�دة، وهذه خرافة أو وهم آخ�ر أيضاً! إضافًة إل ذلك، 
هن�اك حلقات أكاديمّية فلس�طينّية مقرّبة من الس�لطة، 
وقلي�ل منه�ا إرسائيّي وهام�ّي، تعمل برعاي�ة صناديق 
أجنبّي�ة، ومنه�ا برعاية أمريكي�ة أيضاً، لتقدي�م البحاث 
والفكار عن حلول »إبداعي�ة« أو »خارج الصندوق«، كما 
يقول د. ساري نس�يبة، بعيداً من القانون الدويل وقرارات 

مجلس المن ذات الصلة بقضية فلسطي. 
ال�رّزاز، لم يكن أول من تناول ه�ذا الطرح »بإيجابية«، أو 
بقصد »تحدي إرسائيل«، كما يدعي، لكن أحداً ممن تناول 

ويتناول ه�ذا الحل املقرتح لم يجب عل الس�ئلة الصعبة 
التي ل بّد من أن تطرح وتلقى أجوبة مناسبة لها.

ما اس�م هذه الدول�ة؟ يخطئ من يعتق�د أن ذلك موضوع 
ثانوي، فاس�م الدول�ة ُهويتها. م�ا هو َعلَُمها ونش�يدها 
الوطن�ي؟ ماذا عن ح�ق اللجئي الفلس�طينيي ف العودة 
إل دياره�م ومزارعه�م والتعوي�ض كما ن�ص عليه قرار 
194؟ م�ن س�يعيد الرض التي صادرته�ا »إرسائيل« من 
الفلس�طينيي لبن�اء املس�توطنات ف الضف�ة أو الق�دس 
أو داخ�ل مناط�ق ال��48 والرايض العامة التي اس�تولت 
عليها لصالح املس�توطني اليهود، بصفتها الدولة الوريثة 
للنت�داب البيطان�ي؟ ول يقت�رص الم�ر عل املس�احات 
املبنية، بل عل مس�احات مضاعفة ع�شات املرات وأكثر 

خّصصت للمستوطني لتكون مصدر رزق لهم؟ 
�ر كل املفاوضات لعادة أهايل إقرث  هن�ا، ل بدَّ من أن نتذكَّ
وبرعم إل قراهم املهدمة، وعناد املستوطني »اليساريي«، 
أبناء الكيبوتس�ات املج�اورة، الَّذين اس�تولوا عل الرايض 
الخاص�ة لهايل القريتي، وإرصارهم ع�ل الحتفاظ بتلك 
املساحات الواس�عة ضمن أي حل يعيد الهايل إل بيوتهم. 
هذا هو موقف »اليس�اريي« منهم، فكيف سيكون موقف 

اليمي الفايش املنتش ف الضفة الغربية؟ 
السئلة ليست س�هلة؟ ورغم ذلك: ماذا عن الديموقراطية 
واملس�اواة ف الحق�وق والواجبات؟ هل س�يندمج الجندي 
الفلس�طيني أو الشطي أو رجل المن ف املؤسسة المنية 
املشرتكة أو سيكون لكل طرف مؤسسته الخاصة؟ ما هو 
دور رج�ال العمال الفلس�طينيي ف القتص�اد الرسائيي 
الضخ�م واملهيم�ن إقليمي�اً؟ ه�ل ه�م رشكاء أم خدام له 

ومسوّقون للبضاعة التي ينتجها الصناعيون اليهود؟ 
ه�ل يس�تطيع الفلس�طيني أن يس�تذكر ش�هداءه الذين 
ارتقوا ف رصاعه مع الحركة الصهيونية أو أن استذكارهم 
سيحس�ب اس�تفزازاً للمش�اعر الرسائيلية؟ ما هو العلم 
والنش�يد الوطني املش�رتكان بي ابن الحرك�ة الصهيونية 
الس�تعمارية وابن الشعب الفلس�طيني املقهور؟ وأسئلة 

كثرية جداً ل يّتسع املقال لعرضها.
قد يقول قائل: ملاذا تضع العراقيل ول ترى الوجه اليجابي 
للمشوع؟ والجواب: ألم تقولوا هذا الكلم عشية أوسلو؟ 
ألم نسألكم أسئلة أقل صعوبة من هذه، فقلتم: إن النتائج 
املرج�وة ه�ي »تحصي�ل حاص�ل لعملية الس�لم«!؟ فهل 
تأت�ون لن�ا بمحص�ول أفضل مم�ا أتيتم به لغاي�ة اآلن ف 

ظروف أصعب مما كانت عليه آنذاك؟
عندما س�ألت الس�يد عوض عبدالفتاح )من قي�ادة أبناء 
البلد س�ابقاً، والمي العام للتجمع الوطني الديموقراطي 
لحقاً(، وأحد املروجي الفلس�طينيي له�ذا الطرح حالياً، 
بعض هذه الس�ئلة، أجاب: الدولة الديموقراطية الواحدة 
تعني »تفكي�كاً للمشوع الصهيون�ي«. ولذلك، لن يكون 

لهذه الس�ئلة مكان. قلت له: إذا كنتم عاجزين عن تفكيك 
مس�توطنة واحدة، فكيف س�تكونون قادرين عل تفكيك 

املشوع الصهيوني؟
يق�ول آخر إّن الس�ئلة الت�ي تطرحها س�تكون مواضيع 
للتفاوض بعد قب�ول مبدأ الدول�ة الديموقراطية الواحدة، 
وأجيب: لم تقم أّي شخصية إرسائيلية رسمية بقبول هذا 
املبدأ لغاية اآلن، ولن تفعل، فحتى »اليساري« منهم يرى ف 
هذا الطرح خطراً عل الديموقراطية وعل يهودية الدولة، 
فه�ل تريدون إدخالنا إل نفق جديد ملائة س�نة جديدة من 
مس�رية التفاوض العبثية والبدية؟ شعبنا الفلسطيني لم 
يتعب من النضال لني�ل حقوقه، وإنما تعب من التفاوض 

العبثي الذي عّمق، ول يزال، املأساة الفلسطينية.

م�ن املهّم أن نلحظ أن مثل ه�ذه الطروحات »التكتيكية« 
فه�ا الرسائيلي�ون ول يلعب�ون به�ا، كم�ا يتمن�ى  ل يتلقَّ
»التكتيكي�ون« الع�رب، إنم�ا تعطيه�م الم�ل ب�أنَّ موعد 
الستس�لم الفلس�طيني ق�د اق�رتب، ليس ع�ل الصعيد 
الرس�مي فقط، وإنم�ا عل الصعيد الش�عبي أيضاً، والذي 
يب�دأ باستس�لم الكاديم�ي واملثقف العاجز ع�ن تحقيق 
أهداف�ه، وهو أكث�ر من يس�تطيع تبير عج�زه بالفكار 
والحلول »البداعية« الوهمية، فالنتصار الحقيقي، يقول 
دانيئي�ل بيبس، مدي�ر مركز البح�اث الصهيوني »منتدى 
الشق ل�شق الوس�ط« ف الوليات املتح�دة، وهو املركز 
املق�رب م�ن إدارة ترام�ب ونتنياهو، ل يتمث�ل بالنتصار 
العس�كري فق�ط، ب�ل باقتن�اع الع�دو )العرب�ي عام�ة 
والفلس�طيني خاصة( عل الصعيدين الرسمي والشعبي، 
بأن�ه غري قادر عل تغيري الواقع الجديد، أي واقع الحتلل 
الرسائيي والس�تيطان، وهذا ما يش�ري إليه طرح الدولة 
الواحدة الخيايل أو الوهمي. عندها فقط، تستطيع الحركة 

الصهيونية أن تعلن انتصارها الحقيقي.
ه�ذا الطرح يدع�و ف جوهره، وإن لم يعل�ن ذلك، إل قبول 
املب�دأ الذي يروج له ترامب ونتنياه�و، وهو القبول بالمر 
الواقع والتعايش معه، بعيداً م�ن القانون الدويل ومجلس 
الم�ن، وه�و يعني القب�ول بالهيمن�ة الرسائيلية وفرض 
لغ�ة القوي وانصي�اع الضعيف له، ويعني تنازل الش�عب 
الفلس�طيني ع�ن حقه ف تقري�ر املصري، من خ�لل دولة 
مس�تقلة ذات س�يادة، حاضنة ملبدعي شعبها، ومشاركة 

فاعلة ف بناء الحضارة العاملية.
عل صعيد آخر، يش�به هذا الط�رح إل حد كبري ما تعارف 
علي�ه غالبي�ة العرب أو بعضه�م ف حياته�م الجتماعية، 
بتزوي�ج املغَتَصبة من مغتِصِبها، »صون�اً للعار«، وتعبرياً 
عن عجزهم املوروث ف صيانة العرض والشف املزعومي، 
فمن ل يس�تطيع أن يصون رشفه الوطني، فكيف يصون 
رشف�ه الش�خيص؟ لن العاجزين ل يصنعون املس�تقبل، 

ولن العجز هو آخر مراحل الحياة.

دولة فلسطينية إسرائيلية على أرض فلسطين .. استراتيجيَّة أم تكتيك ؟

بقلم/ رياض هاني بهار
الج�رام الدوائ�ي ه�و مجم�ل الجرائ�م املتعلقة 
بالدوي�ة، باملواد الخام لنت�اج الدوية، والجهزة 
واملعدات ذات الس�تعمال الطبي وبمس�تحرضات 
التجميل ، ومستحرضات ومكملت غذائية مزيفة 
، وإدخ�ال هذه املواد إل نظام التوزيع والتس�ويق 

التي تعرض صحة املواطن إل الخطر.
وفق�اً لتقارير ص�درت من النرتب�ول عام 2018، 
يتوىف أكثر من 1.2 مليون ش�خص ف جميع أنحاء 
العالم س�نوياً بس�بب الدوي�ة املغشوش�ة، التي 
تعت�ب تج�ارة مربحة للغاي�ة، مم�ا يجعلها أكثر 
جاذبي�ة للش�بكات الجرامية، وتش�ري التقديرات 
إل أن قيم�ة مبيعات الدوية املغشوش�ة تصل إل 
85 مليار دولر أمريكى س�نوياً، وتش�ري تقديرات 
منظمة الصحة العاملي�ة إل أن 20% من الدوية ف 
الس�وق الدوائي مزيف�ة ف دول العال�م الثالث، ف 
حي يعتق�د أن 30-50% من الدوية املس�تخدمة 
لعلج الح�الت الخط�رية مزيفة ف بع�ض أنحاء 

العالم التي ليس لديه�ا أنظمة رصد ومراقبة ضد 
الغش الدوائي.

الدوية املغشوش�ة متاجرة ب�آللم الفقراء ولهذا 
اعت�بت حس�ب منظم�ة الصح�ة العاملي�ة بانها 
جريم�ة منظم�ة ، لكونه�ا  تس�تهدف ع�ن عمد 
رشيحة املرىض، وتعتب الجريمة الول ضد املرىض 
ف جميع بلدان العالم، خصوصا مصابي المراض 
املزمن�ة، والقل�ب والضع�ف الجن�س والس�منة، 

والورام الرسطانية.
 ف ظل املش�اكل الت�ي يعاني منها الع�راق اليوم ، 
ي�بز القطاع الصحي املنه�ار ف العراق كأحد أبرز 
امللف�ات الش�ائكة التي تش�كل خط�رًا عل صحة 
الش�عب وحياته�م، حي�ث ل تنح�رص مش�اكل 
القط�اع الصحي بالجزئية املتعلقة برتدي خدمات 
املستش�فيات أو ضعف العناية و الرقابة والدارة 
، ب�ل تتضاع�ف لتصبح مش�كلة إدخ�ال الدوية 
املغشوش�ة أو املنتهية صلحيته�ا إل العراق مما 

أدى لخسائر بشية فادحة ف العراق .

انت�شت هذه النوع م�ن الجرائم بالع�راق ف ظل 
الفساد املتفي، وسطوة نفوذ مراكز قوى حزبية 
، مس�تغلي غي�اب الرقاب�ة والف�وىض الداري�ة ، 
وإغلق مصان�ع الدوية التي كان�ت تغطي أغلب 
بس�بب  والصيدلي�ات  املستش�فيات  إحتياج�ات 
الفس�اد واخواته�ا ، فاتجه�وا إل عمليات تهريب 
أدوية غري مرخصة داخل منافذ الحدود، وأصبحت 
هن�اك مافي�ات مختص�ة بالج�رام الدوائ�ي من 
ساس�ة ال س�مارسة ومكاتب ومذاخر وصيادلة 

وأطب�اء وكمركي�ون .
والس�بب الس�اس نفتقر ال وجود اجهزه وطنية 
كفؤة ومدربه قادره عل الوصول إل منع وكش�ف 
ه�ذه الجرائ�م لفتقاره�ا للمه�ارات ف  التحقيق 
بجريمة الدوي�ة ، تكنولوجيا املعلومات والتتبع ، 

جمع الدلة ، إعداد دعوى قضائية تخص الدواء
 وعل ضوء تزايد الجرام الدوائي وخطورته اآلخذة 
بالتزاي�د ع�ل صحة املواط�ن ، لقد اصب�ح هناك 
ضورة ملحه اس�تحداث إدارة )مكافحة الجرائم 

الدوائية ( اس�تحداث ه�ذه الدائرة تجع�ل إلعراق 
ملتزم�ة بمحارب�ة الظاهرة دولي�اً والتي تنظمها 
منظم�ة الصح�ة العاملي�ة WHO ،  وانضمامه إل 
قائم�ة الدول الت�ي تعمل فيها وحدات مش�ابهة، 
يتي�ح محاربة هذا النوع من الجرام بش�كل أكثر 
نجاعة س�واء ف أو عل الصعيد الدويل، مع توفريه 
فرصة لتحس�ي مكان�ة ، علقاتها وصورتها عل 

املستوى الدويل.
 مهامه�ا محارب�ة الس�تحواذ ع�ل املس�اعدات 
الدولي�ة التي تص�ل ال العراق ، محاربة اس�ترياد 
والتج�ار  تصديره�ا  إنتاجه�ا  املزيف�ة  الدوي�ة 
به�ا، محاربة ظاهرة اس�تعمال أدوي�ة ومركبات 
كيميائية لنتاج مخدرات خطرية، استعمال أدوية 
مزيفة بخلف الهدف الصي للدواء، الكش�ف عن 
الدوية املنتهية الصلحية ، تقديم املشورة والرأي 
بالنس�بة لخطورة املواد التي يتم ضبطها من قبل 

مختلف جهات تطبيق القانون.
الخلص�ة:  لكي نكون مع الركب العاملي بمحاربة 

هذه الظواهر وطنيا ، لو توفرت النية الحسنة لدى 
الحكومة ان تتخذ الحكومة الخطوات التالية :

1- اصدار امر ديواني باس�تحداث )إدارة مكافحة 
الجرائ�م الدوائي�ة ( ترتبط بجه�از المن الوطني 
لكون مه�ام الجهاز الحالية ل�م توضح بقانون ، 
وغري واضح�ة امله�ام ولوفرة العن�ارص املتفرغة 
،  وإقام�ة رشاك�ة ب�ي قطاعات العمل املتش�ابة 
واملش�رتكة ، وتتأل�ف م�ن مجلس تنس�يقي كما 
موضح انف�ا من مختلف الوزارات املعنية،  وتتخذ 
القرارات التنفيذية بش�كل جماع�ي وليس فردي 

خشية من فساد بعض الفئات .
2- يت�م  تاهي�ل ه�ذه الدارة وعنارصه�ا باملعهد 
الع�ايل للتطوي�ر المني والداري ب�وزارة الداخلية 
ع�ن كيفي�ة التحقيق بجريم�ة الدوي�ة ، والتتبع 
بتكنولوجي�ا  الدوائي�ة  الجرامي�ة  للنش�اطات 
املعلوم�ات ، وجمع الدلة ، وإعداد دعوى قضائية 

تخص الدواء
3- تش�جيع املراك�ز البحثي�ة بتقدي�م دراس�ات 

ميداني�ة ع�ن حج�م املش�كلة بامل�دن العراقي�ة ، 
وتحديد الظواهر املرتبطه بهذه الجرائم ومسارات 
تهريب الدوية ومناش�ئها  ال غري ذلك من المور 
الفني�ة والجنائي�ة والقانوني�ة وان تك�ون نقابة 

الصيادلة رشيكا
4- يتخ�ذ مجل�س القض�اء الع�ل بتحديد قايض 
مخت�ص بكل منطقة اس�تئنافية للنظر بالجرائم 

الدوائية .
5- ع�دم وجود نظام صح�ي معلوماتي )حكومة 
الكرتوني�ة ل�وزارة الصح�ة والبيئ�ة( أدى لوجود 
ثغ�رات مهمة بعدم توفر قاع�دة بيانات عن كافة 
الدوي�ة الت�ي ت�م اس�تريادها او الدوي�ة املنتجه 
محلي�ا وان تكون متاحة ل�كل الصيدليات ، وهذه 

من مهام وزارة الصحة .
وال�دواء  الغ�ذاء  هيئ�ة  م�شوع  احي�اء   -6
العراقي�ة املعط�ل منذ عام 2007 مم�ا أدى غياب 
الس�رتاتيجية الوطنية للس�لمة الدوائية ،  وهذه 

مهام مجلس النواب

خطر االجرام الدوائي وغياب اجهزة الرقابة العراقية
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سمت الهيئة االدارية لنادي القوة الجوية 
غلام  وجاسلم  هلادي  حملزة  ملن  كل 
كمدربني مسلاعدين لينضما رفقة املدرب 
أيلوب أوديشلو يف قيادة الفريق باملوسلم 

املقبل.
وكانت إدارة النادي قلد اتفقت مع هادي 
وغام منذ فلرة لكنها لم تفصح عن ذلك 
بسلبب وفاة امللدرب عيل هلادي، وتوقف 

التدريبات الجماعية.
وسلينضم الثنائلي هلادي وغام بشلكل 
فعليل للجهلاز الفني بعلد أن تلم التعاقد 
بوقلت سلابق مع ملدرب حلراس املرمى 

هاشم خميس.
وتنتظلر اإلدارة موافقلة ملدرب اللياقلة 
البدنية اإلسباني جونزالو ليكتمل الجهاز 

الفني للفريق.

هادي وغالم ينضمان للجهاز التدريبي للقوة الجوية

اتحاد الطائرة يحدد موعد انطالق الدوريات
 للموسم المقبل

حلدد االتحلاد العراقلي لكلرة الطائرة، 
موعد انطاق املوسلم الجديلد 20202/ 

.2021
العراقلي  »االتحلاد  ان  االتحلاد  وذكلر 
املركلزي للكلرة الطائرة، عقلد اجتماعاً 
موسلعاً عرب الدائرة األلكرونية ملناقشة 
تكملة منهاجِه للموسم الريايض 2020-

.»2021
وأضاف ان »االتحلاد اكد خال االجتماع 
عىل رضورة االلتزام والتقييد بالتعليمات 
التلي تصدرهلا اللجنلة العليلا للصحلة 
والسلامة واقاملة دورة صقل وورشلة 
عمل لحلكام الكلرة الشلاطئية بتاريخ 

9-10-2020 يف العاصمة بغداد«.
واوضح ان »االتحلاد قرر انطاق بطولة 
الكرة الشلاطئية األوىل للفلرة من 10-

 2020-10-12 ولغايلة   2020-10
وتعليملات  أقامتهلا  ملكان  وسليحدد 

املشاركة الحقاً«.

