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الضبابية َتلف زيارة الكاظمي المرتقبة 
إلى واشنطن وسط تكهنات بـ»إلغائها«

ترامب يرفض وسلمان يتمارض

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
زيارة غري واضحة املعال�م، يعتزم رئيس مجلس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، إجراءها إىل الواليات 
املتح�دة خ�الل الفرتة املقبل�ة، إال أنه�ا وبخالف 
الزيارتني اللتني أعلن عنهما س�ابقاً، سواء أكانت 
جولت�ه يف الجمهوري�ة اإلس�المية اإليراني�ة، أم 
زيارته إىل السعودية التي تعّطلت ألسباب كثرية، 
ل�م يعل�ن الكاظم�ي حت�ى اآلن ج�دوالً واضحاً 

للملفات التي سيناقشها يف واشنطن.
ووض�ع الكاظمي بع�د توليه رئاس�ة الحكومة، 
نص�ب عينيه ثالث جه�ات لزيارته�ا، حيث كان 
م�ن املقرر أن يبدأ بالري�اض ومنها إىل طهران ثم 
إىل واش�نطن، يف أول جولة خارجي�ة للرجل الذي 

يفرتض أن يكون محمالً بملفات ثقيلة.
إال أن الس�عودية رّحل�ت اس�تقباله إىل أج�ل غري 
مس�مى، بذريع�ة تعرض ملكها س�لمان بن عبد 
العزي�ز إىل وعك�ة صحي�ة، نق�ل ع�ى إثره�ا إىل 
املستش�فى، غ�ري أن مراقبني للش�أن الس�يايس 
أملح�وا يف حينها إىل وج�ود »خالفات« حالت دون 

إجراء الزيارة.
و لم يج�د الكاظم�ي حينها خياراً س�وى القفز 
عى ج�دول الزيارات، والتوج�ه عى الفور صوب 
»الجار ال�ودود« إيران، التي عمد مس�ؤولوها إىل 
اس�تقباله بحفاوة كبرية، ويحثوا معه العالقات 
الثنائية ب�ني البلدين بمختلف املج�االت وخاصة 
االقتصادي�ة، وأزمة جائح�ة كورونا التي رضبت 
دول العالم كافة، فضالً عن ملفات مهمة أخرى.
وقب�ل ه�ذه الزي�ارة، ع�رض الكاظم�ي ج�دول 
امللفات التي سيناقشها، أمام الرأس العام والكتل 
السياس�ية. وعى النقيض من ذلك، تبدو الزيارة 
املرتقب�ة التي ين�وي رئيس ال�وزراء إجراءها إىل 

الواليات املتحدة، تلّفها ضبابية كبرية.
ومن املق�رر أن يتابع الكاظمي خ�الل زيارته إىل 
واش�نطن، الجولة الثانية مما يس�مى ب�«الحوار 
اإلس�رتاتيجي« ب�ني الع�راق والوالي�ات املتحدة، 
التي كانت جولتها األوىل الش�هر املايض من خالل 

»الفيديو كونفرس«.

وتش�ري مصادر سياسية إىل أن »الكتل السياسية 
غاضب�ة م�ن أس�لوب الكاظم�ي يف التعامل مع 
مل�ف الزي�ارات الخارجي�ة، وتعت�زم مطالبت�ه 
بإصدار بيان إيضاح بش�أن سبب تأجيل انطالق 

املفاوضات بني واشنطن وبغداد”.
وتؤكد املصادر أن “الحكومة الحالية غري مهتمة 
وجادة يف إنه�اء املفاوضات التي من املفرتض أن 
تش�هد إكمال تفاصيل االنس�حاب األمريكي من 
العراق ووضع ح�د للترصفات األمريكية املتهورة 

وغري املسؤولة”.
ووفق�اً ملراقب�ني ف�إن ه�ذا الح�وار العراق�ي-

األمريك�ي، لم ُيحقق أي نتائج إيجابية ملموس�ة 
لبغ�داد، وإنما كان عبارة عن »إمالءات« فرضتها 
ع�ى  ترام�ب  دونال�د  األمريك�ي  الرئي�س  إدارة 
العراقيني، حيث أنه لم يتطرق إىل ملف يعد األبرز 
يف السياس�ة العراقية، وهو مل�ف إخراج القوات 

األجنبية من البالد.
ويرى النائ�ب عن تحالف الفتح فاضل الفتالوي، 
أن »الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة بات�ت تتحك�م 
بمصري العراق وسياس�يته الداخلية الخارجية«، 
معتربا أن »زيارة الكاظمي إىل واش�نطن ال يمكن 
أن تتحق�ق برغب�ة عراقية، ما لم تح�دد من قبل 

اإلدارة األمريكية«.
إن  العراق�ي«،  ل�«املراق�ب  الفت�الوي  ويق�ول 
»الكاظمي سيكون مس�اءالً أمام مجلس النواب 
يف ح�ال ل�م يفرض عى واش�نطن خ�الل زيارته 
تحديد جداول زمنية لس�حب قواتها بالكامل من 

العراق«.
يذك�ر أن مجل�س الن�واب ص�وت خالل جلس�ة 
اس�تثنائية عقدها يف الخامس من كانون الثاني 
املايض، عى قرار ُيل�زم الحكومة بإخراج القوات 
األمريكية من البالد، ومنعها من اس�تخدام أرض 

ومياه وسماء العراق ألي سبب كان.

المراقب العراقي/بغداد...
اكد ائت�الف دولة القانون، امس الثالثاء، 
ان كنائب حزب الله وقفت مع الحكومة 

بمواجهة عصابات داعش االجرامية.
وق�ال رئي�س االئت�الف ن�وري املالك�ي 
يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إن “عملي�ة مهاجم�ة احدى 
منطق�ة  يف  الش�عبي  الحش�د  مق�رات 
البوعيث�ة كادت ت�ؤدي اىل رصاع دم�وي 
االج�در  “كان  أن�ه  مبين�ا  خط�ري”، 

الكتائ�ب  ع�ى  يبع�ث  ان  بالكاظم�ي 
ويتفاهم معه�م اذا كانت هناك عنارص 

مسيئة”.
وأضاف الكاظمي، أن “كتائب حزب الله 
وقف�ت مع الحكوم�ة يف مواجهة تنظيم 
داع�ش اإلجرام�ي قب�ل فت�وى الجه�اد 
الديني�ة وص�دور  الكفائ�ي للمرجعي�ة 
األمر اإلداري الخاص بتأس�يس ىالحشد 
الشعبي”، الفتا إىل أن “الكتائب كانت لها 

بصمة يف الدفاع عن العاصمة بغداد”.

المراقب العراقي/بغداد...
طالب النائب السابق محمد سعدون الصيهود، امس الثالثاء، اىل ايقاف صفقة عقود 

الهاتف النقال، فيما وصفها بالعقود الفاسدة.
وقال الصيهود يف بيان تابعته »املراقب العراقي« ان »عى القوى السياس�ية الش�يعية 
الوق�وف بوجه صفقات الفس�اد وخصوصا عقود الهاتف النقال اس�يا واثري وكورك 
الت�ي ين�وي توقيعه�ا رئيس ال�وزراء الكاظم�ي بالرغم م�ن رفض وتحذي�ر اللجان 
الربملانية ومنها النزاهة واملالية واالعالم واالتصاالت ومطالبات بعض النواب والوزراء 
بوقف هذه الصفقة املشبوهة والتي يستهدف فيها املواطن العراقي من قبل رشكات 

غري وطنية بمساعدة الحكومة ».
واض�اف ان »م�ن واجب القوى السياس�ية االخالق�ي واملهني والوطن�ي ايقاف هذه 
الصفق�ة الفاس�دة والصفق�ات املش�بوهة االخرى كخط�وة حقيقة اتج�اه اصالح 
املنظومة االقتصادية والخدمية يف العراق بالتايل نحن نتطلع اىل معالجة كل املش�اكل 
والخروق�ات التي فتكت باالقتص�اد العراقي من خالل وضع الي�د عى مواطن الخلل 

والضعف ومعالجته«.

دولة القانون: كتائب حزب اهلل وقفت 
مع الحكومة بمواجهة داعش

برلماني: واجب الحكومة احتضان اصحاب الشهادات بداًل من ضربهم بالهراوات

نائب سابق يطالب بوقف صفقة 
عقود الهاتف النقال
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زعيم كوريا الشمالية: الردع النووي 
سيضمن أمن بالدنا

ما هكذا ُتعرض الجرائم يا قناة الشرقية
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
دعت كتلة صادقون النيابية، امس الثالثاء، الكتل السياسية 

يف مجلس النواب اىل وضع حداً اىل االستهرتا االمريكي.
وقال النائب عن الكتلة عبد االمري تعيبان يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »املراقب العراق�ي« إن »الحكوم�ة العراقية الجديدة 
تجامل الواليات االمريكية عى حساب السيادة العراقية وعى 
حساب الدم العراقي الذي يسيل يوميا بسبب الخروقات التي 

تقوم بها الطائرات االمريكية عى املواقع العراقية«.
وأض�اف أنه »أصب�ح لزاماً ع�ى مجلس الن�واب وعى الكتل 
السياسية يف الربملان، ان يكون لها قرار بوضع حد لالستهتار 
االمريكي لعدم التزام امريكا بأي اعراف س�واء كانت اممية 

او اخالقية او انسانية«.
وأوض�ح تعيبان، أن »أمري�كا يجب ان يتم فضحه�ا إزاء ما 
تق�وم به من افعال يف العراق يوميا وان تكون للحكومة قرار 

بإخراج القوات االمريكية«.

كتلة سياسية تدعو لوضع 
حد لالستهتار االمريكي

لمراقب العراقي/مشتاق الحسناوي...
ال يختل�ف اثنان عى أن الع�راق اليوم هو واحد 
من أبش�ع مستوطنات الفساد يف العالم بسبب 
الطائفي�ة واملحاصص�ة التي فرضته�ا أمريكا 
وأعط�ت م�ن خالله�ا دورا محوري�ا للك�رد , 
فكردس�تان ُتِق�ُر ب�أن كل ك�ردي يحصل عى 
حصة م�ا يقارب عربي�ا ونصفا م�ن امليزانية 
العراقي�ة، واألدهى من ذل�ك جعلت األحزاب يف 
بغداد م�ن كردس�تان بيضة القب�ان بالعملية 
السياس�ية ع�ى حس�اب محافظات الوس�ط 
والجنوب، فضال ع�ن عدم تزويد بغداد بقاعدة 

بياني�ة دقيق�ة ع�ن موظفيها الذين اس�تلموا 
الع�ام امل�ايض والح�ايل م�ا يزي�د ع�ن س�بعة 
مليارات دوالر دون سند قانوني ولم توزع عى 
موظفيه�ا، فضال ع�ن رسقات اإلقلي�م لنفط 
كركوك واملناطق املتنازع عليها ورشعنة الكتل 
السياس�ية لتهريب نفطها دون تس�ليم برميل 

واحد لبغداد.
وأك�دت لجن�ة الطاق�ة النيابي�ة أن ج�زءاً من 
مع�دات مصف�ى بيجي ُفكك�ت وت�م تهريبها 
إىل إقلي�م كردس�تان بعد دخ�ول تنظيم داعش 
اإلرهابي إىل البالد يف عام 2014 وبش�كل علني 

وبمعرفة جمي�ع الكتل السياس�ية والحكومة 
الس�ابقة والحالية، فقد استحوذ عليها الحزب 
الديمقراط�ي الكردس�تاني وب�دأ يس�تخدمها 
الطاق�ة  لتولي�د  أربي�ل  يف  النف�ط  بحق�ول 
الكهربائي�ة , وبارزاني وحزبه يقف عقبة أمام 
إصالح مصفى بيجي بس�بب حصول رشكاته 
ع�ى عق�ود مريبة م�ن وزارة النف�ط لتصفية 
النفط العراقي مقابل 200 مليون دوالر سنويا 
, أما ظ�روف العق�د واإلحالة فعليه�ا ضبابية 

وحتى وزارة النفط ترفض الحديث عنها.
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
تزاي�د  ووس�ط  الح�رارة،  درج�ات  ارتف�اع  م�ع 
واملحافظ�ات  بغ�داد  يف  الش�عبية  االحتجاج�ات 
الوس�طى والجنوبية نتيجة قلة س�اعات التجهيز 
للمواطنني، تواجه حكومة الكاظمي تلك املتغريات 
بش�كل »فاتر«واليتناس�ب مع حجم األوضاع مع 
تعطيل شبه تام لعمل السلطة الترشيعية التي من 
املفرتض أن تم�ارس دورها الرقاب�ي خصوصا يف 
ظل هذه األزمة. وتحذر أوساط نيابية هيئة رئاسة 
الربمل�ان من تنصلها ع�ن عودة العم�ل الترشيعي 
والرقاب�ي. وتش�هد العاصمة بغ�داد واملحافظات 

الوس�طى والجنوبية تظاهرات وتصعيدا مستمرا 
منذ عدة أيام بسبب سوء تجهيز الطاقة الكهربائية 
تزامنا مع االرتفاع العايل يف درجات الحرارة، حيث 
يتجمع املواطنون يف الساحات املخصصة للتظاهر 
إضافة إىل تنظيم وقفات خاصة أمام بيوت النواب 
وكذل�ك عملي�ات إغ�الق دوائر الكهرب�اء يف بعض 
املدن، فضال ع�ن إرغام عدد من مس�ؤويل الطاقة 
يف املحافظات عى تقديم استقاالتهم من املناصب 

كما حصل يف النارصية.
ويف ذات الوقت عملت القوات األمنية ووفقا ألوامر 
صادرة من جهات عليا بحسب ترصيحات نيابية، 

عى قمع التظاهرات املطالبة بمحاسبة الفاسدين 
بمل�ف الكهرب�اء كم�ا حص�ل يف س�احة التحرير 
وس�ط بغ�داد. وُيَع�ُد مل�ف الكهرباء م�ن امللفات 
الش�ائكة واملعق�دة، خصوصا أنه ت�م رصد أموال 
طائل�ة له تق�در ب� 60 مليار دوالر دون أن يش�هد 
تقدم�ا  ينعكس ع�ى س�اعات التجهي�ز اليومية 
للمواطن�ني، يقابله عدم وجود محاس�بة حقيقية 
من قبل الس�لطات الترشيعية والتنفيذية منذ ذلك 
الح�ني، عى الرغم من اللجان التحقيقية املش�كلة 

بهذا الشأن.
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بعد ان سرقتها االحزاب الكردية.. معدات 
مصفى بيجي يعاد تركيبها في اربيل 

الشعب يتلظى بحرارة الشمس والحكومة 
والبرلمان يغطان في سبات عميق

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت لجن�ة االمن والدف�اع النيابية، 
امس  الثالثاء، وجود مرشوع سيايس 
دويل يح�اول ادام�ة زخ�م االزمات يف 

بغداد وحالة عدم االستقرار.
وق�ال عض�و اللجنة عب�اس رصوط 
يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراقب 

املتظاهري�ن  »قت�ل  إن  العراق�ي« 
جريمة«، مبيناً أن »التظاهر السلمي 
حق كفل�ه الدس�تور العراقي، ولكن 
باملقاب�ل يفرتض ان يكون وفق اطار 
مح�دد من اخ�ذ املوافقات الرس�مية 
واالبتعاد عن قطع الطرق النها تمثل 
مصالح شعب يف نقل املواد واملرىض«.

»التظاه�ر  أن  رصوط،  وأض�اف 
الس�لمي اليمك�ن اعرتاض�ه، وبذات 
الوقت يجب عدم التجاوز عى القوى 
االمني�ة، يف املقابل يوج�د يف صفوف 
الق�وى االمني�ة م�ن يح�اول اث�ارة 

االوضاع بترصفاته«.
»الع�راق اصب�ح س�وقا  أن  وتاب�ع، 

لترصي�ف بضائ�ع مختل�ف من دول 
العالم، وليس م�ن مصلحة الكثريين 
اس�تقرار البالد«، متسائالً »ما معنى 
أن تنف�ق الحكوم�ات املتعاقب�ة 62 
ملي�ار دوالر النتاج 18 الف ميكا واط 
فق�ط من الطاق�ة، وتدخ�ل البالد يف 

دوامة ازمة الكهرباء وتداعياتها؟«.

المراقب العراقي/بغداد...
اكد النائب عن منصور البعيجي، 
واج�ب  ان  الثالث�اء،  ام�س 
الحكوم�ة هو احتض�ان اصحاب 
الشهادات العليا بدالً من رضبهم 

بالهاراوات.
وق�ال البعيج�ي يف بي�ان تابعته 

»ه�ذا  ان  العراق�ي«  »املراق�ب 
ام�ر  ه�و  واالعت�داء  التج�اوز 
مرف�وض واليمك�ن القب�ول ب�ه 
نهائي�ا الن االعت�داء ام�ر خطري 
ان  بالحكوم�ة  االج�در  وكان 
تحتضن ه�ذه الرشيحة املهمة يف 
البلد النه�م مس�تقبلة املرشق ال 
ان يرضبوا بالهاروات امام مراى 

ومسمع الجميع ».
الكاظم�ي  »ع�ى  ان  واض�اف 
اص�دار اوام�ر مب�ارشة للجهات 
املعنية بع�دم التج�اوز واالعتداء 
ع�ى اصح�اب الش�هادات العليا 
النه�م ليس�و اعداء ب�ل مطالبني 
واليمك�ن  املرشوع�ة  بحقوقه�م 
ان يقوم�وا باي تج�اوز او اعتداء 

كونه�م اصحاب حق�وق خرجو 
للمطالبة بها ».

وش�دد ع�ى »رضورة محاس�بة 
اصح�اب  ع�ى  اعت�دوا  م�ن  كل 
الش�هادات العلي�ا ، واالبتعاد عن 
تش�كيل اللج�ان التحقيقية النها 
لن تخرج باي نتيجة وستس�وف 

االمر كما حصل مع سابقاتها«.

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت

بغداد
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سليمانية
الوفاةالشفاءاالصابات

االنبار
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ُن 8 وزراء من المحاسبة التوافقات ُتحصِّ

الكاظمي يكتفي بالتفرج على مشهد الصفقات!

بالتزامن مع سخونة الحرارة واالحتجاجات.. الحكومة تواصل 
»ترقيعاتها« لملف الكهرباء،والبرلمان »خارج التغطية« 

املراقب العراقي/ أحمد محمد... 
ووس�ط  الح�رارة،  درج�ات  ارتف�اع  م�ع 
بغ�داد  يف  الش�عبية  االحتجاج�ات  تزاي�د 
واملحافظ�ات الوس�طى والجنوبي�ة نتيجة 
قلة س�اعات التجهي�ز للمواطن�ن، تواجه 
حكوم�ة الكاظم�ي تل�ك املتغريات بش�كل 
»فاتر«واليتناس�ب م�ع حج�م األوضاع مع 
تعطيل ش�به تام لعمل الس�لطة الترشيعية 
التي من املفرتض أن تمارس دورها الرقابي 

خصوصا يف ظل هذه األزمة.
وتحذر أوس�اط نيابية هيئة رئاسة الربملان 
م�ن تنصلها ع�ن ع�ودة العم�ل الترشيعي 

والرقابي.
واملحافظ�ات  بغ�داد  العاصم�ة  وتش�هد 
الوس�طى والجنوبي�ة تظاه�رات وتصعيدا 
مس�تمرا منذ عدة أيام بس�بب سوء تجهيز 
الطاقة الكهربائية تزامنا مع االرتفاع العايل 
يف درج�ات الحرارة، حيث يتجمع املواطنون 
يف الس�احات املخصصة للتظاهر إضافة إىل 
تنظي�م وقفات خاص�ة أمام بي�وت النواب 
وكذل�ك عملي�ات إغ�اق دوائ�ر الكهرباء يف 
بع�ض امل�دن، فض�ا ع�ن إرغام ع�دد من 
مس�ؤويل الطاقة يف املحافظ�ات عىل تقديم 
اس�تقاالتهم م�ن املناص�ب كم�ا حص�ل يف 

النارصية.
ويف ذات الوقت عملت القوات األمنية ووفقا 
ألوام�ر ص�ادرة م�ن جه�ات عليا بحس�ب 
ترصيح�ات نيابية، ع�ىل قم�ع التظاهرات 
بمل�ف  الفاس�دين  بمحاس�بة  املطالب�ة 

الكهرب�اء كم�ا حص�ل يف س�احة التحري�ر 
وسط بغداد.

وُيَع�ُد مل�ف الكهرباء من امللفات الش�ائكة 
واملعق�دة، خصوص�ا أن�ه ت�م رص�د أموال 
طائل�ة ل�ه تق�در ب�� 60 ملي�ار دوالر دون 
أن يش�هد تقدم�ا  ينعك�س ع�ىل س�اعات 
التجهي�ز اليومي�ة للمواطن�ن، يقابله عدم 
وجود محاس�بة حقيقية من قبل السلطات 
الترشيعية والتنفيذي�ة منذ ذلك الحن، عىل 
الرغ�م من اللجان التحقيقية املش�كلة بهذا 

الشأن.
وم�ن املع�روف أن املحاصص�ة السياس�ية 
والتوافق�ات ق�د س�اهمت يف إغ�اق الكثري 
من ملف�ات التحقيق بخص�وص الكهرباء، 
وكذلك حماية ال�وزراء الثمانية الذين تبوَّؤا 
منصب الوزير منذ 2003 وحتى يومنا هذا، 
إضافة إىل املس�ؤولن اإلداري�ن والفنين يف 

الوزارة وتشكياتها.
ترافقه�ا  الت�ي  املعطي�ات  تل�ك  ظ�ل  ويف 
احتجاج�ات ش�عبية يف بغ�داد واملحافظات 
بس�بب أزمة الكهرب�اء، فم�ن الطبيعي أن 
يكون ملجل�س النواب دور باعتب�اره ممثا 
للشعب من أجل اتخاذ قرارات تخص األزمة 

بغية إيجاد حلول رسيعة لها.
 وللحدي�ث ع�ن ه�ذا املوضوع، أك�د عضو 
لجن�ة النزاه�ة النيابي�ة صب�اح العكي�ي، 
أن »الحكوم�ة وجهاته�ا املختص�ة بمل�ف 
الكهرباء لم تقدم أي يشء ش�أنه حل األزمة 
ط�وال الفرتة الس�ابقة«، مبين�ا أن »حلول 

الكهرب�اء تعتم�د ع�ىل خطط اس�رتاتيجية 
وليس عىل حلول آنية ترقيعية«.

وق�ال العكي�ي،  يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب 
العراقي« إن »هناك ملفات فس�اد عىل عدد 
م�ن وزراء الكهرب�اء الس�ابقن إضافة إىل 
مسؤولن آخرين، وهي مازالت قيد التحقيق 

لدى لجنة نيابية مشكلة بهذا الخصوص«.
وأضاف العكيي، أن »أهم أس�باب الفس�اد 
يف قطاع الكهرباء هي الحس�ابات الختامية 
للس�نوات املالي�ة املاضي�ة، من خ�ال عدم 
وجود محاس�بة مقابل األموال التي رصفت 

عىل الكهرباء«.
وأش�ار، إىل أن »االحتجاجات الشعبية يجب 
أن تك�ون محمية من قب�ل الحكومة وليس 
مواجهتها بالس�اح«، موضحا أن »من حق 
املواط�ن أن يع�رب ع�ن امتعاضه بالش�ارع 
بالط�رق الس�لمية، فيما انتق�د تغييب دور 
بحج�ة  عمل�ه  وتعطي�ل  الن�واب  مجل�س 

كورونا«.
ولفت إىل أن »رئاس�ة الوزراء التي تش�كلت 
بخصوص الكهرباء عليها عامات استفهام 
خصوصا م�ع زج أعضاء فيه�ا لهم دور يف 
تعطيل امللف منذ س�نوات وعليهم ش�بهات 
فساد«.وشدد النائب العكيي، عىل »رضورة 
عق�د جلس�ة نيابية طارئ�ة بخصوص هذا 
امللف والس�عي ملحاسبة الفاس�دين بشكل 
حقيق�ي«، فيم�ا ح�ذر هيئة الرئاس�ة من 
الترشيعية  املؤسس�ة  بتعطيل  »االس�تمرار 

بحجة كورونا«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�دت كتلة بيارق الخري، ام�س الثاثاء، أن مجلس 
النواب ليس لديه اطاع عىل حيثيات الحوار العراقي 
مع واشنطن حتى االن، مبينا أن االتفاقات التي يعد 

الح�وار االمريكي واحدا منها يجب أن يصوت عليها 
يف مجلس النواب تمهيدا للعمل بها.

وقال عضو الكتلة النائب محمد الخالدي يف ترصيح 
تابعته »املراقب العراقي« إن »أعضاء مجلس النواب 

ل�م يصله����م أي يشء حتى اآلن فيما يخص بنود 
الح�وار الع�����راقي األمريكي ولي�س لديهم علم 

بها«.
وأض�اف، أن »االتفاقي�ات االس�رتاتيجية يج�ب ان 

يص�وت عليها يف الربمل�ان ويصادق عليه�ا«، مؤكدا 
أن�ه »ل�م يت�����م ع�رض اي طل�ب ع�ىل أعض�اء 
مجلس النواب ألي اتفاقي�����ة أو الحوار العراقي 

األمريكي«.

كتلة نيابية تكشف عن »ثغرة« في الحوار االمريكي.. لم يصوت على بنوده في البرلمان 

املراقب العراقي/ نينوى...
أفادت قيادة رشطة نينوى، امس الثاثاء، بإلقاء القبض عىل خمسة من عنارص 
عصاب�ات داعش اإلرهابية.وقال قائد الرشطة، العمي�د ليث خليل الحمداني، يف 
بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه إن »فوج طوارئ الرشطة الثاني عرش 
التاب�ع لقي�ادة رشطة نينوى وبع�د ورود معلومات مؤكدة واملتابعة املس�تمرة 
وتع�اون املواطنن تمكن من القاء القبض عىل )خمس�ة( عنارص من عصابات 
داعش االرهابية، يف مناطق واحياء )الزهراء واالربچية( يف الجانب االيرس ملدينة 
املوصل«.وأضاف، أن »احدهم كان يعمل فيما يسمى باالمنية واالخر كان يعمل 
فيما يس�مى بالحسبة والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى ) ديوان 

الجند واملعسكرات العامة ( خال فرتة سيطرة داعش عىل مدينة املوصل«.

القبض عىل 5 دواعش 
يف نينوى

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن الحش�د الش�عبي، امس الثاث�اء، عن إحباط 
قوات�ه محاول�ة تس�لل لعن�ارص جماع�ات داعش 

االجرامية عرب األرايض السورية.
وقال إعام الحشد، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نسخة منه، إن »قوة من اللواء 17 للحشد الشعبي 
رصدت عجلة لعنارص داعش تس�للت عرب األرايض 

السورية باتجاه منطقة عكاشات يف االنبار«.
وأضاف، أن »قوات اللواء عالجت العجلة باألس�لحة 
األرايض  باتج�اه  بالف�رار  الذت  حي�ث  املب�ارشة 

السورية«.

الحشد الشعيب يحبط محاولة تسلل لداعش عرب األراضي السورية

ط 
شري

ال
ين

ألم
ا

حكومة حسنة ملص ..   

إصبع عىل الجرح

يف مطل�ع األربعيني�ات م�ن القرن امل�ايض ج�اءت إىل الع�راق الراقصة 
املرصي�ة نجوى ف�ؤاد لت�ؤدي رقصاته�ا بالرقص الرشقي ع�ىل صالة 
سينما الش�عب وكانت ترقص ثاثة أيام ىف األسبوع  ويحرض رقصاتها 
كب�ار التجار واملس�ؤولن وبعض النواب وكانت صالة س�ينما الش�عب 
ال ترق�ص به�ا أي راقصة إال إذا كانت عىل مس�توى نجوى ف�ؤاد )َهزًّا 
ًف�ا( . وألن رواد ه�ذه الحف�ات هم من  وارتجاًف�ا وأداًء وتأريخ�اً ُمرشِّ
كبار املس�ؤولن والس�فراء والضيوف الرسمين فقدد خصصت رشطة 
الس�ياحة امللكية كبار ضباط األمن الس�ياحي لإلرشاف عليها يرتأسهم 
العقي�د كمال الحي الذي كان ملتزما خلوق�ا يتمتع بحب الجميع حتى 
إن جمي�ع الذي�ن يتعامل�ون معه بكل م�ودة ومن ضمنه�م كانت بنت 
منطقة امليدان الش�هرية )حس�نة مل�ص( صاحبة مح�الِّ الدعارة التي 
تحرض ملش�اهدة الحفات جنبا إىل جنب مع الوزراء واملس�ؤولن والتي 
كان�ت تح�رتم الضابط كث�ريا . يف أحد األيام وبعد انته�اء حفلة الرقص 
أقيمت جلس�ة سهر يف اسرتاحة الس�ينما لتناول الخمور وكانت نجوى 
فؤاد جالس�ة جنب أحد املسؤولن تحتيس 
الخم�ر وأرسف�ت يف ال�رشاب كأس�ا بع�د 
كأس ثم كأسا بعد كأس فسكرت وفقدت 
توازنه�ا )الفن�ي( وب�دت منه�ا ترصفات 
ت�يسء للحارضين فجاءه�ا العقيد  كمال 
الحي وطل�ب منها بكل أدب  أن ال تتجاوز 
وأوضح لها أنها شخصية معروفة ومهمة 
وال يج�وز له�ا أن تك�ون يف ه�ذه الحال�ة 
فارتف�ع صوته�ا علي�ه وحصل�ت بينهما 
مشادة كامية فما كان منها إال أن أقسمت 
ب)رشفه�ا الفني( عىل معاقبته  وفع�ا يف اليوم التايل علم العقيد كمال 
الح�ي  أنه قد ت�م نقله إىل مديرية س�ياحة النارصية يف األهوار . س�ّلم 
الرجل أمره إىل الله وبأدب جمع أشياءه وقام بتنفيذ طلب النقل دون أي 
ردة فعل أو اعرتاض وعزم التوجه إىل النارصية . يف ذات اليوم لياً علمت 
حس�نة ملص باألمر وما حص�ل للضابط من نقل خارج بغداد فش�اط 
غضبها وأرَْشأبَّْت عيناها ووقفت وس�ط الحارضين وقالت ) بقي علينا 
نجوى فؤاد تنقل حبايبنا بكيفها( ثم أمس�كت ضفرية ش�عرها وقالت 
) والله ثم والله أنا مو حس�نة ملص إذا م�ا رجع كمال باجر يداوم هنا 
( . مل�ا وصل العقيد كمال إىل مديرية رشطة س�ياحة النارصية لتس�ليم 
نفسه فوجىء بوصول قرار نقله مرة أخرى إىل إدارة السياحة واآلثار يف 
بغداد وبنفس مكانه السابق . استغرب الرجل من األمر واتصل تليفونيا 
بصدي�ق ل�ه يف وزارة الداخلي�ة وعلم أن أم�ر نقله وإعادت�ه كان بطلب 
من حس�نة ملص وأنها اتصلت بالوزير ش�خصيا ونفذ لها الطلب . عاد 
الضاب�ط إىل بغداد وتوج�ه إىل ديوان عام وزارة الداخلي�ة وقام بمقابلة  
وكي�ل الوزير لش�ؤون الضباط الل�واء أحمد النجفي وقدم اس�تقالته . 
س�أله  الوكيل عن س�بب اس�تقالته وغضبه وقال له ما بك منزعج وقد 
رجع�ت إىل مكانك فرد عليه . س�يدي إن الذي يذلني ويزعجني ويهينني 

أن الذي نقلني نجوى فؤاد والذي أرجعني حسنة ملص.