وتابع ان »مباريات أندية دوري النسلاء 
األوىل للفرة ملن 16-10-2020 ولغاية 
اربيلل  محافظلة  يف   2020-10-23
وتنطللق مباريات أندية العراق للشلباب 
توللد 2002 فملا فلوق يف أربلع مناطق 
فريقيلني  منطقلة  كل  ملن  ويرشلح 
لتتبلارى يف ملكان وموعد يحلدد الحقاً 
وتكلون مشلاركة فلرق انديلة الدوري 

املمتاز الزامية«.
وبلني أن »مباريات انديلة دوري العراق 
للنسلاء )الثانية( تقام للفرة من 3-5-

2021 ولغايلة 12-3-2021 يف محافظة 

السلليمانية اما بطولة الكرة الشاطئية 
)الثانيلة( تنطلق ف الفلرة من 3-19-

وسليحدد   2021-3-21 ولغايلة   2021
املشلاركة  وتعليملات  أقامتهلا  ملكان 

والحقاً«.
واكملل ان »االتحاد قرر تسلمية محمد 
بهري عيل رئيسلًا للجنة الكرة الشاطئية 
لهلا  مقلرراً  مخللف  محملد  والسليد 

وسليضاف اليهم ثاثة أعضاء بالتباحث 
ملع السليد رئيلس اللجنلة ومقررها يف 
وقلت الحق وقرر ألزام األندية املشلاركة 
يف دوري أنديلة العلراق للدرجلة املمتازة 

بتسلمية مدربلي فرقهم ومسلاعديهم 
بحصولهم عىل شلهادة التدريب الدولية 
كما يلزم بتسلمية ملدرب لياقله بدنية 

ضمن الكادر الفني«.

أكلد رئيس لجنلة الشلباب والرياضة 
النيابيلة، عبلاس عليلوي، أن قانلون 
األنديلة الرياضيلة لم ُيهملل او ُيرك، 
وانملا تلم تأجيلل إقلراره يف الربمللان 

بسبب جائحة كورونا.
وقلال عليلوي إن »قانلون األنديلة لم 
ُيلرك وُيهملل، لكن تعطيل جلسلات 
مجلس النواب بسلبب جائحة كورونا 
حسب قرارات خلية األزمة بعدم إجراء 

جلسات، وهذا األمر أجل إقراره«.
وأضلاف، »ال يوجلد أي قانون لألندية 
الرياضيلة غلري القانلون املوجلود يف 
وقدمنلا  والرياضلة  الشلباب  لجنلة 
مذكلرة رسلمية إىل الدائلرة الربملانية 
لقلراءة القانون قلراءة ثانيلة ونحن 

عازمون عىل إقراره«.
وتابع، »كل اآلراء واالفكار التي تطرح 
من قبلل املهتملني بالشلأن الريايض 

والتلي وصلنا عدد كبلري منها 
وسلنقدم  نجمعهلا  وبدورنلا 
تقريرنلا اثناء القلراءة الثانية 
»للم نضع  للقانلون«، مبينلاً: 
فيتلو عىل أي شلخصية مهما 
كانلت أن ترسلل رؤيتهلا يف 

قانون األندية أو االتحادات 
صاغيلة  أذان  وكلنلا 

للجميع«.

نجح نادي النجف الريايض، يف ضم 
املحرف السلوري شادي الحموي 
لصفوفله ملن اجل تمثيلل غزالن 

البادية يف املوسم املقبل.
وقال مدرب النادي حسن احمد إن 
»إدارة نادي النجف نجحت بالفعل 
املنتخلب  بالتعاقلد ملع مهاجلم 
السلوري شلادي الحموي، قادماً 

من نادي املنامة البحريني«.
وأضاف ان »اإلدارة أرسللت العقد 
اللذي بلدوره ارسلل  الاعلب،  اىل 
توقيعله  تحملل  التلي  النسلخة 
الرسمي، ولم يتبَق سوى حضوره 
اىل النجف لتقديمه رسمياً لوسائل 

االعام«.
يذكلر ان الحملوي كان قد حصل 
عىل وصيف هداف الدوري االردني 
مع نلادي الرمثلا، قبلل ان ينتقل 
لنلادي املنامة واللذي مثله بكأس 

االتحاد االسيوي.
ملن جهلة اخلرى جلددت الهيئة 

اإلداريلة لنلادي النجلف، تعاقدها 
ملع الاعب الكامريونلي تاال، ملدة 
علام إضلايف، تحضلريا النطاقلة 

املوسم املقبل.
وقال مسلاعد مدرب كلرة النجف، 
بهلاء كاظلم، إن اإلدارة نجحت يف 
تجديلد تعاقدها مع تاال، الذي يعد 
من أبرز املحرفني، وتلقى عروضا 
ملن أندية أخرى، لكن فضل البقاء 

مع الفريق.
وبلني أن هنلاك مفاوضلات ملع 
العبني محرفني آخرين، من بينهم 
النيجلريي كينجسلاي إيدو، الذي 
سبق ومثل فريق النجف معارا من 

الصفاقيس التونيس.
يشلار إىل أن نلادي النجلف جلدد 
ثقته باملدرب حسن أحمد وطاقمه 

املساعد.

اعللن املكتب اإلعامي لنادي نفلط الجنوب الريايض، 
اجراء انتخابات جديدة للنادي خال الفرة املقبلة.

وذكلر املكتب أن »الهيئة االدارية لنادي نفط الجنوب، 
تعللن عن إقاملة مؤتملر انتخابي النتخلاب مجلس 
ادارة جديد، حسب توجيهات وزير الشباب والرياضة 

الكابتلن عدنلان درجلال، واسلتنادا لنصيحلة دائرة 
الربية البدنية بشخص مديرها السيد احمد املوسوي 
اللذي اوعلز لألندية بلرورة اقامة انتخابلات وفقا 

للقانون النافذ«.
وأضلاف ان »االدارة تنلوه لعدم رغبلة غالبية اعضاء 
مجلس االدارة الحايل بالرشليح لوالية مقبلة، و لكي 
ال يلرك النادي يف فراغ اداري خصوصا بعد النجاحات 
الكبلرية التلي حققتها فرقنلا علىل الصعيدين املحيل 
والخارجلي، ستسلعى لتكثيلف الجهلود والتعجيلل 

بإجراء االنتخابات وفقا للسياقات للقانونية«.
وتابلع أنن »ادارة النادي قررت تشلكيل لجنة لتدقيق 
الهيئة العاملة وفتح باب االنتسلاب للراغبني تمهيدا 
لعقد مؤتملر انتخابي يتم اختيار ملن خاله مجلس 

ادارة جديد للنادي«.

اقرب عادل نعمة، مدرب الصناعات الكهربائية السابق، 
من قيادة فريق نفط ميسلان ضمن منافسلات املوسم 

املقبل.
وقلال مصدر مقرب ملن اإلدارة أن املفاوضات بني إدارة 
نفط ميسلان واملدرب عادل نعمة انطلقت منذ أن وصل 

النادي بقطيعة مع مساعده أحمد دحام.
وأشار املصدر، إىل أن هناك رغبة من اإلدارة بالتعاقد مع 
عادل نعمة، بعدما حقق نتائج مهمة مع الحدود، خال 

املوسم قبل املايض.

وأوضح أن إدارة النادي تسعى لحسم التعاقد مع املدرب 
خال األيلام املقبلة، ألن الوقت بلدأ يداهمها عىل خاف 

األندية األخرى التي أكملت تعاقداتها بوقت مبكر.
وأكلد املصدر، أن اإلدارة فتحت قنلوات االتصال باملدرب 

الشلاب عادل نعملة واقربت ملن الوصول إىل 
اتفاق نهائي معه.

يشلار إىل أن عادل نعملة من املدربني 
الشلباب الذيلن أثبتلوا حضورهم 

خال املواسم السابقة.

رجلح وزير الشلباب والرياضلة، عدنان درجلال، عودة 
العمل يف مرشوع ملعب الزوراء خال األسبوع املقبل.

وذكلر بيان عن مكتب درجال تلقتله »املراقب العراقي« 
أن »وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، تفقد ملعب 
اللزوراء الريلايض وبحث 
اهم اسباب ومعرقات 
العملل خال  توقلف 
ومنها  املاضيلة  املدة 
جائحة كورونا وعدم 
بعلض  وصلول 
ت  ا ملعلد ا

الروريلة التلي ادت اىل توقف العمل 
طيلة الزمن املنرصم«.

وبلني الوزير درجلال، وفقلاً للبيان، 
ان »جميلع الظلروف يمكلن التغلب 
عليهلا علىل الرغلم ملن صعوبتها، 
واالهلم ارتفلاع وتلرية العملل بعد 
وصول امللعلب اىل مراحلل متقدمة 
جلداً يجلب أال تهملل«، مشلرياً اىل 
انه »سليتخذ التدابلري الازمة مع 
الجهات الحكومية لتسهيل العمل 
تعلاود  ان  متوقعلا  وانسليابيته 
والفنيلة  الهندسلية  امللاكات 

عملها مطلع االسبوع املقبل«.

حسلم العب الكهرباء مرتىض هديلب، أمره بتجديد 
عقلده مع الفريق ملوسلم إضايف، بعلد أن تلقى عدة 

عروض من أندية أخرى.
وقال مصدر مقرب من 
الاعلب: »قرر تجديد 
تعاقده مع الكهرباء 
تمسلك  بعدملا 
الفنلي  الجهلاز 
بخدماتله  واإلداري 
بطاقلة  منحله  دون 

االسلتغناء رغم العروض 
التلي تلقاهلا خاصة من 
الطلبة«. وبني أن »الاعب 

جدد تعاقده ملع الكهرباء 
رسلمًيا، ويركز عىل تدريباته 

النطلاق  تحضلرًيا  املنفلردة، 
التدريبلات الجماعيلة تأهبلا لبدء 

منافسلات الدوري«. يذكلر أن الاعب 
مرتلىض هديب سلطع نجمه ملع فريق 

الكهرباء يف املوسمني املاضيني.

كشلف نجم املنتخب األوملبي ونادي الكهرباء ملراد محمد، حقيقة 
اصابته بفريوس كورونا املستجد »كوفيد 19«.

وقال محمد إن »وسلائل االعام نرشت خلرباً عن اصابتي بفريوس 
كورونا ولألسف بعض االعاميني والعديد من الصفحات والحسابات 

نرشوا معلومات خاطئة بهذا الصدد«. 
واكد محمد، »انا بحالة صحية جيدة بفضل الله وال صحة إلصابتي 
بفريوس كورونا كما أشار البعض«، داعياً وسائل االعام اىل »توخي 

الدقة يف تناول املعلومة«.
يذكلر ام ملراد محملد كان احلد ابلرز نجلوم املنتخلب األوملبي يف 

التصفيات االسيوية األخرية مطلع العام الحايل.

مراد محمد ينفي اصابته
 بفيروس كورونا

الرياضة النيابية: جائحة كورونا أجلت إقرار قانون األندية 

عادل نعمة يقترب من قيادة نفط ميسان

درجال يرجح عودة العمل بملعب الزوراء قريبا

مرتضى هديب يجدد تعاقده مع الكهرباء

النجف يضم السوري شادي الحموي

انتخابات جديدة لنادي نفط الجنوب 

اكد رئيلس نادي الرشطة وهاب الطائلي، ان فريقه يطمح إلرضاء 
الجماهري يف دوري ابطال آسيا.

وقلال الطائي إن »إدارة نادي الرشطة تعاقدت مع العبني جدد ومع 
املدرب عبد الغني شهد، من اجل تقوية الفريق وتحسني مستوياته 

الفنية«.
وأضلاف فان »إدارة الرشطلة لم تضع هدفاً يف دوري ابطال آسليا، 
سوى إرضاء الجماهري، بالتايل سنقوم بتوفري كل اإلمكانات املتاحة 

يف سبيل تحقيق أفضل النتائج«.
يذكر ان مباريات دوري ابطال آسليا ستستأنف خال شهر ترشين 

األول املقبل بنظام التجمع يف الدوحة.

الطائي: الشرطة يطمح إلرضاء 
الجماهير بدوري االبطال 



فت�ح الجزائري إس�ماعيل بن نارص، نج�م ميالن، الباب 
أمام رحيله عن الروسونريي يف املوسم املقبل.

وس�بق أن أش�ارت العديد من التقاري�ر، إىل أن بن نارص 
يحظ�ى باهتم�ام باريس س�ان جريمان وري�ال مدريد 

ومانشسرت سيتي وتشيليس خالل املريكاتو الصيفي.
 »le10sport« وقال بن نارص، يف ترصيحات أبرزها موقع
الفرنيس: »وجهتي يف املوسم املقبل؟ أنا ال أعرف حتى ما 

يقال، ألنني لست مهتًما بشكل كبري«.
وأض�اف: »ه�ديف الوحي�د ه�و إنهاء املوس�م بق�وة مع 
ميالن، لذا أعمل بهدوء حيث ال يزال أمامنا عدد قليل من 

املباريات حتى ننهي املوسم«.
وأت�م: »يج�ب ع�ى الفريق بأكمل�ه الرتكي�ز حتى نصل 
لنهاية املوسم، ثم سنرى يف هذا الوقت ما سيحدث عقب 

ذلك«.

طل�ب األرجنتين�ي ليونيل مييس، نجم برش�لونة، 
من إدارة الن�ادي الكتالوني التعاقد مع مدير فني 

جديد لخالفة كيكي سيتني.
ووفًقا لصحيفة »ذا صن« الربيطانية، فإن سيتني 
مهدد باإلقالة عقب خسارة الليجا، وتوتر عالقته 
م�ع مييس ونجوم الفريق مث�ل أنطوان جريزمان 

ولويس سواريز.
وأش�ارت إىل أن جوس�يب ماريا بارتوميو، رئيس 
برش�لونة، يري�د التعاقد م�ع تش�ايف هرينانديز، 
مدرب السد، لخالفة سيتني، لكن األول لديه بعض 

التحفظات ُتعطل إتمام الصفقة.
وأوضح�ت الصحيف�ة، أن مييس نصح مس�ؤويل 

برش�لونة بالتعاقد مع مواطنه مارس�يلو بيلسا، 
م�درب ليدز يونايت�د، الذي قاد فريق�ه إىل العودة 

للربيمريليج بعد غياب طويل.
ويريد الربغوث أن يبذل النادي الكتالوني قصارى 
جهده، إلغراء بيلس�ا برتك ليدز قب�ل التوقيع عى 
عق�د جدي�د، رغ�م تأهل�ه إىل ال�دوري اإلنجليزي 

املمتاز.
ويتمسك مييس صاحب النفوذ الكبري يف برشلونة 
بق�دوم مواطن�ه، ألنه ي�راه مدرًبا مثالًي�ا إلعادة 

ترتيب األوراق يف »كامب نو«.
وذكرت الصحيفة الربيطانية أن برشلونة لم يجر 

أي اتصال مع بيلسا حتى اآلن.

أعل�ن جوس�يب ماري�ا بارتوميو، رئي�س نادي 
برشلونة، أن أنس�و فاتي وريكي بويج ورونالد 

أراوخو سينضمون للفريق األول املوسم املقبل.
وأوض�ح بارتومي�و يف مقابل�ة نرشتها صحيفة 
)موندو ديبوريفو( »بالنس�بة له�ؤالء الالعبني، 
بالنظ�ر إىل تطورهم ومس�توى التأهي�ل الحايل 
لهم، يجب أن يكونوا ضمن الفريق األول. أعتقد 
أنه نبأ جيد لربشلونة أن يعود الرديف إىل تصدير 

العبني للفريق األول«.
واعت�رب بارتومي�و أن تجديد عق�د األملاني مارك 
أندريه تري ش�تيجن، أولوية »ليس فقط لجودته 
كالع�ب  لش�خصيته  ولك�ن  مرم�ى  كح�ارس 
وطريقت�ه يف التواج�د والتواص�ل. إن�ه دعام�ة 

للفريق واملستقبل«.
وعن نجم الفريق، ليوني�ل مييس، أوضح رئيس 

البارسا أن املهاجم األرجنتيني »قال مرات عديدة 
أنه يري�د التقاعد هنا«، مضيف�ا أنه »ليس لديه 

شك يف أن الالعب سيجدد عقده عام 2021«.
وفيم�ا يتعل�ق باس�تمرارية كيكي س�يتني عى 
رأس اإلدارة الفني�ة للفري�ق املوس�م املقبل من 
عدم�ه، قال بارتوميو إن املدرب »لديه عقد يمتد 
للع�ام املقبل وهذا ما ينص علي�ه العقد. نثق به 

وبفريقه«.
وأشار إىل أن س�يتني »لديه فكرة واضحة للغاية 
عن نموذج لعب وأسلوب برشلونة. إنه مخرضم 
متمرس يتمتع بنفس�ية جيدة وقادر عى الفوز 
ب�دوري أبطال أوروب�ا و امليض قدما يف املوس�م 

املقبل«.
وعى الرغم من فشل الفريق الكتالوني يف الفوز 
بلق�ب الدوري اإلس�باني، الذي ت�وج به غريمه 

األزيل ري�ال مدري�د، وعدم تقدي�م األداء األفضل 
يف العديد من املباريات يف املس�ابقة، اعترب رئيس 
البالوجرانا أن »برشلونة هو دائما مرشح للفوز 
بالتش�امبيونزليج ويجب احرتام الالعبني ألنهم 

جيدون للغاية، ومعا يمكننا الفوز بها ».
وم�رة أخ�رى، أش�ار إىل تقني�ة حك�م الفيدي�و 
املساعد للشكوى من عمليات التحكيم يف الليجا 
بع�د العودة من التوقف بس�بب فريوس كورونا 

املستجد.
وق�ال »كان هناك مناف�س، ريال مدري�د، الذي 
تفوق علينا، لكن صحيح أيضا أن إدارة الفار لم 
تكن األفضل يف هذا املحطة األخرية من املسابقة 
وأفضل دوري يف العالم يستحق تقنية تليق به«.

وكش�ف جوس�يب ماري�ا بارتوميو، ع�ن مدى 
تأث�ر الن�ادي الكتالوني بأزمة ف�ريوس كورونا 

املستجد.
وقال بارتوميو، خ�الل حوار أجراه مع صحيفة 
»مون�دو ديبورتيف�و« اإلس�بانية: »كانت هناك 
أص�وات تق�ول إن وضع برش�لونة امل�ادي كان 
س�يًئا جًدا قب�ل األزمة أيًضا وه�ذا غري صحيح. 
كان لدينا مس�توى دخل أعى من األندية الكربى 

األخرى«.
وأض�اف: »لكن يف 14 آذار توقف كل يشء، وكان 
علين�ا أن نتكي�ف م�ع الوض�ع الجدي�د، ورغم 
انخف�اض الدخ�ل، إال أنن�ا سنس�تمر يف كونن�ا 

األكثر دخاًل«.
وتاب�ع: »كرة القدم س�تحتاج لعام�ني أو 3 كي 
تتع�اىف من تواب�ع أزمة ف�ريوس كورون�ا، لكن 
برش�لونة هو النادي األكثر تأث�رًا بهذا الوباء يف 

العالم«.