منهل عبد األمري المرشدي

تغريدة

البرلماني السابق ماجد شنكالي

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف عضو لجن�ة االم�ن والدف�اع النيابية 
ب�در الزي�ادي، ان اوامر اس�تخدام القوة ضد 
املتظاهري�ن جاءت من جه�ات عليا، الفتا اىل 
ان حكومة الكاظم�ي تعدت عىل املتظاهرين 
رغ�م س�لميتهم.وقال الزي�ادي، يف ترصي�ح 

تابعته »املراقب العراقي« إن »رد فعل حكومة 
الكاظم�ي تج�اه املتظاهري�ن كان مفاجئ�اً 
وقاس�يا جدا، حي�ث تعدت ع�ىل املتظاهرين 
»القطع�ات  أن  س�لميتهم«.واضاف  رغ�م 
املاس�كة للتحرير تلقت اوام�ر باالعتداء عىل 
املتظاهري�ن، وهذه االوامر باس�تخدام القوة 

النارية جاءت من جهات عليا«.
ض�د  سيس�جل  االم�س  »اعت�داء  أن  وب�ن 
مجهول كالعادة«، الفتا اىل ان »من فتح النار 
ع�ىل املتظاهري�ن يج�ب ان يعاق�ب، خاصة 
ان »القطع�ات التس�تطيع فت�ح الن�ار ع�ىل 

املتظاهرين بدون امر«.

املراقب العراقي/ بغداد...
دع�ت لجنة التعليم الع�ايل والبحث العلم�ي النيابية، 
ام�س الثاث�اء، رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظم�ي لفتح تحقي�ق عاجل حول االعت�داء الذي 
تعرض ل�ه عدد من اصح�اب الش�هادات العليا امام 
مبن�ى وزارة التعلي�م العايل والبح�ث العلمي من قبل 

قوة تابعة اىل قيادة عمليات بغداد.وقال رئيس اللجنة 
مق�دام الجمي�ي، يف بيان تلق�ت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة منه إنه »من غ�ري املقبول التعام�ل مع هذه 
الرشيحة املثقفة بهذه الطريقة ألنهم طالبوا بأبسط 
الحقوق املرشوع�ة وهي الحصول ع�ىل فرصة عمل 
وتعين«.واض�اف الجميي، أن�ه »يف الوقت الذي ندين 

فيه أي اعتداء ع�ىل املتظاهرين اال اننا ندعوا اخواتنا 
واخواننا من حملة الش�هادات العليا بأن يكونوا عىل 
قدر املسؤولية والوعي للتعبري عن مطالبهم املرشوعه 
بطريق�ة حضاري�ة تتناس�ب م�ع مس�توى الثقافة 
والوع�ي الذي يحملونه وهم ع�ىل بينه بأن التعيينات 

ليست من صلب عمل الوزارات وصاحياتها .

مع استمرار دوام الموظفين بنفس النسبة الحالية..
 الصحة ترجح العودة للحظر الجزئي بعد العيد

املراقب العراقي/ بغداد...
والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  رجح�ت 
ام�س الثاث�اء، الع�ودة اىل تطبي�ق 
قرار الحظ�ر الجزئي بعد عطلة عيد 
األضح�ى، وذلك الس�تمرار خطورة 
فريوس كورونا واالعداد غري القليلة 
لاصابات.وقال مدير الصحة العامة 
يف الوزارة رياض عبد االمري الحلفي، 
يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »رف�ع الحظ�ر ال�كي يعتمد عىل 
الوضع الوبائ�ي اليومي«، مؤكدا أن 
»الوض�ع يف الب�اد تحت الس�يطرة 
اس�تيعاب  ع�ىل  ق�ادرة  وال�وزارة 
مع�دل االٕصاب�ات الح�ايل، وحتى إذا 
انخفض�ت اعداد االٕصابات، فإن هذا 
ال يعن�ي تجاوز مرحل�ة الخطر، ألن 

الوباء موجود يف كل مكان«.وأضاف 
يف  االستش�ارية  اللجن�ة  »ق�رار  أن 
وزارة الصح�ة اك�د عىل االس�تمرار 
بالحظ�ر الجزئ�ي واس�تمرار دوام 

املوظفن جزٔئيا بعد الحظر الشامل 
خال ايام العيد«.وشدد عىل »رفض 
اي�ة توصي�ات تأت�ي برف�ع الحظر 
لخط�ورة انتش�ار الوب�اء«، مطالبا 

»بااللتزام بالحظر الشامل املفروض 
واالبتع�اد ع�ن  العي�د  اي�ام  خ�ال 
النشاطات االجتماعية وخصوصا يف 
املناطق الشعبية، وعدم الخروج من 

املنازل إالّ للرضورة القصوى«. 
يوج�د  »ال  بان�ه  الحلف�ي  واش�ار 
تناقض بن التعاي�ش مع الفريوس 
وحظ�ر التج�وال الجزئ�ي، فاغل�ب 
ال��دول عندم�ا ينخف�ض املنحن�ى 
بامكانه�ا  لاصاب�ات  الوبائ�ي 
الحظ�ر  اج�راءات  م�ن  التخفي�ف 
والتعايش مع كورونا وعودة الحياة 
اىل طبيعتها ب�ش��رط االل��ت��زام 
االح��ت��رازي��ة  ب��االٕج���راءات 
منه�ا ارت�داء الكمام�ات والكفوف 

والتشديد عىل التباعد االجتماعي«.

األمن النيابية: استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين جاء من جهات عليا

التعليم النيابية تدعو الكاظمي لفتح تحقيق حول االعتداء على حملة الشهادات العليا

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، ام�س الثاث�اء، ع�ن إنجاز 
م�ا نس�بته 90 باملئ�ة م�ن مل�ف إع�ادة املفصولن 

واملفسوخة عقودهم من منتسبي الوزارة.
وقال املتحدث باسم الوزارة اللواء خالد 
املحن�ا، يف ترصي�ح لرادي�و »العراقية« 
إن�ه  العراق�ي«  »املراق�ب  وتابعت�ه 
»ت�م إنجاز م�ا نس�بته 90 باملئة 
املفصول�ن  إع�ادة  مل�ف  م�ن 
م�ن  عقوده�م  واملفس�وخة 

منتسبي الوزارة«.
أن  املحن�ا،  وأض�اف 
إعادة  أكمل�ت  »الوزارة 
م�ن  كب�رية  نس�بة 
املفصول�ن املفس�وخة 
عقوده�م، بينم�ا بق�ي 
ينتظ�ر  القلي�ل  القس�م 
إقرار املوازن�ة أو موافقات 
تقدي�م  يف  تأخ�ر  وقس�م  املالي�ة،  وزارة 
أوراق�ه, والتي تمت عىل ش�كل وجبات، واآلن 
بانتظار املوافقات النهائية إلعادة جميع املش�مولن 
به�ذا الق�رار اىل الخدمة بعد إنج�از جميع املتعلقات 

املالية واإلدارية«.

إذاعيترصيح
الناطق باسم الداخلية يعلن
 انجاز 90 % من ملف إعادة 

المفصولين والمفسوخة عقودهم

 الش���عب يعلم تمام���اً بأنك ال 
تمل���ك وصف���ة س���حرية لحل 
المش���اكل المتراكم���ة نتيجة 
للحكومات  الكارثي���ة  األخطاء 
السابقة ولكنه في ذات الوقت 
ل���ن يع���ذرك اب���داً ف���ي عدم 
فت���ح ملفات الس���لب والنهب 
السابقة  للجماعات والحكومات 
ف���ي خطابك  الت���ي ذكرتها 
ول���ن يع���ذرك في اس���تمرار 
المناصب  وتقاسم  المحاصصة 

الحكومية.
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االربعاء 29 تموز  2020 العدد 2387 السنة العاشرة

بين�ت لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية، ان املواط�ن هو الضحية األوىل 
للمس�تثمرين يف مجال البنى التحتية، الفتة اىل ع�دم وجود قوانني ورقابة 
رادعة للجهات املستثمرة سواء الداخلية او الخارجية.وقالت عضو اللجنة 
ندى ش�اكر ، ان “ملف االستثمار بالبنى التحتية موجود ومطبق يف العراق 
وت�م الب�دء بالرشاكة ماب�ني القطاعني الع�ام والخاص بهذه املش�اريع”.

وأضافت ان “منح مش�اريع البن�ى التحتية للقطاع الخاص او املس�تثمر 
الخارج�ي زاد من معاناة املواطن، حيث يتم بيع املقاوالت من ش�خص اىل 
اخر وتأخر انجاز املش�اريع، خاصة مع عدم وجود رقابة صارمة”.وبينت 
ان “املواط�ن غالب�ا مايدفع الثمن بس�بب س�طوة املس�تثمرين والجهات 
الداعمة لهم، وبالتايل فأن من األفضل اإلبقاء عىل املشاريع الحكومية رغم 

مساوئها، وعدم منحها ملستثمر خارجي او داخيل”.

االقتصاد النيابية: التوجد قوانين رادعة 
للمستثمر والمواطن المتضرر األول اك�د الخب�ر االقتص�ادي، باس�م أنط�وان ، ان الخس�ائر التي 

تكبدها القطاع الخاص كبرة جدا وال يمكن حس�ابها بدقة يف 
ظل فرض الحظ�ر الصحي، مبينا ان نس�بة الفقر قد ارتفعت 
بحدود 5 % عما كانت عليه قبل الحظر بس�بب عدم وجود دعم 

حكومي ملختلف الرشائح التي تعتاش عىل قوتها اليومي.
وق�ال أنطوان، يف ترصي�ح صحفي: ان “القط�اع الخاص يعد 
من اكرب املترضري�ن من فرض الحرض الصحي، والتوجد لدينا 
معلومات مسجلة ودقيقة عن نسبة الخسائر التي تكبدها هذا 
القط�اع خالل ظهور جائحة كورونا لكن تلك الخس�ائر كبرة 
جدا”. وأضاف ان ” السبب الرئييس يف ارتفاع نسبة الفقر خالل 
الحرض، وبحس�ب بيانات شبه رس�مية الذي ارتفع بنسبة %5 

عما كانت عليه قبل حدوث الجائحة.

خبير: نسبة الفقر ارتفعت 5 % 
االقت�صاديبسبب الحظر المفروض

تذبذبت اسعار النفط، بفعل انتشار مرض كورونا 
والرصاع التجاري بني امريكا والصني يقابلها امال 

انتعاش اقتصادي خاصة يف الصني .
وس�جلت اسعار مزيج برنت تحميل ايلول ارتفاعا 
بلغ 0.11% ليصل اىل 44.02 دوالر، فيما انخفضت 
اس�عار الخ�ام االمريك�ي بمق�دار 0.4% ليس�جل 

41.57 دوالر.
ويظل برنت يف مس�ار نحو تس�جيل رابع مكاسب 
ش�هرية عىل التوايل بينم�ا يتجه الخ�ام األمريكي 
لتس�جيل ثال�ث ش�هر من املكاس�ب م�ع حصول 
األس�عار عىل دعم من تخفيضات يف اإلمدادات من 

منظمة أوبك وروسيا.
وتذبذبت اس�عار النفط خالل االسبوع الحايل 
اال انه�ا بقت ضمن نط�اق 34 و44 دوالراً، 
ويرجع التذبذب اىل انتشار مرض كورونا 
وال�رصاع التج�اري ب�ني امري�كا والصني 
يقابل�ه ام�ال انتعاش اقتص�ادي خاصة يف 

الصني ثاني اكرب اقتصاديات العالم.
ويلق�ى النفط دعما أيضا م�ن ضعف الدوالر 
األمريك�ي بعد ت�رضر من مخ�اوف اقتصادية 
محلية وتده�ور يف العالقات بني الواليات املتحدة 

والصني.

أسعار النفط تتذبذب 
بفعل كورونا وآمال 
االنتعاش االقتصادي

اعل�ن محافظ بابل حس�ن مندي�ل ، عن اتفاقه 
مع وزارة الصناعة لتنشيط القطاع الصناعي.

وق�ال منديل يف بيان إنه “ت�م االتفاق مع وزارة 
الصناعة لتنش�يط القطاع الصناعي”، مش�راً 
إىل أن”وزير الصناعة أكد دعمه لقطاع النسيج 
يف املحافظ�ة، فضالً عن تنش�يط مصانع الحلة 
املتواج�دة  األخ�رى  الصناعي�ة  والقطاع�ات 

باملدينة الصناعية يف االسكندرية”.
وأض�اف أن”املحافظ�ة تح�رص ع�ىل تقدي�م 
الدع�م ال�الزم للصناع�ات الحرفي�ة والغذائية 
القط�اع  “تنش�يط  أن  اىل  الفت�اً  والكيماوي�ة، 
الصناع�ي سيس�هم بش�كل كب�ر يف ازده�ار 
الواق�ع االقتصادي وتش�غيل األي�دي العاملة يف 

املحافظة”.
يشار إىل أن وزير الصناعة واملعادن منهل عزيز 
الخب�از، افتتح ، معم��ل طاب��وق املحاوي�ل، 
التابع إىل الرشكة العامة للصناعات اإلنش�ائية 
وبخ�ط إنتاجي جديد يعم�ل بتكنولوجيا أملانية 

حديثة وبطاقة )30( مليون طابوقة سنوياً.

اعلن�ت هيئ�ة التقاعد العام�ة ، عن رصف 
رواتب املتقاعدين لشهر اب.

وقالت الهيئة يف بيان انه »تنفيذاً لتوجيهات 
رئي�س مجل�س ال�وزراء وبمتابع�ة حثيثة 
من قب�ل وزير املالية بش�أن تأمني الرواتب 
وبالنظ�ر   2020 آب  لش�هر  التقاعدي�ة 
لق�رب حل�ول عي�د األضحى املب�ارك، نعلن 
املدني�ني  املتقاعدي�ن  روات�ب  رصف  ع�ن 
والعسكريني لش�هر آب 2020 وِعرَب قنوات 
الرصف الرسمية ) املصارف وقنوات الدفع 

االلكرتوني(«.
واضاف�ت انه�ا »تتق�دم لكافة منتس�بيها 
بالتهان�ي والتربي�كات اىل الش�عب العراقي 
واألم�ة االس�المية جمعاء بمناس�بة قرب 

حلول عيد األضحى املبارك«.

منديل يكشف عن اتفاق لتنشيط 
القطاع الصناعي في بابل

التقاعد تعلن صرف 
رواتب المتقاعدين

تراجع�ت أس�عار الذه�ب عاملياً من أع�ىل مس�توى يف تاريخه خالل تعام�الت ، مع 
اكتساب الدوالر األمريكي بعض الزخم ووسط ترقب اجتماع الفيدرايل.

وكان املعدن النفيس سجل باألمس أعىل تسوية يف تاريخه عند 1931 دوالر لألوقية، 
كما سجل مستوى قياسياً وسط التعامالت عند 1971 دوالر لألوقية.

وعاودت العملة األمريكية الصعود مجدداً اليوم، لرتتفع من أدنى مس�توى يف عامني 
وال�ذي س�جله باألمس، وس�ط انتظار األس�واق تمرير حزمة تحفيز م�ايل أمريكية 
جديدة.ويأتي أداء الذهب عىل الرغم من التوترات الدبلوماس�ية بني الواليات املتحدة 

والصني، وبالتزامن مع مراقبة تطورات الفروس وتداعياته.
وينظر املستثمرون بعني االهتمام إىل اجتماع صناع السياسة يف بنك االحتياطي 

الفي�درايل والذي من املقرر أن يبدأ اليومويعلن نتائجه غداً األربعاء، وإن 
كانت التوقعات ال تش�ر إىل تغير كبر يف موقف السياسة.واس�تقر 
س�عر العق�ود اآلجلة للذهب تس�ليم ش�هر ديس�مرب/كانون األول 
عند مس�توى 1956.20 دوالر لألوقية.يف حني تراجع سعر التسليم 

الفوري للمعدن بنسبة 0.6 باملائة إىل 1930.50 دوالر لألوقية.

األحزاب الكردية تستولي على وحدات من مصفى 
بيجي وتستخدمها بحقول أربيل النفطية

حكومة اإلقليم تسرق العراق في وضح النهار

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
ال يختل�ف اثن�ان ع�ىل أن الع�راق الي�وم ه�و واحد من أبش�ع 
مس�توطنات الفس�اد يف العالم بس�بب الطائفي�ة واملحاصصة 
الت�ي فرضته�ا أمري�كا وأعط�ت م�ن خالله�ا دورا محوري�ا 
للك�رد , فكردس�تان ُتِقُر ب�أن كل كردي يحص�ل عىل حصة ما 
يق�ارب عربيا ونصف�ا من امليزانية العراقي�ة، واألدهى من ذلك 
جعلت األحزاب يف بغداد من كردس�تان بيض�ة القبان بالعملية 
السياس�ية عىل حساب محافظات الوسط والجنوب، فضال عن 
ع�دم تزويد بغ�داد بقاع�دة بيانية دقيقة ع�ن موظفيها الذين 
اس�تلموا العام املايض والحايل ما يزيد عن سبعة مليارات دوالر 
دون س�ند قانوني ولم توزع عىل موظفيها، فضال عن رسقات 
اإلقلي�م لنفط كرك�وك واملناطق املتنازع عليه�ا ورشعنة الكتل 

السياسية لتهريب نفطها دون تسليم برميل واحد لبغداد.
وأكدت لجنة الطاقة النيابية أن جزءاً من معدات مصفى بيجي 
ُفككت وتم تهريبها إىل إقليم كردستان بعد دخول تنظيم داعش 
اإلرهابي إىل البالد يف عام 2014 وبش�كل علني وبمعرفة جميع 
الكتل السياس�ية والحكومة الس�ابقة والحالية، فقد اس�تحوذ 
عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني وبدأ يستخدمها بحقول 
النف�ط يف أربي�ل لتوليد الطاق�ة الكهربائي�ة , وبارزاني وحزبه 
يقف عقبة أمام إصالح مصفى بيجي بس�بب حصول رشكاته 
عىل عق�ود مريبة م�ن وزارة النف�ط لتصفية النف�ط العراقي 
مقاب�ل 200 مليون دوالر س�نويا , أما ظ�روف العقد واإلحالة 

فعليها ضبابية وحتى وزارة النفط ترفض الحديث عنها.
مختصون أش�اروا إىل أن هن�اك إرصارا عجيبا م�ن الحكومات 
العراقية عىل إعطاء كردس�تان أفضلية عىل حساب املحافظات 
املنتج�ة للنف�ط والتي تعاني م�ن أوضاع خدمية بائس�ة جدا , 
ويبدو أن هناك توجيها أمريكيا للحكومات الس�ابقة والحالية 

ع�ىل إعط�اء كردس�تان االمتي�ازات الت�ي يطلبه�ا وتهمي�ش 
العراقيني  يف الوسط والجنوب حيث أعطت الحكومة كردستان 
400 ملي�ار دينار يف الوقت الذي يمر به البلد بأزمات مالية  وأن 
وزارة النفط تفضل هدر املليارات من الدوالرات سنويا والتعمل 

ع�ىل إع�ادة تأهيل املصفى ، فكردس�تان تعي�ش بنعيم خدمي 
واس�تثمارات الحدود لها وبقية املحافظات غر آمنة وال يجوز 
به�ا االس�تثمار بأوامر كردية أمريكية وس�ط صمت س�يايس 

مطبق.

م�ن جانب�ه ي�رى الخب�ر االقتص�ادي الدكت�ور عب�د الرحمن 
املش�هداني يف اتصال مع )املراقب العراق�ي(: أن مصفى بيجي 
م�ن أهم املصايف يف العراق فق�د كان ينتج 380 ألفط برميل من 
املش�تقات النفطية يومي�ا وكان اإلنتاج من النوعي�ة الجيدة , 
أم�ا بعد 2014 فقد قامت الق�وات الكردية بنقل وحدة تصفية 
إىل أربي�ل , واألمر األدهى أنهم اليوم يس�تلمون نفطا من بغداد 
لتكريره ثم يبيعونه عىل وزارة النفط , ، فاألكراد وخاصة حزب 
بارزاني وبضغوطات سياس�ية يحصلون عىل عقود نفطية من 
وزارة النفط واألخرة تعل�م أن معداتها املرسوقة هي التي يتم 
العمل بها , لكن يبدو أن هناك صفقات سياسية تحت الطاولة 

تمنع من عودة ما تمت رسقته من قبل األكراد.
وأضاف املش�هداني: أن مصفى بيج�ي كان يضم ثالث وحدات 
تكريري�ة األوىل تم�ت رسقتها من قبل األك�راد وهي تعمل كما 
ذكرن�ا يف أربي�ل وهناك وحدت�ان األوىل حالي�ا معطلة وترفض 
الوزارة إصالحها بحجة أنها مكلفة ولكن السبب الحقيقي هو 
س�يايس , واألخرى تمت الس�يطرة عليها من قبل رشكتي »قار 
والقيوان« التابعت�ني لعائلة بارزاني وتعمالن عىل تكرير النفط 
املستلم من وزارة النفط وتنتجان بنزينا غر صالح لالستخدام 

إال بعد خلطه باملنتج املستورد وهذه خسارة كبرة.
م�ن جهت�ه أك�د املخت�ص بالش�أن االقتص�ادي عبد الحس�ني 
الش�مري يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: أن الخوض يف امللف 
الكردي أمر فيه ش�جون وهو يبني حجم الرسقات والتجاوزات 
الكردية عىل ثروات العراقيني وسط صمت الحكومات املتعاقبة 
وه�م يعلم�ون أن كردس�تان تتح�ني الفرصة لالس�تقالل عن 
الع�راق  ومع ذلك فهناك بذخ حكومي عليها وش�ح األيدي يقع 
ع�ىل املحافظ�ات األخرى ,وهذا يع�ود لضعف تل�ك الحكومات 

وخضوعها لألوامر األمريكية..

توقع رئيس مرصد السياحة يف تونس، عفيف 
كش�ك، أن يشهد النشاط الس�ياحي يف البالد، 
تراجعا بنسبة تقارب 80 يف املئة مقارنة بعام 
2019، م�ع نهاي�ة ديس�مرب القادم.وأوض�ح 
كش�ك أن »وض�ع القط�اع الس�ياحي صعب. 
نواج�ه وضع�ا كارثيا بالفعل ألس�باب تخرج 
ع�ن نط�اق الس�ياحة التونس�ية، والفرضية 
الت�ي تقول بأن�ه قطاع هّش، غ�ر صحيحة، 
الخارجية«.ونقل�ت  املخاط�ر  ضحي�ة  ألن�ه 
وكال�ة »تونس أفريقي�ا لألنباء« عن الكش�ك 
قول�ه: »كنا يف البداية، خ�الل مرحلة التعاطي 
مع وب�اء كوفيد-19، متفائل�ني جدا لكن مع 

تواص�ل تفيش الوب�اء، بتن�ا أكثر تش�اؤما«.
وأوض�ح أن »الس�وق الجزائري�ة، وه�ي أول 
س�وق بالنسبة لتونس، س�جلت تفشيا كبرا 
للعدوى، أما األسواق األخرى ألوروبا الرشقية، 
وأوله�ا الس�وق الروس�ية فه�ي يف القائم�ة 
الحم�راء، وبالنس�بة لألس�واق األخ�رى مثل 
التشيكية واملجرية فهي يف القائمة الربتقالية. 
حتى بالنس�بة لبقية األسواق األوروبية، حتى 
وإن كان بعضها يف القائمة الخرضاء بالنسبة 
لتونس فإن العكس ليس صحيحا، باعتبار أن 
بلدا مث�ل بلجيكا يصّنف تونس ضمن املناطق 

الحمراء«.

تونس.. توقعات »متشائمة« للنشاط السياحي

وزير االقتصاد اللبناني: البالد تحتاج 
الى 30 مليار دوالر لتمويل االقتصاد

العراق وكندا يوقعان مذكرة 
تعاون تتعلق بخدمات الدعم 

اعلن وزي�ر االقتصاد اللبنان�ي راوول نعمة، ان بالده التقني وبرامج التدريب
تحتاج اىل 30 مليار دوالر لتمويل االقتصاد.

وقال نعمة إن »لبنان قد يعتمد فقط عىل صندوق النقد 
ال�دويل مقابل أقل م�ن نصف خطة االٕنق�اذ التي كان 
يس�عى إليها يف االٔصل للمس�اعدة يف إطالق املس�اعدة 
االٔخ�رى الت�ي يحتاجه�ا البل�د بش�دة لس�د االٔزمة«.

واضاف نعمة إنه »مع توقف املحادثات بشأن برنامج 
قرض بقيمة 10 مليارات دوالر، يمكن ل صندوق النقد 
الدويل تقديم مبلغ يرتاوح بني 5 مليارات و 9 مليارات 
دوالر. ع�ىل الرغم من تس�ارع االنهي�ار االقتصادي يف 
لبنان ، اإل أن نعمة لم يعط إطاًرا زمنًيا لوقت التوصل 
اىٕل اتف�اق«.إذا نجح�ت املفاوض�ات ، فس�وف يتطلع 
لبن�ان اىٕل تغطية ما تبقى م�ن احتياجاته البالغة 30 
ملي�ار دوالر م�ن خالل طلب املس�اعدة م�ن الحلفاء 
واالس�تفادة من التعهدات التي تبل�غ حوايل 11 مليار 
دوالر الت�ي قدمها املانح�ون الدولي�ون يف عام 2018 

مقابل وعد باالٕصالحات.

أعلن�ت هيئ�ة األوراق املالي�ة ، ع�ن توقيعها مذك�رة تعاون مع 
غرفة التجارة والصناعة العراقية الكندية، بهدف تعزيز التعاون 
ب�ني املؤسس�تني فيما يتعل�ق يف مجاالت خدم�ات الدعم التقني 
وبرنامج التدريب وتبادل املعلومات.وقال رئيس الهيئة عالء عبد 
الحسني الساعدي يف بيان ، أن »هذه االتفاقية تعمل عىل تسهيل 
التعاون املش�رتك بني الهيئة وغرفة التجارة والصناعة العراقية 
الكندية لتكثيف العمل من خالل برامج التدريب للكوادر العراقية 
عىل أفضل املمارس�ات يف حقل االس�واق املالية م�ن أجل تطوير 
األس�واق املالي�ة والخدم�ات املالية بش�كل خاص بم�ا ينعكس 
باإليجاب عىل بيئة العمل يف األسواق املالية يف العراق«.من جانب 
آخ�ر، أش�ار الس�اعدي إىل أن »الهيئ�ة أنجزت إص�دار تقريرها 
للفص�ل الثان�ي لس�نة 2020 عن حرك�ة الت�داوالت واملؤرشات 
املالية يف س�وق العراق لألوراق املالية، حي�ث تأثر التداول يف هذا 
الفصل بش�كل كبر بس�بب تداعيات جائحة كرون�ا والتي أدت 
إىل تقليل جلس�ات التداول، ورغم ذلك ف�إن حجم التداوالت لهذا 
الفصل قد تجاوزت 17 مليار دينار للس�وقني النظامي والثانوي 
وبعدد أسهم يصل إىل حوايل 35 مليون سهم حيث تصدر قطاعي 

االتصاالت واملصارف تلك التداوالت«.

وزير العمل يعلن شمول 12 ألف عامل بقانون التقاعد والضمان
أف�ادت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة، بأنه�ا 
ش�ملت نحو 12 ألف عام�ل يف رشكات القطاع الخاص 
واملش�اريع االس�تثمارية، بقان�ون التقاع�د والضمان 
االجتماعي ضمن خمس محافظات، بينما نس�قت مع 
وزارة النف�ط إلجراء زيارات اىل مواق�ع اآلبار بعد رفع 

حظر التجوال الكيل.
وقال وزي�ر العمل ع�ادل الركاب�ي ، إن وزارته “كانت 
قد أطلقت يف ال� 12 من ش�هر حزي�ران املايض، حملة 
القط�اع  للمش�اريع االس�تثمارية ورشكات  تفتي�ش 
الخ�اص، من أجل تس�جيل نس�بة العامل�ني فيها من 

العمالة االجنبية واملحلية”.

وأفصح عن “ش�مول 11 ألفا و727 عامال من العمالة 
الوطني�ة بقانون التقاع�د والضم�ان االجتماعي، من 
خ�الل الزي�ارات امليداني�ة اىل املش�اريع وال�رشكات يف 
بغداد وأرب�ع محافظات هي: البرصة وكركوك واالنبار 
ونينوى”.واك�د الركابي “تحقيق 435 زي�ارة ميدانية 
م�ن خ�الل الف�رق التفتيش�ية امليداني�ة من�ذ انطالق 
الحملة ولغاية االن، مش�را اىل ان هناك مشاريع ستتم 
زيارتها يف بغداد من اجل تسجيل اكرب عدد من العاملني 
من العمالة الوطنية، لغرض شمولهم بقانون التقاعد 
والضم�ان االجتماع�ي، الس�يما ان ال�وزارة كانت قد 
اعدت خطة لهذا العام تهدف اىل ش�مول نحو 500 ألف 

من العمالة الوطنية بالقان�ون مع نهاية العام الحايل، 
بغية رفع املستوى املعييش للطبقة العاملة”.

وش�دد عىل “مس�اعي وزارته الحثيثة الجراء تعديالت 
ع�ىل قانون التقاعد والضم�ان االجتماعي للعمال، من 
اجل رفع املس�توى املعييش للطبق�ة العاملة يف العراق 
بالشكل الذي يتالءم مع متطلبات الحياة، لتأمني حياة 
معيش�ية افضل لهذه الرشيحة، بغية تشجيع العمل يف 
القطاع الخاص وتخفيف العبء عن القطاع الحكومي 
يف التوظيف”، منوها بأنه “س�تتم مناقش�ة املس�ودة 
الخاص�ة بتعديل القانون مع الجه�ات العليا املختصة 

وهيئة التقاعد الوطنية”.

الذهب يتراجع عالميًا من أعلى مستوى في تاريخه

االسكان: إنجاز تصاميم 10 مدن سكنية وستكون 
جاهزة ألي وفرة مالية أو استثمار

أعلنت وزارة االعمار واالسكان ، انجاز 
تصامي�م 10 م�دن جدي�دة يف مختلف 
املحافظات منه�ا تصميمني للعاصمة 
الحكوم�ي  الربنام�ج  ضم�ن  بغ�داد، 
مخدوم�ة  س�كنية  وح�دات  لتوف�ر 

للمواطنني.
وقال مديرعام التخطي�ط العمراني يف 
ال�وزارة عبد االمر طاه�ر إن “الوزارة 
الحكوم�ي  الربنام�ج  م�ن  وانطالق�ا 
س�كنية  وح�دات  توف�ر  املتضم�ن 
مخدومة وبأسعار ومساحات متنوعة 
الس�تيعاب مختلف مس�تويات الدخل 
وتقلي�ل ازم�ة الس�كن، فق�د انج�زت 
تصاميم ش�املة ل�� 10 مدن جديدة يف 
مختل�ف املحافظات، منه�ا تصميمني 

ملدينتني يف العاصمة بغداد”.
ملدين�ة  االول  “املوق�ع  أن  وأض�اف 
عيل ال�وردي تق�ع قض�اء النه�روان، 
واالخرى مدينة الط�ارق تقع يف قضاء 

ابي غري�ب”، مؤك�داً ان “التصاميم يف 
مرحلة املصادقة وستكون جاهزة ألي 

وفرة مالية أو استثمار”.
وأش�ار إىل أن “قط�ع االرايض للم�دن 
س�توزع مختوم�ة اي مكتمل�ة البنى 

التحتية من ماء ومجاري وكهرباء”.
وأوض�ح ان “نح�و 30% م�ن االرايض 

الت�ي  الفق�رة  للعوائ�ل  س�تخصص 
سرتش�ح م�ن وزارة العمل وس�توزع 
مجانا، فضال عن وجود ارايض ستباع 
بس�عر الخدم�ات أي بمبل�غ 75 ال�ف 
س�يتم  ارايض  وهنال�ك  للمرتالواح�د، 
بيعها بمبلغ 150 الف دينار وس�تكون 

بخدمات أعىل”.
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معدالت الجريمة ترتفع في المدن الكبرى

ترامب يعزز الخطاب العنصري في أميركا 
وُيحّولها إلى »دولة مجرمين«

المراقب العراقي/ متابعة...
وح�ول ه�ذا الس�ياق، كش�فت العدي�د من 
الجرائ�م  مع�دالت  ارتف�اع  ع�ن  التقاري�ر 
العنيف�ة يف امل�دن الكربى األمريكي�ة واحدة 
تل�و األخ�رى، ولفت�ت تل�ك التقاري�ر إىل أن 
عطلة الرابع من حزيران املايض شهد وقوع 
الكث�ر من الجرائم الوحش�ية ويف هذا اليوم 
أصيب م�ا ال يقل ع�ن 41 ش�خصاً بجروح 
متفرقة يف مدينة نيويورك فقط، واس�تمرت 
هذه الجرائ�م يف الحدوث خالل النصف األول 
من ع�ام 2020. ومجرد إلق�اء نظر لألرقام 
الص�ادرة ع�ن إدارة رشطة نيوي�ورك، كان 
هناك 176 حالة قتل يف األش�هر الستة األوىل 
م�ن هذا العام، بزي�ادة 23 يف املئة من نفس 

الفرتة من العام املايض.
ويف هذا العام أيضاً، ارتفع عدد ضحايا إطالق 
النار بنسبة 51 يف املائة ووصل العدد الفعيل 
إىل 616 حالة. ويف شهر حزيران وحده، كان 
هناك 250 عملية إط�الق نار، مقارنة ب�97 
يف نف�س الفرتة من العام امل�ايض. وارتفعت 
معدالت الرسقة بنس�بة 119 يف املئة ووصل 

معدل رسقة السيارات إىل نسبة 48 يف املئة.
وت�م تخفي�ض ميزاني�ة رشط�ة نيوي�ورك 
بشكل كبر، وهذا بالتأكيد جعل األمور أسوأ. 
ولس�نوات مض�ت، كان�ت مدين�ة نيويورك 
أكث�ر أماًن�ا من العدي�د من امل�دن والواليات 
األمريكي�ة الك�ربى، ولك�ن الي�وم تغر هذا 
االتج�اه بوترة مذهلة. يف الواقع، لقد وصف 
مص�در إخب�اري بريطاني مدين�ة نيويورك 

بأنها »مدينة خارجة عىل القانون«.
جثت�ان  س�قطت  متص�ل،  صعي�د  وع�ىل 
بالرص�اص الح�ي ع�ىل الخرس�انة الدامية 
وكان إىل جان�ب املقتول�ن، أقاربهما يبكون 
وينوح�ون ويمس�كون ب�األرض. ويف ج�زء 
آخر من املدينة، قامت مجموعة من الشباب 
الذين لديهم ط�الء بخاخ بتعطيل الكامرات 
األمني�ة حت�ى يتمكن�وا م�ن الرسق�ة م�ن 
املتاج�ر. وبع�د ذل�ك بوقت قص�ر، تم نرش 
رشيط فيديو لضباط الرشطة الجالس�ن يف 
س�ياراتهم، وكان الناس يصيحون ويرمون 

قوارير الزجاجات عليهم.
لق�د أصبح�ت نيويورك مدينة غ�ر قانونية 
تنت�رش فيها الجرائ�م. إن ه�ذه املدينة التي 
كان�ت تلم�ع ذات ي�وم مث�ل جوه�رة ع�ىل 

التاج األمريكي، أصبح�ت اليوم عاملاً ملثري 
الش�غب. بالطب�ع، تفصل مدين�ة نيويورك 
مس�افة بعيدة عن مدينة ش�يكاغو. ووفقا 
أكث�ر م�ن  للمس�ؤولن األمريكي�ن، ف�إن 
100 أل�ف ش�خص يف مدين�ة ش�يكاغو هم 
حالي�ا أعضاء يف عصاب�ات املخدرات، ويبدو 
أن العن�ف يف ه�ذه املدين�ة لن يتوق�ف أبدا. 
لس�وء الح�ظ، كان الوض�ع أس�وأ بكثر يف 
األي�ام األخرة. حيث ُقتل م�ا ال يقل عن 67 
شخًصا يف مدينة شيكاغو فقط خالل عطلة 
يولي�و. ويق�ول املس�ؤولون األمريكيون أن 
67 ش�خًصا عىل األق�ل أصيب�وا بالرصاص 
الح�ي يف مدينة ش�يكاغو خ�الل عطلة عيد 
االستقالل، مما أسفر عن مقتل 13 شخًصا.

ووفق�ا لصحيفة »فاكس 32«، كان تس�عة 
م�ن ضحاي�ا عطل�ة نهاي�ة األس�بوع م�ن 
األطفال ولق�د تويف يف تل�ك الحادثة طفالن، 

كان أحدهما صبي�اً يبلغ من العمر 14 عاًما 
وكان أح�د األربعة األش�خاص الذي�ن قتلوا 
يف ح�ي جن�وب »أنجل�وود«. لك�ن صحيفة 
»ش�يكاغو صن تايمز« كتبت: »إن تخفيض 
ميزاني�ات الرشط�ة يمكن أن يجع�ل مدينة 

شيكاغو أكثر أماًنا وأفضل«.
ومدين�ة فيالدلفي�ا األمريكي�ة ه�ي مدين�ة 
كبرة أخ�رى تواج�ه زيادة كب�رة يف معدل 
الجرائم العنيفة. حيث زادت عمليات إطالق 
النار بنسبة 67 يف املائة وارتفع عدد ضحايا 
العن�ف املس�لح بنس�بة 29 يف املائ�ة وزادت 
جرائ�م القت�ل يف ه�ذه املدينة بنس�بة 25 يف 

املائة.
وذكرت دراس�ة أجراها باحثون من جامعة 
»إنديانابولي�س« األمريكي�ة أن هناك عالقة 
وارتف�اع  الناري�ة  األس�لحة  امت�الك  ب�ن 
معدالت ارتكاب الجرائ�م يف الواليات املتحدة 

األمريكية. وأظهرت الدراس�ة، التي نرشتها 
دوري�ة »أمري�كان جورن�ال أوف بريفنتيف 
ميديسن«، أن امتالك األسلحة النارية يشكل 
مخاطر كبرة عىل املواطنن األمريكين، وقد 
يكون سبًبا يف تعرُّضهم للقتل باستخدام تلك 
األس�لحة التي من املفرتض أنه يتم اقتناؤها 
س�ن  رضورة  ع�ىل  مش�ددًة  لحمايته�م، 
ترشيع�ات للحد م�ن امتالك تلك األس�لحة؛ 
من أجل حماية ضحايا العنف األرسي الذين 

يك�ون معظمه�م م�ن األطف�ال.
عل�م  أس�تاذ  كيفيس�تو«،  »أرون  ويق�ول 
النفس: »إن كل زيادة بنس�بة 10 يف املائة يف 
معدالت ملكية األسلحة قابلتها زيادة بنسبة 
13 يف املائة يف مع�دالت ارتكاب جرائم القتل 
باألس�لحة النارية داخل املجتمع األمريكي، 
كم�ا ارتف�ع مع�دل القت�ل غ�ر املقص�ود 
بس�الح ن�اري بنس�بة 2 يف املائ�ة«. ولق�د 

اعتم�د الباحثون عىل بيان�ات تقارير مكتب 
التحقيقات الفيدرايل، التي تضم حوايل 90 يف 
املائ�ة من جميع جرائم القت�ل التي ارُتكبت 
يف جمي�ع الوالي�ات األمريكي�ة خ�الل م�دة 
املاضية.  ومنذ تويل الرئيس األمريكي دونالد 
ترام�ب رئاس�ة الوالي�ات املتح�دة ارتفعت 
عملي�ات القت�ل بش�كل ملح�وظ، ويع�زو 
خرباء وسياس�يون أن هذه الزيادة يف نس�بة 
عمليات القتل تعود لخطاب العنرصية الذي 
عززه ترامب. وُتعد ظاهرة العنف الداخيل يف 
الوالي�ات املتحدة من أهم وأخط�ر الظواهر 
التي تهدد األمن الداخيل، وهي بحسب بعض 
التقاري�ر؛ صاحب�ة أع�ىل نس�بة يف ارتكاب 
الجرائ�م بن جمي�ع دول العالم، وألس�باب 
مختلف�ة منه�ا انتش�ار األس�لحة وارتفاع 
معدالت الفقر والبطالة واإلدمان، يضاف إىل 

ذلك انتشار العصابات.

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

الغارديان: ممارسات الشرطة تتسبب بقتل الكثير من األميركيين 

تقرير: وكالتان بريطانيتان تدربان مسؤولي مخابرات السعودية واألمارات ومصر

بعد حادثة مقتل »جورج فلويد« المأساوية، اتحد الشعب األمريكي في جميع أنحاء البالد وخرجوا تحت مظلة واحدة للحد من العنف 
المجتمعي وبناء مجتمع أكثر عداًل وسالمًة، لكن بداًل من ذلك، نشهد اليوم موجة ضخمة من أعمال العنف وغياب القانون التي ال يبدو 

أنها ستنتهي في القريب العاجل. وما تزال متواصلة في جميع أنحاء الواليات المتحدة ضد العنصرية وسوء المعاملة التي يتعّرض لها 
األمريكيون من أصل أفريقي، في احتجاجات أشعل فتيلها موت المواطن األعزل »جورج فلويد« في 25 أيار اختناقا تحت ركبة شرطي 

أبيض أثناء توقيفه في مدينة مينيابوليس.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال الرئيس اإليراني حسن روحاني إن بالده ال ترفض التفاوض 

مع واشنطن، لكنها ال تسعى إىل حوار استعرايض.
وأضاف روحاني يف ترصيحات صحفية: “أمريكا طلبت منا اللقاء 

والتفاوض نحو 23 مرة خالل العامن والثالثة أشهر املاضية”.
وأكد أن »عىل الواليات املتحدة رفع العقوبات قبل أي مفاوضات«، 

موضحا أن “أي حوار مع أمريكا ينبغي أن يكون قائماً عىل رفع 
العقوبات أوالً عن طهران”.

وتابع روحاني :“األمريكيون أرسلوا لنا رقم هاتف لالتصال بهم 
وظنوا أننا لن نصمد أمام العقوبات سوى بضعة شهور وسنبادر 

باالتصال بهم”.
ولفت الرئيس اإليراني إىل أن “أمريكا ال تزال تمارس الضغوط 

علينا وأعاقت حصولنا عىل قرض من صندوق النقد الدويل ملكافحة 
كورونا”، الفتا إىل أن إيران ال تسعى إىل حوار استعرايض بل إىل حل 

حقيقي.

المراقب العراقي/ متابعة...
وصل�ت قوات تركية إىل أذربيجان، للمش�اركة يف مناورات عس�كرية 
مش�رتكة بن البلدين، بعد أي�ام من التصعيد بن الجيش�ن األرمني 

واآلذربيجاني يف إقليم قره باغ، وتبادل قصف مواقع عسكرية.
وأقيمت مراس�م الس�تقبال الجنود األتراك يف جرس أوميت عند معرب 
س�يديريك الحدودي لجمهورية نخج�وان عقب وصول القوة الرتكية 

إىل باكو بطائرة تابعة لسالح الجو الرتكي.
وتخل�ل املراس�م عزف للنش�يدين الوطني�ن الرتك�ي واألذربيجاني، 
تمركز بعدها الجنود األتراك يف الوحدات العسكرية يف العاصمة باكو 

ونخجوان.
وس�تتضمن املن�اورات اختب�ارات لجاهزي�ة الطائ�رات الحربي�ة يف 
البلدي�ن، وتش�مل مناط�ق باك�و العاصم�ة، ونخج�وان، وكنج�ه، 

وكوردمر، ويوالخ.
كما س�يتم خالل املناورات اختبار جاهزية الق�وات عىل تنفيذ أوامر 
القي�ادة العس�كرية، وإط�الق الن�ار من املركب�ات املدرع�ة واملدافع 

ومدافع الهاون “عىل أهداف افرتاضية للعدو”.

روحاني: أميركا طلبت منا 
اللقاء والتفاوض نحو 23 مرة 

خالل العامين الماضيين

قوات تركية تتحرك بشكل مفاجئ 
نحو دولة مجاورة

المراقب العراقي/ متابعة...
إن�ذار جديد أطلقته منظمة الصحة العاملي�ة فيما يخص فروس كورونا 
املس�تجد الذي أصاب أكثر من 16 مليون ش�خص، وحصد أرواح أكثر من 

650 ألف حول العالم منذ ظهوره بالصن يف كانون األول املايض.
وحذرت املنظمة العاملية، الثالثاء، من االستكانة يف مواجهة انتقال عدوى 
كورون�ا بالصيف يف نصف الكرة الش�مايل، وقالت إن ه�ذا الفروس ليس 

مثل االنفلونزا التي تتبع عادة أنماطاً موسمية.
ورصحت املتحدثة باس�م املنظمة، مارغريت هاري�س، يف إفادة صحافية 
عرب اإلنرتنت من جنيف: “الناس ال تزال تفكر يف مسألة املواسم. ما ينبغي 

أن نفهمه جميعاً أن هذا فروس جديد. وس�لوك هذا الفروس مختلف”.
ودع�ت هاريس إىل توخي الحذر يف تطبي�ق اإلجراءات إلبطاء العدوى التي 

تنترش عرب التجمعات الكبرة.
إىل ذلك حذرت من التفكر يف وجود موجات للفروس. وقالت: “س�تكون 

موجة كبرة واحدة. سوف تتفاوت علواً وانخفاضاً بعض اليشء، وأفضل 
م�ا يمكن فعله هو تس�طيح املوج�ة وتحويله�ا إىل يشء ضعيف يالمس 

قدميك”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن الزعيم الكوري الش�مايل، كي�م جونغ-أون، 
عن عزم بالده تعزيز قواتها العس�كرية باإلشارة 
إىل ” قدرة الردع النووي الذاتي“، بمناسبة الذكرى 

السنوية ال�67 النتهاء الحرب الكورية.
وأفادت وكالة األنباء املركزية الكورية الش�مالية 
الثالث�اء أن الزعي�م كي�م ذكر ذلك أثن�اء حضوره 
املؤتم�ر الس�ادس لقدام�ى املحارب�ن يف الح�رب 
الكورية، بمناس�بة الذكرى الس�نوية ال�67 ليوم 

الن�رص يف ح�رب تحرير الوط�ن وانته�اء الحرب 
الكوري�ة الت�ي اس�تمرت مل�دة 3 أع�وام )1950-
1953(. وق�ال كي�م يف بداي�ة خطاب�ه: ”بفض�ل 
قدرتن�ا املوثوق�ة والفعالة للردع الن�ووي الذاتي، 
ل�ن تكون هن�اك كلمة ح�رب م�ن اآلن فصاعدا، 
وستضمن األمن واملس�تقبل لبالدنا بصورة ثابتة 
وأبدي�ة“. وحول فرتة ال��70 عاما م�ا بعد حرب 
25 حزي�ران الكورية، قال: ” كانت هذه الفرتة قد 
اتسمت بمواصلة املواجهة الرشسة ضد العدوان، 

وال يمكن أن نصفها بأنها فرتة السالم إطالقا. بل 
اش�تدت املواجهة أمام تهدي�دات اإلمربيالية التي 

تمنع تطورنا وتسعى الحتالل بالدنا “.
وق�ال: ”كم�ا علينا امت�الك الق�وى الرادعة حتى 
ال تتك�رر ح�رب الخمس�ينات من الق�رن املايض 
وآالمها، فمضينا يف طريقنا لتطوير النفس كدولة 
نووي�ة دون استس�الم أمام العدي�د من الضغوط 
والتحدي�ات الت�ي يمك�ن أن تجع�ل دوال أخ�رى 
تنهار”، مربرا بذلك امتالك بالده األسلحة النووية.

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�رر مجلس الوزراء اللبناني، الثالثاء، تقديم ش�كوى إىل 
األمم املتحدة احتجاجا عىل االعتداء الصهيوني الذي وقع 
ي�وم االثنن. وذكرت وس�ائل إعالم لبناني�ة، أن “مجلس 
ال�وزراء قرر يف جلس�ته التي عقدت الي�وم يف قرص بعبدا 
برئاس�ة رئيس الجمهورية ميش�ال عون، تقديم شكوى 
إىل األم�م املتح�دة احتجاج�ا ع�ىل االعت�داء اإلرسائييل يف 

جن�وب لبن�ان”. وأدان الرئي�س اللبنان�ي ميش�ال عون 
“اعتداء الع�دو اإلرسائييل يف الجنوب واعت�رب ذلك تهديدا 
ملناخ االستقرار يف جنوب لبنان وخاصة وأن مجلس األمن 
سيبحث قريبا بتجديد مهام قوات اليونيفيل يف الجنوب”.

فيما ق�ال رئي�س الحكوم�ة اللبنانية حس�ان دياب، إن 
“إرسائيل اعتدت عىل سيادة لبنان مجددا وخرقت القرار 

1701 االثنن، عرب تصعيد عسكري خطر”.

الصحة العالمية تطلق إنذارًا جديدًا بشأن كورونا

زعيم كوريا الشمالية: الردع النووي سيضمن أمن بالدنا

أول تحرك رسمي من لبنان احتجاجا على االعتداء 
الصهيوني في الجنوب

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف تقرير ملوقع )ديكالسفايد( الربيطاني 
ان  االس�تقصائية  بالصحاف�ة  املتخص�ص 
وكالت�ي االس�تخبارات الداخلي�ة الربيطاني�ة 
 )MI6( ووكال�ة التجس�س الخارجي )MI5(
تق�وم بتدري�ب الجي�ل الق�ادم من مس�ؤويل 
املخاب�رات يف بعض من “اك�رب الديكتاتوريات 
القمعي�ة” يف العالم مثل الس�عودية واإلمارات 

ومرص.
وذك�ر التقري�ر أن ”مس�ؤولن بريطاني�ن يف 
اكرب وكالتن اس�تخباريتن يف الب�الد تقومان 

بتوف�ر التدري�ب ملس�ؤويل املخاب�رات يف تل�ك 
الدول عىل مدى العامن املاضين، حيث حرض 
كب�ار الجواس�يس الذين يمثل�ون أنظمة مثل 
الس�عودية واإلمارات وم�رص واألردن وعمان 
والكام�رون والجزائر دورة م�دراء املخابرات 
الدولي�ة مل�دة 11 يوًم�ا يف ع�ام 2019 ، كم�ا  
ش�مل الحض�ور كبار ضب�اط املخاب�رات من 
وكاالت األمن الوحشية الش�هرة يف باكستان 
ورسيالن�كا والهن�د وبنغالديش وأفغانس�تان 

ونيجريا”.
وأضاف أن ”وكالتي االس�تخبارات الربيطاني 

قد قدمت مؤخرا تدريبا إىل الضباط العسكرين 
الذين يمثل�ون املجلس العس�كري يف ميانمار 
واملعروف�ن بحملته�م الوحش�ية  وارت�كاب 

املجازر ضد مسلمي الروهينجا”.
مجموع�ة   تديره�ا  ”ال�دورات  أن  وتاب�ع 
تدري�ب املخاب�رات املش�رتكة )JITG( التابعة 
الربيطان�ي يف تشيكس�اندز، وه�ي  للجي�ش 
قاع�دة اس�تخبارات عس�كرية بريطاني�ة يف 
بيدفوردش�اير، ش�مال لن�دن، فيم�ا رفضت 
وزارة الدف�اع الربيطانية اإلجابة عن األس�ئلة 

التي تتعلق بطبيعة تلك الدورات التدريبية“.

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�د تقري�ر لصحيف�ة الغاردي�ان الربيطاني�ة 
الوالي�ات  يف  الس�ائد  العنرصي�ة  من�اخ  أن 
املتح�دة وممارس�ات الرشط�ة غ�ر النظامية 
تج�اه املحتجن وم�ن ذوي األص�ول األفريقية 

واآلسيوية يتسبب بقتل الكثر من الناس.
وذكر التقري�ر أن ”املجتمعات امللونة ناش�دت 
لعقود من الزمن السياسين وصناع السياسات 
يس�تطيعون  ال  بأنه�م  البيئي�ة  واملنظم�ات 
التنف�س كما هنف ج�ورج فلوي�د تحت ركبة 
الرشطي االبيض العنرصي، لكن تم تجاهلهم، 

والبني�ة  الس�وداء  املجتمع�ات  أن  والحقيق�ة 
والس�كان األصلي�ن كانوا دائما عرضة ألش�د 
امللوث�ات الس�امة فتًكا، ففي الوالي�ات املتحدة 
نظام فصل عن�رصي واقتصادي وبيئي تم من 
خالل ممارس�ات تقس�يم املناطق بش�كل غر 

عادل “.
وأض�اف أن ”ه�ذه اإلجراءات وضع�ت مناطق 
الس�كان املحلي�ن م�ن ذوي االع�راق الس�ود 
الحدي�د  مصاه�ر  م�ن  بالق�رب  واالس�يوين 
ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم واملحارق 
واملنش�آت البرتوكيماوي�ة، اىل جان�ب امللوثات 

املميت�ة القاتل�ة الت�ي تض�خ يف رئة الس�كان 
املحلي�ن كل ي�وم حي�ث تصب�ح تل�ك املناطق 

حقول قتل يوما بعد يوم”.
وتاب�ع أن ”مختل�ف الدراس�ات اش�ارت اىل أن 
ذوي األص�ول األس�بانية واآلس�يوين والهنود 
األفارق�ة  األمريكي�ن  وخاص�ة  األمريكي�ن 
يواجهون مخاطر أعىل لألذى بما يف ذلك الوفاة 
املبكرة نتيج�ة تلوث الهواء، حيث يعيش حوايل 
74 مليون شخص ملون، أو 57٪، يف مقاطعات 
فاش�لة أو تعاني تلوث الجسيمات، مقارنة ب� 

38٪ من البيض”.
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كثريون ه�م الفنانون واألدب�اء الذين أفنوا أعماره�م وهم يصدحون 
بح�ب الوطن وااللتصاق برتبته واالنتماء اىل أرضه، فما من ش�اعر إال 
كان له الوطن ملهما يسطر يف حبه والوالء له أجمل قصائده وأروعها، 
ومام�ن كاتب او ق�اص او راٍو إال تغزل بكل ما يمت بصلة اىل مكونات 
وطن�ه، وكم قص لنا التاريخ قصصا بذل�ك حتى من جار عليه وطنه، 

وعانى من العيش فيه كما قال شاعرنا:
بالدي وإن جارت عيل عزيزة

وقومي وإن شحوا عيل كرام  
ونستشف من اآليبني اىل العراق من بلدان كانوا قد هاجروا اليها بطوع 
إرادته�م، ما يغن�ي عن التعلي�ق والتعليل ب�أن أرض الوط�ن هي األم 
ال�رؤوم التي الغنى ع�ن أحضانها. ولطاملا عاد أولئك املس�افرون رغم 
عيشهم الرغيد يف بالد املهجر، ليعزفوا عىل أوتار أرضهم التي فارقوها 
يف وقت ما ألحانا دافئة تس�تكن اليها نفوسهم. ويف عراقنا بلغت أعداد 
املهاجري�ن رقما مه�وال، ومألوا مش�ارق األرض ومغاربه�ا بحثا عن 
األم�ن واألمان والرزق والعيش الهني، وكان حريا ببلدهم أن يوفر لهم 
كل ه�ذه الحق�وق. ورغم هذا كله بقي الرجوع الي�ه غايتهم وهدفهم 
والًء وانتم�اًء له، ومن املؤكد ان ال�والء للوطن يجري يف عروق املواطن 
الصدوق مجرى الدم، إذ من غري املعقول أن يس�اق اليه املواطن سوقا 
إجباريا، فالنزيه وال� )رشيف( يس�مو ويعلو إحساس�ه باالنتماء عىل 

كل املشاعر واالعتبارات من حيث يدري واليدري.
   ي�روى ان نابلي�ون عندما ش�ن حربه عىل الباني�ا، كان هناك ضابط 
الباني يتس�لل بني الفين�ة واألخرى اىل نابليون بوناب�رت قائد الجيش 
الفرن�ي، يفيش ل�ه ارسار وتحركات الجيش األلبان�ي، وبعد ان يأخذ 
نابليون مايفي�ده من أرسار عدوه، يرمي لهذا الضابط رصة نقود عىل 
األرض ثمن�ا لبوح�ه بأرسار جيش�ه. ذات يوم وكعادت�ه بعد ان رّسب 
الضاب�ط لنابليون معلومات مهمة، هّم نابليون برمي رصة النقود له، 
فم�ا كان من الضابط إال ان قال: يا س�يادة الجن�رال، ليس املال وحده 
غايتي، فأنا أريد أن أحظى بمصافحة القائد العظيم نابليون بونابرت.. 
ف�رد عليه نابليون: »أما النقود فقد أعطيتك إياها كونك تنقل يل أرسار 

جيشك، وأما يدي هذه فال أصافح بها من يخون وطنه«. 
من هذا املوقف تتكش�ف لنا خس�ة من ال يكّن لبل�ده الوالء كل الوالء.. 
والذي ذكرني بنابليون هو ما يحدث يف س�احة العراق عىل يد ساس�ة، 
اتخ�ذ بعضهم م�ن الع�راق -وهم عراقيون- س�وقا لتجارة ووس�يلة 
لرب�ح وطريقا ملآرب أخرى، نأوا بها عن املواطنة والوالء للوطن، مآرب 
ألجناب وأغراب ليس�وا حديثي عهد باطماعه�م يف العراق، فهم أناس 
ال أظنه�م يختلفون عن ذاك الضابط األلباني الخائن، الس�يما بعد ان 
س�لمهم العراقي الجمل بما حم�ل، وحّكمهم بامره متأمال بهم الفرج 

لسني الحرمان التي لحقت به، فحق عليهم بيت الشعر القائل:
إذا أنت حّملت الخؤون أمانة

فإنك قد أسندتها رش مسند  
  وباس�تطالع ماجرى يف العراق خالل الس�نوات السبع عرشة األخرية، 
يتبني لنا كم هو بليغ تأثري خيانة املبادئ والقيم، السيما يف الشخصيات 
القيادي�ة يف مفاص�ل البل�د الحساس�ة، فهل عل�م الخائن�ون ماالذي 
س�يرتكونه من آثار وعواقب وخيمة، تنسحب أرضارها عىل العراقيني 
برشائحه�م جميعه�ا، وعىل البل�د بجوانب�ه كله�ا؟ وبالنتيجة يكون 
قدره�م كقدر الضاب�ط األلباني، فتح�رم إذاك مصافحتهم لنجاس�ة 
أفعاله�م ودن�اءة نياتهم وس�وء عواقبها! وهل هم ع�ىل علم أن أخس 
أش�كال الخيانات هي خيانة الوطن؟ فقد اندرجت يف قوانني العقوبات 
لجميع األمم الحارضة واملندرس�ة تحت مس�مى »الخيانة العظمى«. 