بارتوميو: سيتين قادر على الفوز بلقب االبطال  وليونيل باق مع الفريق

ميسي يطالب 
بالتعاقد مع 
مارسيلو بيلسا

االثنين 27 تموز 2020 
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بن ناصر يفتح باب مغادرة ميالن

كشف تقرير صحفي إسباني، عن تطور جديد بشأن املريكاتو الصيفي مليالن.
ووفًق�ا لصحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، ف�إن 10 ماليني يورو تفص�ل الربازييل 
إيمرسون أباريسيدو، الظهري األيمن لربشلونة املعار لريال بيتيس، عن االنضمام مليالن خالل 

املوسم املقبل.
وكان باولو مالديني، املدير التقني مليالن، اجتمع منذ أيام مع وكيل إيمرسون يف مقر النادي 
اإليطايل.وأش�ارت الصحيفة إىل أن برش�لونة يطلب أموااًل ترتاوح ب�ني 30 و32 مليون يورو، 

بينما ميالن يعرض من 20 إىل 22 مليون يورو فقط.
وأوضحت أنه ستتم استئناف املفاوضات بني الناديني حول الصفقة خالل األيام املقبلة.

ويلعب إيمرس�ون يف ريال بيتيس عى س�بيل اإلعارة حتى نهاية املوس�م املقبل، لذا سيحصل 
األخري عى تعويض قدره 9 ماليني، للموافقة انتقال الالعب إىل ميالن.

ميالن يقترب من ضم إيمرسون أباريسيدو

س�لطت الصحف اإلس�بانية الضوء عى 
بارتومي�و رئيس  ترصيحات جوس�يب 
الجدي�دة،  الصفق�ات  ع�ن  برش�لونة 
والفيل�م الوثائق�ي لخي�يس رودريجيز 

العب ريال مدريد السابق.  
وعنون�ت صحيفة »ماركا«: »ماذا حدث 

خييس؟«.
وأضاف�ت: »خي�يس رودريجي�ز يغوص 
يف امل�ايض، ويتح�دث يف فيل�م وثائق�ي 
ملاركا«. وتابعت: »الالعب ينتقد نفس�ه 
عى م�ا فات، وُي�رصح: »لقد غريت كل 

يشء واآلن ألعب فقط«.
بارتومي�و  جوس�ب  ترصي�ح  وتص�در 
»مون�دو  صحيف�ة  برش�لونة  رئي�س 
ديبورتيف�و« بعنوان: »لدين�ا بالفعل 7 

توقيعات«.
وأضاف�ت: »أعل�ن رئي�س برش�لونة أن 
أراوخو، ريكي بويج، وأنسو فاتي سيتم 
تصعيدهم رسمًيا للفريق األول، وتحدث 

عن كل يشء يف حوار مع الصحيفة«.
لصحيف�ة  الرئيس�ية  الصفح�ة  وع�ى 

»سبورت«: »بيدري.. قلب برشلونة«.
أن�ا لس�ت  وأضاف�ت: »بي�دري رصح: 
خائفا من دور الش�باب مع برش�لونة، 
وس�يكون أمرًا ال ُيص�دق أن أكون قادًرا 
ع�ى التط�ور يف فري�ق به ريك�ي بويج 

وأنسو فاتي«.
وتابع�ت: »أري�د أن أص�ل إىل برش�لونة 
وأبه�ر الجمي�ع، وس�أبذل كل م�ا لدي 

للبقاء«.

صفقات برشلونة السبع 
تتصدر صحف إسبانيا

كشف تقرير صحفي بريطاني، عن تطور جديد بشأن 
املريكاتو الصيفي لفريق ليفربول.

ووفًق�ا لصحيفة »م�ريور« الربيطانية، ف�إن يورجن 
كل�وب، املدي�ر الفن�ي لليفربول، يس�عى لض�م هاريف 

بارنز، العب وسط ليسرت سيتي، خالل املوسم املقبل.
وأش�ارت إىل أن كل�وب أعج�ب بق�درات بارنز بس�بب 
ركضه الق�وي يف املباري�ات، باإلضاف�ة إىل قدرته عى 

اللعب يف مراكز مختلفة بخط الوسط.
وأوضحت الصحيفة الربيطاني�ة، أن األزمة تظل مدى 
ق�درة ليفربول ع�ى تقديم عرض مايل يقنع مس�ؤويل 

ليسرت سيتي.
يذك�ر أن ليفرب�ول ارتب�ط أيًض�ا بالتعاقد م�ع تياجو 
ألكانتارا، العب وس�ط بايرن ميونخ، خ�الل املريكاتو 

الصيفي املقبل.

ليفربول يفكر بضم هارفي بارنز من ليستر سيتي

أعل�ن رئي�س ال�وزراء األرجنتين�ي، 
س�انتياجو كافيريو أن بروتوكوالت 
الس�تئناف  املح�ددة  الحماي�ة 
منافسات كرة القدم »مناسبة« وأنه 

لم يتبق سوى تحديد التواريخ.
وقال كافيريو: »لدين�ا توقعات. لقد 
قمنا بالفعل بتطوي�ر الربوتوكوالت 
واالتح�اد  الصح�ة  وزارة  م�ع 
األرجنتين�ي لك�رة القدم، بالنس�بة 
لنا هي مناس�بة. علين�ا االنتهاء من 
تحديد التاريخ، لكن بالنسبة لنا هذا 

مهم«.
وأض�اف: »بالنس�بة لنا ه�ذا مهم. 
ليس فقط ألسباب كروية أو ثقافية، 
هناك أيض�ا حاجة اقتصادية وهيئة 
كب�رية من العم�ال الذي�ن يعتمدون 

أعلن�ت رابطة ال�دوري اإلنكلي�زي املمتاز لكرة 
الق�دم، أن املوس�م 2020-2021 س�يبدأ يف 12 
أيل�ول وينته�ي يف 23 أيار املقبلني.وس�تحظى 
معظم األندية باسرتاحة ملدة سبعة أسابيع بني 
نهاية املوس�م الحايل ال�ذي يختتم يف عطلة هذا 

األسبوع وبدء املوسم الجديد.
وقد ال تتعدى إجازة مانشسرت سيتي وتشيليس 
ثالث�ة  وولفرهامبت�ون  يونايت�د  ومانشس�رت 
أس�ابيع فق�ط إذا واصل�وا تقدمه�م يف دوري 

أبطال أوروبا أو الدوري األوروبي )يوروبا ليغ( 
يف آب.

وتق�ام املب�اراة النهائي�ة ل�دوري األبط�ال يف 
لش�بونة يوم 23 آب ونهائي ال�دوري األوروبي 
األملانية.وأوضح�ت  كول�ن  يف  بيوم�ني  قبله�ا 
الرابط�ة: »واف�ق ال�رشكاء يف رابط�ة الدوري 
اإلنكليزي املمتاز اليوم عى بدء موس�م الدوري 
املمتاز 2020-2021 يف 12 أيلول 2020، عى أن 

تقام املرحلة األخرية يف 23 أيار 2021«.

تحديد موعد انطالقة الدوري اإلنكليزي

ش�دد اإلس�باني بيب جوارديوال، املدير الفني ملانشس�رت سيتي، عى 
صعوبة مواجهة ريال مدريد، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديوال، خالل ترصيحات نقلتها صحيفة »ماركا« اإلسبانية: 
»إذا لم يكن لدى الالعبني الجوع، س�نواجه مش�كلة ضد ريال مدريد، 
بمعنى أننا لن نتأهل«.وأضاف: »إنهم يعرفون ريال مدريد، ويعرفون 
كل ما لديهم من كفاءة يف جميع املراكز«.وتابع: »العبو فريقي كانوا 
يجلس�ون ملش�اهدة نهائي�ات دوري األبط�ال الت�ي كان يلعبها ريال 
مدري�د، ويعرف�ون هذا الفريق، لذلك ليس م�ن الرضوري أن أخربهم 

بيشء خاص«.
وأردف جواردي�وال: »س�نتحدث قليال عما س�نفعله يف املباراة، لكن ال 
يشء ممي�ز مقارنة بما قمنا به هذا املوس�م، لذلك فإن التكتيكات لن 
تس�اعد عى الفوز باملباراة، س�واء التكتي�كات أو أي يشء خاص، بل 
الطاق�ة املوجودة داخل كل العب«.واختت�م: »هذا النوع من املباريات 
الخاص�ة، توجد رغبة من كل العب يف الفريق ملحاولة الفوز«.ُيذكر أن 
لق�اء اإلياب من املُقرر إقامته ي�وم 7 آب املقبل، حيث انتهت مواجهة 

الذهاب يف »سانتياجو برنابيو« بخسارة املرينجي )1-2(.

جوارديوال: لن نهزم ريال مدريد بدون الحماس األرجنتين تتخذ خطوات جادة لعودة كرة القدم
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مصطلحات ادبية
الغرائبية أو العجائبية

 العجائبي�ة أو الغرائبية كلمتان لهما ترابط متشابك مع عدد من املفاهيم 
املعرفي�ة غري الواضح�ة املعالم , كم�ا أن الغرائبية تشري ع�ى ما يبدو إىل 
كل م�ا ه�و غري واقع�ي أو خي�ايل ، كما ي�رد مصطل�ح Grotesque التي 
توس�ع معناها واس�تخدمت يف عل�م الجم�ال كصفة وطابع ل�كل ماهو 
غ�ري منتظم وغرائبي , بمعن�ى غرابة الشكل أو عجي�ب الشكل وهو أحد 
أنواع املصطلحات الجمالي�ة ويعني غلبة الكوميديا أو الضحك والسخرية 
الناتجة من التناقضات التي تكمن يف بنية هذا الشكل  وُيقصد بالعجائبي 
أو الغرائب�ي ه�و خط�اب يتمي�ز بخاصي�ات ذاتية تك�ون في�ه االحداث 
واألش�خاص واألش�ياء يف انسجام تام مع مرجعية القارئ حيث التعايش 
إن صح التعبري واالنصهار يف مكوناته ،وبالنسبة للقارئ نجد أن العجائبي 
ال يتع�ارض مع عالم وتصورات ه�ذا األخري , والغرائبي خطاب تكون فيه 
االح�داث غريبة ع�ن عالم القارئ بحي�ث يتم تأويل االح�داث إىل مستوى 

موضوعي وعقالني ومستوى ذاتي وغري عقالني 

طرائف من التراث 

حب الوصف
م�ن املعروف ع�ن االدباء والس�يما الشع�راء منهم حبهم 
للتشبيه واالس�تعارة حت�ى يف قول الكالم الع�ادي كونهم 
يحب�ون الوص�ف ولهم يف ذل�ك طرائف كثرية وق�د اخرتنا 
لكم منها هذه الط�رف حيث قيل لشاعر: ما تقول يف فالن 
وف�الن؟ قال: هما الخمر وامليرس إثمهما أكرب من نفعهما.
واملالحظ هنا ان هذا الشاعر يحب الوصف بناء عى اجابته 
عى الس�ؤال وقيل لشاعر اخر  : كي�ف وجدت فالناً؟ قال: 
طويل اللسان يف اللؤم قصري الباع يف الكرم، وثاباً عى الرش 
مناع�اً للخري. وايضا هنا لعب الوصف دورا كبري يف االجابة 
مايدل عى الشعراء يحبون الوصف س�واء يف قصائدهم ام 

يف حياتهم العادية.
8

الثقافـي

عبد الجبار العتابي.. 
محنة االنتقال

ثقافة

ح�ن تبرصه م�ن بعيد، أو تلتق�ي به  صدفة ، تج�د أمامك نموذجاً 
يرتس�م اله�دوء عى كيان�ه، ثم�ة الكثري م�ن الخج�ل، واالقتصاد 
بالحرك�ات، ودقة باختي�ار مفردات توصيله.، م�يء باألحالم التي 
ما ع�ادت تتسع أيام�ه، تفيض فيلمه�ا عله يمس�ك بعض خيوط 
رض�اه، لكنه يرتاجع بصمت غري ابه لتل�ك الضياعات التي تراكمت 
مثل س�الل تمر، حلوة، مشتهاة لكنها رسيعة العطب، ايام فتونته، 
قرر ان تتحكم االقدام بمسريته، عشق كرة القدم، فأدمن محافلها، 
وظل حتى اللحظة وفياً ملدارس�ها ورموزها، لك�ن بياض الصدفة، 
منح�ه فرص�ة أن يكون ش�اعراً له صي�ت معال بن زمي�الت ايامه 
الدراس�ية، لم يشعر عب�د الجبار العتابي، ان هن�اك رضورة تدفعه 
لوالء خالص، ل�يء واحد، وال اهمية لدرب موحش وصعب تمنحه 
خطاك، له�ذا مد مسافات رغبات�ه، لتطرق اب�واب الصحافة، ربما 
ك�ان يفكر بأن الصحافة هي اهم الطرق للدفاع عن مصالح الناس 

وارتداداتها.
وب�ن هنيهة واخرى خرس�اء، يندقع العتابي بق�وة الرغبة، ليدون 
بعض�اً من هموم�ه ولواعجه ش�عراً، يأخ�ذ االرث البعي�د من اجل 
بن�اء قصي�دة، يظن انه�ا عصماء، وح�ن يرقب متغ�ريات الحركة 
الشعري�ة العراقية، الرسيعة التأثر،  يس�ور ذاته بأهميات ولوج ما 
يحدث، يتأمل تجارب الشعر الستيني، وبرشاس�ة يرى اىل »عمايل« 
ش�عراء السبعينيات الذي اعلنوا مرات ان ليس ثمة رضورة للسياب 

ورهط�ه. تتأرجح خط�اه، بغرابة املشهد 
مراقب�ا  ليك�ون  ايام�ه  فتدفع�ه  كل�ه، 
يتأم�ل  والجن�وب،  الشم�ال  لقط�ارات 
الكثري م�ن االرسار والع�ادات والتقاليد، 
ولربما الدسائس واملواكر، ليل القطارات 
املتجه�ة اىل قل�ب الظلمة دوم�اً، منحته 
جرأة تفحص الغرابة، والعيش داخل هذا 
الضجيج الحزي�ن، حصار يرت�دي ثياب 
الح�داد، واكوام من الرتق�ب الذي يبحث 
ع�ن خالص.ل�م ي�ع العتاب�ي، ان للشعر 

مهمة وس�ط هذا االنهيار، ال شعر يمكن ان 
يك�ون بديالً لرغيف خبز، واليمكن للشاعر ان يمرر رفضه ما دامت 
الشعرية العراقية مربوطة برغبات االيدلوجيا ومصالحها واهدافها، 
بخط�اه التي تثاقلت قليالًْ وبوعيه الذي امتأل بالغريب الذي ال فكاك 
منه، يق�رر العودة اىل الصحافة، يكتب ويلتق�ي، ويتحاور، دون ان 
يرغ�ب برتك اث�ر او معلم، حتى جاءته همسة م�ن بعيد ليكتب عن 
الالعب فالح حسن ،  وهذا ما فعله، بعض من حنن املايض، وارضاء 

لغرور االيام التي جرت سياطها لتجلد العتابي بقوة.
 تخربطت مساعيه، وغدت الذكريات زاده االهم، يهم بااتخاذ العزلة 
محطة عمل وتأمل، لكنه مايلبث ان يعود اىل خباياه وارساره، كسله 
يمنع�ه ع�ن اتخاذ ال�رسد اتجاهاً  ، وه�و الذي يتواف�ر عى تجارب 
حادة، لو كانت لغريه النتج ما انتج، الحنن يشده اىل ذكرى صاحبه 
الفن�ان عز الدين طابو،  فيقدم كتاباً ، وكعادته اليهتم بالرتويج، او 

حتى بعثة اىل من يهتم باالمر.
محنة عبد الجبار العتابي.. انه يجلس منتظرا الفرصة التي التجيء، 
ينتظ�ر بفرح، ويصمت بفرح، وحن يختي بوحدته، اليفكر بإعادة 
حسابات�ه، ال يعيد قراءة ما مر.. فقط يكتفي بالنظر اىل وس�ادته، 
م�ردداً . هل يمكن�ك ارجاء ما رسقت�ه الليايل من اح�الم ورغبات.. 

اولست صديقة الليل، وخازنة ارساره؟
يصفن.. وبهدوء خ�در.. يغمض عينيه مردداً.. م�ايل وهذا الوجع.. 

ماالذي جنيته سوى الحزن والوجع والفراغ!!

شوقي كريم حسن 

محتوى كتاب

املراقب العراقي/ متابعة...
تخاط�ب الكاتب�ة كرام�ة ش�عبان قارئه�ا 
يف “توابي�ت مقم�رة” ع�رب مجموع�ة م�ن 
النصوص الرمزية التي تعرب عن رؤى الكاتبة 
الذاتية، وتجسد حاالتها الوجدانية بأس�لوب 
أدبي إيحائي، يرتكز ع�ى الطاقات التأويلية 
الت�ي يولدها يف ذه�ن الق�ارئ، فتمكنه من 
قراءة النص�وص، وتجعله قادراً عى إحالتها 

إىل تجارب وسياقات متعددة.
ن�ارشون  “اآلن  ع�ن  الص�ادر  والعم�ل 
وزارة  م�ن  بدع�م  عّم�ان،  يف  وموزع�ون” 
الثقافة األردني�ة، جاء يف تسعن صفحة من 
القطع املتوس�ط، ضم عرشين نصاً، تكثفت 
فيها اللغة، واس�تُخدم فيها رمزا “التابوت” 
و”القم�ر”، ليكونا متجاوري�ن ومتسلسلن 

م�ن نص إىل آخر، فارتبط�ت بهما العناوين، 
وشكلت النصوص بمجموعها وحدة عضوية 

امتدت من أول العمل إىل آخره.
وتح�ر امل�رأة بهمومها يف غ�ري نص داخل 
العم�ل، وتق�دم الكاتب�ة التفاصي�ل اليومية 
منه�ا  جاعل�ة  النس�اء،  لحي�اة  البسيط�ة 
مواضيع ملزيد من اإليح�اء والتأويل، والنظر 
إىل القضاي�ا م�ن زاوي�ة تولد الحن�ن حيناً، 
وتبث األنن الذي ترزح تحته يوميات مالين 

النساء العاديات، حيناً آخر.
وتح�ر كذل�ك الطبيعة والرج�ل والطفولة 
والذكري�ات، ومجمل التفاصي�ل التي تشكل 
تلك الحي�اة اليومية للم�رأة والرجل عى حد 

سواء.
تقول الكاتبة يف أحد نصوصها:

“م�اذا تق�ول ام�رأة ترت�ب رسي�ر طفلته�ا 
صباحاً؟ وملاذا تبكي؟

م�اذا تق�ول امرأة تن�ام عى الحدود ش�تاء؟ 
وملاذا تبكي؟

ماذا تقول امرأة عى ق�رب أمها البعيد؟ وملاذا 
تبكي؟

ماذا تق�ول امرأة أمام ش�باب ابنه�ا؟ وملاذا 
تبكي؟

ماذا تقول امرأة أمام صورة زوجها املفقود؟ 
وملاذا تبكي؟

م�اذا تقول امرأة تجمع الخردوات يف املدينة؟ 
وملاذا تبكي؟

ماذا تقول امرأة أسرية يف ليل زنزانتها؟ وملاذا 
تبكي؟

م�اذا تقول ام�رأة مريضة يف موع�د دوائها؟ 
وملاذا تبكي؟

ماذا تقول امرأة ليلة عرسها؟ وملاذا تبكي؟
م�اذا تق�ول ام�رأة ليل�ة مخاضه�ا؟ ومل�اذا 

تبكي؟”.
وتقول يف نص آخر:

ع�ى  مفت�وح  أحدهم�ا  باب�ان،  قلب�ي  “يف 
مرصاعيه، رشقي دخل منه الجند والوحوش 
املهزوم�ة وأش�ياء يتيم�ة، وام�رأة واح�دة، 
وصغ�ريي الحن�ون، وبع�ض الب�رش وثالث 
أغني�ات )…( واآلخ�ر ب�اب غرب�ي مسدود، 
س�أغادر يوم�ا من�ه ح�ن يج�يء الوق�ت، 
ستتبعني العنكبوت وتبني أمنها )…( دمي يف 
الزوبعة َدِبٌق تتعلقه الرمال، دمي نهر الجبل، 
يَُكبُّ فيه زيت أس�ود، ويُرَصد لأليام اآلتية”. 
يذكر أن كرامة ش�عبان كاتبة وش�اعرة من 
األردن، صدر لها: “وطني يحرس�ك الرتاب”، 

“قوت الحمام”، “توابيت مُقِمرة”.