وقد أقرت األمم كلها عقوبة اإلعدام جزاًء وفاًء بحق املدان بها.

الخيانة العظمى

عيل عيل

بقلم/ د . معتز محي عبد الحميد
أدى هجوم الجيش األرميني باألس�لحة الثقيلة ، 
عىل منطق�ة »توفوز« الحدودي�ة بأذربيجان، إىل 
تغي�ري أجندة العالم بش�كل مفاجئ، وتس�بب يف 
ظه�ور س�يناريوهات حرب إقليمي�ة مرة أخرى 

عىل الساحة.
كال الجانبني تكبدا خس�ائر فادح�ة يف الهجمات 
املتبادل�ة، التي ب�دأت ظهرية 12 تم�وز الجاري، 
وتراجعت ش�دتها اعتبارا م�ن 15 تموز ، مقابل 
ذل�ك دمرت الن�ريان املض�ادة ألذربيج�ان مراكز 
الرشط�ة التابعة ألرميني�ا يف النواحي التي قامت 

أرمينيا بالهجوم عليها.
األخ�رية  األي�ام  خ�الل  االش�تباكات  وأس�فرت 
ع�ن  مقتل الع�رشات ، م�ن الجن�ود األرمينيني،  

واستشهاد اذريني بحسب مصادر أذرية.
وتحت�ل أرمينيا من�ذ عام 1992، نح�و 20 باملئة 
م�ن األرايض األذرية، التي تض�م إقليم »قره باغ« 
محافظ�ات  و5  محافظ�ات(،   5 م�ن  )يتك�ون 
أخ�رى غربي البالد، إضافة إىل أجزاء واس�عة من 

محافظتي »آغدام«، و«فضويل«.
ردود االفعال الدولية 

رد الفع�ل األقوى ع�ىل الهجم�ات األرمينية جاء 
م�ن قب�ل تركي�ا؛ إذ أدان الرئي�س الرتك�ي رجب 
طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاووش 
أوغلو، ، هجم�ات أرمينيا، ودعي�ا دولة االحتالل 
الحرتام القانون الدويل ومغادرة األرايض املحتلة.

خارجيت�ه  ووزي�ر  أردوغ�ان  الرئي�س  وش�دد 
تش�اووش أوغلو، ع�ىل وقوفهما بش�دة وبكافة 
اإلمكاني�ات املتاحة إىل جان�ب أذربيجان يف كافة 

الوسائل التي ستلجأ لها لتحرير أراضيها.
عقب ذلك توالت ردود الفعل من الدول واملنظمات 
حول العالم، إذ دعت روس�يا الطرفني إىل االمتثال 
لوق�ف إطالق النار، وأعلنت أنه يمكنها التوس�ط 
ب�ني الطرف�ني إذا لزم األم�ر، كما دع�ت الواليات 
املتح�دة وبريطاني�ا الدولت�ني لضب�ط النف�س.

وأدانت باكس�تان بشدة هجمات أرمينيا وأعربت 
عن دعمها ألذربيجان، وأعربت إيران عن أس�فها 
للخس�ائر التي وقع�ت ودعت الطرف�ني إىل وقف 

إطالق النار، ودعمت وحدة األرايض األذرية.
ودعت كل من أوكرانيا ومولدوفا إىل ضبط النفس 
والحفاظ عىل وحدة األرايض األذربيجانية وتنفيذ 
ق�رارات مجلس األم�ن التابع لألم�م املتحدة رقم 
822 و853 و874 و884، الت�ي تطال�ب أرميني�ا 

بإنهاء احتاللها لألرايض األذربيجانية.

وأعربت كل من األمم املتح�دة واالتحاد األوروبي 
ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومنظمة حلف 
شمال األطلي »الناتو«، ومنظمة معاهدة األمن 
الجماع�ي )أرمينيا عضوا فيه�ا(، عن انزعاجهم 
م�ن انته�اك وقف إط�الق النار عىل الح�دود بني 

الدولتني.
»املشكلة املجمدة«

ال�راع عىل الحدود ب�ني أذربيج�ان وأرمينيا لم 
يكن مفاجأة بالنسبة ملن يعرفون تاريخ املنطقة 
والوترية التي أصبح عليها الوضع اآلن، وما تخلل 
مرحلة وقف إطالق النار و«عملية الس�الم« التي 

تلتها.
ففي عام 1992 احتل�ت أرمينيا، التي كانت أكثر 
اس�تعداًدا يف املرحلة األوىل م�ن الحرب )مدعومة 
من الكادر املدرب ملنظمة أصاال اإلرهابية، إضافة 
والدبلوم�ايس  واالقتص�ادي  العس�كري  للدع�م 
الكب�ري للغاي�ة لها( حوايل 20 باملئ�ة من األرايض 

األذربيجانية.
واتخ�ذ مجلس األمن ال�دويل واملنظم�ات الدولية 
األخرى ق�رارات تدين االحت�الل وتطالب بإنهائه 
عىل الفور دون قيد أو رشط، ومع ذلك، لم تمتثل 
أرميني�ا للق�رارات وال التفاق وقف إط�الق النار 

املوقع يف أيار لعام 1994.
واعتق�دت أرميني�ا أنها س�ُتبقي أذربيجان تحت 
الضغط مع احتمالية غزو واس�ع النطاق وش�ن 
هجم�ات جدي�دة عليه�ا وأنه�ا يمك�ن أن تمنع 
بدع�م  أراضيه�ا  إلنق�اذ  أذربيج�ان  مح�اوالت 

عسكري من روسيا.
كل الق�وى املهمة الت�ي لها مصال�ح وتأثري عىل 
املس�ألة يف املنطقة حاولت االس�تفادة من املأزق 

والتفاوض مع األطراف حول مشكلة االحتالل.
ولهذا الس�بب، تم تعريف مشكلة احتالل أرمينيا 
لألرايض األذربيجانية )مسألة »قره باغ« باسمها 
القصري والشائع( بأنها »املشكلة املجمدة« مثلها 
يف ذل�ك مث�ل العدي�د م�ن املش�اكل يف الجغرافيا 

السوفيتية السابقة.
وبع�د تدخ�ل روس�يا يف جورجي�ا يف آب 2008، 
أصب�ح م�ن الواض�ح بش�كل كبري أن »املش�اكل 
املجمدة« لم يتم تجميدها بالفعل وأن هذا الوضع 

يشكل خطرًا كبريًا.
وُزعم أنه س�يتم تكثيف املحاوالت الرامية إىل حل 
املش�كلة، حت�ى أن�ه كان من املتوق�ع أن يضمن 
االتف�اق ال�ذي ت�م توقيعه بوس�اطة روس�ية يف 
2 ترشي�ن الثان�ي 2008 يف ق�ر »م�ني دورف« 

بالق�رب من موس�كو وقًفا إلطالق النار بش�كل 
كبري.

فألول م�رة، أع�رب الطرف�ان أنهما س�يلتزمان 
بالوسائل السلمية يف حل املشكلة بوثيقة موقعة 
من روسيا، إال أن املثري لالهتمام هو أن انتهاكات 
وقف إطالق النار التي تس�ببت يف خسائر فادحة 
يف السنوات األخرية حدثت أثناء أو بعد املفاوضات 

بني الطرفني مبارشة.
فاملحادث�ات رفيع�ة املس�توى الت�ي أجري�ت يف 
حزيران 2010، آب 2014، ترشين الثاني 2014، 
كان�ون األول 2015 اقرتن�ت بانته�اكات لوق�ف 

إطالق النار تسببت يف خسائر كبرية للجانبني.
لك�ن يف غض�ون أيام قليل�ة، كانت األم�ور تعود 
لسابق عهدها، وبعد اتفاق وقف إطالق النار عام 
1994، وقعت أكرب الراعات حتى اآلن يف نيسان 

.2016
ع�ىل  أذربيج�ان  ردت  الراع�ات  تل�ك  خ�الل 
يف  أذربيج�ان  وتس�ببت  أرميني�ا،  اس�تفزازات 
خسائر كبرية للطرف اآلخر، وأنقذت أيًضا بعض 
أراضيه�ا م�ن احتالل أرميني�ا، وحقق�ت تفوقاً 
معنوي�اً للمرة األوىل يف الح�رب الدائرة منذ ثالثني 

عاًما، ما أزعج أرمينيا وأنصارها.
ومن�ذ اتف�اق وق�ف إطالق الن�ار ع�ام 1994 لم 
تتوقف االش�تباكات قط، وسط اتهامات متبادلة 
من الطرفني باملسؤولية، إال أن أذربيجان أصبحت 
العس�كرية واالقتصادي�ة  الناحي�ة  أق�وى م�ن 

والدبلوماسية مقارنة بأوائل التسعينات.
»اسباب العدوان االرمني  يف توفوز«

تعت�رب أذربيج�ان بق�اء أراضيها تح�ت االحتالل 
وال  ال�دويل،  للقان�ون  مخالف�اً  أم�راً  األرمين�ي 
يتناسب مع العالقات العس�كرية والدبلوماسية 

واالقتصادية واإلمكانات األخرى لكال الدولتني.
وه�ذا يعن�ي أن ألذربيح�ان الح�ق والق�درة عىل 
تحري�ر أراضيها م�ن االحتالل األرمن�ي يف الوقت 
الذي تراه مناس�باً وذلك يف إطار الحق املرشوع يف 
الدفاع ع�ن النفس وفقاً للم�ادة 51 من اتفاقية 

األمم املتحدة.
وت�رى أرميني�ا أن س�ري األم�ور بهذه الش�اكلة 
محفوف باملخاطر بالنسبة لها، وتحاول استفزاز 
أذربيج�ان لضم�ان تحجيم قدرته�ا املتزايدة من 
خالل نش�وب ح�رب تش�ارك فيها روس�يا، وقد 
يكون هذا الس�بب يف هج�وم أرمينيا من منطقة 

حدودي�ة مختلف�ة ه�ذه امل�رة كمنطق�ه توفوز 
الغنية بالثروات الطبيعية والغاز 0

ويمك�ن إرج�اع أس�باب انته�اك أرميني�ا لوقف 
إطالق الن�ار، إىل رغبتها يف التخل�ص من النتائج 
التي تمخضت عنها حرب نيس�ان 2016، وإزالة 
اآلثار النفسية السيئة التي نجمت عنها، وعكس 

الراع السيايس الداخيل املوجود بداخلها.
كما  ان املس�الة  يف رأي املحللني  ليست يف احتالل 
مرتف�ع  بل كان الهدف احت�الل اجزاء كبرية من 
محافظ�ة  توفوز  التي تع�رب من خاللها خطوط 
النف�ط والغ�از اىل اوروب�ا وهذا مامل�ح اليه نائب 
رئيس رشكة س�وكار االذري�ة يف كلمة القاؤها يف 
مؤتمر دويل قبل ايام حيث ذكر يف كلمتة 00) يجب  
النظ�ر يف هذا الع�دوان كمحاولة للس�يطره عىل 
خط�وط النفط والغاز والط�رق املؤديه اىل الغرب 
00خصوصا ليس من املصادفة  شن هذا الهجوم  
قبل البدء يف نقل الغاز الذربيجاني اىل اوربا (  هذا 
وق�د اعلنت م�رارا أرمينيا  عىل انها س�وف تدمر  
البنية التحتي�ة النفطية الذربيجان  وتد مري اكرب 
خ�زان للمي�اة يف املنطقة  وهو مايع�رف  بخزان 
) مينكجوي�ر ( واملحط�ة الكهربائية التي تحيط 

ب�ة0 كما تح�اول أرمينيا رضب الق�درة املتزايدة 
ألذربيج�ان يف املحاف�ل الدولي�ة ،  بع�د ان وثقت  
عالقته�ا االخرية م�ع االتحاد االورب�ي واالقرتاب 
والتفاه�م ع�ىل توقيع اتفاقية التفاهم املش�رتك 
ب�ني الجانب�ني 0 من خالل الزج به�ا داخل حرب 
واس�عة )تقف فيها روس�يا إىل جانب أرمينيا من 

الناحية العسكرية(.
وتكم�ن مش�كلة ق�ره ب�اغ، يف أنه�ا أداة مهم�ة 
لروسيا من أجل الحفاظ عىل فعاليتها يف منطقة 
القوق�از، لذل�ك، ال ترغب روس�يا يف أن يتم حلها 
بالكام�ل، أي أنه�ا ال ترغب يف القض�اء عىل هذه 

األداة.
وم�ن أه�م األس�باب الت�ي منعت تضخ�م ونمو 
الراع حتى فرتة قريبة، صعوبة أن ينش�ب بني 
الطرف�ني نزاعاً يحق�ق فيه أحد الطرف�ني تفوقاً 
ع�ىل اآلخ�ر بش�كل يخالف رغب�ة روس�يا، التي 
تخىش مواجهة مش�اكل جديدة بسبب أذربيجان 
أثن�اء تعاملها م�ع الكثري من املش�اكل األخرى، 
إضاف�ة إىل رغب�ة أذربيج�ان يف أال تخ�وض حرًبا 

تشارك فيها روسيا يف هذه املرحلة.
»الجديد يف املوقف الرتكي«

ومع دخول تركيا بفاعلية يف األزمة األذرية، أصبح 
هن�اك خطراً عىل من يرغبون يف بقاء الوضع عىل 
ش�اكلة »ال حرب وال س�الم« وبصفة خاصة عىل 
أرمينيا والقوى الخارجية التي تدعمها عس�كريا 

وترغب يف إفشال عملية التوصل إىل حل.
التريح�ات الرتكي�ة بع�د اش�تباكات 12 تموز 
الج�اري، غرّيت موازي�ن اإلمكانيات العس�كرية 
أذربيج�ان  ب�ني  واالقتصادي�ة  والدبلوماس�ية 
وأرميني�ا لصالح أذربيج�ان، وذلك مقارنة بفرتة 

التسعينيات.
وبينم�ا كانت مش�كلة احتالل أرميني�ا لألرايض 
األذربيجانية قديماً بمثابة فرصة للقوى التي لها 
مصالح وتأثري عىل بل�دان املنطقة، أصبحت اآلن 

مصدر خطر عليها.
ولذل�ك فإن وضع »ال حرب وال س�الم« بالنس�بة 
للق�وى الت�ي تح�اول االس�تفادة من ع�دم حل 
املش�اكل املوجودة يف منطقة جن�وب القوقاز، لم 

يعد هو الوضع الصحي مثلما كان يف السابق.
فاندالع حرب واس�عة ب�ني أذربيجان وأرمينيا قد 
يؤدي إىل نفاد اإلمكانات الخاصة بالقوى الكبرية 
يف املنطقة كروس�يا وتركيا وإي�ران، وقد تضطر 
إىل فق�دان مصالحها الهام�ة املوجودة يف مناطق 

أخرى كسوريا وليبيا.

»الصراع المنسي« .. بين أذربيجان وأرمينيا يتجدد مرة اخرى بعد ان كان »مجمدًا«

تساُرع قضية سرقة األرض الفلسطينية 

بقلم/حسن الفي 

بقلم/ محمد عبد املحسن الخفاجي
قبل أيام تملكني العجب واألس�ف وأنا أشاهد عىل 
قن�اة الرشقي�ة برنامج�اً لإلعالمي ع�يل الخالدي 
عرض في�ه تفاصي�ل جريمة بش�عة قامت فيها 

املتهمة بقتل طفليها الرضيعني التوأمني.
حلقة الربنام�ج هذه التي رّوجت له�ا القناة عىل 
مدى أيام قبل موعدها عرضت مرسح الجريمة يف 
س�طح دار العائلة حيث وضع�ت املتهمة طفليها 
يف خ�زان املاء ليموتا غرقاً، وعرضت املتهمة وهي 
تع�رتف بجريمتها بلس�انها، ولم يق�ف الربنامج 
عن�د هذا ب�ل صورت عدس�ته غرفة ن�وم املتهمة 
وح�اورت زوجه�ا ووالد زوجه�ا ووالدته بش�أن 

ظروف الجريمة وما يحيط بها .
والغري�ب أن مقدم الربنامج جعل نفس�ه محققاً 
ح�ني راح يس�تجوب املتهمة وه�و يتصفح ملف 

)بوك�س فايل( عىل أن�ه ملف القضية يف مش�هد 
تمثييل بائس !.

يف البدء ظهر الخالدي وهو يطلب من مدير رشطة 
مكافح�ة اإلجرام يف املدينة أن يس�تأذن له قايض 
التحقيق ليتمكن من اللقاء باملتهمة، فكان له ذلك 

!، ومىض الستجوابها والشهود يف القضية.
ال أدري كيف أذن القايض ملقدم الربنامج بتصوير 
املتهمة وإعالن هويتها وعرض أقوالها أمام الرأي 
الع�ام والقضية ما تزال يف ط�ور اإلتهام ولم ينتِه 

التحقيق بعد.
أصول التحقيق تتطلب عدم التأثري عىل املتهم.

واألص�ل يف التحقي�ق أن يك�ون رسياً وال يس�مح 
بحض�وره أو اإلط�الع ع�ىل أوراق�ه لغ�ري اإلدعاء 
الع�ام وأط�راف القضية ومحاميهم ، وال يس�مح 

باستنساخ أوراقه إال بإذن القايض املختص.

وقضية كهذه، تمس سمعة أرسة يجب أن ال تكون 
وسيلة لإلثارة وكسب مشاهدي قناة تلفزيونية.

ويف قضي�ة كه�ذه أول م�ا يحتل اهتم�ام القايض 
اللبيب دراس�ة الحالة النفسية والعقلية للمتهمة 
بمس�اعدة األطباء ألن م�ن غري الطبيع�ي أبداً أن 
تقت�ل أم طفليه�ا الرضيع�ني، ولذل�ك ال ينبغ�ي 
الت�رسع وإظهار املتهمة بمظهر الش�يطان، فقد 
تكون مختلة عقلياً، وعندها تنتفي مس�ؤوليتها، 

فلماذا هذا التجاوز والترسع؟.
ال ننك�ر أن ع�رض الجرائ�م ضمن حدود ليس�ت 
ضارة يس�اهم يف التوعية والوقاي�ة من الجريمة، 
ولك�ن ع�ىل اإلعالم�ي أن يفه�م ح�دود دوره يف 
توعية كهذه وال يتخذ آالم الناس س�بيالً إىل اإلثارة 
والش�هرة، وعىل املحققني أن يس�توعبوا األصول 

التي وضعها القانون ملنع التأثري عىل العدالة.

بقلم/ زهري الفتالوي
رس�الة مهمة وبالغ�ة الخطورة نروم 
توجيه�ا اىل  رئي�س مجل�س ال�وزراء 
امل�وت  وه�ي  الكاظم�ي  مصطف�ى 
املجان�ي بدم بارد الذي يواجه عرشات 
املواطن�ني يوميا بس�بب ردائه الطرق 
والجس�ور والضحية املواطن العراقي 
املسكني . التنسيق واملتابعة والتعاون 
معدوم بني مديرية املرور وامانة بغداد 
، ووزارة االعم�ار واالس�كان وي�كاد 
ال يذك�ر وكل دائرة ترم�ي االتهامات 
واالهمال والفس�اد عىل االخرى ونحن 
ومجل�س  ال�وزراء  مجل�س  نطال�ب 
النواب لجن�ة الخدمات ون�واب بغداد 
اىل حلحلة هذا الركود الجامد ومعرفة 
اي�ن تذه�ب تل�ك امللي�ارات الوف�رية 
املواط�ن ويس�تمر  والكث�رية يحل�ب 
الق�ط بحج�ة اي�رادات للحكومة وال 
نعلم اي�ن تقع الحكوم�ة واين تذهب 
االم�وال وهي بعن�وان اعم�ار الطرق 
ه�ذا  ش�اهدت  امام�ي  والجس�ور. 
الح�ادث امل�روع يف مرك�ز املدين�ة يف 
منطقة الكاظمية بني س�احة عدن اىل 
بوابة بغداد س�يارة كي�ا حمل محملة 
بكارتون�ات البي�ض وتفاجا الس�ائق 
بوج�ود حفري�ات و«عكر وطس�ات« 
وهن�اك  البي�ض  صنادي�ق  وط�ارت 

سيارات مرسعة  وتصادمت وحصلت 
الحوادث املرورية املؤسفة بسبب هذه 
الحفري�ات التي ال تكل�ف امانة بغداد 
اكث�ر من )500 دوالر(  بني االس�فلت 
والفارشه«كرس�ته وعمل« ولكن اين 
الضمري وامينة بغداد معلقة يف برجها 
العاج�ي وال يهمه�ا املواطن البغدادي 
سواء مات بسبب الحفريات او بسبب 
نق�ص الخدمات واغطي�ة املجاري ال 

وجود لها وبحجة مرسوقة ! واالموال 
ترسق يف مديريات امانة بغداد وذكرى 
عل�وش ت�ربر الفس�اد والفش�ل وهذا 
قدر اهايل بغ�داد وال امني رشيف جاء 
وقدم الخدمات ونفذ املخططات فقط 
الكذب والتسويف وال تنفيذ للمشاريع 
الواق�ع  ارض  ع�ىل  االس�رتاتيجية 
وه�ذه امل�دن الجدي�دة محروم�ة من 
الخدمات وتواج�ه االهمال واالنقاض 

واالزب�ال ب�دال النظاف�ة وتقديم بقية 
الخدم�ات واملش�اكل قائم�ة بجانبي 
الك�رخ والرصافة يف الش�تاء االطيان 
واالوح�ال ويف الصي�ف االتربة والغبار 
وكثرت الجرذان وامين�ة بغداد ذكرى 
علوش تب�ارك هذه الخطوات فاألمينة 
أعض�اء مجل�س  قب�ل  متهم�ة م�ن 
النواب السابقني بعدم السماح للجان 
املختصة بمراقب�ة ادائها وعمل دوائر 

بغ�داد  العاصم�ة  األمانة.فس�كان 
يعان�ون من س�وء الخدم�ات وتلوث 
مياه الرشب وانعدام الطرق وانتش�ار 
النفاي�ات ما حّولها اىل مدينة منكوبة 
بسبب فشل أمينة بغداد ذكرى علوش 
يف ادارة ناجح�ة لبغ�داد .  النفاي�ات 
وطرق التخلّص منها أصبحت معاناة 
يومي�ة يعان�ي منها س�كان املناطق 
القريبة من مكبات النفايات , اطراف 

بغ�داد  وخاص�ة يف منطق�ة البلديات 
والتاج�ي  حيث يعم�ل القائمون عىل 
املكب بعد ف�رز النفايات بحرقها مّما 
تس�بب بانبعاث غ�ازات س�امة تؤثر 
يف صح�ة املواطنني الصحي�ة والبيئية 
وكثرة الرسطانات. ويرى مختصون، 
بغ�داد  االنج�ازات ألمان�ة  ان غي�اب 
وعدم محاس�بتها , فض�ال عن تداخل 
الصالحيات م�ع محافظة بغداد جعل 
املواطن يتس�اءل عن عدم مس�اءلتها 
قانونيا , خاصة انها اخفقت يف عملها 
, والتس�اؤل عن مص�ري مرشوع قناة 
الجي�ش وت�رك امل�دن الجدي�دة بدون 
خدم�ات وهناك أموال كبرية تخصص 
المانة بغداد ولكن يتم الهدر والرسقة 
. وق�د عّول   س�كان بغ�داد  مرشوع 
تطوي�ر قناة الجيش جان�ب الرصافة 
الكث�ري كون�ه سيس�مح بمس�احات 
كبرية خرضاء وأخرى ترفيهية , إال ان 
ه�ذا امللف أهمل من قب�ل أمينة بغداد 
وإتالف البنى التحتي�ة له بحجة عدم 
وج�ود تخصيصات , علم�اً ان واردات 
األمان�ة تف�وق واردات خمس وزارت 
ولكن سوء االدرة والهدر والرسقة هو 
االنجاز الوحيد لذكرى علوش وننتظر 
املزيد  هذه رس�الة اىل رئي�س الوزراء 
ومن يعنيه االمر بمتابعة الخدمات  يف 

بغداد واستجواب ذكرى علوش  .   

ما هكذا ُتعرض الجرائم يا قناة الشرقية

الموت بسبب الطرق والجسور .. والمليارات تحرق 
بمديرية المرور !



لتدعي�م  املين�اء  إدارة  تس�عى 
صفوف الفريق بتعاقدات جديدة، 
تحضريا ملنافسات املوسم املقبل.

واملفاوضات جارية مع 4 العبني 
هم عماد محسن العائد من رحلة 

اح�راف مع اله�ال الس�وداني 
وعدي ش�هاب العب الكرخ وعبد 
العباس إي�اد العب النفط وطيف 

عماد العب الكهرباء.
ملراح�ل  املفاوض�ات  ووصل�ت 

قريب�ا  املين�اء  وب�ات  متقدم�ة 
جدا م�ن التعاق�د م�ع الاعبني، 
حيث أبدى امل�درب الروماني تيتا 
فالريي�و رغبت�ه بض�م الرباع�ي 

الجديد للفريق.

واقرب الفريق من حسم القائمة 
ني�ة  وهن�اك  للفري�ق  النهائي�ة 
للتعاقد مع الع�ب محرف جديد 
الس�رياليوني  غي�اب  لتعوي�ض 
ش�يكا فوفانا ال�ذي انتقل لنفط 

الوسط.
حاف�ظ  املين�اء  أن  إىل  يش�ار 
ع�ى جمي�ع العبي�ه ول�م يمنح 
االس�تغناء ألي العب من املوسم 

السابق.

الميناء يقترب 
من حسم اربع 

صفقات جديدة  االربعاء 29 تموز  2020 
العدد 2387 السنة العاشرة

6الرياضية

بين ركام األخبار المثيرة أو المحبطة التي تتساقط 
علينا على مدار الساعة، استوقفني خبر رأيت فيه 

المضمون والعمق والفائدة، وفيه أيضا العبرة 
التي تكمن في التفاصيل! 

فقد شرعت شبكة سكاي إيطاليا وهي واحدة من 
أكبر شركات اإلنتاج في أوروبا وحتى على امتداد 
العالم، في تنفيذ مسلسل تلفزيوني عن نجم الكرة 

اإليطالي فرانشيسكو توتي الذي تشير الوثائق 
واإلحصاءات إلى أنه واحد من أكثر الملهمين على 
امتداد تاريخ الكرة اإليطالية، كما أن حياته حافلة 

بأرقام قياسية ال يمكن ألي العب مهما بلغت 
موهبته أو شهرته أن يبلغها بسهولة! 

توتي ال�ذي توّهجت موهبته يف مراكز اللعب وس�طاً وهجوماً 
س�واء مع روم�ا أو منتخب إيطاليا، يعّد نموذج�اً نادراً حقاً يف 
حب�ه ووالئه ووفائ�ه، وهي املفردات الت�ي نتداولها دوما حني 
نتحدث ع�ن ارتباط الاعبني بأنديتهم حّد العش�ق.. ففي عام 
1989 ج�اء إىل ن�ادي روما وه�و الثالثة عرشة م�ن عمره فتّم 
ضم�ه إىل فريق الش�باب، وه�ي أوىل محطات التأل�ق املبكر يف 
عمره، ويف عام 1993 دخل س�جل الفري�ق األول يف النادي ولم 

يتم بعد السابعة عرشة من عمره! 
وهك�ذا توالت األرقام القياس�ية يف حياة )املل�ك( حتى اللحظة 

التي ودع فيها الك�رة عام 2017، ومن 
هن�ا تبدأ األح�داث القاس�ية يف حياته، 
وم�ن هنا أيض�ا تب�دأ قصة املسلس�ل 
بحلقات�ه الس�ت التي ترص�د مكابدات 
النجم الكبري واألشهر املُرّة التي عاشها 
يف الن�ادي بع�د أن كان صانع�ا للف�رح 

واإلنجاز فيه! 
يبدو توتي متفّردا يف األمد الزمني الذي 
لعب فيه الكرة ضمن الكالتش�يو، فقد 

ارت�دى قميص نادي )الذئ�اب( روما عى م�دى أربع وعرشين 
س�نة.. ه�ذه حقيقة مدهش�ة وصادمة يف الوقت نفس�ه حني 
نتح�دث ع�ن أج�واء االح�راف وتقلبات�ه وعروض�ه وطلباته 

وأرقامه ومغرياته الخيالية! 
لق�د رف�ض توتي م�ن دون نق�اش عروض�ا من ري�ال مدريد 
وبرشلونة وميان واإلنر ومانشسر يونايتد واألرسنال، وفّضل 
البقاء يف دياره )روما(، ولم يترّسب امللل إىل نفسه أو قلبه وهو 
يمثل النادي أربعا وعرشين س�نة كان فيها ثاني أفضل هداف 
يف تاري�خ الدوري االيطايل )250 هدف�ًا(، ولديه )316 هدفاً( يف 
كل املسابقات.. أي وفاء يمكن الحديث عنه بعد هذا الذي قدمه 
توتي لفريقه رافضاً التخيل عنه حتى عندما كان الفريق يتعثر 

بينما كان هو كاعب يف علياء شأنه! 
كل ه�ذه الحقائ�ق وغريها، لن تك�ون موضع البن�اء الدرامي 
للمسلس�ل الجديد، وإنما س�تكون التمهيد املوجز والرسيع ملا 
ح�دث بعد االعتزال، فاملسلس�ل س�ريوي تفاصيل س�نتني من 
املعاناة عاش�ها فرانشيس�كو توت�ي حني عم�ل يف اإلدارة ولم 
يجد التقدير الكايف الذي يتناس�ب مع منجزاته الفريدة للفريق 
وجمهوره وتاريخه، يف حني كان تتحكم يف القرار داخل مجلس 
إدارة النادي ش�خصيات تمل�ك النفوذ املايل ولم تن�زل يوماً إىل 
مي�دان الكرة لتدرك حجم ما قدمه توت�ي لقرابة ربع قرن من 

اللع�ب لروم�ا.. روم�ا وح�ده!
يقول املمثل اإليطايل املبدع بيرو كاستيليتو يف حديث لصحيفة 
)إل رومانيس�تا( التي تنطق بلس�ان فريق الذئاب وعشاقهم: 
عش�ت جانباً من معاناة توتي لدى دخوله العمل اإلداري.. لدّي 
الكث�ري من التفصيات حول األش�هر الصعب�ة التي واجهها يف 
العم�ل مع اإلدارة، ويس�عدني أن يتوىل املسلس�ل إيصالها عرب 
حلقات ست.. املسلسل اعتربه تكريما لتوتي ولكل نجم برع يف 
ميدانه وكان مصدراً للبهجة، قبل أن تنقلب املعايري ويجد كثرياً 

م�ن العقب�ات يف أروق�ة الن�ادي..
إنها حكاية مسلس�ل تروي وقائعه التهميش الذي يطال كثرياً 
م�ن نجوم الك�رة بعد االعت�زال.. املسلس�ل ي�روي عّي�نة من 
التهمي�ش ع�ى الطريقة اإليطالي�ة.. ويف دنيا الك�رة كثري من 
القص�ص املماثلة التي تس�جل الوجه اآلخر للش�هرة والنجاح 

والنجومية!

التهمي�س لي�س 
�صناعة عراقية !

ل�م تس�مح خلي�ة األزمة، باس�تكمال 
التدريبات الجماعي�ة ملنتخب العراق، 
تحضريًا للتصفيات املشركة املؤهلة 

ملونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
ويتص�در منتخ�ب الع�راق، جدول 
يف  الثالث�ة  املجموع�ة  ترتي�ب 
التصفي�ات، برصي�د 11 نقط�ة، 
بف�ارق نقطت�ني ع�ن البحري�ن 

الوصيف.
وال ش�ك أن غي�اب التدريب�ات، 
يض�ع رسيتش�كو كاتانيت�ش 
مدرب أسود الرافدين، يف مأزق 

يف عملية اختيار الاعبني. 
رحلة جيدة 

رس�ن  بش�ار  الاع�ب  يع�د 
بريس�بوليس  يف  املح�رف 
اإليران�ي، من أفض�ل الاعبني 

املحرفني وأكثرهم استقراًرا.
وتمكن رس�ن م�ن التتويج مع 
فريق�ه بلقب ال�دوري اإليراني، 

وظهر بشكل مميز يف رحلة فريقه نحو التتويج. 
قائد حقيقي 

أس�امة رش�يد قائد فريقه س�انتا كارا الربتغايل، ظهر 
بش�كل ممي�ز ويعد العم�ود الفق�ري للفري�ق يف أغلب 

املباريات.
ورغم تفوق رشيد، لكنه لم يأخذ الفرصة الحقيقية مع 
املنتخب العراقي، وهذ السؤال املحري دائًما ما يطرح عى 
املدربني »ملاذا لم تتم االستفادة من خدمات أسامة رشيد 

مع املنتخب؟«، لكن تبقى اإلجابات غري مقنعة.
دور مقبول 

يق�دم عيل عدنان العب فانكوفر وايتكابس، مس�تويات 
مقبولة يف الدوري األمريكي، ويس�اهم بش�كل مؤثر يف 

إنقاذ فريقه بشكل مستمر.
ورغم أن ع�يل عدنان خرج من الدوري اإليطايل، بتجربة 
مع أودينيزي وأتاالنتا، إال أن تجربته يف الدوري األمريكي 

تعد مقبولة نوًعا ما. 
تجارب سلبية 

مهن�د ع�يل )ميمي( خ�اض تجربة م�ع بروتيمونينيس 
الربتغ�ايل، ل�م يكتب له�ا النجاح، حي�ث لم يلعب 

بش�كل أس�ايس، ول�م يق�دم دوًرا حقيقًيا مع 

فريقه الذي هبط إىل الدرجة األدنى. 
صف�اء ه�ادي املح�رف يف ن�ادي كريلي�ا س�وفيتوف 
الرويس، خاص تجربة متواضعة، ولم يش�ارك س�وى يف 

4 مباريات.
ول�م يلعب صف�اء ه�ادي، دوًرا مؤثرًا م�ع فريقه الذي 

هبط أيًضا للدرجة األدنى.
اضافة جديدة

قرر مدرب املنتخب العراقي سريشكو كاتانيتش إضافة 
الاعب مهند جعاز، املحرف يف نادي 
للقائم�ة  الس�ويدي،  ميالب�ي 

األولية ألسود الرافدين. 
العراق�ي،  املنتخ�ب  ويب�دأ 
التحضري للتصفيات اآلسيوية 
املزدوجة، التي تس�تأنف خال 

شهر ترشين األول املقبل.
وس�بق أن تم�ت دع�وة الاعب 
للمنتخب األوملب�ي، لكنه لم 
املباريات  يشرك يف 

الرسمية.

تراجع مستوى المحترفين يضع كاتانيتش 
بمأزق في التصفيات المشتركة

علي رياح

الشرطة يفاوض العبين 
كولومبيا ونيجيريا

درجال يحيل ملف صرفيات األولمبية إلى الرقابة المالية

أبو الهيل: أسعى لتكوين فريق يليق باسم األنصار

فتحت إدارة نادي الرشطة قنوات االتصال مع 
العبني محرف�ني من أجل ضمهما للفريق قبل 

منافسات املوسم املقبل.
وق�ال مصدر مق�رب م�ن اإلدارة »الن�ادي فتح 
قن�وات االتصال مع العب�ني أحدهما كولومبي 
الجنس�ية وآخر نيج�ريي، ويلعب�ان يف مركز 
الهج�وم حي�ث يس�عى م�درب الفريق عبد 
األمام�ي  الخ�ط  لتعزي�ز  الغن�ي ش�هد 

بمهاجم محرف«.

وب�ني: »الن�ادي أكم�ل بنس�بة 90 % تعاقدات�ه مع 
الاعبني املحليني ويركز اآلن عى حسم صفقاته مع 
األجانب من أج�ل البدء الفعيل يف عملية اإلعداد كون 

الفريق سيشارك يف دوري ابطال آسيا«.
وأشار إىل أن الفريق أجرى فحوصات خاصة بكوفيد 
)19( جاءت سلبية وال توجد أي إصابة، ومن املؤمل 
أن يدخل يف معسكر داخيل بعد عيد األضحى املبارك.

يذكر أن الرشطة فس�خ تعاقده مع جميع محرفيه 
الذين مثلوا الفريق يف املوسم املايض.

أعلن�ت وزارة الش�باب والرياض�ة، أن الوزي�ر 
عدن�ان درجال، وج�ه بإحالة مل�ف رصفيات 
وميزانية االوملبية لعام 2019 اىل الرقابة املالية 
للتدقي�ق. وذك�رت الوزارة أن »وس�ائل اإلعام 
وخال اليوم�ني املاضيني تناقلت خربين، األول 
يتعل�ق بقيام اللجنة األوملبية بالترصف بمبالغ 
تتج�اوز س�بعة ملي�ارات، فيما تن�اول الخرب 
الثاني طلب اللجنة األوملبية من الدائرة اإلدارية 
واملالي�ة يف وزارة الش�باب والرياض�ة كش�فا 
تفصيلي�ا عن مبلغ يتج�اوز األربع�ة مليارات 

بناًء عى ترصيحات إعامي�ة من قبل الوزارة«. 

وأضاف�ت »يف الوق�ت ال�ذي تثم�ن في�ه وزارة 
الش�باب والرياضة دور وس�ائل اإلعام يف رصد 

ومتابع�ة كل م�ا يتعلق بش�ؤون الرياضة 
أنش�طة وأم�وااًل، ال س�يما وان اللجن�ة 

األوملبي�ة قد ارس�لت اىل الوزارة كش�فاً 
تفصيلياً عن موارد رصف هذه األموال 
ومن منطلق املسؤولية، فإنها تؤكد أن 
وزير الشباب والرياضة عدنان درجال 
وج�ه بإحال�ة جمي�ع م�وارد رصف 
وميزانية اللجنة األوملبية لعام ٢٠١٩ 

اىل ديوان الرقاب�ة املالية االتحادي 
ورد  م�ا  تدقي�ق  لغ�رض 

وإتخاذ القرارات املناسبة«.

اعت�رب عبد الوهاب أب�و الهيل، املدير الفن�ي لألنصار، أن 
الوض�ع الصحي املت�أزم يف لبن�ان يربك تماري�ن فريقه 

وسط تحفظات كبرية.
وقال أبو الهيل، إن فريقه يتدرب وس�ط غموض بش�أن 

مصري بطولة النخبة والتحدي.
وأضاف »الضغوطات تفرض عى الجهاز الفني والاعبني 
حافزا لتقدي�م أفضل صورة ممكن�ة، ونحن نعلم محبة 

الجمهور للفريق والاعبني ونقدر غريتهم«.
وتابع: »أسعى لتحضري فريق يليق باسم األنصار«.

وأوض�ح أنه يرصد دع�م 4 مراكز، هي »حراس�ة املرمى 
والدفاع والوسط والظهري«، مش�ريا إىل أن األجانب أيضا 

س�يكونوا إضافة للبطولة اآلس�يوية«.
وأردف: »الوض�ع االقتص�ادي س�يلعب دورا يف اختي�ار 
الاعبني األجانب، حيث س�يعتمد األخ�ر عى الاعبني 

املحليني ليكونوا نقطة قوة الفريق«.
وأت�م: »فق�دان الثاثي األجنب�ي يف وقت س�ابق أثر عى 
الفري�ق، خصوص�ا أن األنصار كان يعتم�د عى األجانب 

بقوة«.

نجح ن�ادي نفط ميس�ان الري�ايض، يف اقناع 
الح�ارس ال�دويل الس�ابق ن�ور ص�ربي، ع�ن 
الراج�ع عن قرار االعتزال وتمثيله يف املوس�م 

املقبل.
وذك�ر النادي ان »نفط ميس�ان اتفق رس�مياً 
م�ع الح�ارس ن�ور ص�ربي لتمثي�ل فرس�ان 

اململكة املوسم املقبل«.

وكان مرشف فريق نفط ميسان احمد سالم، 
قد اك�د اتفاقه م�ع صربي لتمثي�ل الفريق يف 

املوسم املقبل.
تجدر اإلشارة اىل ان صربي يبلغ من العمر 36 

عاماً ومثل 15 فريقاً خال مسريته الكروية.
م�ن جانب اخر أعلن نادي نفط ميس�ان عدم 
توصله التفاق مع م�درب الفريق أحمد دحام 

مما دف�ع اإلدارة لفض االرتب�اط بينهما وديا 
والبحث عن مدرب بديل.

وقال املرشف عى الكرة يف نفط ميس�ان أحمد 
س�الم: »لم نتوص�ل التفاق مع امل�درب أحمد 

دحام وبالتايل انتهى االرتباط بيننا وديا«.
وتاب�ع:  »نق�دم ل�ه الش�كر عى جه�وده مع 

الفريق خال املواسم السابقة«.

وأكد أن »اإلدارة س�تدرس ع�دة خيارات 
س�يكون م�ن بينها امل�درب ثائر جس�ام 

حي�ث س�تبدأ املفاوضات بش�كل رس�مي 
للتعاقد مع بديل«.

وأوضح: »نسعى إلكمال الصفقة مبكرا، 
م�ن أج�ل إع�داد الفري�ق بش�كل مثايل 

للموسم املقبل«.

نور صبري يوقع على كشوفات نفط ميسان



د آدم الالنا، أنَّه يتطلع لتحٍد جديد يف مسريته الكروية  أكَّ
بعد االنضمام لصفوف برايتون بعقد يمتد لـ3 أعوام.

وانتقل الالنا، 32 عاًما، إىل برايتون بعد 6 أعوام قضاها 
يف ليفربول؛ حيث فاز معـه بلقب دوري أبطال أوروبا، 

ولقب الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وقال الالنا للموقع الرسمي لربايتون »ال أطيق االنتظار. 
القدوم إىل هنا بمثابة تنفس هواء نقي. إنه تحٍد أتطلع 

إليه«.
وأضـاف »البنيـة األساسـية بأكملها وطمـوح النادي 
يثريان حمايس. كان خياًرا سـهالً بالنسـبة يل يف نهاية 
املطـاف، نظرًا ملعرفتي بمدى تطور برايتون. من الرائع 

أن تكون شخص مرغوب فيه«.
وأكـد الالنـا أنه يأمـل يف تقديم يد املسـاعدة من خالل 
مسـتواه داخـل امللعـب، وأيًضا مـن خـالل العمل مع 

زمالئه.
وأشار »الفريق وصل ملكانة يمكنه من خاللها الضغط 

بشكل حقيقي يف الدوري اإلنجليزي املمتاز«.
وختـم »محظوظ بحصـويل عىل خربة لعب واسـعة يف 
الـدوري اإلنجليـزي املمتاز، ولـديَّ معرفـة بمتطلبات 

وكيفيـة  تطويره«.األمـر 

يخطط ريال مدريد لدعم دفاعه بصفقة جديدة من 
أندية الليجا خالل سوق االنتقاالت الصيفية.

وبحسـب شـبكة »ESPN« فإن زين الديـن زيدان، 
املدير الفني للريال يراقب مدافع إشـبيلية، الفرنيس 
جوليـس كوندي لتعزيز الخط الخلفي، بعد املوسـم 

امللفت الذي قدمه مع الفريق األندليس.
وانضم الالعب الفرنيس صاحب الـ21 عاما لصفوف 
إشبيلية قادًما من بوردو مقابل 27.5 مليون يورو، 

ليتألق بجانب دييجو كارلوس.
وأشـار التقريـر إىل أن زيدان مهتـم بكوندي يف ظل 
املسـتوى املتخبـط إليـدر ميليتاو وتقدم سـريجيو 

راموس يف العمر.
وأضـاف: »مـن غري املرجـح أن ُيـربم ريـال مدريد 
صفقـات كبرية هذا الصيف، بسـبب األزمات املالية 

نتيجة لوباء كورونا«.
وتابـع: »كما أنه من غري املحتمل أن يفتح إشـبيلية 
الباب أمام رحيل كوندي خاًصة مع اقرتاب كارلوس 

من االنتقال لليفربول بطل إنجلرتا«.
وأفادت الشـبكة بأن ريال مدريد سيضع 35 مليون 

يورو فقط من أجل تلك الصفقة.

كشـف تقريـر صحفـي بريطانـي، عـن وجهـة فريان 
توريس، نجم فالنسيا، يف املوسم املقبل.

وينتهي عقد توريس مع فالنسـيا يف صيف العام املقبل، 
لذا يرغـب النادي يف بيعه اآلن، حتـى ال يرحل مجاًنا عن 
الخفافيش.ووفًقـا لهيئـة اإلذاعـة الربيطانيـة »بي بي 
يس«، فإن توريس بات عىل أعتاب االنتقال إىل مانشسـرت 

سيتي، لتعويض رحيل لريوي ساني إىل بايرن ميونخ.
وأشـارت إىل أن رغبة توريس هي من حسـمت الصفقة، 
حيـث أن الالعب متمسـك بالتواجد يف ملعـب »االتحاد« 
خالل املوسـم املقبل.وأوضحت أن الصفقة ستحسم بني 
الناديـني نظري 40 مليـون يورو.يذكر أن ريال مدريد من 
أبـرز األندية التي تنافس مانشسـرت سـيتي عىل صفقة 

توريس.

تـوج األملانـي يورجـن كلـوب، املديـر 
أفضـل  بجائـزة  لليفربـول،  الفنـي 
مـدرب يف الربيمريليـج هذا املوسـم، 
من رابطـة مدربي الدوري اإلنجليزي 
الجائـزة،  كلـوب  املمتاز.وحصـد 
بعدمـا قـاد الريـدز لتحقيـق لقـب 
الربيمريليج ألول مـرة منذ 30 عاما، 
لينتزع عرش مدرب مانشسرت سيتي، 
بيـب جوارديـوال، الذي تـوج بالجائزة، 
كلـوب،  املاضيني.وقـال  املوسـمني 
عقب اسـتالم الجائزة، لهيئة اإلذاعة 
الربيطانية »بي بي يس«: »أنا سـعيد 
للغاية بهـذه الجائـزة، والتي تحمل 
اسم السري أليكس فريجسون الرائع، 
فهو رجـل أعجبنـي كثريًا«.وأضاف: 
»إنـه لشـعور خـاص للفـوز بهـذه 
الجائـزة، ألنه تم التصويـت عليها من 
قبل زمالئي املدربني«.وتابع: »إنه لرشف 
يل أن أكـون بصحبـة العديـد مـن املدربني 
السـنوات  الجائـزة يف  الذيـن توجـوا بهـذه 
السـابقة، بما فيهم مدربـي ليفربول السـابقني، مثل »بيل 
شـانكيل وبوب بيزيل وجو فاجان والسـري كينـي دالجليش 
وبريندان رودجرز«.أتم: »أنا هنا بالنيابة عن جهازي الفني، 
وأنـا جيـد كمـدرب، لكنهم يجعلونـا مجموعـة خاصة من 

عقول تفكر فقط يف كرة القدم«.

يسـتعد بايـرن ميونـخ للتعاقد مع بديـل لالعب 
الوسط اإلسـباني تياجو ألكانتارا، املتوقع رحيله 

عن ملعب أليانز أرينا هذا الصيف.
النادي البافاري أعلن عىل لسان رئيسه التنفيذي، 
كارل هاينـز رومينيجه، رغبة الدويل اإلسـباني يف 
خوض تجربة جديدة بعد سـنوات عديدة أمضاها 

بقميص البايرن.
وذكـرت صحيفـة »توتوسـبورت« أن بايرن وجد 
ضالته يف الكرواتي مارسـيلو بروزوفيتش، العب 
وسـط إنـرت ميـالن، لخالفـة ألكانتارا يف املوسـم 
املقبل.وأشـارت الصحيفـة إىل توتـر عالقة الدويل 
الكرواتـي بمدربـه اإليطـايل أنطونيـو كونتي، ما 

يفتح الباب أمام رحيله عن النرياتزوري.
يف املقابـل، يعـد كونتـي أحد املعجبـني بالفرنيس 
كورينتني توليسـو، العب وسط بايرن، مما يمهد 

إلبرام صفقة تبادلية بني الناديني.
وكشفت شبكة »سكاي سبورت أملانيا« عن رغبة 
توليسـو يف الرحيـل عـن ميونـخ، يف ظـل تراجع 
مشاركاته مع الفريق، منذ تويل هانز فليك مهمة 

تدريب بايرن.
رغم ذلك، نفت الشبكة وجود أي مفاوضات حتى 
اآلن بني الناديني فيما يتعلق بصفقة تبادلية، كما 
أشـارت إىل عدم وضوح مدى إمكانيـة إبرامها يف 

الفرتة املقبلة.

يواجه برشـلونة فرتة حساسـة مـع نهاية املوسـم املحيل، وتداعـي األوضاع 
الداخلية للفريق، عقب خسـارة الليجا يف األمتار األخرية، ملصلحة الغريم ريال 
مدريد.وغـري بعيد عن فويض غرفة مالبس الفريق، قرر الحارس األملاني مارك 
أندريه تري شـتيجن إبداء رأيه الذي ربما يزعج بعض زمالئه، وسـط التكهنات 
التي تدور حول مفاوضاته لتجديد العقد مع النادي الكتالوني. ووفًقا لربنامج 
»الشـرينجيتو« اإلسباني، فإن شـتيجن يريد أن يكون له وزن يف غرفة مالبس 
برشلونة.وأشار الربنامج اإلسباني إىل أن شتيجن يعتقد أن بعض قادة الفريق 
الكتالونـي ليسـوا عىل مسـتوى التطلعات.يذكر أن برشـلونة لديه 4 قادة هم 
ليونيل مييس وجريارد بيكيه وسـريجيو بوسكيتس وسريجي روبريتو.وكانت 
بعض التقارير زعمت أن شتيجن يرى أنه من أفضل حراس العالم، لذا يشرتط 

عىل برشلونة الحصول عىل راتب سنوي يوازي قيمته الفنية.

يسـعى مانشسـرت يونايتد، الذي أنهى املوسـم 
بالـدوري اإلنجليزي يف املركز الثالث، للعودة من 
جديد للمنافسة عىل اللقب املوسم املقبل، بإبرام 

العديد من الصفقات.
لكن روي كني، قائد الفريق السابق، يرى أنَّ النادي 
لن ينافـس عىل اللقب يف ظل وجود الحارس ديفيد 
دي خيـا، مؤكـًدا أن املانيـو، إذا أراد املنافسـة عىل 

اللقب، فعليه التخيل عنه.
وتعالـت األصـوات املطالبـة بإبعـاد دي خيـا عن 
التشكيلة بعد أخطاء ارتكبها خالل خسارة يونايتد 

من تشيليس يف قبل نهائي كأس االتحاد االنجليزي.
وانزلقت منه الكرة خالل الفوز )2-0( عىل ليسـرت 
سـيتي يف الدوري لكنه نهـض ليمنع جيمي فاردي 
من التسـجيل يف مباراة حسم التأهل لدوري أبطال 

أوروبا.
وقـال كني إنه »لـم يكن أبـدا من كبـار املعجبني« 

بالحارس اإلسباني.
وأضاف ملحطة »سكاي سبورتس« »يرتكب الكثري 
مـن األخطاء وهفوات كبرية تكلـف يونايتد نقاطا 

مهمة«.

وتابـع »إذا أراد يونايتـد املنافسـة عـىل لقـب 
الـدوري يحتـاج إىل حارس أفضـل. يحتاج إىل 

تغيري وقام بذلك من قبل لسنوات«.
صـل  ا و ثـم و مهاجمـني  »أبعـد 

عرضهم للبيع وكذلك 
وسـط  العبـي 
البعض  لكـن 
يف  يفكـر 
لتمسـك  ا
س  ر بحـا

املرمـى لفرتة أطـول ألنه قام ببعض األشـياء 
قبل عامني أو 3 أعوام«.

وأشـار كـني إىل البطـل ليفربـول الـذي أعـار 
الحارس األملاني لوريس كاريوس إىل بشكتاش 

ودفع مبلغا قياسيا لضم الربازييل أليسون.
مسـتويات  يف  ليفربـول  »شـاهدنا  وواصـل 
مختلفـة وتحسـن يف حراسـة املرمى«.وختم: 
»ما املشـكلة؟ دي خيا يرتكب أخطاء لذا حان 
وقـت التغيـري ويوجـد بعـض حـراس املرمى 

الجيدين«.

الالنا: االنتقال 
لبرايتون خطوة جديدة

السيتي يقترب من صفقته األولى في الميركاتو شتيجن يشكك 
في قادة برشلونة

روي كين: اليونايتد لن ينافس على لقب البريميرليغ بوجود دي خيا

صفقة تبادلية
 بين ألكانتارا 
وبروزوفيتش 

كشف تقرير صحفي إسباني، عن تطور جديد 
بشأن املريكاتو الصيفي لريال مدريد.

ووفًقا ملوقع »ديفنسـا سـنرتال« اإلسباني، فإن 
ممثـيل مـارك روكا نجم إسـبانيول عرضـوا خدمات 
الالعب عىل ريال مدريد يف الصيف الحايل.وأشـار إىل أن 
إسـبانيول عقب الهبوط لن يتمسك بالحصول عىل 40 
مليون يورو قيمة الـرشط الجزائي يف عقد روكا، لكن 
يمكـن حسـم الصفقة نظـري 20 إىل 25 مليـون يورو 

فقط.

وأوضح أن روكا كان عىل طاولة ريال مدريد يف الصيف 
املـايض أيًضـا، لكن شـكل السـعر عائًقا نحـو إبرام 

الصفقة.
وقـال املوقـع اإلسـباني إن زين الدين زيـدان، املدير 

الفنـي لريـال مدريد، من سـيقيم الصفقة ثم 
يتخذ القرار النهائي.

يذكـر أن وكيل روكا سـبق أن اجتمع 
أيـام،  قبـل  ميـالن  مسـؤويل  مـع 

استعداًدا لحسم الصفقة.

رسميا.. يورغن كلوب أفضل مدرب مارك روكا يقترب من النادي الملكي
في البريميرليج

ريال مدريد
 يالحق جوليس كوندي

االربعاء  29 تموز 2020 
العدد  2387

 السنة 
العاشرة
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قصة قصيرة جدانص 

اكتشاف الخطاب النفيس املعريف، بني االلوان، وارسارها، 
واملتلق�ي ال�ذي يج�د انها مج�رد حضورات تم�ر، تينع، 
وتتس�اقط لتختفي، دون ان تش�كل هماً قهرياً، الن ثمة 
اعادات متكررة، قد تتغري قليالً لكنها تظل، مجرد هوس 
اليث�ري الكث�ري من الدهش�ة والتأمل، اال عن�د اولئك الذي 
يعيش�ون لحظة الدهشة االكتش�افية االوىل، حيث تنشأ 

عالقات خطابية، تصل اىل حد التماهي وااللتصاق.
 عذوب�ة اللون تس�حب ببطء، لتنس�ج مكون�ات لونية، 
ق�د تكون مبهم�ة، او غريبة التكوي�ن، اول وهلة، لكنها 
تتش�يأ حني تتغ�ازل االلوان وح�ركات االصابع التي تود 
أن تصن�ع ماي�روق له�ا، تتجاوز ال�روح غب�ار املرحلة، 
لتنم�و خي�ارات ادق واكثر وضوحاً، وجوه »املتش�يالت« 
بس�واد مخاوفه�ن، وارسار االبتس�امات الغامضة التي 
التكش�ف عن داللة واضحة، ونظرات غبارها قلق، وهي 
ترق�ب البعيد الذي يتعبأ بأكياس من االس�ئلة التي تغور 
يف حرية االجابات.امللفت للتلق�ي، ان االلوان مهما كانت 
فاتن�ة ومتقنة التنس�يق، تظ�ل محايدة، مال�م تؤطرها 
ثي�م، تمنحها حي�اة، زاخرة بالرسدي�ات الفاضحة لكنه 
االش�تغال، مع ه�ذه الخي�ارات املتعددة، وغ�ري املبهجة 
كما اعتقدها. امس�ك معراج فارس، اول فرش�اة، وتمدد 
ليمأل البياض غري املتناسق برؤى واحالم، وربما طواطم 
وغي�الن تصورها تزحف الي�ه، عىل عجل يم�زج الوانه، 
مح�اوالً  جمع مراس�يم وحدته، مع ف�وران الروح التي 
كان�ت ترم�ي بحب�ال خالصها ص�وب البي�اض، ماكان 
معارج فارس، قد اكتشف بعد مهمات اللون واشتغاالته 
العلمي�ة، اخذته العملية، عىل انها مجرد رس�م انطباعي 
ألش�ياء تدوينية ارثية تث�ري البهجة يف اعم�اق متلقيها، 

النها تشكل ارثيته املاكثة بني االطمار.
 عند باب الدراس�ة، انحرفت لونيات فارس، يصري اللون 

وس�يلة، ال تحدها غاي�ات ومقاصد، وتص�ري للبياضات 
اس�تمرارها  ارسار  اللوح�ة  تمن�ح  حركي�ة،  اهمي�ة 
وديمومته�ا، يمنح اللون س�ؤالً كلما نظ�ر املتلقي إليه، 
انجرت ذاكرته اىل اعماق تعاطفية، تنش�ج حزناً، وتذوب 
داخل حدود املش�اهدة، التي يش�عرها بحاجة اىل تكامل 

تسلسيل.
 ثم�ة قطوعات يتعمده�ا معراج ف�ارس، قطوعات هي 
اقرب اىل الخلق املش�هدي غري املتكام�ل، لكنه متجانس، 
يوص�ل اىل بع�ض الغايات وال�دالالت ال كله�ا، لم تكتمل 
الحكاي�ة، وتظ�ل رسيته�ا تتأرجح بني ح�دود البياض، 
وانفالت االبعاد التي تكره القيود ، والوقفات التي المربر 
بنائي لها، املس�افات املحيطة ، هي التي تش�غل معراج، 
يح�اول دمجه�ا واملك�ون الجم�ايل الع�ام، لكن�ه مجرباً  
يبقيه�ا دون داللة او رمْز، هي هكذا فراغات، محش�وة 
ح�د التخمة احيان�اً بالوان كل وظيفتها اش�اعة البهجة 
يف املحيط املش�اهد، خطوط واضحة ، متقنة، ورسديات 
تنتمي اىل الومضة الش�عرية، م�ع مزيج تكويني نفيس، 
عارف بكيفيات تفكيك اللون، ثم اعادة تش�كيله، وجعله 

فاعالً ومؤثراً.
 تق�رب لونيات معراج الناطقة من ارثيات جواد س�ليم 
البغدادي�ة ، وم�ن فضاءات ن�وري الراوي، م�ع محاولة 
رس�م مالم�ح تكويني�ة خاص�ة به،قلق مع�راج، منحه 
فرص�ة ابتع�اد تأملي�ة، زادت رسدياته اللونية تماس�كاً 
وق�وة تأث�ري يف الوجداني�ة املتلقية الجمعي�ة، يحاول أن 
يقف عند هواجس�ه الفردية، لكنه ينجذب دون ان يدري 
اىل املشركات التي تميز بهذا التشكيل العراقي يف سنواته 
االخرية، ل�م يقرأ ناقد لون�ي تجربة مع�راج فارس، ولم 
يسع هو لتقديم البوماته اللونية لدارسني، وظل مكتفياً 

ملعارض متباعدة،. 