»توابيت مقمرة« نصوص رمزية تجسد هموم المرأة

 املراقب العراقي/ متابعة...
  ص�درت ع�ن دار الدراوي�ش يف بلغاريا 
الرواية التاس�عة لألديب والصحفي عي 
لفت�ة س�عيد الت�ي تحمل عن�وان “قلق 
عتي�ق”، وتق�ع بنح�و 256 صفحة من 

الحجم املتوسط.
والرواي�ة هي الج�زء الثاني م�ن رواية 
“حب عتيق”، الفائ�زة بجائزة مسابقة 
“توفي�ق بك�ار” التونسي�ة وتستكم�ل 
أحداث تلك الرواية الت�ي ناقشت الواقع 

السي�ايس يف العراق من�ذ العام 1900 اىل 
الع�ام 1958، وه�ذه الرواي�ة يف الج�زء 
الثاني تناق�ش الواقع العراقي من العام 
1958 اىل العام 1963 من خالل تطورات 
يف  والسياس�ية  االجتماعي�ة  األح�داث 
مدينة س�وق الشيوخ جنوبي محافظة 
ذي ق�ار التي تعد مهب�ط النبي إبراهيم 
الخلي�ل واملدين�ة الت�ي علم�ت البرشية 
الق�راءة والكتاب�ة وامت�داد ملدين�ة أور 
الض�وء  تسل�ط  والرواي�ة  التاريخي�ة.. 

ع�ى الرصاع الذي عارصت�ه املدينة إبان 
األح�داث الت�ي ش�هدها الع�راق ما بعد 
الع�ام 1985؛ حي�ث انعطف�ت األحداث 
من الف�رح بقيام الث�ورة والتخلص من 
الحك�م امللك�ي اىل رصاع ب�ن األح�زاب 
وخاصة الحزب الشيوعي وحزب البعث 
والتأث�ري االجتماع�ي ال�ذي ك�ان بداية 
لقلق الفرد العراقي وتأثري هذه األحزاب 
عى عدم االس�تقرار واس�تمراره بشكل 

متصاعد.

اصدار

»قلق عتيق«  الحراك الثقافي الذي تتمتع به مدينة سوق الشيوخ

وقال اسماعيل يف قراءة نقدية خص 
بها )املراقب العراقي( ان القاص عبد 
االمري املج�ر،  يعشق عذاب طفولته 
ال�ذي  يفغم حواس�ه،   مث�ل نسيم 
عذب وموس�يقى ساحرة،   منطلقا 
منه اىل فضاءات جمال بليغ، حبكه 
يف قصص كم�ا لو أنها عى مستوى 
رف�اه عيش االباطرة واملل�وك ..  إنه 
بهاء التماهي  مع تفاصيل أحبها ..  
ل�م   يخطئ إجتماعي�ا خاللها،   لم   
يحن�ث بقسم ولم   يرتكب فاحشة،   
وس�ط أناس ال هم�وم تشغلهم وال 
قل�ق   يتآكلهم بكآبته؛ لذلك   يتمتع 
الق�ارئ بمواكب�ة تفاصي�ل حي�اة 
طفل   يعايشه ط�وال إحدى عرشة 
قصة قص�رية،   ضمته�ا مجموعة  
» م�ا ال   يتبق�ى للنسيان »  للقاص 
عب�د االمري املجر،   التي  إس�تعرض 
فيها طفولته وصباه يف   قرية تابعة 
لقض�اء املج�ر يف   محافظة ميسان   
360 كيلوم�رت ..  جن�وب العاصمة 

بغداد . 
واضاف : ان يوتوبيا عبد االمري املجر 
يف قري�ة يتعايش أهلها مع األىس يف 

ن�وع من مازوش�ية فطري�ة نابعة 
م�ن ش�عورهم ب�أن الضي�م واقع 
ميدان�ي مسلط عليه�م كرامًة  من 
رب رحي�م، فإذا نغزت فردا س�الية 
س�عف مدبب�ة تخ�رتق أدي�م الجلد 
ناف�ذة يف  اللحم حت�ى تشج العظم؛ 
وتأوه؛   يؤاخذ إجتماعيا : » يا جبان 
..  ي�ا ضعي�ف ..  يا أغ�م،   ما تنذب 
وراك مخ�دة ب�ن الزل�م يف  الديوان 
». قروي�ون متطامنون مع قدرهم، 
وقد أف�اد القاص عب�د االمري املجر،  
من تلقائية بنيتهم السوسيولوجية،   
يف   قصص  يمكن إخضاعها اىل أدب 
القري�ة،   بطمأنين�ة؛ لتمام إنطباق 
املصطلح ..  بحثيا ..  عى ما جاء به 

املجر يف  هذه املجموعة . 
وتابع : ان الق�اص عبد االمري املجر 
غلف املجموعة بصورة فوتوغرافية 
 « ه�ور   صفح�ة  ع�ى  ملشح�وف 
»..  املشح�وف   يحم�ل  الصح�ن 
طفال بيده مردي  » املجذاف الخاص 
بااله�وار »  ب�دا املشح�وف كما لو   
يط�ري؛ نتيج�ة صفاء مي�اه هور  » 
الصحن »  مثل معرض ذي   واجهة 

زجاجية . 
واوضح : ان املجموعة حملت الرقم   
42 يف   س�لسلة  » رسد »  الص�ادرة 
ع�ن دار الش�ؤون الثقافي�ة العامة 
يف   وزارة الثقاف�ة   2015 متضمنة 
اح�دى عرشة قصة قصرية يف   مائة 
م�ن  صفح�ة  وعرشي�ن  وإثنت�ن 
القطع املتوسط،   ذيلت ببليوغرافيا 
عن عبد االم�ري املجر،   الذي   ولد يف   

املجر الكبري   1962.
واس�تطرد: يتدارك الزم�ان واملكان 
يف   القص�ة االوىل  » أن�ن الضفدعة 
بث�وان  أم�ه  ش�خصية  مؤط�را    «
تسب�ق وت�ي   الغ�روب وبالك�وخ 
القصب�ي   الذي   يتفاعل مع ش�بح 
االم يف   مخيل�ة الق�اص املزحوم�ة 

بنقيق الضفادع . ولفت اىل ان البطل 
الت�ي    الوحش�ة  وأخ�واه  يخاف�ان 
يبعثها النقيق املسرتسل من نشيج 
االم ..  املعت�اد يف   الجنوب،   مع كل 
صفنة ..  بسبب ومن دون س�بب ..  
كأن النع�ي   ومواويل البكاء طقس   
يوم�ي،   من قب�ل االم،   بوجود االب 
واالبن�ن االثن�ن،   اللذي�ن تفص�ح 
القص�ة يف   تتابعه�ا الدرام�ي   عن 
أخ�ت لهما ..  يلهون ثالثتهم ..  عند 

حلول العرص ..  مع االسماك . 
وم�ى اىل الق�ول :يف قصة  » الثمن 
»  تمتزج شخصية املوقوف بضابط 
التحقيق؛ فتتداع�ى االحداث بمتعة   
يتمن�ى القارئ اال   يفصلهما املجر،   
الذي   يلخ�ص إضاءة القصة بوفاء 
الطيور معه وهو   يساق اىل املحكمة 
ملقاضاته؛ جراء مطالبة بائع طيور 
بألف دوالر؛ إلطالقه طريا وتالش�يه 
يف   وحدت�ه العسكري�ة ..  وم�ع كل 
تل�ك التداعيات لم   ينفصم الضابط 
عن املوقوف،   محققا جمال التلقي   

للقارئ . 
يتبق�ى  ال    م�ا   « ان   اىل  واش�ار 
املهاجري�ن  دس�تور    « للنسي�ان 
الجنوبين الذين حلقوا يف   فضاءات 
بغداد،   خضعوا إلشرتاطاتها ..  كل 
يف   ميدان�ه ..  وظائفي�ا وجمالي�ا 
وإجتماعي�ا،   لكنهم ظل�وا رهيني   
إنتمائهم القروي،   مهما إرتقوا عى 
م�دارج التعليم واالس�هام يف   صنع 

ثقافة العاصمة . 
واوضح ان هناك اس�قاطات فائقة 
الجم�ال،   يف   قص�ة  » اح�الف »  
ب�ن السياس�ة الدولي�ة والعالقات 

االجتماعي�ة،   لضاب�ط رشط�ة ما 
زال رهن طفولته التي   عاش فيها 
احالفا بينه وابن خالته ضد صبيان 
الح�ي،   يف   كت�ل متع�ددة تتض�اد 
معه�م ويف   م�ا بينه�ا،   م�ن خالل 
رسد مش�وق ..  بلي�غ   البساط�ة 
،تأت�ي   بالغ�ة البساط�ة من كون 
بط�ل القصة قروي  نشأ يف  س�حر 
املدين�ة الواقع�ي ..  إن�ه عبد االمري 
املجر وس�واه م�ن قروي�ن تعلموا 
وتثقفوا يف   املدين�ة وارتقوا ناصية 

الرأي العام فيها . 
املج�ر،    الق�اص  يرب�ط   : واكم�ل 
االحالف الدولية املهولة عرب التاريخ،   
مجسدا املايض   برتميز موفق،   من 
دون مزاي�دات وطني�ة،   وهو   يرى 
ع�ى الفضائيات، ام�ه وخالته وكل 
م�ن احبه�م،  مرعوب�ن ينهمرون 
مث�ل قطع اللح�م يف   الثرام�ة . أما  
» مسأل�ة خل�ود »  فإنموذج للقص 
املركب من واقع عبد االمري متداخال 
م�ع بط�ل القص�ة املندغ�م أص�ال 
بحي�اة مفرتض�ة يف   رواي�ة   غائب 
طعمة فرم�ان  » النخل�ة والجريان 

» ،إعتم�دت قص�ة  » مسأل�ة خلود 
»  ع�ى أجم�ل م�ا بلغت�ه السينم�ا 
الحديث�ة،   وه�و بن�اء ال�رسد عى 
الكرك�رت   – الشخصي�ة،   وتعاقب 
االمكنة واالزمنة داخل الشخصية . 
واس�تدرك :لك�ن النهاي�ة،  الفقرة 
االخ�رية يف قصة  » مسأل�ة خلود »  
ت�دل عى تعب عبد االمري املجر،   ف�  
» خبنه�ا »  لم   يمه�د لإلنتقال من 
حلم مسرتس�ل اىل قطعفي   الحلم،   
كم�ا لو ان ش�خصا ن�ام يف   غرفة 
ب�اردة،   مظلم�ة واس�تيقظ ع�ى 

سطحها تحت صهد الشمس . 
وخت�م : ان ق�ارئ مجموع�ة  » ما 
ال   يتبق�ى للنسي�ان »  يتواصل مع 
املتع�ة،   وه�ي   تعود ب�ه إىل فضاء 
الري�ف،  ال�ذي  م�ا زال يشد معظم 
الذي�ن غ�ادروه وانتظم�وا يف   صف 
نح�و  بالتتاب�ع  السائ�ر  املدين�ة 
االرتب�اط بعوال�م جدي�دة عليه�م،   
ش�خصياتهم،  تشكي�ل  أع�ادت 
بطريق�ة درامي�ة،   ذات رسد أجاد 
املج�ر س�بكه يف  درر م�ن الق�ص 

الجميل .

عبد االمير المجر محمد اسماعيل

                            يرى القاص محمد اسماعيل ان مجموعة »ماال 
يتبق��ى للنس��يان« القصصي��ة يه دس��تور المهاج��رني 
الجنوبي��ن الذني حلقوا يف س��ماء ضواحي بغداد،مبينا 

ان كاتبها قاص يعشق عذاب طف��ولته يف
 اهوار ميسان.

المراقب العراقي/القسم الثقايف...

كاتبها قاص »يعشق« عذاب طفولته في اهوار ميسان 

وَاِرِم  َنَثرُْت ِمَن اأْلَْسَماِء َحْشَد  الصَّ

َو ِمْن أُْفِق ِشْعرِي َقْد َطرَْحُت َهزَاِئِمي 

َو َما ُكْنُت ِمَمْن ُيْشِغُل الُْحبَّ َقلَْبُه 

َو لَِكنَِّني أَْبَقى َكَسْيِل  الَْموَاِسِم 

َفَشتَّاَن َما َبْيِني َو َبْنَ الْذِّي َيرَى 

ِبأَنِّي َعَى َرْغِم الِْجرَاِح ُمَصاِدِم 

َوإِنِّي َسلِيٌل ِمْن ِكرَاٍم أَِعزٍَّة 

ُترَاُث أَِبي َما َزاَل ِفيُهْم ُمَساِهِم 

أُولَِئَك أَْجَداِدي ِبزَْهٍو أَُقوُلَها 

َفَما ِمْثُلُهْم يِف النَّاِس لِلْدِّيِن َخاِدِم 

ْنَيا َو َذا الدَّْهُر َشاِهٌد  أََعزُّ َبِني الدُّ

إَِذا َساَم َهَذا الّناُس أَْرَحُم َراِحِم 

َتُمرُّ ِبَنا اأْلَيَّاُم َغرْيَ َرَواِجٍع 

إىَِل َعرْصِ َقوٍْم ِذلًَّة لأِْلََعاِجِم 

َو َمْهَما َقَس َرْهٌط َعَى آِل أَْحَمٍد 

َسَمْوَنا إىَِل ُرْؤَيا َتِقٍي َو َعاِصِم 

أََرى أَنَِّني يِف اآْلِل َقْد ُقلُْت َصاِدًقا

ُتُهْم يِف الِْفْكِر َتْمُحو الَْمَظالِِم َموَدَّ

َد أَُمًة  َفإِْخالَُصُهْم لِلَِّه َوحَّ

ِبرَْغِم اأْلىََس َكاُنوا ِصالََب الَْمَعاِجِم 

ٍد  َبالَ َفُهُم آُل النَِّبيِّ ُمَحمَّ

ِبَحِقُهُم ِقْسًطا لَِصدِّ الَْغوَاِشِم 

َو َمْهَما َيُكْن ِمْن َناِصٍب أَْو ُمَجاِهٍر 

َعَى َهْضِم آِل الَْبْيِت قْصُد الدََّراِهِم 

»أعز بني الدنيا« 

ِسي
ْ
ون

ُّ
يِن الت ِعَماُد الدِّ

قصة قصيرة

  حن يتجمع س�واق األجرة اول الصباح  امام 
س�ياراتهم الصفر يف مآرب املدين�ة، يصنعون 
حرك�ات غري محببة؛ إذ يمدون أيديهم اس�فل 
البطن ويحكون، وينادون باس�ماء املدن التي 
يتجه�ون له�ا، باصواته�م العالي�ة، عارضن 
بضاعته�م للرك�وب بكرايس مريح�ة ومكيفة 

ورسع جنونية وبأسعار زهيدة.
  الكث�ري منه�م يكذب�ون علن�ا؛ ح�ن ينادون 
ب�أن س�يارتهم) مقبط�ه( ولم  يبق�ى إال نفر  

وتنتطلق.
وصلت امل�رآب عند الساعة الع�ارشة صباحا، 
بع�ض  لعم�ل  العاصم�ة؛  إىل  الذه�اب  اروم 
الفحصوص�ات لعين�ي املريض�ة عن�د طبيب 

مشه�ور هن�اك، تالقفن�ي ه�ؤالء السائق�ون  
واصبح�ت فيما بينهم  كالك�رة يقذفونني هنا 
وهن�اك، إذ يمسكني احده�م ويسحبني اآلخر  

وكل منهما يقول: )هو يل... باقي بس نفر(
 الزمت الصمت، منتظر أن يتصافوا مع بعض؛ 
وأخذ مكاني يف السيارة التي يتفقوا عليها؛ انا 

القرار يل!!
 اخ�ذ ه�ذا الجدال م�ا يقارب اكث�ر من نصف 
ساعة، نفذ صربي وقررت  قرارا؛ اعترب مفاجئا 
لكال الساقئن؛ اذ وضعت رشطا صعب التنفيذ 

من كليهما.
ال�رشط:« ال اصع�د م�ع السائق ال�ذي يرتدي 

الدشداشة«.
وق�د كان كليهما يرتدي الدشداش�ة اضافة اىل 

السرتة.
لذل�ك تنحي�ت عنهم�ا جانب�ا؛ واردت التوجه 
لسي�ارة اخرى، ولك�ن املفاج�أة  التي حدثت: 
عندم�ا رصخ ب�ّي احد السائق�ن؛ وطلب مني 
التوق�ف، ث�م أخ�ذ يح�ك اس�فل البط�ن حكة 

مزدوجة وقال بعصبيٍة:
- انا ال ارتدي الدشداشة... وهائ اها.

وبدأ يخلع سرتته وداشدشته؛ ويقذفهما داخل 
س�يارته؛ ليظهر اخريا، وهو مرتدي البنطلون 
مخط�ط  ابي�ض  وقمي�ص  أجنبي�ة  مارك�ة 
بخطوط رفيعة حمراء وهن�اك عبارة مكتوبة 
عى ظهر القمي�ص باللغ���ة االنكليزية هي: 

) I am a King (

محمد رشيد الشمسي

سائق أجرة 
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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

مسميات  الدارجة  لهجتنا  يف  انترشت 
ومصطلحات وكنى عديدة، لكل منها 
كثرية  وهي  مقصودة،  معينة  دالالت 
بني  االجتماعي  التداخل  بحكم  جدا 
املحافظات،  سكان  وباقي  البغداديني 
هذه  من  املجاورة،  الدول  عن  فضال 

املصطلحات:
ابن أوادم:

كناية عن ذي الخلق الكريم والشمائل 
العالية. والعراقيون يجمعون آدم،عىل 
)لسان  فصيح  جمع  وهو  اوادم، 
ألنه  آدم،  البرش  أبو  وسمي  العرب( 
خلق من أدمة األرض، أي ترابها، ويف 
الحديث: كلكم بنو آدم، وأدم خلق من 
آدم،  عن  يكنون  العرب  تراب.وكان 
ذكر  العرب(.  )لسان  الطني  ابن  بأنه 
سلم  رضيرا-  وكان   – العيناء  أبا  أن 
عليه أحد الناس، فلم يعرفه، وقال له 
من أنت ؟ فقال له وهو يمازحه: من 
العيناء، وقال  أبو  به  آدم. فتعلق  بني 
له: مرحبا كنت أظن أن هذا النسل قد 

انقطع.
ابن البارحة:

كناية بغدادية عن محدث النعمة.
ابن حالل:

كناية بغدادية عن الطيب ذي الخلق 
الكريم. والحالل: األمر املسموح به، 

والبغداديون يسمون ما يملكونه 
حالال، يعني انه كسبه بسبب من 

أسباب التملك الرشعية. وابن الحالل: 
هو الناتج عن اجتماع رشعي، وهو 

الزواج..
ابن حمولة:

كناية بغدادية عن الفتى من عائلة 
كريمة. أحسبها محرفة عن الحمالة، 

وهي احتمال الديات والغرامات، 
يقال: رجل حمال، أي انه يحمل الكّل 
عن الناس، وال يحمله إال عميد قوم 
أو كبريهم. و لعل أصلها: الحمول، 

فصيحة وتعني الحليم الصبور.
ابن الدروب

كناية عن السفيه الوقح،الذي 
عاش وتربى يف الدروب واألزقة، فلم 

يصادف تهذيبا وال تأديبا.
ابن دالل

ناعمة  عيشة  عاش  عمن  كناية 

ضعيف  البنية،  رقيق  فاصبح  مرتفة، 
البدن.