معراج فارس... اكتشاف الخطاب
الثقافة تعد بدعم الناشرين العراقيين وتسهيل عملهم النفسي المعرفي بين األلوان 

وليد حسين

خير الله قاسم
  حنان وليد  

شوقي كريم حسن

قاسم ماضي زغير.. أنشودة صادحة في مسرح »المونودراما« العراقي والعربي
املراقب العراقي /القسم الثقايف...

يرى الكاتب عبد الرزاق الجبوري ان الفنان قاسم مايض هو انشودة 
صادحة يف مرسح » املونودراما » عىل مس�توى الكتابة والتشخيص 
واإلخراج كونه امىض س�نينا طويلة من الكفاح عىل خشبة  املرسح 

العراقي والعربي وأخريا يف مرسح الغربة .
وق�ال الجب�وري يف ق�راءة نقدي�ة خ�ص به�ا )املراق�ب العراق�ي( 
ع�رف مرسحن�ا العراق�ي بمجموعة من األش�كال التعبريي�ة، مثل: 
امل�رسح الدرام�ي، واملرسح امللحم�ي، واملرسح التاريخ�ي، واملرسح 
التوثيقي،واملرسح الكالسيكي، واملرسح التجريبي، واملرسح الغنائي، 
وغريه�ا من األش�كال املرسحية التي توس�ل بها للتعب�ري عن الذات 
واملوض�وع معا وتع�د املونودراما م�ن أهم األش�كال املرسحية التي 
اس�تخدمها الفنان قاسم مايض عىل مس�توى الكتابة والتشخيص 
واإلخراج،بعد سنني من الكفاح عىل خشبة  العراقي والعربي، وأخريا 
يف م�رسح الغربة حي�ث يعتمد مرسح املنودراما ع�ىل املمثل الواحد، 
والفرج�ة الش�املة واملتكاملة فني�ا ودراميا. ويحيل ه�ذا النوع من 
املرسح عىل دراما املمثل الواحد أو ما يسمى أيضا باملرسح الفردي.

واض�اف : لقد تعّرف قاس�م مايض أكثر عىل ه�ذا املرسح من خالل 
املرسحي�ني الع�رب وع�ن طريق االحت�كاك الثق�ايف بالغ�رب، وفعل 
الرجم�ة، واالطالع عىل الكتاب�ات والع�روض املونودرامية الغربية، 
وكذل�ك عن طريق الدراس�ة ، مع تطوير التج�ارب الفردية الفطرية 
الت�ي توجد يف موروثن�ا العربي القديم... وكان�ت التجربة األوىل لهذا 
املرسح )كورس يف أملانيا بني 1773-1780م بواسطة املمثل برانديز« 
ويف العراق استخدمها األستاذ قاسم مايض، ثم عرًفها د. حسني عيل 
ه�ارف بأنها املرسحية التي تط�رح صوتا دراميا واحدا، وتعتمد عىل 
ش�خصية درامية وحيدة أو مس�توحدة عىل مس�توى البناء الفني. 
وم�ن ثم،« فه�ي تعاني أزمة أو عزلة أو اغرابا نفس�يا أو اجتماعيا 
يفرز رصاع�ا داخليا، وتنفرد تلك الش�خصية بالجمهور ومس�احة 
الفعل الدرامي ش�كل )طاغ( لتبوح أو ترسد تجربتها الدرامية وفقا 

ملنظ�ور أوتوقراطي يعكس أحادية الص�وت املوندرامي.وقد تتضمن 
املرسحية وجود أو دخول ش�خص أو ش�خوص ثانوية ذوي دور أو 
وظيف�ة هامش�ية – أو جوق�ة صامت�ة أو ناطقة مس�اندة.وتابع : 
من هن�ا، فاملونودراما هي ن�وع من املرسح الف�ردي تمثيال وكتابة 
وإخراج�ا وتأثيثا. ويف بعض األحيان، يقت�ر دور املمثل الفرد عىل 
التش�خيص دون العمليات األخ�رى التي يتكلف به�ا.. فاملونودراما 
ه�ي التي تقوم ع�ىل املمثل النجم أو البطل أو الش�خصية املحورية، 
م�ن خ�الل االعتماد ع�ىل مجموعة من اآللي�ات الفني�ة والجمالية، 
وعليه،وهذا يقودنا الفنان القدير قاس�م مايض زغري إىل مرسحية » 
دروب الضجيج » مونودراما لكشف أرسار املوت حيث استخدم فيها 
شخصية وظل كإطار لتقديم الحكاية ، ويقوم هذا النوع من املرسح 
ع�ىل مهارة املمث�ل يف األداء، فهو يتطلب منه أن ي�ؤدي عدة أدوار يف 
العرض الواحد، ويتقمص ح�االت متعددة يف أمكنة وأزمنة متنوعة، 
ويوحي بوجود ش�خصيات أخرى غائبة يتعامل معها، كذلك يتطلب 
نوعا خاصا من اإلخراج يتجس�د يف البح�ث عن نقاط ارتكاز للممثل 
ذات صف�ات داللية عالية، ومؤثرات برية وس�معية معينة تعينه 
ع�ىل االنتق�ال يف الزمان واملكان، وألن ش�كل الع�رض يف املونودراما 
واس�تطاع املؤلف يلف�ت االنتباه ملتابعة أداء املمث�ل أكثر من عنارص 
امل�رسح األخرى يف محت�وى املونودراما التعبري األمثل .واش�ار اىل ان  
امل�رسح الفردي يس�تند إىل االرتجال واإلبداع الذات�ي، كما يظهر ذلك 
جليا عند ممثل الشارع أو ممثل الحلقة. بمعنى أن املمثل قد اليلتزم 
بن�ص ما، بل يخلق نصه ويرتجله بش�كل عفوي وتلقائي وطبيعي. 
بي�د أن هن�اك من املمثلني من يلت�زم بالنص مطابقة أو تفس�ريا أو 
إبداع�ا. وينطل�ق من�ه يف عرض فرجت�ه الدرامية .لكن حس�ني عيل 
ه�ارف يرى بأن » االرتجال الذي كان عن�را من عنارص فن املمثل 
الواحد يف القرون الوس�طى، قد تخلت عن�ه املونودراما الحديثة التي 
تحولت إىل ف�ن أدبي باعتمادها عىل الدرام�ا املكتوبة واملخطط لها، 
مع اإلبقاء عىل مس�احة محدودة الجتهاد املمث�ل اآلني )يف االرتجال 

املنظم( عند مواجهته الجمهور يف أثناء العرض املرسحي 
مثلم�ا ابدع املمثل العراقي س�عيد يونس الذي ش�خص 

مرسحي�ة جلجامش، فأدى أدوار 
مجموع�ة م�ن ش�خصيات 
)جلجام�ش-  امللحم�ة 

خمباب�ا- البغ�ي-  أنكي�دو- 
أزي�اء  مس�تخدما  إل�خ...(، 
متعددة وأقنع�ة مختلفة تمثل 

شخصيات امللحمة.
قاس�م  أن  :إال  الق�ول  اىل  وم�ىض 

م�ايض ذه�ب إىل أبعد م�ن ذلك اىل ال�راع النف�يس الداخيل ، 
متج�اوزا فكرة املرسح الدرام�ي العادي ال�ذي تميز بالراع 
الخارجي، مؤرشا رصاع الش�خصية مع واقعها أو قدرها، فإن 
املرسح الفردي يتسم بالراع النفيس الداخيل، أو براع الذات 
مع نفسها استبطانا وتأمال وبوحا واعرافا وهذيانا وتساميا. 
ويعن�ي ه�ذا أن املمث�ل يعرب ع�ن تمزق�ه الش�عوري الداخيل. 
وبطبيعة الحال، هذا التمزق ناتج عن الراع الخارجي. ويعني 
ه�ذا كل�ه غلبة ال�راع النفيس ع�ىل باقي أنم�اط الراعات 
األخ�رى: الراع الخارجي، وال�راع االجتماعي... ويمكن أن 

تتأرجح املونودراما بني الراع الراكد والراع املتوثب.
وخت�م :هكذا انطلق مبدعنا ناجزا  املونودراما تيمة االغراب، وتيمة 
الثورة، وتيمة التمرد، وتيمة التحرر، وتيمة البوح واالعراف، وتيمة 
النق�د وتعري�ة الذات والواقع مع�ا، وتيمة الجنون، وتيمة الفس�اد، 
وتيم�ة القيم، وتيم�ة العزلة، وتيمة االس�تالب، وتيمة الس�خط،... 
ويعني ه�ذا طغي�ان التوتر والعزل�ة واالغراب عىل مج�رى أحداث 
املونودراما فشكرا قاسم مايض زغري العرين الذي أضاء فينا نظرية 
االرتق�اء بم�رسح املونودراما..دم�ت فنانا عريقاً بمس�توى الحدث 

الفيض للمرسح الرمزي امللتزم.

يستند إلى االرتجال واإلبداع الذاتي 
دموع جدتي 

حيدر الهاشمي

كانت جدتي تخفي دموعها , يف كيٍس صغري , حتى ال 
يراها منا أحد .

كانت تويف نذورها كلها , حني يعود أبي من الجبهة  ساملاً 
.

وقبل أن يبدأ بالحديث مع رفاقه عن القتال والجنود 
الضائعة أحالمهم .

كانت تضعنا يف علٍب صغرية , مثل قطع الحلوى , وكانت 
تغلق الباب جيداً , حتى ال يتسلل إلينا املوت .

ويف صالتها , كانت ترفع يديها نحو السماء , حتى نرى يف 
عينيها دموع اإلله .

انتهت الحرب وعاد الجميع إىل اهله إال أبي 
قال أحدهم : نبتت يف صدره شجرة  من الرصاص .

وقال آخر : شاهدنا يف خوذته أصابع رفاقه املبتورة , 
تنمو وتخرض عىل شكل مزهريات !!

حينها علمنا أن األمطار التي تأتي يف غري موسمها , هي 
دموع جدتي التي كانت تحبسها يف االكياس , و أن قطع 
الفحم الصغرية , هي أحالمها التي صبغها الحزن فجأة .

كانت تقول لنا , التضعوا الستائر يف بيوت الشهداء , هناك 
صغرياً أخربوه , أن والده ذهب إىل الس�ماء , صار كلما 

يشتاق إليه يتحدث مع النجوم .
ومنذ ذلك الحني وهي تجلس خلف الباب , تراقب النافذة  

, تمسك صورته جيداً , تخاف من هبوب العاصفة , 
تخىش أن يسقط عىل األرض مرتني . 

نص

أتى يف غياب الليل يلتمُس الفجرا
سليُل محطاٍت تعيُث به الذكرى

عىل رأسِه األّيام أرخْت زماَمها
وجاءت عىل َمهٍل..

 فهل ودَّع الصربا ..؟
وَيحُسُب أّن الله قد َمدَّ عمرَُه

بحسِن سبيِل الرشِد ما غادَر الُطهرا
وكانت عيوُن الناِس َتنهُش خيلَُه 

اذا سار يف رهط أقمنا لُه سرا
أخا وجع قد أضمَر الشكَّ قلُبُه
وحيداً يلوُك الضيَم صرّيُه َنذرا

يجادلني ملّا أناَخ به املسا
ويقسُم بالَعثرَاِت أّن له عذرا

دعاني ..أ أنىس ..؟
يوم شاءت ظروُفُه

بأدنى انثيال املاِء قد غادَر النهرا
وأدرك حتماً ..
يف بلوِغ شتاته

قضّيَة عٍر ما أقاَم لها ِذكرا
لنا يف شيوِع القلب ..

ماض�ّل مبهٌميعّزُز مجرى الريِح ما 
أنزَل الَقطرا

وأجمل ما يف النخل تلقاه شامخاً
يمّد لك االحساَس يف راحٍة أثرى

ويعلو بجذٍع مثل أّي مكافٍح
تشيُد به الَخطواُت يف رحلٍة ُكربى

له مزيٌة يف الكائناِت ..  تمّددْت
بأّن كريَم األصل ق�د ج�اوَر الَب�درا

وتميض بك الَحرَساُت لو ماَل ركُنُه
توارى بغري اليأس عن حالٍة َسعرى

وما راعني ملّا رآني مسّهدا
أهيُم مع األوباِش

 يل وقفٌة حرّى
فكم أرهَق املقهوَر فقُد مساحٍة

من الفرِح املعهوِد يستأنُف الُعمرا
أنا من سنني الجور أّرخُت وجهتي
بال عسٍف للدرِب كنت لهم جرسا 
وأنأى بذات الطول عن كلِّ ُمضمٍر

تصدّى بهتك الوعي قد قّوَض الفكرا

اال أّيها املمتدُّ خلَف ِنكايٍة
توّخ�ى .. ب�دوِن العل�ِم ل�م تبل�ِغ 

الُبرشى
فهل كنت مشتاقاً ..؟

اىل  َبعِث دعوٍة
قىض أمُرها

ال .. لن يكون لكم ُعذرا
له�ا م�ن جم�وِد العق�ِل قد ش�اَخ 

صوُتها
فلّما انزوت قهرا

ا رأيُت بها ُضّ
فإنَّ ارتداَد الناِس..

 مازاَل قائما

يق�ّوُض ح�ّق العب�ِد ل�و صاح�َب 
الُخرسا

بال موجبات الفكِر يرتّد حانقاً
ويخفي انبجاس الذهِن

 لم يدحِض الكفرا 
تال آيًة كي يستعيَد حضوَرُه

وقد كان منحازاً اىل  ضّفٍة أخرى
كأّني بمخدوٍع  تهاوْت قالُعُه

حسريا بحجِم الالِت يستنزُف الُنكرا
مىض تابعا إّني أراُه ُمعّصباً

غداة طوى عقالً وحاز به ِطمرا
فكم جاهٍل ساد املنابَر بيننا

بصوٍت فحيٍح  يستعيُد بكم وزرا

يغّيُب ما شاَء 
الخصاُم بساحنا 

وأفتى بموِت املنكرين لنا جهرا
له أوجّه غابْت عن الناِس .. رّبما

ولكّن وجها
من جحيٍم بنا أرَسى

حذاِر .. إذا غاليَت يوم كريهٍة
بحسٍم ..

وكم راعيَت من أحكَم األَمرَا
ويا خيبَة الَنعرَاِت ..

هل خاض مدٍّع..؟
بهتٍك ودين اللِه

 يستحرُم الغدرا

املراقب العراقي/ متابعة...
والس�ياحة  الثقاف�ة   وزي�ر  التق�ى 
واآلث�ار الدكت�ور حس�ن ناظ�م وفداً 
يمث�ل جمعي�ة النارشي�ن  والكتبيني 

العراقيني يف مكتبه بمقر الوزارة.
واس�تعرض وفُد النارشين جملًة من 
املعوقات التي تواجه عملهم، ال سيما 
فيم�ا يتعل�ق باملش�اركة يف معارض 
الكت�ب الخارجي�ة ، وخاص�ًة عملية 
ش�حن الكتب، وعدداً م�ن اإلجراءات 
املعقدة التي تعتمدها سلطة الطريان 
املدن�ي، يف التعاط�ي م�ع دور الن�رش 
املحلي�ة، الت�ي تت�اح لها مش�اركاٌت 

خارجيٌة. 
واس�تمع ناظم إىل عدٍد من املقرحات 
الت�ي قدمها أعض�اء الوف�د لتكريس 
صناع�ة ن�رٍش حقيقي�ٍة، وفاعل�ٍة يف 
الع�راق، حي�ث دعا الوفد إىل تنش�يط 

قانون حماية امللكي�ة الفكرية؛ للحد 
من التجاوزات التي يقوم بها عدٌد من 

أصحاب املطابع بهذا الشأن.
من جهته أش�اد وزير الثقافة بالدور 
الذي تضطل�ع به دور الن�رش املحلية 
يف إش�اعة املعرف�ة، والفك�ر، وتوفري 
يف  والباحث�ني  للدارس�ني  املص�ادر  
العلمي�ة،  االختصاص�ات  مختل�ف 
واملعرفية. مؤكداً  أن الوزارة س�تعمل 
النارشي�ن  جه�ود  لدع�م  جاه�دًة 
العراقيني، وتذليل الصعوبات أمامهم.
وأش�ار يف الوق�ت ذات�ه اىل ان الجه�د 
ال�وزاري يواجه تحدي�اٍت إقتصاديَة، 
فضالً ع�ن تداعيات جائح�ة كورونا، 
ال�وزارة م�ن  يمن�ع  ل�م  ذل�ك  لك�ن 
مضاعف�ة الجهود لدعم جهات النرش 
العراقية، وتنش�يط س�وق الكتاب يف 

العراق.

 ل�ْم يك�ْن لظ�لِّ طائ�رِك األس�وِد أثٌر 
،ن�ادى م�ن تح�ِت ُدخ�اِن أجنح�ِة 
حج�ُر  م�اَت  ق�د   » »الكامي�كازيِّ
الش�مِس فاحتموا بمظ�الِت الخزِف 
م�ن ُلّجِة الربِق، وَنَض�َب كأُس معنِي 
ُبْع�دِك الس�ابِعيا وطن�ي ،لتحتض�َن 
أذرَع الط�نِي الرشه�ِة م�ا تبقى من 
خ�وذِة رأِس) واجب�ه( بعثته�ا رياٌح 
ِت األفئدَة بلعنِة أنطفاِء  مقدسٌة، شقَّ
ُحساِمك، أيرحُل!! بالنبِض وشهقاُت 
الُخزامى بعثرتها ف�وىض أنتماِئك؟! 
،بنظرٍة باتْت ش�احبًة ال تبْر نعَش 
جثماِن�ك  ،ل�م تق�ْف ع�ن التلوي�ِح 
املُطبل�نَي  رغ�َم »املطب�ات« وأف�واُه 

لك�رِس قيِد قوقع�َة ارتباطك  بالقول 
رّمِم�ي  الحط�اَم،  �ي  أختاه:تخطَّ
دواخلَ�ِك بالصرب، ال يشَء ال يش�فيِه 
الوق�ُت، تط�اويل ع�ىل األم�ِل املتعثِر 
بقوِس قزٍح ُمتملمٍل من كثرِة البكاء 
،تضجُّ ببعُض البوِح األعرِج لعصفوِر 
االلتف�ات  دون  الطائ�ِش  الف�راِغ 
لنصائ�ح القدر  الضبابية ، يتس�اءُل 
اللي�ُل األبكُم متثاقالً :أَ يف عينِك غيمٌة 
تخىش االنس�كاَب من فرط جرعاِت 
الرتابِة؟! تقاوُم اإلعصاَر بطفٍو فوق 
كلِّ ع�ادٍة ، تفيُض من الدمِع برقيِع 
ثقوب حقِل النفِس باألماني ،ُتطأطأ 
بعَد انتهاِء ُمعرِك اإلرادة بأبتس�امٍة 

تغدو لجواٍب تقاعس�ْت بقضِم جليِد 
العتم�ِة املنه�ِك بزحم�ة األش�تياق، 
الواقُع الرضي�ُر »الالمعلُن«  يؤرقني 
ينأى بنفس�ِه خل�َف ج�داِر الدخاِن، 
ألختب�ئ بجلب�اب الوح�دِة بمعتق�ِل 
الوج�ِع م�ن حرك�ِة إصب�ع العب�ِث 
بجس�ِد الفرص�ة الهارب�ِة م�ن ف�كِّ 
الُس�هِد، بحبِس أنف�اس اآلتي صوَب 
رسي�ِر تنهيدة الس�حاب بواب�ٍل من 
خ�ْت بالحرية اىل  مطر،ٍ الس�تائُر تلطَّ
ان يأتي وقُت انِزوائي بصمٍت مهيٍب 
، صدأ باُب أخالِص) وتينه (بنس�يِج 
العنكب�وِت املُلتهي لضوئ�ك الخافت 

صوب منفاه األبدي.

ما رأيته يف الصباِ لذيٌذ يف 
فِمي, أشُمه عطَر شوٍق 
من بعيْد, رسُت اليِه وال 

زلُت أسرْي.
خاب�ت خطواُت�ي فق�د 
مني,بقيت  وضاَع  تهُت 
ع�ىل  ومتك�ًئ  حائ�ًر 
صمِتي ,حّطت حماماَت 
الهوى وألبس�ت حريَتي 
عط�َر ش�وًق ج�اء من 
إن  اىل  بعيْد,رسن�ا 
جاءناالليَل, جاء ليرسَق 

مني صمِتي.

لنا في شيوع القلب 

لذة العطر شهقات الخزامى

A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االربعاء 29 تموز  2020 العدد 2387 السنة العاشرة

مصطلحات ادبية
بط  الق�راءة باملعن�ى االدب�ي هي إنَّن�ي أق�رأ بالضَّ
والتش�كيل، وأفه�م وأحلِّ�ل بغاية مقص�ودة هي: 
�اكن خلف�ه، وهو طبقات،  الوص�ول إىل املعنى السَّ
عدده�ا وتنوعه�ا مرتب�ط بِخ�ربة الق�ارئ ومدى 
�اه، وأثر مكونه الثَّقايف  عالقته قرًبا وبعًدا بما يتلقَّ

. يه للنصِّ يف تجربة تلقِّ
إًذا تح�ت ه�ذه املظلَّ�ة )الق�راءة( التي به�ا يتميَّز 
اإلنس�ان ع�ن غ�ريه، نتح�رَّك يف مقرَّرن�ا بصحبة 
نصوص من ِش�عرنا العربي قديًم�ا وحديًثا، نجعل 
�كل ال�ذي علي�ه القصي�دة منطلًَق�ا لهذه  من الشَّ

العمليَّة: القراءة / التذوق.

طرائف من التراث 

وقع ب�ني األعم�ش وب�ني امرأته وحش�ة، 
فس�أل بع�ض أصحاب�ه م�ن الفقه�اء أن 
يرضيها ويصلح بينهما، فدخل إليها وقال:

 إن أب�ا محمد ش�يخ كبري ف�ال يزهدنك فيه 
وضع�ف  س�اقيه،  ودق�ة  عيني�ه،  عم�ش 
ركبتي�ه، ونت�ن إبطي�ه، وبخ������ر فيه، 

وجمود كفيه.
فقال له األعمش: قم قبحك الله فقد أريتها 

8من عيوبي ما لم تكن تعرفه.
الثقافـي



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

كان�ت ايام الصي�ف يف بغداد تش�تعل 
م�ن ش�دة الح�رارة. لذل�ك كان اصح�اب 
البي�وت يتش�بثون بأي�ة وس�يلة تحميهم 
من حرارة الصيف املحرقة فكانت وس�ائل 
التربيد عنده�م تتطلب اتخاذ طرق خاصة 
يف بن�اء دوره�م بحي�ث تجعله�ا مجه�زة 
لحمايتهم من حرارة الصيف. والطرق التي 

يستعملونها عىل ثالثة انواع هي:
الرسداب:

وهو عبارة عن غرفة واسعة تشيد يف بداية 
بناء الدار عىل مستوى تحت سطح ارضية 
الدار مع س�لم للنزول اليها ثم تشيد فوقها 
بناي�ة ال�دار بطاب�ق او طابق�ن فيك�ون 
ال�رسداب والحالة ه�ذه بعيدا ع�ن حرارة 
الش�مس. ويتصل الرسداب مجرى هوائي 
من االعىل اىل س�طح ال�دار العلوي ليلتصق 

بالبادكري.
البادكري:

)البادك�ري( لفظة فارس�ية االص�ل عربها 
االقدمون وهو بناء عىل شكل مثلث مجوف 
ال تزي�د قاعدته عن امل�ر وال يزيد ارتفاعه 
عن املر يشيد فوق ستارة السطح العلوي 
لل�دار يفت�ح م�ن جه�ة ال�رق ويرتب�ط 
من االس�فل بمج�رى داخ�ل البن�اء يصل 
اىل الرسداب ويش�به الفم املفت�وح ليدخل 
من�ه اله�واء الرق�ي اىل ال�رسداب ه�واء 
باردا ويس�تعمل الرسداب مقرا الس�راحة 

العائلة والنوم احيانا وقت الظهرية شديدة 
الحرارة.
العاكول:

)العاكول( وسيلة اخرى للتربيد وهو عبارة 
ع�ن حاجز يوضع امام ب�اب الدار املفتوح 
ويتك�ون من ش�بكة م�ن )جريد( س�عف 
النخ�ل بطبقتن يح�ى بينهم�ا العاكول 
وه�و االش�واك الربي�ة ويربط بخي�وط او 
اس�الك ويرش هذا الحاجز بامل�اء وعندما 
تأتي الرياح الحارة )الس�موم( من الشارع 
وتمر من هذا الحاجز تتحول اىل هواء بارد 

منعش يدخل اىل الدار من بابها.
النوم يف السطوح تحت )الكلل(:

يف اش�هر الح�ر الش�ديد من الصي�ف كان 

املواطن�ون يلتج�ؤون يف )االربعين�ات( اىل 
وسائل التربيد القديمة خالل النهار فيدخل 
بعضه�م اىل الرسادي�ب ويق�ي البع�ض 
االخ�ر اوقات�ه خل�ف حواج�ز )العاكول( 
للتخل�ص م�ن ح�رارة الظه�رية املحرقة. 
ام�ا يف الليل ف�ان النوم عىل الس�طوح هو 
الوس�يلة املثىل للتخلص من ح�رارة الجو. 
والن�وم ع�ىل الس�طوح يك�ون ع�ىل ارسة 
حديدية خفيفة تسمى )القريوالت - جمع 
قريول�ة( ويكون النائم عىل الس�طح تحت 
الس�ماء يداعبه القمر او النجوم. وتخلصا 
من الحرات يس�تعمل غطاء من القماش 
االبي�ض الخفيف عىل ش�كل )هودج( فوق 
القريولة وينام الشخص داخل هذا الهودج 
ويس�مى )الكلة( بتشديد الالم. اما الفقراء 
من الناس فيضعون فراش�هم عىل ارضية 
س�طح الدار تلتحفه�م الس�ماء الصافية 

وتتغازل معهم )بنات نعش(.
ويضعون عىل س�تارة الس�طح جرار املاء 
الفخارية )التنك - جمع تنكه( لترضب بها 
الريح ويصبح ماؤها باردا منعشا للرب.

كانت تلك االش�هر القاسية عىل الناس قبل 
وصول الكهرباء واملراوح واملربدات وكانوا 
يطلق�ون عىل ش�هر تم�وز الحار تس�مية 
)تم�وز يف�ور امل�اء بالك�وز( ويطلق�ون 
عىل ش�هر اب )اب اللهاب يحرق املس�مار 

بالباب(.

التأسيس والتسمية
تاسس الس�وق بعد إنشاء مدينة 
الص�در بحوايل عر س�نوات أي 
تقريب�ا يف عام 1972م. وس�مي 
بسوق مريدي نس�بة إىل صاحب 
أول محالت بنيت يف هذا الس�وق 
مري�دي  الح�اج  يس�مى  وكان 

الالمي )1890-1973م(.  
السوق

اش�تهر س�وق مريدي منذ بداية 
الح�رب العراقي�ة اإليرانية، حيث 
ت�م من�ع الس�فر للخ�ارج وزاد 
تزوير جوازات السفر والتصديق 
عىل شهادات الدراسة األكاديمية، 
والش�هادات املزورة تتنوع حيث 
تبدأ بالثانوية وتنتهي بالدكتوراه 
وبالطبع  االختصاصات،  وبكافة 
وحس�ب  س�عرها  وثيق�ة  ل�كل 
اهميتها.لك�ن اختصاص�ات هذا 
الس�وق اتس�عت وتعمق�ت 

حسب االوضاع األمنية والحياتية 
وتش�تمل  الع�راق،  يف  الس�يئة 
خدمات�ه عىل بي�ع األدوي�ة التي 
ت�رسق من مذاخر املستش�فيات 
أرصف�ة  ع�ىل  لتب�اع  العراقي�ة 
الس�وق وبيع املالبس الش�بابية 
واملالبس املس�تهلكة التي تسمى 

البالة.
كما يتميز بوج�ود مختلف أنواع 
االس�لحة الخفيفة يف الس�وق أو 
يف بي�وت قريب�ة من�ه، وذلك أمر 
غري مس�تغرب، وحت�ى ان تجار 
السالح يف سوق مريدي يعرضون 

عىل الزبائن خدمات كثرية.
قس�م  ازده�ر  الس�وق  ه�ذا  يف 
امل�واد  )قس�م  يس�مونه  جدي�د 
رسي  رم�ز  االس�تهالكية(وهو 
بانواعه�ا  املخ�درات  لتج�ارة 
واخطرها الحبوب أو الكبسوالت، 
يتعاطاه�ا  م�ن  ع�ىل  ويطل�ق 

ب�»املكبس�ل« ال�ذي يق�وم ب�أي 
عمل من غري ان يدرك بما قام به، 

ويطلق عىل البائع )بندرجي(.
حاولت أمانة بغداد ازالة الس�وق 
لعدة م�رات بس�بب الزحام الذي 
ي�ؤدي إىل قطع الش�ارع الرئييس 
دون  لك�ن  الج�وادر(  )ش�ارع 
ج�دوى، فقد ظل الح�ال كما هو 

عليه لحد اآلن.
واآلن أس�م س�وق مريدي عالمة 
تجارية لركة مريدي دوت كوم 

للدعاية و اإلعالن.
سوق مريدي مع ناجي عطا الله

ظه�ر أس�م س�وق مري�دي عىل 
الشاشة العربية الول مرة يف فرقة 
ناجي عط�ا الله عام 2012 حيث 
قام ناج�ي عطا الله م�ع فرقته 
بتزوير أوراقه�م الثبوتية، وعمل 
ل�ه وثيق�ة زواج م�زورة وكذلك 

شهادة دكتوراه بالجراحة.
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س���وق مريدي وهو س���وق ش���عبي يقع في الجانب الش���رقي من مدينة بغداد، عاصمة العراق في منطق���ةً  مدينة الصدر 
وتحديدا في ش���ارع يسمى شارع الجوادر )وتعني الخيام، ومفردها خيمة(، وبين تقاطعي شارع الكيارة وشارع الشركة حيث 
يعادل طوله حوالي ثالثة قطاعات من قطاعات المدينة البالغ عددها 80 قطاعا أي ما يس���اوي 1500 متر بعرض 100 متر 

تقريبا وهو مستمر بالتوسع ويختص هذا السوق ببيع مختلف الحاجيات ومن ضمنها األشياء المسروقة والممنوعة.

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

اللباس التقليدي يصارع الوجود في ظل »العولمة« 
وتراثاً  موروثاً  التقليدية  االزياء  شكلت  لقد 
وعادات تختلف يف تفاصليها وألوانها وطريقة 
من  لباسها  وأسلوب  وحياكتها  خياطتها 
آخر، ومسألة  إىل  أخرى، ومن شعب  إىل  دولة 
تتحكم  املختلفة،  األجيال  عرب  بها  التمسك 
الجغرافية  الطبيعة  منها،  كثرية  فيها عوامل 
تطور  ومسرية  العامة،  والثقافة  ومناخها، 
العرصنة  تحديات  مع  والتكيف  املجتمع، 
زمن  مسارات  مجابهة  وكيفية  والتجديد، 
فال  معه،  والتكيف  اآلن  نعيشه  الذي  العوملة 
يوجد ما يمنع من مواكبة حارض يومنا وما 
الحفاظ عىل  القادمة رشيطة  االيام  يليه من 

تراث املايض العريق، حتى ال يزول او يندثر.
املالبس  أقدم من عرف  العراقي  اإلنسان  كان 
النقوش  وتدلنا  صنعها،  يف  وتفنن  واألزياء 
البابلية واآلشورية، عىل  السومرية والتماثيل 
إيجاد  يف  االنسان،  لهذا  الثري  الخيال  مدى 
كان  التي  املالبس  لقطع  والتنوع  النماذج 

يرتديها     
الحارض  الوقت  يف  االهوار  سكان  يلبس 
تشبه  والتي  السوداء  الخطوط  ذا  اليشماغ 
بخطوط  واملوشح  الصيد،  شباك  عيون 
تشبه  متموجة  وهي  جوانبه  يف  عريضة 

ويف  االهوار،  مياه  أمواج 
ورسوم  خطوط  حافته 
زعانف  تمثل  سوداء 
كان  بما  تيمناً  األسماك 
السومريون،  يعتقده 
ولكن السادة العلويني يف 
االهوار يلبسون اليشماغ 
صبغه  بعد  األخرض 
ليميزهم  خرضاء  بمادة 
أما  الناس،  باقي  عن 
املندائيون  الصابئة 
االهوار  يف  واملنترشون 
فكانوا يلبسون اليشماغ 
وهم  الحمراء  بخطوطه 
مميزون بلباسهم هذا.                                               
من  الشماغ  يصنع 
الكتان  من  أو  القطن 
مخلوطاً  يكون  أو 
معاً،  والكتان  بالقطن 
وبألوان  خشناً  ويكون 
واألحمر  األسود  منها 
واألزرق  واألخرض 
يغلب  فالتي  والبُني، 
األحمر  اللون  عليها 
بيض  خطوط  وفيها 
شماغاً،  يسمونها 
من  أبيض  لونها  والتي 
القماش الخفيف تسمى 
غرتة. اما الكوفية فانها 
او  القطن  من  تصنع 
كثرية  وبألوان  الكتان 
اشهرها الحمراء املقلمة 
البيضاء  او  بالبيض، 

املقلمة باالسود واالبيض،      
من  بعض  يف  للرجال  التقليدي  الزي  يتكون 
الرأس  وغطاء  العقال  من  العراق   مناطق 
والصاية  والدشداشة،  الكوفية،  أو  »الشماغ« 
ثم  »الزبون«  اسم  عليها  يطلق  من  وهناك 
العباءة. لكن لم يحظ أي جزء من أجزاء الزي 
من  العقال  به  يحظى  بما  العراقي  التقليدي 
احرتام وتقدير، فكان ملبوسا رئيسيا لحقبة 
من الزمن، لبسه جزءا كبريا من فئات الريف 

واملدينة عىل حد سواء.
رأس  عىل  يلبس  ما  هو  العقال)العكال(:      
الكوفية  او  الغرتة  او  اليشماغ  فوق  الرجل 
غالباً  ولونه  املاعز  صوف  من  مصنوع  و 
العربي  الشعبي  اللباس  اسود، وهو جزء من 
أهل  القدم  منذ  وارتداه  عرفه  وقد  التقليدي، 
واالردن  وسوريا  والعراق  العربية  الجزيرة 
ما  الذي  واالهواز،  وسيناء  وفلسطني  ولبنان 
فاللعقال  منهم،  بعض  عليه  تحافظ  زالت 

العرب  الرجال  عن  كثرية  معاني  و  دالالت 
فهو ليس جزء من الزي العربي فقط بل هو 
للرجل  يعطي   كما  االصالة،  و  للرجولة  رمز 
تاج  وهو  بالنفس،  واعتزاز  وشموخ  هيبة 
العقال  يوجد  االصيل،  العربي  لألنسان  وفخر 
بانواع و الوان كثرية، األسود يصنع من صوف 
الجمال  وبر  الوبر يصنع من  األبيض،  املاعز، 
ال  املقصب  أبيض،  أو  فاتح  بني  لونه  ويكون 
الغالب  يف  يرتديه  وانما  الناس  عامة  يرتديه 
وكبار  واألعيان  والشيوخ  واالمراء  امللوك 
يقصب  النه  باملقصب  وسمي  الشخصيات، 
بخيوط ذهبية أو فضية، وقد ارتداه يف العراق 
أما  )اللف( ويكون  االول، وعقال  امللك فيصل 
عىل شكل طبقة أو طبقتني وأشتهر يف لبسه 
الدارج  لكن  والنجف،  الحلة  أعيان  من  جزء 
منها يف الثقافة العربية و املتعارف عليها هو 
سمة  صار  الذي  الرفيع  فمنه  االسود،  اللون 
أو  السميك  أما  العراق  وغرب  الشمال  ألهل 
ويتباين  والجنوب  الوسط  لباس  الغليظ فهو 
سمكه عىل ذوق البسه فمنهم من يبالغ يف ذك 

ومنهم من يعتدل,      
يصنع العقال من صوف املاعز، ويكون لونه 
الرجل  ظهر  عىل  تتدىل  رشاشيب  له  أسود 
ويشبه العقال الحبل املجدول ويختلف سمكه 
حسب عمر الرجل، وكلما زاد عمر الرجل زاد 
مثال  نرى  املنطقة  بحسب  عقاله،  سماكة 
من  حجما  اكرب  يكون  الذي  النجفي  العقال 
بغداد  منطقة  يف  العقال  اما  املناطق،  بقية 
اصغر  لكنه  املاعز  شعر  من  ايضا  فيغزل 
العقال  الوسط  سكان  يفضل  فيما  واملس، 
الخلف  من  تتدىل  طويلة  بخيوط  ينتهي  الذي 
يرتدون  النارصية  وسكان  الظهر،  نهاية  اىل 
عقاال يكون قطره أكثر اتساعا يسمى النص، 
سمكا،  أكثر  عقاال  يرتدون  العمارة  وسكان 
جدا،  رفيعا  عقاال  فريتدون  الزبري  سكان  أما 
العراق  من  الغربية  املناطق  وسكان  والدليم 

يرتدون عقاال رفيعا.
املوثوقة  املصادر  ترويه  كما  العقال  فأصل 
به  تعقل  أو  تقيد  الذي  الحبل  فهو  بأيحاز: 
الناقة، حتى ال تبتعد عن املراعي؛ فكان رعاة 
يلف  حبل  أخذ  عىل  دائماً  يحرصون  الجمال 
رأسه  عىل  ملفوفاً  يبقى  الرأس،  هامة  عىل 

تحول  الوقت  مرور  ومع  يحتاجها،  حني  إىل 
وهندامه،  الرجل  قيافة  من  رئيس  جزء  إىل 
الذي يرضبون  السوط  أنه  إىل  والبعض يشري 
انتهاء  وعند  املسري،  عىل  لحثها  الدواب  به 
رؤوسهم  عىل  به  يحتفظون  منه،  الحاجة 
إن  ملعاودة استخدامه فيما بعد، ويقال ايضاً 
األسود  اللون  إىل  تحول  ثم  أبيض،  كان  لونه 
تعبرياً  األليم،  األندليس  العرص  أواخر  القاتم 
األندلس،  سقوط  عىل  املسلمني  حزن  عىل 
وتذكرياً بالعار الذي لحق بهم، كان ذلك عندما 
يف  األندلس  سقوط  خرب  الشام  بالد  إىل  وصل 
يد األسبان صعق الناس وزلزلوا زلزاال شديدا 
لتخاذل  النفوس  الغضب  ومأل  الحزن،  وعم 
النساء  فقام  إخوانهم،  نرصه  عن  الرجال 
الرجال  وجوه  يف  ورمينها  جدائلهن  بقص 
أو  الغرتة  فوق  رؤوسهم  عىل  ربطوها  الذين 
الكوفية تعبريا عن حزنهم وندمهم، كما أنهم 
ألن  للخيل  لجام  شكل  عىل  بعضها  ربطوا 
ذليلة  خيل  الدين  لنرصة  تهب  لم  التي  الخيل 
ومهانة، ومع األيام تطورت العصابة فصارت 
تصنع من شعر املاعز ثم من الخيوط املغزولة 
أندلسنا  للحزن عىل  واملصبوغة باألسود رمزا 

وتنبيها لحفظ أمتنا وعدم التكاسل.

يمكن القول أنه ال توجد بقعة 
على وجه األرض إال ولها 

طبيعتها الجغرافية ومناخها 
وطقسها الذي  يحتم طريقة 
ونمط حياة ساكنيها وداللة 

زيي ملبسهم، ولهذا أن كثير 
من السلوكيات التي نمارسها، 
والطقوس والمعتقدات التي 

نؤمن بها، واألزياء التي نرتديها، 
والرقصات التي نؤديها، تحمل في 
أحشائها بذورًا من الماضي القديم، 
وعندما نتبحر ونغطس في مسارات 

التاريخ، نرى أن الماضي ما زال 
حيًا في امواج انفسنا ومسارات 

نمط سلوكياتنا وكأننا نعود الى 
جذورنا، من دون أن نعي ذلك.

م�ن  لع�دد  الس�وق  تع�رض 
االرهابي�ة والتي  التفج�ريات 
راح ضحيته�ا مئ�ات القت�ىل 

والجرحى وكان ابرزها:
ه�ز   2009 حزي�ران   24 يف 
انفجار عنيف س�وق مريدي، 
وتس�بب يف مقتل 72 شخصا 
 127 وإصاب�ة  األق�ل  ع�ىل 
آخري�ن. نف�ذ االنفج�ار ع�ن 
طريق دراجة نارية مفخخة.

انفج�ار   ،2014 فرباي�ر  يف 
بدرج�ة نارية مفخخة وأوقع 

25 قتيال ومئات الجرحى.
انفج�ار   ،2016 فرباي�ر  يف 
مفخخ�ة وأوقع م�ا يزيد عن 
 100 م�ن  وأكث�ر  قتي�ال   70

جريح.

وسائل التبريد في صيف بغداد ايام زمان
 العاكول والبادكير والسرداب

»مريدي« في بغداد .. سوق  متنوع لذوي الدخل المحدود

التفجيرات 
االرهابية

الحاج مريدي )1890-1973م(



قائال:“  يعيشها  التي  ظروفه  عن  أحمد  تحدث 
والدتي  والدي منذ سنتني، وتحملت مسؤولية  تويف 
وأخوتي الصغار، كنت أعمل يف ورشة الحدادة التي 
يمتلكها عمي قبل إجراءات حظر التجوال، ويف نفس 
الوقت أواصل دراستي يف مرحلة السادس االعدادي، 
كان حلمي هو دخول الجامعة وإختيار التخصص 
الذي أحب إال أن الوضع الذي نعيشه ويعيشه جميع 

الطلبة اليوم حطم كل يشء“.
وأضاف ”أن صعوبة الوضع الراهن تتمثل يف التعليم 
فاقم  األمر  فهذا  العراق،  يف  هنا  بعد  عن  االكرتوني 
االكرتوني  التعليم  وسائل  ألن  كبري،  بشكل  املعاناة 
واألجهزة  الكهرباء  من  إبتداًء  لدينا،  متوفرة  غري 
السيئة  األنرتت  إىل خدمة  باإلضافة  للتعلم،  الالزمة 
التعليمية، ألن  جداً، فال نستطيع مواكبة مناهجنا 
األساتذة لم يكونوا مهينئ لهذا األمر، وال يمتلكون 
املناهج  وفق  الحديثة  التعليم  وسائل  أساساً 
املتطورة، لهذا لن نتمكن من أداء امتحاناتنا بشكل 
املناسب“،  بالتخصص  نحظى  ان  أجل  من  تنافيس 
مطالباً وزارة الرتبية بمراعاة ظروف الطلبة وإيجاد 

الحلول املناسبة ألجل التخفيف من معاناتهم.
جميع  معاناة  عن  تختلف  ال  سالم  أحمد  معاناة 
الطلبة داخل العراق، فالطالب العراقي اليوم يحتاج 
إىل وسائل تعليم متطورة وفق مناهج حديثة يمكن 
وحظر  الحالية  الظروف  مع  التعامل  خاللها  من 

التجوال املتواصل.

 الطالبة ”آية خليل“ ٢١ سنة تدرس يف جامعة بابل 
النهائية  الجامعة  امتحانات  اكملت  أنها  أوضحت 
التي  العلمية  املواد  بسبب  متفائلة  غري  لكنها 
قائلًة:  النهائي  اإلمتحان  أداء  أجل  من  لها  أعطيت 
”الجامعة أرسلت عرب الواتساب محارضات كثرية، 
وأغلب الدروس املطلوب إمتحانها لم ندرسها أو لم 
تواصل  أو  للطبة عرب تسجيل فيديوي  يتم رشحها 
مدة  خالل  عنها  اإلجابة  كثرياً  صّعب  مما  مبارش، 
اإلمتحان، كذلك الجانب التكنلوجي فاملوقع مصمم 
أنقطع  أو  األنرتنت  توقف  فإذا  فقط،  واحد  لدخول 
اإلمتحان  أداء  من  الطالب  سيحرم  الكهرباء  التيار 
لرسوب  الطالب  تعرض  يسبب  مما  ثانية،  مرة 

حتمي يف هذه املادة“.
وطالبت الوزارات املعنية بتطوير الجانب التكنلوجي 
التعليم عن  الحديثة ألن  التعليمية  الوسائل  وتوفري 
إليه يف  بعد هو إجراء عاملي إيجابي يمكن االنتقال 

املستقبل، وفق املناهج العلمية العاملية املتطورة.
بعد توقف الدوام يف املدارس والجامعات واملؤسسات 
متعددة  اصابات  تسجيل  إثر  العراقية  التعليمية 
املحافظات،  جميع  يف  املستجد  كورنا  بفريوس 
منصات  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارتي  اطلقت 
توقف  وعدم  املقررة  املناهج  إكمال  لغرض  عديدة 
نظام  تطبيق  خالل  من  الراهن،  الوقت  يف  الدراسة 
العراقية،  التعليمية  املؤسسات  يف  جديد  تعليمي 
حظر  بفرتة  العالم  دول  من  العديد  اتبعته  والذي 

الوباء  انتشار  الحد من  التجوال، والهدف منها هو 
يكون  أن  دون  التعليم  واستمرار  عليه  والسيطرة 
هنالك تأثري مبارش عىل مستويات الطلبة التعليمية، 
إال أن هذا النظام قد يكون تطبيقه صعباً يف العراق 

نتيجة لعوامل متعددة.
”مصطفى  الدكتور  الرتبوي  املرشف  وأوضح 
نجاح  قياس  يمكن  ”ال  يقني“:  لوكالة  التميمي“ 
تجربة التعليم االلكرتوني اليوم بهذه الطريقة كونه 
جاء كحالة معالجة لظرف استثنائي أجرب الطالب 
واالستاذ عىل اعتماده“ مضيفاً: ”يف تصوري ممكن 
ان يكون ناجحا للتخصصات االنسانية وهو نظام 
معمول به يف جامعات عاملية يف اوروبا وغريها لكن 
من الصعب ان يكون بهذا النجاح مع التخصصات 
تطبيقية  عملية  محارضات  تتطلب  كونها  العلمية 
الجامعات  عىل  يعمم  ان  يمكن  وهذا  الواقع،  يف 

وكذلك الدراسات االعدادية“.
وأعترب ان املوضوع ال يتطلب كهرباء لكنه يتطلب 
غري  اراها  حجج  وهذه  متوسطة  بخدمة  انرتنت 
منصات  يستخدمون  الطلبة  اغلب  الن  منطقية 
ما  لكن  املوبايل،  جهاز  عرب  االلكرتوني  التعليم 
هذه  ملستخدمي  القدرة  ضعف  ذلك  عىل  يعاب 
حداثة  يواكبون  ال  الذين  بعض  من  التطبيقات 
مع  سباق  يف  اليوم  والعالم  االلكرتونية،  التقنيات 
ارى  لذا  الحياة،  يف  الرقمية  التحوالت  عىل  الزمن 
من الرضوري ان تساهم الوزارات املعنية يف تأهيل 
واالستاذ  الطالب  كفاءة  رفع  يف  متخصصني  قادة 
تطبيقات،  لهكذا  االمثل  االستخدام  كيفية  عىل 
الجائحة  االن غامضة يف ما يخص  اىل  الحياة  كون 

العاملية“.
وأضاف ”ال يمكن التكهن بما تحمله الفرتة املقبلة 
من واقع سيفرض نفسه عىل قطاع التعليم لكن لو 
النظام  يعود  ان  فاالمثل  اىل طبيعتها  الحياة  عادت 
الكالسيكي للتعليم كون مخرجاته اكثر وقعا ونفعا 

مع الطالب العراقي من التعليم االلكرتوني، وسبق 
ان ذكرنا انها واقع معالج للظرف الطارئ وتجربة 
املنفعة  الكتسابها  وجهد  وقت  سنحتاج  جديدة 
بواقع  مخرجاتها  قياس  يمكن  وحينئذ  املرجوة 

التعليم الكالسيكي.
خطر  ملواجهة  الوقائية  االجراءات  إستمرار  مع 
والتعليم  الرتبية  لجنة  أوصت  كورنا  فريوس 
لها  إجتماٍع  آخر  يف  العراقي  النواب  مجلس  يف 
اعتماد التعليم االلكرتوني يف العام الدرايس املقبل 
أخرى  حلول  إيجاد  يتم  لم  حال  يف   ٢٠٢١-  ٢٠٢٠
يف  اللجنة  مقرر  وقال  الفريوس،  خطر  إنتهاء  أو 
مجلس النواب “طعمة اللهيبي” : “إن التحضريات 
يبقى  ولكن  املقبل،  الدرايس  العام  لبداية  جارية 
الدوام  مسألة  وأن  الفاصل،  هو  الراهن  الظرف 
كورونا  فريوس  تأثري  واقع  يحدده  املقبل  للعام 
غري  من  ألنه  عام،  بشكل  للبلد  الصحي  والظرف 
عىل  خطر  وهناك  الدرايس  بالعام  البدء  املمكن 
الطلبة”، مرجحاً أنه “يف حال استمرار الفايروس، 
االلكرتونية  املنصات  إال  الوزارة  أمام  تكون  فلن 
والدراسة عن بعد”، مطالباً وزارة الرتبية والزارات 
املعنية األخرى برضورة إصدار دراسة شاملة عن 
الوضع املستقبيل للتعليم وتحديد ما يمكن العمل 
عليه خالل العام القادم، لكي يتم تجنب املفاجئات 
إنسيابية  بكل  عامهم  الطلبة  بأداء  واملبارشة 

وتحديد األولية الالزمة إلعتمادها.
تسعى  أنها  أكدت  جانبها  من  الرتبية  وزارة 

واجتياز  التعلمية  العملية  ملواصلة  حثيث  بشكل 
املتحدث  وقال  جيد،  بشكل  الطلبة  امتحانات  فرتة 
وزارة  إن  فاروق“  ”حيدر  الرتبية  لوزارة  الرسمي 
من  مستمرة  وبجهود  حثيث  بشكل  تسعى  الرتبية 
ليؤدي  املالئم  والوضع  املالئمة  الظروف  إيجاد  أجل 
مضيفاً  ومتواصل،  جيد  بشكل  االختبارات  الطالب 
أن التعليم االلكرتوني يف العراق اليوم يعترب خطوة 
مساندة للتعليم التفاعيل داخل القاعات، ومع هذه 
البد  كورونا  جائحة  بأزمة  البلد  ومرور  الظروف 
اإللكرتوني  بالتعليم  تتمثل  أخرى  طرق  إيجاد  من 
ومواقع  الرتبوي  والتلفزيون  اإللكرتونية  واملنصات 
الوسائل  وهذه  املتاحة،  االخرى  واملواقع  اليوتيوب 
قدمت الفائدة بشكل كبري للطالب العراقي بالنسبة 
للدروس واملناهج املعدة له هذا العام، وسيتم وضع 
الدوام  إلستمرار  الوزارة  قبل  من  الالزمة  الخطط 

وتحديد املناهج للعام الدرايس القادم.
وأشار فاروق أن هنالك بعض املعوقات التي يعاني 
منها الطلبة إال أنها ليست بالتأثري الكبري ألن أغلب 
كهربائية  مولدات  يف  اشرتاكات  لديها  العائالت 
محلية واألنرتنت كذلك متوفر، وربما تكون خدمة 
االنرتنت ضعيفة وليست ذات جودة عالية لكن هذه 
البلد بالكامل، وزارة الرتبية وجهت رسالة  مشكلة 
مناسبة  االسئلة  تكون  بأن  الطلبة  اىل  اطمئنان 
حث  الوقت  نفس  ويف  العام،  هذا  خالل  وبسيطة 
هذه  واستغالل  الجهود  من  املزيد  بذل  عىل  الطلبة 

الفرض وكذلك االهتمام والتهيؤ لإلختبار النهائي.
التحديات واملعالجات

تسائل الكثري من املواطنني عن مدى قدرة وامكانية 

النظام  تطبيق  من  الرتبوية  املؤسسات  الجهات 
التعليمي الجديد، ومدى توفر البنية التحتية الالزمة 
ملثل هذا النظام سواء كانت هذه اإلمكانيات مادية 
 ٥٤ التميمي“  ”ابراهيم  السيد  ويقول  برشية،  أم 
يف  يدرسون  وجميعهم  أبناء  ثالثة  ”لدي  عام: 
اإلعتماد  املنطقي  من  أجد  وال  حكومية،  مدراس 
تكاد  إجراءات  من  نراه  ما  وفق  األسلوب  هذا  عىل 
والطالب، فاألساتذة  العائلة  عىل  جديداً  تكون عبئاً 
التعليم  مع  للتعامل  تطويرية  دورات  إىل  بحاجة 
بدقة،  الطالب  إىل  املعلومة  وإيصال  االكرتوني 
واملواقع التعليمية التي تستخدمها الكوادر الرتبوية 
إىل  تحتاج  الفيديوية  باملواد  يتعلق  فيما  وتحديداً 

خدمة انرتنت عالية وأجهزة تكنلوجية متطورة“.
العالم  مستوى  عىل  اإللكرتوني  التعليم  تجربة  إن 
يف  عالية  بمستويات  ونجحت  كبري،  بشكل  ناجحة 
تجربتها  ان  إال  متعددة،   ألسباب  البلدان  مختلف 
يف  وتحديداً  منخفضة،  بنسبة  نجحت  العراق  يف 
يواجه  املدارس  يف  وتطبيقها  العراقية،  الجامعات 

مشكلة كبرية بسبب ضعف البنى التحتية
تربوي  مرشف  وهو  العزاوي”  “طارق  الدكتور  أما 
متقاعد قال “البد من التوقف عىل الواقع التعليمي 
يف العراق والذي يتصف بالتأخر وعىل كافة االصعدة، 
يف  والرقمية  التكنولوجية  البيئة  لضعف  اضافة 
املؤسسة  ضمنها  ومن  العراقية  املؤسسات  أغلب 
اىل  املؤسسات  بعض  تحولت  أن  فبعد  التعليمية؛ 
كالجنسية  شؤونها  ادارة  يف  التكنولوجيا  استخدام 
ضعفاً  جميعها  أظهرت  التعليم،  واليوم  والجوازات 
يف األداء الحكومي املرافق لضعف البنية التحتية يف 

قطاع االتصاالت والخدمات التقنية األخرى”.

التحديات  من  مجموعة  هناك  أن  العزاوي  وأضاف 
ومن  الجديد  التعليمي  النظام  تطبيق  تواجه  التي 
الذي  املعلم  وجاهزية  التعليمي  املحتوى  أبرزها: 
بها  األجيال  وشغف  التكنولوجيا  بطغيان  فوجئ 
استخدام  من  التقليل  برضورة  البيئي  والوعي 
األوراق إىل غريها من العوامل، مما ادى إىل التحول 
شكل  مما  التكنولوجيا  نحو  والكبري  التدريجي 
واقع  أمر  تحت  اآلن  غدت  التي  الفئة  لهذه  صدمة 
وبتفصيل  التكنولوجيا،  استخدام  عليها  يحتم 
املنصات  عىل  ومشاركتها  امللفات  تحميل  يتعدى 

اإللكرتونية إىل ما هو أبعد من ذلك.
لدى  أن  العزاوي  أوضح  الشائعة  املشكالت  وعن 
ال  قد  أنه  إال  الالزم  الجهاز  املعلم  حتى  أو  لطالب 
فقد  توفرت  وإن  أساساً  إنرتنت  خدمة  لديه  تتوفر 
لتغطية  كافية  غري  بحزمة  ربما  أو  بطيئة  تكون 
عروض الفيديو واملواد ذات الحجم الكبري، وهذه من 
املعاناة الكبرية التي يعاني منها األستاذ والطالب يف 
العراق.وقال عضو لجنة الرتبية والتعليم يف مجلس 
تجربة  إن  املسعودي“  ”رياض  العراقي  النواب 
ناجحة  العالم  مستوى  عىل  اإللكرتوني  التعليم 
بشكل كبري، ونجحت بمستويات عالية يف مختلف 
العراق  يف  تجربتها  ان  إال  متعددة،   البلدان ألسباب 
الجامعات  يف  وتحديداً  منخفضة،  بنسبة  نجحت 
مشكلة  يواجه  املدارس  يف  وتطبيقها  العراقية، 
كبرية بسبب ضعف البنى التحتية يف منازل الطلبة، 
العائالت تعيش مستويات دخل  الكثري من  وهنالك 
التعليم  وسائل  تمتلك  وال  منخفضة  أو  محدودة 
اإللكرتوني واألجهزة الالزمة للتعليم عن بُعد يضاف 

إليها ضعف شبكة االنرتنت.

 اعلنت دائرة حماية وتحسني البيئة يف املنطقة 
كشفاً  أجرت  البيئية  فرقها  أن   « الجنوبية 
مياه  يف  التلوث  النفطي  أسباب  عن  موقعيا 
ومسؤول  الفريق  رئيس  . وقال  العرب  شط 
شعبة البيئة البحرية يف مديرية بيئة البرصة 
» جاسم عبد الحسني يف ترصيح صحفي » إن 
التلوث هي تفريغ محتويات خزانات  أسباب 
إىل  الخام  بالنفط  ملوثة  مياه  من  البانطون 

شط العرب وألكثر من مرة.
 وأوضح إن فريقاً  مشرتكاً من البيئة والرشكة 
سبق  البيئية  والرشطة  العراق  ملوانئ  العامة 
الكادر  ووجه  الغارق  البانطون  رصد  وأن 
بعد  اال  إجراء  أي  اتخاذ  بعدم   ، املسؤول عنه 
أنهم  اىل  مشريا   ، املشرتك  الفريق  حضور 
البانطون  وانتشلوا  التوجيهات  تجاهلوا 

وسحبوه بقرب جرس الشهيد كنعان.