ابن عائلة
بالصفات  املتصف  الفتى  عن  كناية 
وكرم  حياء،  من  الحسنة 
نشأ  انه  يعني  وشهامة،ومروءة، 
الكريم،  الخلق  عىل  ربته  عائلة  يف 
وبعكسه يكنى عن الذميم بأنه )طالع 
من زرف الحائط( ومعنى زرف يعني 

ثقب.
ابن عم النعلجي

واه.وتروى  بسبب  التعلق  عن  كناية 
واه،  بسبب  التعلق  عن  عدة،  قصص 
وجميعها متشابهة،اروي منها قصة:

السبق يف  أن فرسا حاز قصب  ذكروا 
الفرح  النظارة  أحد  فأظهر  املضمار، 
العظيم، فقيل له هل أن الفرس لك ؟ 
فقال ال، لكني ابن عم) النعلجي( الذي 
نعل الفرس،النعلجي:الذي يسمر نعل 
طبق  الدابة  حافرها،ونعل  يف  الدابة 
ويكون  الحافر،  به  يوقى  الحديد  من 

له كالنعل للقدم.
ابن نعمة

لطيف  الخلق،  كريم  كان  عمن  كناية 
انه  يعني  بشوشا،حليما،  املواجهة، 

ربي تربية عالية.
أبو اسماعيل

ويريدون  البغداديون،  يطلقها  كناية 
بها الرشطي العراقي.

أبو خليل
ويريدون  البغداديون،  يطلقها  كناية 

بها الجندي العراقي.
أبو خميس

عىل  تطلق  بغدادية،  كناية 
ألن  باألسد،  له  الشجاع،تشبيها 
البغداديني يكنون األسد بأبي خميس.

أبو خيمة الزركة
الله  عن  الزرقاء،كناية  الخيمة  أبو 
بالخيمة  وتعاىل،ويراد  سبحانه 

الزرقاء، السماء.
أبو الدكايك

كناية بغدادية عن صاحب الترصفات 
الترصف  الفصحى:  يف  الدقة  السيئة. 
الظاهر البني، من دق اليشء: أظهره. 
بالكاف  يلفظونها  والبغداديون 
الترصف  بها  الفارسية،ويعنون 

حسنا،  كان  البني،فان  الظاهر 
فارسية  وخوش  دكة،  خوش  قالوا: 
الترصف  كان  وان  بمعنى:حسن، 
وردت  واذا  دونية،  دكة  قالوا:  سيئا، 
فرياد  الدكايك،  أبو  قولهم:  معماة،يف 

بها الترصفات السيئة.
آبو الراهي

املتمكن،  املستعيل  عن  بغدادية  كناية 
بهدوء  القوة  موضع  من  يتكلم  الذي 
عند  الراهي،  وسكون.والثوب 
الفضفاض. العريض  البغداديني: 

والرهو، يف الفصحى: الرفق والهدوء، 
والسكون.

أبو الزمري
كناية عن ذي املظهر الفخم وال طائل 
السمك  صغار  من  بنوع  شبه  وراءه، 
له شوارب طويلة،وليس فيه نفع وال 

دفع.
أبو زيد الهاليل

لنفسه  الذي يدعي  الجبان  كناية عن 
معارك  عن  ويتحدث  البطوالت، 
فيها  ظفر  وقائع  وعن  خاضها، 
بأعدائه، تقال للطنز، تشبيها له بأبي 

زيد الهاليل، أحد فرسان السري.
أبو عقلني

خفة.  عقله  يف  عمن  بغدادية  كناية 
الرسالة  يف  وردت  قديمة،  والكناية 
هو  العقلني،  آبو  مسكني  البغدادية: 
وباآلخر  الفواتح،  يف  بأحدهما  ينظر 

يف العواقب.
أبو عليوي

تستهلك  التي  السيارة  عن  كناية 
البنزين،والكناية  من  كبريا  مقدارا 
تشري  السيارات.  سواق  كنايات  من 
عليوي،  بابي  يكنى  رجل  إيل  الكناية 
كان يأكل أكال مفرطا، ويرشب رشب 
التي  السيارة  به  فشبهت  الهيم، 
البنزين.  من  العظيم  املقدار  تستهلك 

أقول: عليوي مصغر عيل.
أبو فليس

الشحيح.  البخيل  عن  بغدادية  كناية 
والفليس: مصغر الفلس، وهو اصغر 
اآلن،  والفلس  النقد،  فئات  من  فئة 
واحد من خمسني من الدرهم، وواحد 
ثمنه  الدينار، وملعرفة  األلف، من  من 
يف الزمن املتقادم، راجع كتاب النقود 
يشتمل  الذي  النميات،  وعلم  العربية 
األب  نرشه  النقود،  يف  رسائل  عىل 
الله. رحمه  الكرميل  ماري  أنستاس 

فال  النقد،  يف  فئة  باعتباره.  والفلس 

يصلح إال لرشاء األشياء التافهة، ذات 
الثمن البخس.

أبو الكلبجة
التي  الحديد  األصفاد  هي  الكلبجة، 
أن  وأحسب  املعتقلون،  بها  يقيد 
كالب:  من  متكونة  فارسية،  الكلمة 
سيخ الصيد املعقوف، وجه: للتصغري.

الذي  العرق  عن  بغدادية  والكناية 
يؤدي  جرعة،ألنه  أول  من  يسكر 
العربدة،  إىل  تناوله  إذا  باإلنسان 

فاالعتقال، ووضع األصفاد يف يديه.
أبو ناجي

عامة،  اإلنكليز  عن  بغدادية  كناية 
وقد شاعت هذه الكناية أبان الحرب 
اإلنكليز  هاجم  ملا  األوىل،  العاملية 
أرادوا  إذا  البغداديون  فكان  العراق، 
عنه  كنوا  اإلنكليزي،  الجيش  ذكر 
للموقع  ناجي،وصل  أبو  بقولهم: 
الفالني، واستمرت هذه الكناية من 
كثري  اآلن،واستعملها  ذلك حتى  بعد 
من الشعراء والصحافيني،فكانوا إذا 
أو  الربيطانية  الحكومة  إىل  أشاروا 
أبو  قالوا:  الربيطانية  السفارة  دار 
ما  عىل  للداللة  بها  واكتفوا  ناجي 

يريدون. 

دكانا   150 عىل  يحتوي  السوق  كان 
للنساء،  كان  أحدها  حمامات،  وثالثة 
وبعد انتهاء الحكم العثماني يف العراق، 
فسموه  السوق  اسم  تغيري  الناس  أراد 
املسقوف، ألن سطحه مسّقف،  السوق 
البغدادية  الخانات  سقوف  يشبه 
األصفر  الطابوق  يظهر  حيث  القديمة، 
أطرافه  ويف  االسمنت..  من  خيوط  بني 
تفنن  خشبية  شبابيك  الجانبني  من 
صناعتها  يف  العراقيون  النجارون 

فأضفت عليه طابعا فنيا رائعا.
أجزاء  يف  األسواق  كثرت  أن  بعد  ولكن 
وأغلبها  العمارة،  مدينة  من  عديدة 
صغرية وطارئة، بدأ البعض يسمي هذا 

الكبري،  بالسوق  السوق 
األخرى  األسواق  وكأن 
ولدت منه، وهو بهذا يعّد 

سوق األسواق.
تقادم الزمن

تقادم  الذي  السوق  لكن 
من  عانى  الزمن،  عليه 
السنوات  خالل  اإلهمال 
تجر  لم  إذ  املاضية، 
صيانة،  أعمال  أي  عليه 
أرضيته  فتشققت 
من  العديد  وسقطت 
الخشبية،  الشبابيك 
فتحات،  مكانها  وتركت 
الداخلية،  اإلنارة  وأهملت 
إليه  يدخل  من  وأصبح 

كأنه يسري وسط مغارة.
تتجمع  وآخر  حني  وبني 
وسط  املجاري  مياه 
رداءة  بسبب  السوق 
املياه،  ترصيف  أنابيب 

السائبة  والحيوانات  النفايات  وكثرة 
فيه.

 مقاول مهمل
ويقول الفنان التشكييل صباح شغيت، 
السوق:  مدخل  بتصميم  قام  الذي 
مليون   50 اإلعمار  لجنة  »خصصت 
محافظة  إدارة  قبل  من  وكلفت  دينار، 
السوق  ملدخل  تصميم  بوضع  ميسان 
واختري  تصميم  من  أكثر  لهم  وقدمت 
إىل  الحياة  إلعادة  اإلعمار  وبدأ  أحدها، 

هذا السوق الشهري، لكنني فوجئت بأن 
ما أنجزه املقاول ال يمت بصلة ملا قمت 
إدارة  وأخربت  الورق  عىل  بتصميمه 

املحافظة، ولم يسمعني أحد«.
الحاج  سالم  السوق  تجار  أحد  ويقول 
 2004 عام  خريا  »استبرشنا  إبراهيم، 
وشاهدنا  بالسوق  اإلعمار  بدأ  عندما 
العمل وفرحنا، ولكن لألسف  الجدية يف 
املقاول  أن  إذ  تكتمل،  لم  فالفرحة 
السوق  مقدمة  بإعمار  قام  املرشف 

فقط، وترك الباقي عىل ما كان عليه«.
جمال  واألديب  الصحفي  ويقول 
بوجود  اشتهر  السوق  »إن  املوسوي 
القيساريات الضيقة التي تعترب مخرجا 

الخياطني  وجود  وكذلك  للمتسوقني، 
العربية  الدشداشة  بخياطة  املشهورين 
العقال  وصناعة  الرجالية  والعباءة 
محال  بوجود  يمتاز  كما  العربي، 
العربية  والدالل  األباريق  لصناعة 
األواني  بيع  ومحال  الكبرية،  والقدور 
الفخارية وصناعة الحلويات، وغريها«.

يف  السوق  سقف  أن  املوسوي  ويؤكد 
والسبب  بالتشقق  أخذ  األول،  مقطعه 
لتطوير   2004 عام  إعمار  حملة  هو 
كبرية  أضواء  تعليق  أدى  كما  السوق، 
هذه  احداث  إىل  السقوف  من  تتدىل 
مبنية  وإنها  خاصة  فيها،  التشققات 
حديد  أي  يوجد  وال  القباب،  بطريقة 
إلسنادها. ويشدد املوسوي عىل رضورة 
اإلرساع بإنقاذ السوق من كارثة وشيكة 
وتعرضه  إهماله  استمرار  مع  الوقوع 
التي  األمطار  خاصة  الجوية،  للظروف 
تنخر البناء، داعياً دائرة اآلثار يف ميسان 
الترشيعي  بشقيها  املحلية  والحكومة 
التحفة  بهذه  االهتمام  إىل  والتنفيذي، 
وتأهيلها  صيانتها  ورضورة  الرتاثية 
بالشكل الذي يسهم يف إطالة عمره ملدة 

أطول.
ومن املظاهر التي يعتز بها امليسانيون، 
العرصية«،  »املكتبة  الكبري،  السوق  يف 
إنشائها إىل عرشينات  التي يعود تاريخ 
املكتبة  صاحب  ويقول  املايض.  القرن 
يف  مكتبة  أقدم  تعد  التي  العرصية 
إن  داود،  الحاج حيدر حسني  املحافظة 
بناء السوق اعتمد عىل أسلوب األقواس 
باعتماد بناة من مدينة العمارة، وارشف 
عليهم »أسطوات« من تركيا، وكان يبلغ 
اليوم  أما  مرتا،  خمسني  حينها  طوله 
ويتميز  مرت،   )300( من  أطول  فهو 
القباب  ذي  القديم  املعماري  بالبناء 
الكبري  العمارة  سوق  ويعد  املتسلسلة، 
احد أقدم األسواق العراقية الرتاثية التي 

حافظت عىل طرازها املعماري القديم.

سوق العمارة الكبير 
تحفة معمارية تروي قصة مدينة 

أصول ومعاني بعض المصطلحات والكنى البغدادية .. ) ابن .. أبو (

حظر  فرض  األربعاء،  الصحة،  وزارة  أعلنت 
عيد  عطلة  خالل  البالد  يف  شامل  تجوال 
فريوس  تفيش  دون  للحيلولة  األضحى، 

»كورونا«.
وقال مدير عام الصحة يف الوزارة رياض عبد 
األمري، يف ترصيح صحفي، إن »وزارة الصحة 
طالبت بفرض حظر تجوال شامل طيلة أيام 
قبل  من  إقراره  وتم  املبارك،  األضحى  عيد 

لجنة الصحة والسالمة الوطنية«.
معنية  الوطنية  والسالمة  الصحة  ولجنة 
ويرتأسها  »كورونا«،  فريوس  بمكافحة 

مصطفى الكاظمي، رئيس الحكومة.
عيد  أيام  أول  الجاري  تموز   31 وسيكون 
فرض  قرار  أن  األمري،  عبد  األضحى.وأوضح 
يأتي  العيد،  خالل  الشامل  التجوال  حظر 
بعد  حدثت  التي  الكبرية  الكارثة  “بسبب 
السابق، والتي  الفطر  مرور أسبوع من عيد 

أسهمت بارتفاع إصابات الفريوس”.
االرتفاع  تواصل  “اإلصابات  أن  إىل  وأشار 
كبرية  زيادة  تقابلها  لكن  أسابيع،  منذ 
بغداد  فـي  الشفاء  وحاالت  املتعافني  بعدد 
واملحافظات، وهذا ما يشعر مسؤويل الوزارة 

باالطمئنان”.
وأضاف عبد األمري، أنه “من املمكن انخفاض 
املواطنني  التزام  استمر  إذا  اإلصابات  عدد 

باإلجراءات الوقائية”.
للتجوال  جزئيا  حظرا  السلطات  وتفرض 
للسكان  يتيح  حيث  األضحى،  عيد  لغاية 
مراعاة  مع  النهار  ساعات  خالل  التجول 
الفريوس، وعىل رأسها  الوقاية من  إجراءات 

ارتداء الكمامات ومنع إقامة التجمعات.
أنها  الحكومة  أعلنت  املايض،  واألسبوع 
عيد  بعد  الجزئي  التجوال  حظر  سرتفع 
األضحى.وبدأت اإلصابات بالصعود يف العراق 
السلطات  خففت  عندما  شهرين،  نحو  منذ 
القيود املفروضة للوقاية من الفريوس، وعىل 

رأسها حظر التجوال الشامل.
الصحي  النظام  انهيار  من  مخاوف  وتسود 
عىل اعتبار أن البلد يملك بنية تحتية محدودة 
الحروب  من  عقود  بفعل  القطاع،  هذا  يف 

والفساد وعدم االستقرار.
الثالثاء، بلغت إصابات كورونا  وحتى مساء 
يف العراق 97 ألفا و159، بينها 3 آالف و950 

وفاة، و64 ألفا و950 حالة شفاء.

بسبب »كورونا«.. العراقيون يستقبلون عيد األضحى بـ)الحظر الشامل(

يعد سوق العمارة الكبير، من أقدم األسواق التراثية، ويعود تاريخ بنائه 
إلى العهد العثماني، حين أمر الضابط العثماني محمد باشا بكري ببنائه 
سنة 1870، فأطلقت على السوق تسمية سوق الباشا. وشارك في بناء 
السوق، باإلضافة إلى المعماريين األتراك، معماريون و»أسطواتش« 

عراقيون، أمثال فليح البياتي، والد الفنان النحات المعروف احمد البياتي، 
وعصملي الكعبي، واألخوة الحاج محسن وسعيد وحسن ليلو.

عـ
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العراقي  النفط  وصول  تأخر  إن  وقال   
الصهاريج  سائقي  ارضاب  بسبب 
العمل حتى تلبية مطالبهم  العراقية عن 

التي تتعلق برفع االجور.
وبرزت قضية االجور لسائقي الصهاريج 
العراقي  الجانب  اتفاق  بعد  العراقية 
تصدير  استئناف  عىل  االردني  والجانب 
باك  تو  الباك  آلية  عرب  لالردن  النفط 
ساحات  يف  الصهاريج  تفريغ  يتم  حيث 
بسبب  الحدودي  الطريبيل  الكرامة  معرب 
حرص الحكومتان األردنية والعراقية عىل 
تنفيذ تعليمات الوقاية الصحية للحد من 

انتشار فريوس كورونا.

 4 يف  لالردن  العراقي  النفط  ووصل 
النقل  آلية  عرب  املايض  العام  من  ايلول 
نفسها  الصهاريج  بوصول  دور  تو  دور 
مصفاة  اىل  بيجي  الصمود  مصفاة  من 
يتم  ان  عىل  الزرقاء،  يف  االردنية  البرتول 
تمثل 7% من  يومياً  برميل  آالف   10 نقل 
واملشتقات  النفط  من  االردن  حاجة 
النفطية وينقل اسطول مكون من 500 
اردني  ونصفها  عراقي  نصفها  ناقلة 
للدولتني  املشاركة والفائدة  لتطبيق مبدأ 

الشقيقتني.
يف  العقبة  هذه  تحل  أن  الخبري  ويأمل 
غضون االسبوع الحايل بعد تلبية طلبات 

الحاجة  ان  خاصة  العراقيني،  السائقني 
قد دعت عدد قليل منهم اىل عدم االلتزام 
بيجي،  مصفاة  من  والتحميل  باالرضاب 

اال انها لم تصل للحدود االردنية بعد.
كما من املرجح ان يعاود النفط العراقي 
أكرب  يومية  بكميات  لالردن  الوصول 
الذي  النقص  لتعويض  السابق  من 
الشهرين  يف  التصدير  توقف  اثناء  حصل 

املاضيني.
املعدنية  والثروة  الطاقة  وزيرة  أعلنت  و 
الجانب  استكمال  زواتي  هالة  املهندسة 
والبدء  اللوجستية  االجراءات  العراقي 
إيذانا  الخام  بالنفط  الصهاريج  بتحميل 

بعودة تدفق نفط العراق اىل اململكة.
ان  صحفي،  ترصيح  يف  وأوضحت، 
تأتي  برا  ينقل  الذي  النفط  تدفق  عودة 
والعراقي  األردني  الجانبني  اتفاق  بعد 
صادرات  استئناف  عىل  املايض  األسبوع 
األردنية  البرتول  مصفاة  اىل  العراق  نفط 

يف مدينة الزرقاء.
وأكدت الوزيرة زواتي أهمية هذه الخطوة 
الطاقي  التعاون  عالقات  تعزيز  يف 
األردني- العراقي يف إطار حزمة مشاريع 
بما يخدم مصالح  الجانبان  يعمل عليها 

البلدين والشعبني الشقيقني.
نفط  من  اململكة  واردات  اجمايل  وبلغ 
النفط  شحن  عملية  انطالق  منذ  العراق 
أيلول  من  الخامس  يف  اململكة  اىل  العراق 
2019 وحتى نهاية نيسان املايض حوايل 
االف   10 بواقع  برميل  مليون  44ر2 

برميل يوميا.
ظل  يف  النفط  استرياد  الية  وحول 

تحديات  ملواجهة  الحكومية  اإلجراءات 
زواتي،  قالت  )كورونا(،  وباء  انتشار 
الصهاريج  بتفريغ  تتم  العملية  ان 
العراقية يف الصهاريج االردنية يف املنطقة 
الحدودية بني البلدين، التزاما باإلجراءات 
انتشار  للحد من  الحكومة  اتخذتها  التي 

فريوس )كورونا( املستجد)كوفيد-19(.
من  األردن  إىل  نفطه  العراق  ويصدر 

محطة بيجي يف كركوك شمال بغداد.
ويأتي استرياد النفط من العراق يف إطار 
واألردن،  العراق  بني  التفاهم  مذكرة 
املوقعة يف الثاني من شباط 2019 والتي 
برميل  آالف   10 نحو  باسترياد  تقيض 

احتياجات  من  املائة  يف   7 تشكل  يومياً، 
اململكة.

يف  اتفقا،  والعراق  األردن  وكان 
التعاون  تعزيز  عىل   ،2019 شباط 
الثنائي بينهما يف مختلف املجاالت، 

خاصة االقتصادية.
 300 من  أكثر  العراق  وأعفى 
من  األردن  من  إليه  مصدرة  سلعة 
الرسوم الجمركية، كما تم السماح 
للشاحنات بدخول أراضيه مبارشة، 
إقامة  عىل  االتفاق  إىل  إضافة 
عىل  مشرتكة  اقتصادية  منطقة 

الحدود بني البلدين.

االردن تبخس حق سائقي الصهاريج العراقيين 
كشف خبير  في الشأن النفطي عن سبب 

تأخر امداد النفط العراقي لألردن رغم اتفاق 
الحكومتين على استئنافه.

أوامر توقيٍف بحقِّ أمناء مخازن سايلو النجف األفقيِّ 
يف  التحقيقات  دائرة  وأشارت 
حديثها  معرض  ويف  الهيئة، 
حققت  التي  القضيَّة  عن 
إىل  القضاء،  إىل  وأحالتها  فيها 
امُلختصِّ  التحقيق  قايض  إصدار 
امُلحافظة  يف  النزاهة  بقضايا 
أوامر توقيٍف بحقِّ أمناء مخازن 
استناداً  ؛  األفقيِّ النجف  سايلو 
من   )341( املادَّة  أحكام  إىل 
أنَّ  ُمبيّنًة  العقوبات،  قانون 
جاءت  الصادرة  التوقيف  أوامر 

ة فقدان )752( طناً  عىل خلفيَـّ
ة الحنطة. من مادَّ

أعلنت  قد  النزاهة  هيأة  وكانت 
املايض  أيار  التاسع عرش من  يف 
نقص  حول  تحرِّياتها  نتائج 
من  كغم   )498( و  طناً   )752(
النجف  سايلو  يف  الحنطة  ة  مادَّ
أقيامها  بلغت  التي  األفقّي 
دينار  مليون   )421,120,000(
ة للطنِّ  حسب التسعرية الرسميَـّ
 )560,000( البالغة  الواحد 

من  تمكُّنها  ُمبيّنًة  ديناٍر،  ألف 
ضبط سندات اإلدخال واإلخراج 
دائرة  مع  بالتعاون  املخزنيِّ 
يف  واملاليَّة  التجاريَّة  الرقابة 
يف  كشفت  فيما  التجارة،  وزارة 
صدور  عن  حزيران  منتصف 
أربعة  بحّق  استقداٍم  أوامر 

مسؤولني يف السايلو.
النجف  يف  مسؤولني  ان  يذكر 
أكلت  من  هي  الطيور  أن  أدعوا 
720 طناً من الحنطة املرسوقة، 
واسعة  سخرية  الحادثة  لتثري 
التواصل االجتماعي  عىل مواقع 
بصور  ضجت  التي  العراق  يف 
عن  تتحدث  كلها  وتعليقات 
يف  ودورها  الحمام  طيور 
منذ  العراق  القضية.ويعاني 
ومايل  إداري  فساد  من  سنوات 
وضع البلد يف املرتبة الـ 12 بني 
العالم،  يف  فسادا  األكثر  الدول 
الشفافية  منظمة  لتقرير  وفقا 

الدولية صدر عام 2019.
الحكومات  من  عاما   17 وبعد 
الذي  البلد  يزال  ال  املتعاقبة، 
النفط،  من  بحور  عىل  يطفو 
األساسية  الخدمات  اىل  يفتقر 
يف  النظيفة،  واملياه  كالكهرباء 
النظامني  يف  انهيار  موازاة شبه 

الصحي والتعليمي.

العقود  بنظام  العاملني  نظم عدد من 
تظاهرة  ا  البرصة  كهرباء  دوائر  يف 
الطاقة  نقل  مديرية  مبنى  امام 
بالغاء  للمطالبة  الجنوبية  للمنطقة 
وصفوه  الذي  الجديد  الرواتب  سلم 
املطالبة  اىل  باالضافة  باملجحف 
بدل  تشغيلية  عقود  اىل  بتحويلهم 
اليومي ,فضال عن الوقوف عىل  االجر 

قضية املستثناه عقودهم.
للمربد  املتظاهرين  احد  وقال 

عىل  للتأكيد  تأتي  تظاهرتهم  ان 
انها  قالوا  التي  بحقوقهم  استحصال 

مرشوعه منها العمل وفق قرار 315.
الرواتب  تخفيض  ان  اىل  اشار  كما 
كذلك   مصلحتهم  يف  اليصب  للعاملني 
النظر يف تأخر الرواتب، مطالبني رئيس 
الكاظمي  مصطفى  الوزراء  مجلس 
والنظر  معاناتهم  عىل  بالوقوف 
باالستمرار  مهددين  قضيتهم،  يف 

بالتظاهر لحني تحقيق مطالبهم.

أساتذة  من  العرشات  نظم 
العاملني  من  قار  ذي  جامعة 
وقفة  عقود  محارضين  بصفة 
رئاسة  مبنى  أمام  احتجاجية 
برصف  للمطالبة  الجامعة 
املتأخرة منذ ستة أشهر  رواتبهم 

وتثبيتهم عىل املالك الدائم.
أعدادهم  ان  املحتجني  أحد  وقال 
محارض   400 من  اكثر  تتجاوز 
ومىض عىل خدمتهم عرش سنوات 
املتكررة،  دون استجابة ملطالبهم 
مشريا إىل أن ظروفهم االقتصادية 
استحقاقهم  يف  النظر  تتطلب 
الحكومة  قبل  من  التثبيت  يف 
رصف  رسعة  ورضورة  املركزية 

مستحقاتهم املالية املتأخرة.

كشفت هيئة النزاهة 
االتحادية عن إصدار 

القضاء أوامر توقيف 
بحق أمناء مخازن سايلو 

، في  النجف األفقيِّ
ة  القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّ
بفقدان )752( طنًا من 

الحنطة.

الهادي  عبد  الربملانية  املالية  اللجنة  عضو  اعترب 
يف  سيما  ال  املوظفني  من  الكثري  احالة  ان  السعداوي 
وزارتي التعليم العايل واالطباء وغريهم مخالفة لقانون 

التقاعد نفسه.
بشكله  يؤخذ  لم  التقاعد  قانون  ان  السعداوي  وقال 
للتقاعد  احيلوا  املوظفني  بعض  ان  بحيث  الصحيح 
تدقيق  اعادة  اىل  يحتاج  وذلك  القانون  لهذا  بمخالفة 
يتم  ال  حتى  الوطنية  التقاعد  وهيئة  املالية  وزارة  من 
احالة املوظفني الذين من حقهم تمديد فرتة خدمتهم 
65 سنة«،  مرجحا  او   63 لعمر  الوظيفة(  يف  )البقاء 
ملعالجة  قريبا  التقاعد  وهيئة  املالية  بوزير  »االجتماع 

ذلك املوضوع«.
التقاعد  قانون  »تعديل  ان  املالية  اللجنة  عضو  وتابع 
بعطلة  يتمتع  )الذي  الربملان  اعمال  جدول  عىل  مدرج 
قوانني  ترشيع  يستطيع  ال  االخري  لكن  ترشيعية( 
بحكم  الحكومة  اىل  الرجوع  دون  مالية  جنبات  لها 
اىل جلسات مع  يحتاج  االتحادية، وهذا  املحكمة  قرار 
رئيس  مكتب  بضمنها  الحكومة  يف  املعنية  الجهات 
املزمع  التعديل  بصدد  نظرها  وجهة  لسماع  الوزراء 

اجراءه .

هدى  النرص  كتلة  عن  النواب  مجلس  عضو  اتهمت 
الحايل  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزيري  سجاد 
خالل  من  واملعوقني  الفقراء  اموال  برسقة  والسابق 
سجاد  وقالت  الشهرية.  االعانة  من  مبالغ  استقطاع 
يف بيان : ان وزارة العمل والشؤون االجتماعية ابرمت 
عقدا مع رشكة الحمراء سيئة الصيت بقيمة 40 مليار 
دينار سنويا ، لتأمني العمليات الصحية للفقراء ، لكنه 
لم ينفذ رغم مرور 7 اشهر ». واضافت :« ان االحزاب 

باستقطاع   ، البسيط  للمواطن  من تتجه  مبالغ 
االعانة الشهرية التي يتسلمها الفقراء واملعوقون بعد 
اصحاب  ودفعت  الدولة  مؤسسات  خزائن  أفرغت  ان 
باموالهم  الخروج  اىل  واملستثمرين  االموال  رؤوس 
 »: واوضحت  واالبتزاز«.  التهديد  جراء  العراق  خارج 
عقد  بابرام  الصحي  التأمني  بحجة  قامت  الوزارة  ان 
 40 بموجبه  دفعت  الذي  الصيت  يسء  الحمراء  رشكة 
مليار دينار سنويا لهذة الرشكة مقابل ان تقوم باجراء 
عمليات للمستفيدين ، عىل ان ال تتجاوز قيمتها مليون 
فقري  الي  واحدة  عملية  اجراء  يتم  ولم   ، فقط  دينار 
العقد«. ودعت رئيس مجلس  7 اشهر عىل  رغم مرور 
القضاء االعىل و رئيس هيئة  الوزراء و رئيس مجلس 
النزاهة و رئيس االدعاء العام ، اىل :« ايقاف هذا النوع 
وان  خصوصا   ، فيه  املتسببني  ومعاقبة  الرسقات  من 
هذا العقد اسوأ من عقد وزارة الرتبية الذي تم ابطاله«.

متظاهرون في البصرة يطالبون بالغاء سلم الرواتب الجديد حملة شبابية طوعية في الزبير 
لمساعدة الفقراء

أطلقت  البرصة  غرب  الزبري  قضاء  يف  طوعية  شبابية  مجاميع  نظمت 
عىل نفسها » شباب يف حاجة »  حملة واسعة لدعم العوائل املتعففة  يف 
اىل  باإلضافة  والطبية  الغذائية  السالت  مواجهة جائحة كورونا وتوزيع 

تعفري املنازل ونرش الوعي الصحي.
يف  استمرت  التطوعية  الحملة  ان  اليارسي  زياد  الحملة  منسق  وقال 
العوائل ومساعدة املترضرين  انتشار جائحة كورونا لدعم  أعمالها منذ 
والطبية  الغذائية  للمواد  السالت  توزيع  خالل  من  كورونا  فريوس  من 

ومستلزمات الوقاية وتعفري املنازل.
وبني اليارسي ان الحملة استهدفت العوائل املتعففة واملناطق العشوائية 
من خالل نرش البوسرتات الصحية باالضافة اىل نرش الوعي الصحي من 
خالل الفرق الجوالة تتعلق بمواجهة فريوس كورونا والحد من انتشاره 

وطرق الوقاية منه.
مشريا اىل ان هذه الحملة الطوعية هي ضمن حمالت مستمرة يف توفري 

مستلزمات الوقاية وتعفري املناطق والدوائر الحكومية.

قررت اللجنة  العليا للصحة والسالمة فرض حظر شامل للتجوال أثناء 
أيام عيد األضحى املبارك ..وقال اللجنة يف بيان إن الحظر يبدأ من الـ 30 
كاشفة عن فرض  املقبل،  آب  9 من شهر  الـ  ولغاية  الحايل  الشهر  من 

غرامات مالية وحجز للمركبات ملن يخالف الحظر.

نائبة عن النصر تتهم وزيرين 
حاليا وسابقا بسرقة اموال 

الفقراء والمعوقين
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10 
احت�ج مواطن�ون أمام محط�ة كهرباء 
رشق�ي الديواني�ة يف منطق�ة ال حم�د 
الواقع عىل الطريق الرابط بني الديوانية 

وقضاء عفك عىل تردي الكهرباء.
وقال ش�اهد عي�ان إن املواطن�ني قاموا 
بحرق اإلط�ارات وقط�ع الطريق ومنع 
بإص�اح  للمطالب�ة  املركب�ات  عب�ور 
األعط�ال والح�وادث والع�وارض الت�ي 

تحدث يف الشبكة الكهربائية.

تجدد االحتجاج في الديوانية 

االثنين  27  تموز  2020   العدد  2385  السنة العاشرة

تظاهر العرشات من مواطني مدينة الكوت امام مبنى فرع واسط للمشتقات النفطية مشريين اىل ان 
إغالق املؤسسات الحكومية سيشكل وسيلة ضغط عىل اصحاب القرار يف تنفيذ هذه املطالب.وبني عدد 
املحلية واملركزية  الحكومة  بالخدمات ولعدم استجابة  للمطالبة  تأتي  التظاهرات  ان هذه  للمربد  منهم 
ملطالب املتظاهرين بتوفري الخدمات ويف مقدمتها الطاقة الكهربائية. ولفتوا اىل ان افتقار مركز مدينة 

الكوت اىل الخدمات ناتج عن اهمال مدراء الدوائر الخدمية والحكومة املحلية إىل متطلبات املواطنني.

محتجون : اغالق الدوائر سيسهم بالضغط لتوفير الخدمات

النيابية: هناك  المالية  عضو 
فهم خاطئ لقانون التقاعد 

محاضرو جامعة ذي قار يطالبون بالثبيت وصرف مستحقاتهم المالية

الصحة والسالمة تعود لفرض 
الحظر الشامل للتجوال من 30 

تموز لغاية 9 آب المقبل

عبد الهادي السعداوي

 النائب : هدى سجاد

قالوا 
و العهدة على القائل
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قالت عاملة الفيزياء الفلكية ساندرا جيفرز من جامعة جوتنجن يف أملانيا إن 
الكواكب املكتشفة حديثا ستمكننا من إجراء دراسات أدق، متضمنة البحث 

عن الحياة خارج مجموعتنا الشمسية.
ووجد العلماء كوكبيني خارجيني ُربما يكونان صخريني مثل كوكبي األرض 

.887 GJ 9352 أو Lacaille واملريخ، ويدوران حول نجم ُيسمى الكيل
ويبيدو أن هنياك إشيارة عىل ُوجيود كوكب صخيري ثالث يدور حيول هذا 

النجيم ولكين عىل مسافية أكرب، ميا يجعله ال 
سياخًنا للغاية وال باًراد. ما يحتمل وجود ماء 
سيائل عىل سيطحه، بحسب ما ذكير موقع 

.”ibelieveinsci“
وليم ُتؤكيد هيذه اإلشيارة بعيد، لكين يكفي 
اكتشاف الكوكبني السابقني -واحتمال وجود 
كوكيب ثاليث- إلجيراء دراسية أعميق حول 

.887 GJ النظام
يعيد النجيم قزًميا أحمير، أي نجًميا صغريًا 
بارًدا نسبًييا ويعيش طويًل. وهو أحد األنواع 
املُنترشة بكثرة يف مجيرة درب التبانة. وُتقدر 

كتلته بنحو نصف كتلة شمسنا.
تقيع العديد من الكواكيب الخارجية التي تدور حول األقيزام الحمراء -غري 
الساخنية عكيس شيمسنا- يف مناطق صالحية للحياة وقريبية من نجمها 

مقارنًة بموقع األرض بالنسبة إىل الشمس.

أعلين مديير مؤسيسة »روس كوسيموس«، دمييري روجزيين، أن قاعدة 
»بليسيتسيك« الفضائية الروسيية تستعد إلطلق صياروخ معدل ثقيل من 
نيوع Angara، ويف مقابلة صحفية حول املوضيوع قال روجزين »أبلغت أن 
صياروخ Angara-A5 الفضائيي الثقييل املعدل قد تم تحميليه عىل قاطرة 
خاصة استعدادا إلرساله إىل قاعدة بليسيتسك التي ترشف عليها وزارة الدفاع 

يف البلد«.وأضاف »القاطرة ستتوجه قريبا إىل 
بليسيتسك، وهناك ستبدأ قريبا االستعدادات 
لعملية إطلق الصاروخ، قبل نهاية هذا العام 
سيتعاود روسييا عمليات اختبارات صواريخ 
Angara الثقيلة التي سيتحل مستقبل محل 
صواريخ بروتون«، وكان روجزين قد أشار يف 
وقت سابق إىل أن روسييا قد تعاود اختبارات 
الفضائية   Angara-A5 الطيريان لصوارييخ
الثقيلة املعدلة خريف العام الجاري، وذكر أن 
هذه الصواريخ سيتسلم للعسكريني يف وزارة 

الدفاع إلطلقها من قاعيدة »بليسيتسك« التي 
ترشف عليها الوزارة.وتجدر اإلشارة إىل روسيا تطور العديد من النماذج من 
صوارييخ Angara، منها صواريخ خفيفة وصواريخ ثقيلة، وتعتمد النماذج 

الجديدة من هذه الصواريخ عىل مكونات صديقة للبيئة يف وقودها.

تختيرب صفحات موقع »فيس بوك« الشهري، تصميما جديدا من شيأنه، إزالة 
عيداد اإلعجاب أو »زر الليك«، بحيث يقدم التصمييم الجديد تخطيًطا أنظف 
وأكثير قابليية للقراءة، ويسهيل عىل أولئيك الذين يقوموا بيإدارة الصفحات 
اسيتخدامها وإدارتهيا، وتم اختبيار هذه امليزات وغريهيا يف البداية مع نسبة 
صغرية من الشخصيات العامة عىل التطبيق املحمول، لكن يتم اآلن توسيعها 
لتشمل مجموعة أوسيع من صفحات التطبييق، وتشمل الشخصيات العامة 
املشاركية يف االختبار يف الوقت الحايل املمثليني واملؤلفني واملبدعني ومجموعة 

صغرية من الكيانات اإلعلمية.
كما يظهير للصفحيات املضمنية يف االختبار 
خييار مين أجيل االشيراك يف تجربية جديدة 
عنيد تسجيل الدخيول عرب الهاتيف املحمول.
وتقول رشكة فيس بوك إنها توسيع االختبار 
اآلن ليشميل نسبية صغيرية مين صفحيات 
األعمال باللغة اإلنجليزية أيًضا، حسب موقع 
العربية.وتهدف فيس بوك من خلل التصميم 
ومجموعة امليزات املحدثة إىل جعل اسيتخدام 
الصفحيات أقيل تعقييًدا، وهو أمير يمكن أن 

يمثيل مشكلية، كميا تقير عملقية التواصيل 
االجتماعيي اآلن بالحاجية إىل تبسييط اسيتخدام الصفحيات مع اسيتمرار 
العديد من األشيخاص يف ممارسية التباعد االجتماعي واختييار التواصل مع 
مجتمعاتهيم عيرب اإلنرنت بدالً مين ذلك.ويهيدف تنسيق الصفحية الجديد 
إىل تسهييل رؤيية زوار الصفحة للمعلومات األساسيية، مثل السيرية الذاتية 

للصفحة واملشاركات.

فيس بوك يختبر تصميما جديدا 
للصفحات »بدون اليك«

االثنين 27 تموز  2020 العدد 2385 السنة العاشرة

كشفيت تقاريير عامليية عين ثغيرة 
رضراً  تحيدث  أن  يمكين  خطيرية 
متصلية  أداة  ألي  كبيرياً 
بالشواحين الرسيعية بما 
يف ذليك الهواتف الذكية 

واألجهزة اللوحية.
عيىل  الباحثيون  وعثير 
فيوق  للكتابية  طريقية 
منافيذ  يف  الثابتية  الرباميج 
USB ليي 18 طيرازاً مختلفاً 
الرسيعية،  الشواحين  مين 
بعدميا أجيروا تجربتهيم عىل 
35 نوعياً مختلفاً من الشواحن 
الرسيعية، لكنهيم ليم يكشفيوا 
عين أسيماء العلميات التجاريية 

للشواحن.وتعرف الشواحن الرسيعة 
باحتوائهيا عيىل أجزاء أساسيية من 
داخلهيا،  يف  الربمجيية  التعليميات 
حتيى تتمكن من تلقي املعلومات من 
الجهاز اليذي تشحنه ومنحه الطاقة 

التي يحتاجها.
وتمكين خيرباء األمان، مين معالجة 
هيذه التعليمات واسيتخدام برمجية 
تدعيى »بياد بياور« والتيي تتسبيب 
بإرسيال جهيد عياٍل جيداً إىل الجهاز 

وتعطيله أو إحراقه.
أي  وجيود  عيدم  الباحثيون  وأكيد 
مخرقيني يحاوليون إشيعال النار يف 
الهواتيف الذكيية واألجهيزة اللوحية 

حتى اآلن.

تعمل رشكية »أوبيو« الصينية عىل تطوير سياعة ذكية 
جدييدة، تستخدم نظيام »Wear OS« مين غوغل.ووفقاً 
للتقارير، فإّن »الساعة التي سيتّم الكشف عن تفاصيلها 
بالكاميل يف 31 تميوز الجاري، تشبه إىل حد كبري سياعة 
آبيل«، كميا أنيه مين املتوقيع أن تحتيوي عيىل شاشية 
AMOLED، فضيًل عن مزايا املكامليات الخلوية ومراقبة 
معيدل رضبات القلب ومقاومة املاء.ُيذكر أن أول سياعة 

ذكيية من »أوبيو« جيرى إصدارها هذا العيام، بيعت 
بحيواىل 220 دوالراً يف الصني للنسخة مقاس 41 

مم، بينميا جاء اإلصدار مقاس 46 مم بسعر 
260 دوالراً.وتزامنيًا مع اإلعلن عن مزايا 

الساعية املُنتظرة، فإّنه مين املقرر أن 
 Reno« تطلق »أوبو« هاتفها الجديد

Pro 4«، يوم 31 تموز يف الهند.

تستعيد رشكة مايكروسيوفت لدفيع التصميم الجدييدة لقائمة 
البدايية يف Windows 10 لجميع املستخدميني، عىل أن يصل هذا 

التحديث يف خريف هذا العام.
وتبيدأ عملق الربمجيات ما بني شيهري أكتوبر ونوفمرب يف دفع 
اإلصيدار العام من تحدييث Windows 10، الذي يجلب مجموعة 
من املمييزات والتحسينات الجديدة التيي تتضمن تصميم جديد 

لقائمة البداية يف واجهة النظام.
وأشيارت التوقعات السابقة إىل أن رشكة مايكروسوفت تخطط 
 10 Windows لجليب التحدييث الجديد لقائمية البداية يف نظيام
يف اإلصيدار 21H1 10 Windows املقيرر إطلقيه يف ربيع 2021، 
 Build 10 Windows إال أن أحيدث الترسيبيات التيي رصيدت يف
خطيط  عين  كشفيت   Insider Beta عيرب   19042.421 رقيم 
مايكروسيوفت لدفيع القائمية الجدييدة يف اإلصيدار العيام من 

Windows 10 قريباً.
الجدييد  التحدييث  ويأتيي 

 Windows لقائمية البداية يف
وال  أوضيح  بتصمييم   10

يشغل مساحية كبرية، حيث تم 
تقليص حجيم القائمة الرئيسية، 

أيضاً قامت مايكروسيوفت بإضافة 
تغييريات يف أليوان الخلفيية الخاصية 

إضافية  تيم  كميا  الرئيسيية،  بالقائمية 
مجموعة من الرموز الجديدة.

ومن املقيرر أن يتم تحديث متصفيح Edge بشكل 
تلقائيي مع القائمية الرئيسيية، حيث تظهير علمات 

التبويب يف املتصفح بصور مصغرة.

بمواصفات عالية للغاية.. تعرف على الهاتف الذكي األصغر في العالم

لم تنجح أى دولة ىف إرسيال ميكروفون 
إىل املريخ خيلل الرحيلت السابقة، لذا 
ال نعرف طبيعة األصوات عىل سيطحه، 
وذكر عالم الفلك الشهري كارل سياجان 
ىف خطاب أرسيله إىل ناسيا عيام 1996 
وهيو  الكوكبيية،  الجمعيية  ونرشتيه 
مجموعية غيري هادفية للربيح تهيدف 
ىف  نجحنيا  »إن  الفضياء،  السيتكشاف 
تسجييل أصيوات املرييخ وعرضها عىل 
العامة، سيزداد اهتمامهم بهذا الكوكب 

وستزداد فرصة استكشافه علمًيا«.
مركبية  بإطيلق  ذليك  وسييتغري 
بريسيفريانس خلل األسيبوع الجاري، 
إذ زودت ناسيا املركبية بميكروفونيني، 
أشيهر   6 نحيو  املركبية  وسيتستغرق 
للوصول إىل املريخ، ما سيمنحنا الفرصة 
األوىل للسيتماع إىل األصيوات الصيادرة 

عىل سطحه.
وثبتت ناسا امليكروفون األول عىل نظام 
الهبيوط ىف املركبة للتأكد مين هبوطها 
دون تعرضها ألرضار، وتتضمن املركبة 
إىل ميكروفيون ميا  باإلضافية  كاميريا 
يمنحنا الفرصة ملشاهدة سيطح املريخ 
واالستماع إىل أصواته يف الوقت ذاته ألول 

مرة.
ودمجيت ناسيا امليكروفيون الثانيي يف 
أداة تسميى سيوبركام، وهيي تطويير 

ألداة الكيمكيام يف مركبة كيويوسييتي 
التي تطلق أشيعة اللييزر نحو الصخور 

لتفتيتها ومعرفة تركيبها الكيميائي.

وتقدم مكربات الصيوت أيًضا معلومات 
عن سيلمة جسم املركبية، وقال جريج 
ديليوري، املؤسيس املشاركية يف رشكة 
يف  التنفييذي،  ورئيسهيا  هليوسيبيس 
بياٍن صحفي أن سماع أصوات العجلت 
واألجيزاء األخيرى يف املركبة يمثيل أداة 

تشخيص هندسية مهمة.
وسيبقت هيذه الخطوة عيدة محاوالت 
لتسجيل أصوات املرييخ، لكنها واجهت 
يف  الفكيرة  بيدأت  إذ  عدييدة،  عقبيات 
ثمانينيات القرن املايض عندما اقرحت 
الجمعية الكوكبية إرسال ميكروفون إىل 
الكوكب األحمر وطورته يف التسعينيات، 
وسيعى الباحثيون إىل تثبيتيه يف إحيدى 
مركبات ناسيا التي كان مقرًرا إطلقها 

يف العام 1990.
وحصيل الباحثون عيىل تمويٍل بلغ 100 

ألف دوالر لتطوير امليكروفون.
وأوضيح ديليوري أن امليكروفيون الذى 
يشبيه  الكوكبيية  الجمعيية  طورتيه 
صندوًقا صغري الحجم ال يزيد طوله عن 
خمسة سينتيمرات ووزنيه 50 جراًما، 
وصمم كيي يناسيب البيئات القاسيية 

وخضع الختبارات عديدة.

شركة أسترالية ناشئة تطور روبوتا يشيد جدران المنزل
بدأت التقنييات الجدييدة يف تقليص 
الوظائف البرشيية، لكن بعض املهن 
تعانيي مين ارتفياع الطليب ونقص 
األييدى العاملية، وهيو ميا يفسيح 
مجااًل لألتمتة الكاملة أو االسيتعانة 
بالتقنية لرفيع األداء، ولهذا ابتكرت 
رشكة إف بى آر األسيرالية الناشئة 
للبنياء روبوت هادريان إكس لرصف 

الطوب وتشييد الجدران.

هادرييان  البنياء  روبيوت  ويحميل 
إكس عىل شاحنات النقل والرافعات 
والقوارب، إذ يتفرد بتقنية االستقرار 
الحركيي التيى تسهل علييه التعامل 
ميع الريياح واالهتيزازات ومتغريات 
البيئية األخرى رسيًعا لرصف الطوب 
رصًفيا دقيًقيا، وكان يستخيدم هذا 
النوع مين الروبوتات يف أعمال البناء 
الداخلية غالًبيا، لكن تقنيته املبتكرة 

تسعى إىل تغيري هذا الواقع.
وقال ميارك بيفياك ضابيط التقنية 
الرئييس واملبتكير األسيايس لتقنية 
إف بى آر »ابتكرت تقنية االسيتقرار 
الحركي لحل مشكلة عدم اسيتقرار 
الروبوت عيىل ذراع تطويل متحركة، 
وهيي مشكلية غري شيائعة وال تربر 
تكلفة تطويره، لكن العالم شهد بعد 
عقيد زمني موجة بنياء ترافقت مع 
نقص ىف العميال أدت إىل بلوغ تكلفة 
رصف قطعة الطيوب الواحدة 1.25 
دوالًرا، آنيذاك أدركيت أن الوقت حان 

لفكرتي«.
ويستوعب نظام بناء الجدار املصمم 
لهادرييان طوًبيا خاًصيا، إذ يفيوق 
حجم القطعة الواحدة قطعة الطوب 
االعتياديية بنحيو 12 ضعًفيا، لكين 
وزنها أقل، وتمتاز بالصلبة والخفة 
القطيع  وتثبيت  املخلفيات،  وقلية 
ميع بعضهيا بميادة الصقية تتجمد 
خيلل 45 دقيقًة، تتسم هيذه املادة 
بفعاليتهيا مقارنًة بامليواد اللصقة 
االعتيادية، باإلضافة إىل جودة العزل 
ملوقيع  والحيراري، وفًقيا  الصوتيي 

الرشكة.

تحذير من ثغرة خطيرة تمكن المخترقين
 من حرق هاتفك عن بعد

نظام كوكبي جديد يبعد 11 سنة 
ضوئية فقط عن األرض

روسيا تعاود اختبار صواريخها 
الفضائية المعدلة الثقيلة

ساعة ذكية جديدة تراقب معدل ضربات القلب

مايكروسوفت تستعد لتصميم جديد لقائمة 
WINDOWS 10 الرئيسية

 )Unihertz( رشكية  أطلقيت 
حملية تموييل جماعي عيرب موقع 
تموييل  أجيل  مين   )Kickstarter(
هاتفهيا الصغيري الجدييد املسميى 

.)2 Jelly(
ويحياول الهاتيف الجدييد إصيلح 
العديد مين مشاكل الهاتيف القديم 
التيي تمثليت يف لوحية املفاتيح غري 
القابلة للسيتخدام، وعمر البطارية 

اليسء.
وزودت )Unihertz( هاتفها الجديد 
 TFT( بشاشية مين نوع )2 Jelly(
وبدقية  إنشيات   3 بقيياس   )LCD
480×854 بكسيل، ومين الواضيح 
أنهيا صغيرية جيًدا، لكين الزيادة يف 
الحجيم بنسبية 20 يف املئية تحدث 

فرًقا كبريًا.
ويمكنك اآلن رؤيية خمس تغريدات 
كاملية عيىل الشاشية ميرة واحدة، 
طاملا أنهيا تحتوي عىل بضع كلمات 
فقيط ليكل منهيا، كميا أن لوحية 
املفاتييح قابلة للعميل عرب عمليات 
البحث الرسيع وردود الدردشية وما 

إىل ذلك.

وال يحتيوي )Jelly 2( عيىل حيواف 
تستفييد  الشاشية  لكين  صغيرية، 
بشيكل أكثير كفاءة مين املساحات 
املاديية للهاتف، لذا فإن الجهاز أكرب 
قليلً بشكل عام من الجهاز األصيل.
ويف حني أن الشاشية ليسيت األكثر 
حيوية عيىل اإلطيلق، إال أنها حادة 
هيذا  أصحياب  إن  إذ  يكفيي،  بميا 
لتحريير  يستخدميوه  لين  الهاتيف 

الصور أو مشاهدة األفلم عليه.
وفيميا يتعلق بياألداء، فيإن معالج 
لييس   )MediaTek Helio P60(
رائيًدا، لكنيه أكثر من كياٍف لنوعية 
اإلجيراءات التي من املتوقع أن يقوم 

 .)2 Jelly( بها
وزودت الرشكية الهاتيف ببطاريية 
بسعية 2000 ميييل أمبيري، وهيي 
صغرية وفًقا ملعايري هاتف أندرويد، 

لكنها مناسبة ملثل هذا الجهاز.
وبالحديث عن الكاميريا، فإن هناك 
مستشعيرًا بدقية 16 ميجابكسل يف 
الجهة الخلفيية ومستشعرًا بدقة 8 

ميجابكسل يف الجهة األمامية.
وبالرغيم مين أن الكاميريا الخلفية 

ليست مميزة، لكنهيا تقوم باملهمة 
عيىل  الصيور  تشاهيد  أنيك  طامليا 

الشاشة الصغرية فقط.
ويبلغ سيمك هذا الهاتف 16.5 مم، 
وهنياك مستشعير بصمية اإلصبع 
 6 جانيب  إىل  الخلفيية،  الجهية  يف 
الوصيول  ذاكيرة  مين  جيجاباييت 
العشوائيي و 128 جيجاباييت مين 

مساحة التخزين.
ويوجيد أيًضيا منفيذ لسماعية 

الرأس، مما يسمح باستخدام 
 )MP3( كمشغيل  الهاتيف 
ويبيدأ  أردت،  إذا  صغيري 
الهاتيف عيرب حملية  سيعر 
 129 مين   )Kickstarter(
الرشكية  توفير  دوالًرا.كميا 

برنامًجيا ضمين الهاتف 
تتمكييييين  حتيى 

التعاميل  ميييين 
أجهيزة  مييييع 
عن  التحكييييم 

بعيد ملختليف 
ت  ملنتجيا ا
اإللكرونية.

ناسا تزرع ميكروفونات ألول مرة على سطح المريخ
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االمام الحسين »عليه السالم«
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

مصمم أزياء عربي يبتكر »كمامة سواريه«! 

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

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

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

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

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

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

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

بواسطِة القطار. 

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

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

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

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

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

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

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

باالتصال بالرشطة. 

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

بداية نقطة تحويّل كبرية يف حياتها.

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

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

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

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

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

وبني صاحبة العمل. 

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

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

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

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

ألف دوالر.

صورة حديثة تنذر بوجود »حياة غريبة« على سطح المريخ 

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

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

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

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

صحيفة »الغارديان«.

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

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

باإليجاب.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عىل املريخ. 

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

ة مربورة. إال كان له بكل نظرة حجيّ
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مليونير شاب يخفض راتبه
 ليضاعف مخصصات موظفيه والنتيجة مبهرة

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

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

فريوس كورونا يف اآلونة األخرية.

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

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

املنظمة.

السالم بالقدمين بدال من اليدين في »أوبك« 

المحشي يحّول مصرية إلى سيدة أعمال

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

ضابط شرطة متهم بارتكاب 108 جرائم

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

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

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

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

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

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

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

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

برسومات ملونة وكتابات بارزة. 

أقدم هرم في مصر 
عمره 4700 عام !   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

كورونا يف إيطاليا. 

ال يزال قطار زعيم 
كوريا الشمالية كيم 

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

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

قمة السالم بينه وبين 
الرئيس األميركي 

دونالد ترمب.

املراقب العراقي/متابعة...
قام مصمم األزياء املرصي سامو هجرس، بتصميم فستان 
زفاف مزود بكمامة سواريه ملكافحة تفيش فريوس كورونا.

وق�ال هج�رس لصحيف�ة »الوط�ن«، إن الفك�رة ه�ي من 
اقراح ش�قيقه،  يف ظل القلق الذي يسيطر عىل الجميع من 

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

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

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

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

القمرية يف يناير/ كانون الثاني.

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

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

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

إخالء صحن الحرم المكي
 من المعتمرين للوقاية من كورونا

 املراقب العراقي/ متابعة...

كورونا يفجر العنصرية بين ايطاليا 
والصين ويثير سخرية المصريين
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ببغداد 1311  ل�سنة 2009

االيداع يف نقابة ال�سحفيني 
العراقيني )753(

www.almuraqeb-aliraqi.com
زوروا موقعنا على �سبكة االنرتنت

almurakebiraqi@gmail.com
بريدنا االلكرتوين

 الر�سائل الق�سرية
0790124038707722299319

07829981455 هاتـــــــف ال�شكاوي
هاتـــــــف العالقات

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

Almuraqeb Aliraqi Newpaper

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

مصمم أزياء عربي يبتكر »كمامة سواريه«! 

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

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

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

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

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

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

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

بواسطِة القطار. 

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

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

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

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

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

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

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

باالتصال بالرشطة. 

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

بداية نقطة تحويّل كبرية يف حياتها.

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

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

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

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

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

وبني صاحبة العمل. 

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

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

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

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

ألف دوالر.

صورة حديثة تنذر بوجود »حياة غريبة« على سطح المريخ 

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

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

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

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

صحيفة »الغارديان«.

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

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

باإليجاب.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عىل املريخ. 

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

ة مربورة. إال كان له بكل نظرة حجيّ
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مليونير شاب يخفض راتبه
 ليضاعف مخصصات موظفيه والنتيجة مبهرة

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

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

فريوس كورونا يف اآلونة األخرية.

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

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

املنظمة.

السالم بالقدمين بدال من اليدين في »أوبك« 

المحشي يحّول مصرية إلى سيدة أعمال

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

ضابط شرطة متهم بارتكاب 108 جرائم

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

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

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

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

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

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

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

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

برسومات ملونة وكتابات بارزة. 

أقدم هرم في مصر 
عمره 4700 عام !   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

كورونا يف إيطاليا. 

ال يزال قطار زعيم 
كوريا الشمالية كيم 

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

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

قمة السالم بينه وبين 
الرئيس األميركي 

دونالد ترمب.

املراقب العراقي/متابعة...
قام مصمم األزياء املرصي سامو هجرس، بتصميم فستان 
زفاف مزود بكمامة سواريه ملكافحة تفيش فريوس كورونا.

وق�ال هج�رس لصحيف�ة »الوط�ن«، إن الفك�رة ه�ي من 
اقراح ش�قيقه،  يف ظل القلق الذي يسيطر عىل الجميع من 

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

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

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

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

القمرية يف يناير/ كانون الثاني.

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

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

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

إخالء صحن الحرم المكي
 من المعتمرين للوقاية من كورونا

 املراقب العراقي/ متابعة...

كورونا يفجر العنصرية بين ايطاليا 
والصين ويثير سخرية المصريين

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

مواقيت ال�صالة

االثنين   27   تموز  2020   العدد  2385  السنة

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 :24

12 :9

7 : 24

8 :19

رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

األمريكية  فلوريدا  والية  يف  مقيم  وضع أوقف  منه  طلب  رجل  وجه  يف  مسدسا  أشهر  بعدما 
عىل  بيتش  بالم  يف  متجر  يف  ما ذكرت الرشطة.الكمامة 

»ووملارت« وكان فينسنت سكافيتا )28 عاما(  متجر  يف  يتبضع 
للحماية عندما طلب منه زبون آخر وضع  الكمامة 
املستجد.  كورونا  فريوس  من 
فلم يرق األمر له ورفض اإلذعان 
وتالسن مع الزبون اآلخر واخرج 

مسدسا أشهره يف وجهه.
وأوقف بعد ذلك بتهمة االعتداء بسالح 

مناسبة،  غري  بطريقة  سالح  وإشهار  قاتل 
عىل ما قال مكتب رشيف بالم بيتش الذي كشف عن الحادث عرب 

»تويرت«.

بارشت الهيئة القضائية يف محكمة الجنايات يف 
استيالء عىل  النظر يف قضية  أوىل جلسات  دبي 
220 مليونا و351 ألف درهم من أموال رشكة 
املتمثلة  الخارجية  االستثمارات  تعمل يف مجال 
يف رشاء السندات واألسهم الدولية لصالح الجهة 

املالكة لها، وهي رشكة وطنية يف االمارة.
مديرا  القضية،  هذه  يف  العامة  النيابة  وتتهم 
تسهيل  يف  املترضرة،  الرشكة  يف  آسيويا  إداريا 
االستيالء عىل 220 مليونا و351 ألف درهم من 
مع  بالرشاكة  فيها،  يعمل  التي  الرشكة  أموال 
ودفعوها  الرشكة  عىل  احتالوا  آخرين  متهمني 
التي  بالرشكة  أسهم. وتقول أرض عمداً  لرشاء 
ارسارها،  إفشاء  خالل  من  فيها،  يعمل  كان 

واملستشار  »الرشيك  والحصول عىل رشوة من 
رشاء  صفقات  إلتمام  رشكات  و3  املايل« 
الرشوة  بعرض  متهمون  أيضا  وهم  األسهم، 

واالشرتاك يف االستيالء عىل املبلغ املذكور.
وتفيد التحقيقات يف هذه الجريمة التي وقعت 
النيابة  وبحسب   ،2015-2007 بني  الفرتة  يف 
املجني  الرشكة  يف  اإلداري  املدير  فإن  العامة 
الرشكة  يف  منصبه  واستغل  هارب،  عليها 
لتمكني »رشيك ومستشار مايل من جنسيته«، 
وعدة رشكات، من االستيالء عىل املبلغ السالف 
تم  رشكة  يف  وسندات  أسهم  رشاء  بعد  ذكره، 
تأسيسها يف دولة آسيوية واالدعاء زوراً بعملها 

يف نشاط »مصفاة البرتول.

موظف يستولي على 220 مليون درهم في صفقة أسهم !

أُجرب رجل صيني عىل إزالة نصف كبده بعد أن امتأل 
ولعه  بسبب  تعد«  وال  تحىص  ال  »التي  بالديدان 

بتناول أسماك غري مطبوخة جيدا.
مستشفى  عن  صادر  صحفي  بيان  وأفاد 
أن  الصني  رشق  يف  بيبولز«  فريست  »هانغتشو 
عاما،   55 العمر  من  البالغ  هانغتشو  من  مواطنا 
فقدان  من  عانى   ،)Xie( »شاي«  بـ  وامللقب 
زيارة  بعد  البطن  يف  وآالم خفيفة  والتعب  الشهية 
عائلته يف سيتشوان يف فرباير املايض. ومع ذلك، لم 
يخضع للعالج الطبي يف ذلك الوقت ألنه اعتقد أن 

أعراضه ناتجة عن االكتئاب بحسب روسيا اليوم.
أشهر،  أربعة  بعد  املستشفى  إىل  »شاي«  وذهب 
ملدة  شديدة  وحمى  قشعريرة  من  معاناته  عقب 
كبد  أن  اكتشفوا  عندما  األطباء  وذهل  أيام.  ثالثة 
بالصديد  مليئة  ضخمة  كتلة  عىل  يحتوي  املريض 
وفقا  سم،   18 وعرضها  سم   19 طولها  يبلغ 
النتوء  تقليل  البداية  يف  الجراحون  للتقرير.وحاول 
االجتياحي مثل الكيس، عن طريق تجفيف الكتلة 
العدوى  أن  برسعة  أدركوا  ولكنهم  السوائل،  من 

شديدة جدا، وقرروا قطع نصف الكبد.
واستنتج األطباء أن »شاي« أصيب بالطفييل بعد 
تناول األسماك غري املطبوخة جيدا أثناء رحلته إىل 
تناول  بتعمده  الصيني  الرجل  سيتشوان.واعرتف 
املأكوالت البحرية النادرة ألنه اعتقد أن هذا يجعل 

طعم اللحم أفضل.
ولحسن الحظ، بفضل الجراحة، أصبح »شاي« يف 
الرجل  أن  حالة جيدة، وذكر مستشفى هانغتشو 

تعاىف بالكامل بعد العملية.

الوظائف  الجنوبية، خفض عدد  تعتزم كوريا 
عدد  تراجع  إىل  نظرا  للمدرسني،  املخصصة 
الطالب من جراء عزوف األزواج عن اإلنجاب، 
وسط تراجع سكاني مقلق.وبحسب صحيفة 
»شوسن إلبو« املحلية، فإن السلطات ستوظف 
عددا أقل من أساتذة املدارس االبتدائية، خالل 

السنوات األربع املقبلة.
أنها  الجنوبية،  الكورية  الرتبية  وزارة  وذكرت 
ستخفض توظيف مدريس االبتدائي، بناًء عىل 

تقديرات تشري إىل تراجع الطالب.
ورجحت أن ينخفض طالب املدارس االبتدائية 
يف كوريا الجنوبية إىل 1.72 مليون بحلول سنة 
حتى  لآلباء  حوافز  عدة  تقديم  رغم   ،2030
يقوموا باإلنجاب.وتتجه الوزارة إىل توظيف ما 
بني 3780 و3880 مدرس للمدارس االبتدائية 
الحكومية، خالل العام املقبل، لكن هذا الرقم 

سنتي  يف  فقط  مدرس  آالف   3 إىل  سيهبط 
2023 و2024.

توظيف  الوزارة  ستواصل  ذلك،  غضون  يف 
العدد نفسه من املدرسني يف املدارس الثانوية، 
الطالب. عدد  يف  التغيري  بعض  حصول  رغم 

وتواجه كوريا الجنوبية عىل غرار دول أخرى 
معدالت  يف  تراجعا  اليابان،  مثل  آسيا  يف 
الشيخوخة. نسبة  يف  وارتفاعا  اإلنجاب، 

عىل  العزوف  هذا  يؤثر  أن  الحكومات  وتخىش 
إمداد االقتصادات باملوارد البرشية الرضورية 
إجراءات  عدة  عن  اإلعالن  وتم  اإلنتاج،  ألجل 

للتشجيع عىل اإلنجاب.
اإلنجاب  عن  عزوفهم  كثريون  آباء  ويعزو 
حرص  عن  فضال  الباهظة،  العيش  تكلفة  إىل 
تتطلب  بينما  الوظيفة،  عىل  الكبري  النساء 

رعاية األطفال جهدا مهما.

نحو  قىض  أمريكي  رجل  حذر 
شهرين يف املستشفى بسبب اإلصابة 
خطورة  من  كورونا،  بفريوس 
االستهتار باملرض، ال سيما أن الوباء 
يديه،  أصابع  معظم  فقدان  كلفه 
يمكن  معه  حصل  ما  أن  إىل  مشريا 
غريغ  آخرين.وعانى  مع  يتكرر  أن 
أصدقائه،  من  وعرشات  غارفيلد 
اإلصابة بفريوس كورونا أثناء رحلة 
املايض،  فرباير  يف  إيطاليا  يف  للتزلج 
قبل أن ينترش الوباء الحقا يف الواليات 
أثبتت  إىل بالده،  املتحدة.وبعد عودته 
الفحوص أن حالة غارفيلد األسوأ يف 
املجموعة، وتم إدخاله إىل املستشفى 
جوزيف  سانت  بروفيدنس  مركز  يف 
الطبي يف لوس أنجلوس، ليصبح أول مريض بـ«كوفيد 19« يدخل للمستشفى.

وتم  كبري  بشكل  غارفيلد  حالة  تدهورت  وصوله،  من  ساعة   48 غضون  ويف 
وضعه عىل جهاز للتنفس االصطناعي، ورجح األطباء حينها أن فرص بقائه 
أيه«  أل  تي  »كي  محطة  ذكرت  ما  وفق  باملئة،   1 تتجاوز  ال  الحياة  قيد  عىل 
بالفريوس  املصابني  أوائل  من  واحدا  يعد  الذي  األمريكية.غارفيلد،  التلفزيونية 
من  بعدد  أصيب  صفر«،  »املريض  باسم  يعرفون  الذين  املتحدة،  الواليات  يف 
املضاعفات ناتجة عن الرضر الذي أصاب جهازه التنفيس، من بينها االنسداد 
الكلوي  الفشل  عن  فضال  عليهما،  النتوءات  وظهور  الرئتني  وانفجار  الرئوي 
ذلك 31  بما يف  املستشفى،  يف  يوما   64 ما مجموعه  والكبدي.وأمىض غارفيلد 
يوما تحت جهاز التنفس االصطناعي، قبل أن يخرج يف أوائل مايو املايض.وقال 
الكامل وعودته إىل  الطبيب املعالج دانيال ديا إن شفاء غارفيلد وتعافيه شبه 
منزله يف 8 مايو املايض، كان »أمرا مذهال«.لكنه أوضح أن غارفيلد سيتحمل 
بعض املشكالت الناجمة عن اإلصابة باملرض مدى الحياة، بعد أن خضع لبرت 
أصابع يف كلتا اليدين، وهو التحدي الوحيد الذي يواجهه جسديا.وفقد غارفيلد 
اليرسى.وأوضح  اليد  أصابع  معظم  أزيلت  فيما  اليمنى،  يده  أصابع  جميع 
إن  أنجلوس،  لوس  يف  الطبي  سيناي  سيدارز  مركز  من  كولرب،  ديفيد  الطبيب 

عمليات البرت كانت نتيجة تأثري الفريوس عىل تدفق الدم يف جسم غارفيلد.

كبد صيني يتحول 
إلى كتلة مليئة بالديدان !

جائزة  معه  واقتسم  عاما،   30 قرابة  قبل  صديقه  عىل  قطعه  بعهد  رجل  أوىف 
اليانصيب الضخمة، ليصبح الصديقان مليونريان يف ليلة وضحاها.

ولم يدرك توماس كوك أنه كان سيغري حياته لألبد، عندما اقتنى بطاقة اليانصيب 
من محطة للوقود يف ويسكونسن الشهر املايض.

وجاء الخرب السعيد مؤخرا لكوك، عندما تم إعالنه فائزا بجائزة اليانصيب، ليحقق 
مبلغا قدره 22 مليون دوالر، حسب ما أشار موقع محطة » إن بي يس«.

الجائزة بالنصف،  الذي اتخذه كوك، باقتسام  القرار  الغريب يف القصة هو  ولكن 
إىل  مشريا  السبب،  عن  كوك  فيني.وكشف  جوزيف  يدعى  له  صديق  وبني  بينه 
حققها  إذا  اليانصيب،  جائزة  بتقاسم  البعض،  لبعضهما  عهدا  قطعا  االثنني  أن 
أحدهما يوما ما.وبالرغم من أن الصديقان املقربان اتفقا معا عام 1992، أي قبل 
28 عاما، إال أن كوك أرص عىل التمسك بالوعد.ووفقا للموقع، قال فيني أنه ظن 

بأن صديقه يمازحه، عندما أخربه بأنه سيتقاسم الجائزة معه.
ويحرص الصديقان عىل اقتناء تذكرة اليانصيب كل أسبوع، أمال بالفوز بها يوما 

ما، وهو ما تحقق اآلن.

يف ظاهرة لقيت انتقادات كبرية، قال حراس حيوانات يف بريطانيا إن بعض الزوار يقومون بـ«تسليح« 
قردة  تمزق  ما  الفكاهة«.وعادة  الرباغي »عىل سبيل  بمفكات  أو  الصغرية  بالسكاكني  البابون،  قردة 
لسيارات  األمامية  املساحات  إنجلرتا،  غربي  شمال  بمقاطعة مريسيسايد  »نوزيل«  حديقة  يف  البابون 
الزوار يساعد  أن بعض  الربيطانية، كشفت  »تايمز«  الجانبية.لكن صحيفة  املرايا  الزوار، كما تكرس 
الحيوانات عىل زيادة حجم التخريب الذي يمكن أن يلحق باملركبات، بإعطائها أسلحة صغرية.وقال أحد 
موظفي الحديقة يف ترصيح للصحيفة: »عثرنا عىل سكاكني ومفكات مع قردة البابون«، مشريا إىل أن 
الزوار هم من أعطاها إياها.وأكد عامل إصالح سيارات يف منطقة قريبة، أنه عمل مؤخرا عىل إصالح 

ضحيتني  كانا  الزبائن،  من  اثنني  سيارتي 
يريدون  »األطفال  املتنزه.وقال:  يف  للقردة 
اليشء  السيارة.  أنحاء  يف  القردة  يروا  أن 
التايل الذي تعرفه هو أنك تقود مركبتك إىل 
املنزل من دون لوحة تسجيل«، يف إشارة إىل 

أن الحيوانات نزعتها من مكانها.
إدارة  من  مصدر  عن  نقلت  »تايمز«  لكن 
الحديقة، نفيه أن تكون القردة قد حصلت 
يف  تناوله  تم  ما  أن  إىل  أسلحة، مشريا  عىل 

هذا الشأن »مجرد أسطورة«.
وأوضح املصدر أن املتنزه »آمن تماما مثل 
مطعم ماكدونالدز«، مشريا إىل أن الزوار »ال 

يغادرون سياراتهم داخله«.

رجل يتقاسم جائزة 22 مليون دوالر 
مع صديقه القديم !

»أزمة اإلنجاب« تخفض أساتذة االبتدائي !

فقبل مـا يقرب مـن عقدين من الزمن، اكتشـف 
الثالثة أساتذة وهم راتكو ديوكانوفيتش وستيفن 
هولغيت ودونا ديفيز أن األشخاص الذين يعانون 
أعـراض الربـو وأمـراض الرئة املزمنـة يفتقرون 
إىل بروتني يسـمى إنرتفريون بيتا، والذي يسـاعد 
عىل محاربة نـزالت الربد. ووجد األطباء أن مناعة 
املرىض ضد العدوى الفريوسية يمكن تعزيزها إذا 
تم اسـتبدال الربوتني املفقـود يف دم املريض.وبعد 
هـذا االكتشـاف، أنشـأ الثالثة رشكة  تحت اسـم 
سـينريجن Synairgen ، لتطويـر عالجات دوائية 
لألعراض املرضيـة يف الجهـاز التنفيس. وطرحت 
الرشكة اسـمها يف سـوق األسـهم يف عام 2004، 
ومع تفيش جائحة فريوس كورونا املسـتجد بات 
الطلب عـىل أي عالج محتمل لصعوبـات التنفس 

التـي يسـببها وبـاء كوفيـد-19 مرتفعاً.وقـال 
ريتشـارد مارسـدن، الرئيـس التنفيـذي لرشكـة 
سينريجن، إن الرشكة أجرت تجارب رسيرية حول 
استخدام عقار إنرتفريون بيتا ملساعدة األشخاص 
الذين يعانون أعراض االلتهاب يف الشعب الهوائية 
املزمـن أو انتفـاخ يف حويصـالت الرئة.وأضـاف: 
»عندمـا ظهـر وباء فـريوس كورونـا، أدركنا أنه 
قـد يكون للرشكـة الدوائية دور مهـم يف محاربة 
الفـريوس لذلـك بدأنا يف إجراء تجـارب رسيرية يف 
فربايـر ومارس تحسـباً لتفيش الوبـاء يف اململكة 

املتحدة.
وأظهرت نتائج التجـارب األولية، التي نرشت هذا 
األسـبوع، أن مـرىض فـريوس كورونـا الذين تم 
 ،SNG001 إعطاؤهم عالج إنرتفريون بيتا، املسمى

عرب البخاخات، تماثلوا للشـفاء بشـكل كبري.
وقالت الرشكة إن الدراسة التي أجريت عىل نحو 

مئة شـخص وجدت أن املـرىض كانوا أقل عرضة 
بنسـبة 79 باملئـة للتعـرض لإلصابـة باألعراض 
القاتلة من الوباء، كما أن ضيق التنفس لدى هؤالء 
املصابني »انخفض بشكل ملحوظ«.وبمجرد نرش 
نتائـج التجارب الرسيرية يف هذه الدراسـة، يف 21 
يوليو، ارتفعت أسـهم الرشكة إىل أكثر من خمسة 
أضعاف بنحو 540٪.وقفزت أرباح ديوكانوفيتش 
وهو أسـتاذ يف الطب، ويبلغ مـن العمر 65 عاما، 
من حوايل 300 ألف جنيه إسرتليني إىل 1.6 مليون 
جنيه إسـرتليني يف يوم واحـد، بحصة يف الرشكة 
تبلـغ 0.56 باملئة.كمـا ارتفعـت حصـة هولغيت 
أسـتاذ علم األدويـة املناعية والتـي تبلغ 0.59 يف 

الرشكة، 
إىل 1.7 مليون 
إسـرتليني.  جنيـه 
وصعـدت قيمة األسـهم التي 
يمتلكهـا ديفيـز، البالـغ مـن العمـر 
67 عامـاً، وهـو املؤسـس الثالث وأسـتاذ الخاليا 
التنفسـية والبيولوجيـا الجزيئية، والـذي يمتلك 
حصة مماثلة من األسـهم عرب رشكـة منفصلة.

وحتى اآلن ارتفعت قيمة أسـهم رشكة سينريجن 
أكثـر مـن 30 ضعفـا، عنـد إغـالق السـوق يوم 
الجمعة، حيث بلغ إجمايل قيمة حصص مؤسيس 

الرشكة أكثر من 7 مليون جنيه اسرتليني.

بعد تحقيق ثالثة أساتذة 
في كلية الطب بجامعة 
ساوثامبتون البريطانية 
هذا األسبوع »اختراقا« 
كبيرا في عالج مرضى 
فيروس كورونا المستجد، 
ارتفعت قيمة حصصهم 
السوقية في شركتهم 
الدوائية ليصبحوا من 
أصحاب الماليين بين ليلة 
وضحاها.

أخرج مسدسه بداًل من وضع الكمامة في فلوريدا!

المريض رقم صفر ..هزم 
ثالثة أساتذة في كلية الطب تحولوا ألصحاب ماليين !كورونا لكنه فقد أصابعه !

بين ليلة وضحاها

القرود تستخدم السكاكين لتخريب السيارات !