 وأشار عبد الحسني  اىل إن البانطون مؤجر اىل 
العامل  الكادر  ، وان  العامة  ابن ماجد  رشكة 
ليال  خزاناته  من  تبقى  ما  بتفريغ  قام  عليه 
وامللوثات  املخلفات  وإلقاء   ، انتشاله  بعد 
إجراءات  اتخاذ  العرب.واكد«  شط  مياه  يف 
 ، التلوث  بهذا  املتسببني  بحق  رادعة  قانونية 
حياة  عىل  وحرصا  املائية  البيئة  عىل  حفاظا 

املواطنني يف البرصة.

التعليم االلكتروني في العراق اليوم يعتبر خطوة مس����اندة للتعليم التفاعلي داخل القاعات، ومع هذه الظروف ومرور 
البل����د بأزمة جائحة كورون����ا البد من إيجاد طرق أخرى تتمث����ل بالتعليم اإللكتروني والمنص����ات اإللكترونية والتلفزيون 

التربوي ومواقع اليوتيوب والمواقع االخرى المتاحة الكمال الخط المنهجي للتعليم ... ولكن ... ؟؟!!                                          
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التنفيذ الخاطىء للتعليم االلكتروني في العراق يفاقم هموم الطلبة ومعاناتهم

الفرق البيئية في البصرة تتابع أسباب التلوث النفطي في شط العرب
 اختالس

ضبطت هيئة النزاهة العامة بموجب 
أمان�ات  مذك�رٍة قضائيَّ�ٍة مس�ؤول 
بالج�رم  اإلصالح�يِّ  الحل�ة  س�جن 
املش�هود؛ لوج�ود نق�ٍص يف املبال�غ 

املُودعة بعهدته.
وذك�ر بي�ان للهيئ�ة تلق�ت الوكال�ة 
الوطني�ة العراقي�ة لالنب�اء / نين�ا / 
نس�خة منه ان�ه: تم ضب�ط وبالجرم 
املشهود مسؤول أمانات سجن الحلة 
؛ لوجود نق�ص يف األموال  اإلصالح�يِّ
ة بش�عبة  املُودع�ة يف القاصة الخاصَّ
األمان�ات، الفتًة إىل ضبط الّس�جالت 
�ة باألمانات مع األموال  املاليَّة الخاصَّ

النقديَّة املوجودة فعالً يف القاصة.
واش�ارت إىل تنظي�م املكت�ب محرض 
ضب�ٍط أص�ويل باملُ�رزات املضبوطة، 
التحقيقيَّ�ة  األوراق  وعرض�ه رفق�ة 
األوليَّة عىل ق�ايض التحقيق املُختصِّ 
ال�ذي ق�رَّر توقي�ف املُتَّه�م اس�تناداً 
إىل أح�كام امل�ادَّة )315( م�ن قانون 

العقوبات.

ناش�د عدد من مواطني محافظة واس�ط القوات االمنية اىل تكثيف دوريات 
الرشطة النهرية عىل ضفاف نهري دجلة والغراف للحد من حاالت السباحة 
يف املياه غري االمنة.وقال عدد من املواطنني للمربد يف الوقت الذي تش�تد فيه 
معان�اة املواطن�ني من ارتفاع درج�ات الحرارة وانخفاض س�اعات تجهيز 
الطاق�ة الكهربائية يالحظ زيادة يف عدد الش�باب للس�باحة يف االنهار االمر 
الذي ادى اىل زيادة يف تس�جيل حاالت الوفي�ات نتيجة الغرق يف هذه االنهار.

وطالبوا القوات االمنية بزيادة األنتش�ار قرب هذه االماكن للحد من فقدان 
املزيد من الشباب.يذكر ان قيادة رشطة واسط اعلنت يوم أمس عن انتشال 

5 جثث لشباب قضوا حتفهم غرقا خالل الشهرين املاضيني.

مطالبات في واسط بتكثيف دوريات الشرطة النهرية

القديم  العراق  تأريخ  يحفل 
وواسع  عظيم  بإرث  واملعارص 
من  مختلفة  بأوجه  يتمثل  النطاق 
يستخدم  كان  ما  بضمنها  الحياة، 
الطعام  حفظ  أواني  من  سابقا 
من  املصنوعة  الفخارية  والرشاب 
يف  األهايل  بعض  وجد  التي  الطني 
األنسب  الحل  أنها   ٢٠٢٠ تموز 
واألمثل لهم لتربيد املاء يف ظل تعثر 
شبه تام لخدمات الكهرباء وارتفاع 
موسم  يف  الحرارة  بدرجات  شديد 

الصيف الالهب.
املربد  كامريا  رصدته  ما  وبحسب 
مدن  يف  األهايل  من  العديد  فإن 
اقبلوا  املثنى  محافظة  وأرياف 
هذه  ببيع  متخصصة  محال  عىل 
الفخاريات التي تذكرهم بأجدادهم 
السنني  آالف  قبل  ابتكروها  الذين 
لتعينهم رغم بدائيتها عىل مواجهة 
املوسم  هذا  يف  الطقس  حرارة 
تموز  شهري  خالل  خصوصا 
الجاري وآب املقبل اللذان يعدان من 

أكثر أشهر السنة حرارة.
الذين  املواطنني  من  عدد  ويقول 
هذه  إن  املربد  مراسل  التقاهم 
األواني كـ)الِحْب، الكوز، الرشبات، 
أصبحت  األواني(  ومختلف  األقداح 
غادر  الذي  املاء  لتربيد  جيدا  بديال 

الثالجات التي فارقتها الكهرباء.

حديث العدسة 

األوىل  األربعة  الصفوف  لطلبة  الدراسية  للمواد  درجات   ٥ إضافة  الرتبية،  وزارة  قررت 
للمرحلة االبتدائية، للعام الدرايس الحايل.وقالت الوزارة يف بيان: إن “هيئة الرأي يرأسها 
وزير الرتبية عيل حميد مخلف، ناقشت ضمن جدول اعمالها يف جلستها الدورية، قرارات 
عدة ومنها املتعلقة بخصوص الصفوف األربعة للمرحلة االبتدائية، حيث تم التصويت 
باالجماع عىل اضافة )خمسة( درجات للمواد الدراسية التي لم يحصلوا فيها عىل درجة 
لم  التي  املواد  معالجة  عىل  أيضاً  التصويت  تم  السنة”.كما  نصف  يف  الصغرى  النجاح 
يتمكن تالميذ محافظات )الفرات االوسط والجنوب( من ادائها خالل فرتة االمتحانات، 
من خالل جمع املواد الدراسية التي امتحن بها التالميذ يف امتحان نصف السنة مقسوماً 
عىل عدد املواد املمتحن فيها يساوي معدل الوسط الحسابي، لتكون درجة املعدل الحاصل 

عليها التلميذ عوضاً عن املواد الدراسية التي تم تأجيلها بسبب جائحة “كورونا”.
وكانت وزارة الرتبية العراقية قد قررت يف ٢٥ حزيران ٢٠٢٠، إضافة ١٠ درجات قرار 
لكل مادة من املواد التي أدى بها التالميذ والطلبة االمتحانات التحريرية لنصف السنة، 
اإلعدادي بفروعه  الخامس  إىل  االبتدائي  الخامس  األول للصفوف من  الكورس  ونهاية  
كافة واملعاهد  للصفوف املنتهية وغري املنتهية.كما أعلنت الوزارة يف ١٢ تموز الجاري، 
اعتبار السنة السنة الدراسية الحالية، سنة عدم رسوب لطلبة املرحلة اإلعدادية بفروعها 
كافة.ويف ١٠ تموز الجاري، وافقت وزارة الرتبية عىل تأجيل موعد إجراء امتحانات طلبة 
السلطات  أن  املقبل.يذكر  أيلول  شهر  من  األول  إىل  فروعه،  بكافة  اإلعدادي  السادس 
العراقية قررت تعطيل الدوام الرسمي يف املؤسسات الرتبوية والجامعات منذ ٢7 شباط 

املايض، ضمن اإلجراءات الوقائية للحد من انتشار فريوس كورونا.

التربية تقرر إضافة 5 درجات
 لصفوف بالمرحلة االبتدائية

)الِحْب( 
يبعث من جديد
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أعلنت وس�ائل إعالم روسية عن بدء اختبارات منظومات روبوتية مائية جديدة، 
مخصصة لحماية السفن والغواصات العسكرية من أي هجمات محتملة للعدو.

وأشارت وسائل اإلعالم إىل أن االختبارات التي بدأت مؤخرا يف البحر األسود تجري 
تحت إرشاف خرباء من مؤسسة “ERA”، وخاللها سيتم اختبار أنظمة روبوتية 
مائية صغرية ومعدات س�ونار مخصصة لحماية الس�فن والغواصات واملنشآت 
من خطر أي هج�وم بحري.كما من املفرتض 
أن تظهر ه�ذه االختبارات ق�درات الروبوتات 
البحري�ة الروس�ية الجدي�دة ع�ى اكتش�اف 
األه�داف البحرية الكب�رية والصغرية عى حد 
س�واء، واكتش�اف اآللي�ات املائي�ة الصغرية 
للعدو.وكش�فت ه�ذه االختب�ارات أيض�ا عن 
الحديث�ة  الروس�ية   ”ANPA“ منظوم�ات 
الت�ي تتألف كل منظومة منه�ا من غواصتني 
موجهت�ني صغريتي الحج�م، إحداهما قادرة 
عى اكتش�اف مختل�ف أنواع األجس�ام تحت 
امل�اء باالعتماد ع�ى أجهزة س�ونار متطورة 
ومس�بار صدى متعدد الحزم، والغواصة األخرى مجهزة بأنظمة اللتقاط الصور 
والفيديوهات التي يمكن من خاللها تحديد هوية وش�كل األجسام التي تلتقطها 

الغواصة األوىل بدقة، وكذلك اكتشاف أجسام أخرى.

روسيا تختبر منظومات روبوتية 
لحماية سفنها وغواصاتها

اش�تكى مطورو ألعاب الجيل الجديد من األجهزة من املش�اكل التي سيس�ببها 
حج�م األلعاب، اذ انه س�يزيد مع الجيل الجديد بس�بب التقنيات التي تحتويها 
األجهزة وتُحس�ن من تجربة اللعب للمس�تخدمني.ويعود الس�بب لزيادة حجم 
 5 Unreal Engine أغل�ب األلع�اب ملح�رك
 »micro-polygon« ونظ�ام دم�ج امللف�ات
ال�ذي يزي�د حج�م اللعب�ة بإطراد.وبينم�ا 
تأت�ي الزيادة يف حجم ألع�اب الجيل الجديد 
م�ن أجهزة إكس بوكس Xbox Series X و 
باليستيشن مع أجهزة PS5 بسبب تحسني 
تجرب�ة اللع�ب وزي�ادة دق�ة الرس�ومات 
ودعمه�ا بتقني�ة تتب�ع األش�عة، إال أنها 

ستس�بب بعض األرق للمطورين بسبب 
الحجم الكبري والالعبني يف نفس الوقت 
مل�ا ستس�ببه من اس�تهالك مس�احة 
كب�رية من قرص التخزين وبالتايل تقليل عدد األلعاب التي يمكن تخزينها 
ع�ى نفس القرص.وي�رى بعض املتابع�ني أنه من املمك�ن أال يزيد حجم 

األلعاب املحملة أثناء التثبيت.

تحذير من تطبيق للتراسل..
 يسرق الصور والمحادثات

أدوبي تضيف ميزات مهمة لـ »فوتوشوب« على اآليباد

أمازون تطلق تحديًثا كبيًرا لمساعدها الرقمي

أعلنت رشكة أدوبي عن إطالق ميزتني جديدتني لنسخة 
حواسيب آيباد iPad اللوحية من تطبيق تحرير الصور 
الشهري فوتوش�وب، وهما: فرشاة صقل الحافة، وأداة 

إدارة اإلطار.
وُتعّد فرشاة صقل الحافة من أهم امليزات التي ُتستخدم 
يف برنامج فوتوشوب، إذ إنها الطريقة الوحيدة لتحديد 

حافات الفراء أو الشعر بأي دقة.
وتس�مح األداة بامل�رور ح�ول الحاف�ات الت�ي يري�د 
املس�تخدمون تحس�ني تحديدها، ث�م التغيري يف بعض 

عنارص التحكم للرتكيز عى ما ُيراد تحديده بالضبط.
�طت الواجهة لالس�تخدام مع عنارص التحكم  وقد ُبسِّ
س�تقدم  األداة  إن  تق�ول:  أدوب�ي  ولك�ن  باللم�س، 

النتائج نفس�ها التي تقدمها نس�خة سطح املكتب من 
فوتوشوب.

أطلق�ت تطبي�ق  األمريكي�ة ق�د  الرشك�ة  وكان�ت 

فوتوش�وب لحواس�يب آيباد من آبل يف 4 ترشين الثاني 
املايض، وذلك بعد نحو عام من اإلعالن عن هذه الخطوة. 
وكانت أدوبي قد أطلقت يف ش�هر كان�ون األول املايض 
أداة )تحدي�د املوض�وع( Select Subject الت�ي تح�دد 
تلقائًي�ا ح�دوًدا نظيف�ًة ملوض�وع يف ص�ورة، وذل�ك 

باستخدام تقنية الذكاء االصطناعي. 
واحتفااًل بمرور 30 عاًم�ا عى إطالق التطبيق، أطلقت 
أدوبي يف شهر ش�باط املايض عدًدا من امليزات الجديدة 
لتطبيق فوتوش�وب ألجهزة س�طح املكتب، وحواسيب 

آيباد اللوحية. 
وشملت مزايا نسخة سطح املكتب تحسني أداة التعبئة 
املدرك�ة للمحت�وى، ودعم واجه�ة املس�تخدم الداكنة 
لنظ�ام ماك أو إس، باإلضافة إىل أداة تحديد األجس�ام، 
وإع�دادات الطب�������اعة الق���ادمة إىل حواس�يب 

آيباد.

قالت رشكة أمازون إنها بدأت بطرح تطبيق )أليكسا( 
Alexa املعاد تصميمه بالكامل ألجهزة آيفون من آبل، 
والهواتف الذكية والحواس�يب اللوحية العاملة بنظام 
التش�غيل أندرويد من جوجل، باإلضافة إىل حواس�يب 

)فاير( Fire من أمازون نفسها.
وم�ع أن املس�اعد الرقمي )أليكس�ا( يرتبط عى نحو 
 ،Echo )ش�ائع بمكربات الصوت الذكية، مثل: )إيكو
ومنص�ة )فاير ت�ي يف( Fire TV، إال أن�ه متاح أيًضا 
عى أنظمة تش�غيل أخ�رى، حيث يق�دم العديد من 
الوظائف نفس�ها التي تقدمها املس�اعدات الرقمية 
املنافس�ة، مث�ل: )س�ريي( م�ن آب�ل، و)جوج�ل 

أسيس�تنت(. ولك�ن ُيعتق�د أن تطبيق )أليكس�ا( الحايل صعب 
االس�تخدام، إذ يق�دم مطالبات عش�وائية غ�ري ذات صلة عى 
الشاش�ة الرئيسية، ويجرب املس�تخدمني عى البحث يف القوائم 

للعثور عى إعدادات مختلفة.
ونقلت الرشكة أيًضا زر )أليكس�ا( من أسفل التطبيق إىل أعاله، 
حيث تقول: إنه من الس�هل العثور عليه. وقد ُنقلت التذكريات، 
والشؤون الروتينية، واملهارات، واإلعدادات، والخيارات األخرى 
من القائم�ة، إذ كان من الصعب العثور عليه�ا، إىل زر )املزيد( 

More الجديد يف أسفل الشاشة.
وقال�ت أمازون: إنه�ا تتوقع أن يكون التحدي�ث متاًحا لجميع 

املستخدمني الحاليني بحلول أواخر شهر آب املقبل.

هواوي تطرح سوارين 
لتتبع اللياقة جديدين 

ح�ذر باحثو رشكة ESET، مس�تخدمي هوات�ف أندرويد من وجود 
تطبيق تراس�ل خطري، تم تصميمه  للتجسس رسا عى مستخدميه، 

باإلضافة لرسقة بياناتهم الشخصية.
الربيطاني�ة، اكتش�ف   »mirror« وبحس�ب م�ا ذكرت�ه صحيف�ة
الباحثون أن تطبيق املراس�لة املعروف باس�مWelcome Chat، يتم 
الرتويج له عى موق�ع ويب ضار، والذي يدعى أنه يدعي أنه منصة 
دردش�ة آمنة متاحة عى متجر غوغل 
بالي، ولكنه يحتوي عى برامج ضارة 

.BadPatch خطرية تسمى
ل�وكاس  األمن�ي   الباح�ث  وق�ال 
س�تيفانكو، م�ن رشك�ة ESET:« أن 
التطبي�ق يدع�ى أن�ه خدمة مراس�لة 

آمنة، ولكنه شئ غري حقيقي«.
وأضاف أن »تطبيق Welcome، ليست 
أداة للدردش�ة ولكنه�ا أداة تجس�س 

بالكامل«.
وعندم�ا يقوم املس�تخدم بتثبيته عى 
 SMS جه�ازه، فإنه يطلب أذونات مثل القدرة عى إرس�ال رس�ائل
وعرضه�ا، والوص�ول إىل امللف�ات وتس�جيل الص�وت، والوصول إىل 
جه�ات االتصال وموقع الجهاز،وقد تمكن تطبيق الرتاس�ل الضار، 
بجمع كمي�ة كبرية من البيان�ات من املس�تخدمني رسا، وتخزينها 
يف م�كان غري آمن عى موقع الوي�ب، حيث كانت متاحة مجانا عى 

اإلنرتنت.

كش�ف تقرير أن غوغل ستس�مح ملوظفيها بالعمل من املنزل 
ملدة عام كامل آخر عى األقل، ما يؤخر العودة إىل املكاتب، الذي 

كان مقررا نهاية هذا العام.
وم�ن غري املتوق�ع أن يعود املوظفون يف عم�الق البحث، الذين 
أُرس�لوا للعمل م�ن املنزل ألول م�رة يف مارس بس�بب جائحة 
فريوس كورونا، إىل املكاتب بأعداد كبرية حتى يوليو 2021 عى 

.»Wall Street« األقل، وفقا ملجلة وول سرتيت

وخططت غوغل يف األص�ل إلعادة فتح مكاتبها 
ح�ول العال�م، م�ن الش�هر امل�ايض لبع�ض 
املوظف�ني، م�ع ع�دم توقع ع�ودة معظمهم 

حتى نهاية عام 2020.
وس�تؤثر ه�ذه الخط�وة عى ما يق�رب من 
200 أل�ف موظف حول العالم، حيث تأجلت 
جزئي�ا نظ�را لع�دم اليق�ني بش�أن الع�ام 

.WSJ �الدرايس القادم، وفقا ل
الرئي�س  أن  ُكش�ف  ورد،  م�ا  وبحس�ب 
التنفي�ذي لغوغ�ل، س�اندر بيتش�اي، كان 
»متأث�را جزئي�ا بالتعاط�ف م�ع املوظفني 
الذي�ن لديهم عائ�الت، للتخطيط لس�نوات 
دراسية غري مؤكدة قد تنطوي عى تعليمات 

يف املنزل، اعتمادا عى الجغرافيا«.
س�ابقا  املوظف�ني  م�ن  غوغ�ل  وطلب�ت 
االس�تعداد للعمل من املنزل حتى نهاية عام 
2020، مع الع�ودة إىل املكاتب املقررة مبدئيا 

يف كانون الثاني.
وأشارت عمالقة التكنولوجيا يف وادي السليكون 

األمريك�ي، إىل أن العمل من املنزل قد يكون املعيار 
الجديد للميض قدما.

تداول�ت مواق�ع وحس�ابات صيني�ة، مؤخ�راً، 
جهازي�ن جديدي�ن قابل�ني لالرتداء، م�ن إنتاج 
رشكة »هواوي« الصينية، وهما ساعة األطفال 
4X Huawei Children’s Watch، وس�وار تتبع 

.TalkBand B اللياقة البدنية
وس�تعلن الرشكة الصينية، الت�ي تمر بضائقة 
تجارية وتسويقية بسبب العقوبات األمريكية، 

عن املنتجني بأشكال ومميزات قوية، قريبا.
وتقول التقارير إنه س�يتم الكش�ف عن ساعة 
املقب�ل،  ايل�ول   30 يف  رس�ميا   4X األطف�ال 
وم�ن املحتمل أن يظهر س�وار اللياق�ة البدنية 

TalkBand B6 ألول مرة يف نفس اليوم.
وبحس�ب الص�ور التي نرشها موق�ع ”جيزمو 
تشاينا“ التقني، فإن ساعة األطفال 4X مزودة 
بكامريتني، تقع إحداهما فوق الشاش�ة، وهي 
مخصصة اللتقاط صور ش�خصية لصاحبها، 
والكام�ريا الثانية، التي ت�م تركيبها أعى قليال، 
تدور 90 درجة، ومن خاللها يمكن عمل فيديو 

عن البيئة املحيطة للمستخدم.
وأش�ار املوقع إىل أن الجهاز س�يكون قادرا عى 
العمل بالشبكات الخلوية، وعى الجانب األيمن 
توج�د فتح�ة لبطاقة SIM. باإلضاف�ة إىل ذلك، 

.5ATM يقال إنها مقاومة للماء بدرجة
أم�ا بالنس�بة 
ر  ا لس�و

علماء يحذرون من معاودة نشاط بركان 
انقرض منذ 500 ألف عام

 Samsung  - سامس�ونج  رشك�ة  أص�درت 
العم�الق الك�وري الجنوبي  مقطًع�ا دعائًيا 
أكد ما اش�ارت اليه تقارير سابقة عن طرح 
 Galaxy الرشكة لخمسة أجهزة جديدة تشمل
 7 Galaxy Tab 2 و Galaxy Fold 20 و Note

.3 Galaxy Watch و Galaxy Buds Live و
ول�م تكش�ف سامس�ونج - Samsung ع�ن 
أسماء األجهزة القادمة، ولكن الصور الظلية 
املعروض�ة يف نهاي�ة الفيدي�و ال ترتك س�وى 

القليل للخيال. 
وأكد الرئيس التنفيذي لقطاع الهواتف الذكية 
األس�بوع   ،Tae-moon Roh سامس�ونج  يف 
امل�ايض، أن الرشكة س�تعلن عن خمس�ة أجهزة 

جدي�دة يف 5 آب، ولم يكش�ف Tae-moon Roh، عن هوية 
أي من هذه األجهزة. 

ويش�ري الفيديو أيًضا إىل أن الحدث س�يكون عرب اإلنرتنت 
فقط يف األس�بوع املقبل وس�يجلب نظرة ش�املة لجميع 
الكواليس، كما تشارك الرشكة قصًصا من بعض املطورين 

واملصممني الذين يعملون عى هذه األجهزة. 
وس�يكون ه�ذا الح�دث األول م�ن نوع�ه »مفتوًحا« عرب 
اإلنرتنت من سامس�ونج يف التاريخ، لذا سيكون من املثري 

لالهتمام معرفة كيف ستسري األمور.
يذكر أن رشكة سامس�ونج - Samsung كانت قد أكدت يف 
وقت س�ابق خططها للكشف عن بعض هذه األجهزة يف 5 
اب، كما أكدت الرشكة أنه سيتم اإلعالن عن هاتفها الذكي 

القادم القابل للطي، Galaxy Z Fold 2 ، يف هذا الحدث. 

غوغل تمدد عمل موظفيها من المنزل حتى صيف 2021

الشهر المقبل.. سامسونغ تكشف عن 5 
أجهزة جديدة

مشكلة خطيرة تواجه مطوري 
ألعاب الجيل الجديد

يمكن أن تواجه الصني كارثة طبيعية ضخمة 
يف املس�تقبل بعد أن ح�ذر علماء من بركان – 
يعتقد أن�ه انقرض – ولكن “يب�دو أنه يعاود 
نش�اطه” لدى اكتش�اف غرفت�ي الصهارة يف 

األعماق.
العل�وم  جامع�ة  م�ن  علم�اء  ودرس 
والتكنولوجي�ا يف الص�ني، بركان 
“ويش�ان” املوجود داخل 
 Wudalianchi حقل 
يف  الربكان�ي 
ل  ش�ما

رشق الب�الد. وثار هذا ال�ربكان آخر مرة منذ 
نح�و 500 ألف س�نة، ولكن ثوران�ات أخرى 

اندلعت يف املنطقة.
ويغطي حق�ل Wudalianchi الربكاني زهاء 
193 ميال مربع�ا، ويحتوي عى 14 مخاريط 
منحدرة تحيط بها تدفقات الحمم الربكانية.

وح�دث آخر ث�وران يف املوقع يف ع�ام 1776، 
ولك�ن دراس�ة بقي�ادة جي غ�او – نرشت يف 
مجلة الجيولوجيا )Geology( الش�هر املايض 
– تق�ول إن�ه ق�د يكون هن�اك نش�اط تحت 
ثالثي�ة  خريط�ة  الفري�ق  “ويشان”.وأنش�أ 
األبعاد تظهر الهيكل أسفله، مع تحديد غرف 

الصهارة.
ويف الس�ابق، حدد العلماء حجرة 
تحت  الضحلة  الصهارة 
ويف  ال�ربكان. 
س�ة  را ل��د ا
 ، يث�ة لحد ا
وج�د الفريق 
الغرفة  ه�ذه 
لضحل����ة  ا

يف الق�رشة العلي�ا، إىل جان�ب أخ�رى أعمق يف 
القرشة الوسطى.

ويقول فريق البح�ث إن النتائج متوافقة مع 
النماذج، التي تشري إىل أن الصهارة يف القرشة 
الوس�طى قد تك�ون بمثابة مص�در “إلعادة 

شحن غرفة الصهارة يف القرشة العلوية”.
وبن�اء عى تحليلهم، ف�إن الجزء املنصهر من 
الصهارة يف الغرف أس�فل الربكان، يبلغ زهاء 

15%، وفقا للعلماء.
وُيعتق�د عموما أن االنفج�ارات تحدث عندما 
يصل هذا الرقم إىل 40%، ولكن العلماء حذروا 
من أن�ه يجب تطبيق املزيد م�ن املراقبة. كما 
يخش�ون من أن يش�ري عدد من الزالزل، التي 
أُبل�غ عنه�ا يف املنطق�ة من�ذ ع�ام 2008، إىل 
حرك�ة الصه�ارة – وهي إش�ارة إىل أن ثورانا 

كارثيا يمكن أن يكون يف الطريق للحدوث.
الش�قوق  إىل  “بالنظ�ر  الدراس�ة:  وتق�ول 
املنصهرة الكبرية والزالزل النش�طة والهزات، 
الت�ي تح�دث ح�ول خزان�ات الصه�ارة، من 
املحتمل أن يكون بركان “ويش�ان” يف مرحلة 

نشطة مع إعادة شحن الصهارة«.
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مصمم أزياء عربي يبتكر »كمامة سواريه«! 

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

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

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

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

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

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

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

بواسطِة القطار. 

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

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

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

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

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

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

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

باالتصال بالرشطة. 

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

بداية نقطة تحويّل كبرية يف حياتها.

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

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

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

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

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

وبني صاحبة العمل. 

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

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

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

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

ألف دوالر.

صورة حديثة تنذر بوجود »حياة غريبة« على سطح المريخ 

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

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

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

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

صحيفة »الغارديان«.

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

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

باإليجاب.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عىل املريخ. 

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

ة مربورة. إال كان له بكل نظرة حجيّ
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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

االربعاء    29  تموز  2020   العدد  2387  السنة العاشرة

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

صالة الصبح

صالة الظهر

صالة المغرب

صالة العشاء

3: 35

12 :9

7 : 23

8 :19

رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

وينطلق 
ن  جا ملهر ا
آب   ٢٣ يف 

الجاري  الشهر  من   ٣١ لغاية  ويستمر  )أغسطس( 
أّول  كونه  إىل  باإلضافة  عّمان.  األردنية  العاصمة  يف 
مع  األردن،  يف  نوعه  من  دويل  سينمائي  مهرجان 
سينما  أول  سيجلب  األوىل،  األعمال  عىل  الرتكيز 

سيّارات )درايڤ إن( إىل اململكة.

ويقدم املهرجان يف شكله الجديد، الذي تفرضه قواعد 
جميعها  مميزة،  جديدة  أفالًما  االجتماعي،  التباعد 
أجواء  إىل  باإلضافة  األردن،  يف  مرة  ألول  تعرض 

املهرجانات السينمائية.
عالم  يف  واإلبداع  للمواهب  حاضنة  املهرجان  ويبقى 

صناعة األفالم. تُعرض بعض األفالم يف منطقة العبديل 
شاشات  عىل  للبوليفارد(  املقابلة  )االرض  الجديد 
كبرية، يف حني تٌقام بعض العروض األخرى يف املرسح 
املكشوف للهيئة امللكية األردنية لألفالم يف جبل عّمان.
مراعاة  مع  فقط،  واحدة  مرة  فيلم  كل  وسيُعرض 

قواعد السالمة العامة.
وأفالماً  طويلة  روائية  أفالماً  الربنامج  ويتضمن 
املسابقة  أفالم قصرية.  إىل  باإلضافة  وثائقية طويلة 
فئة  تتضمن  ثمة  لكن  العربية  لألفالم  مخصصة 
تحكيم  لجنة  ستقوم  الدولية.  لألفالم  تنافسية  غري 
بجائزة  الفائزين  باختيار  مهنيني  من  مكونة  دولية 

السوسنة السوداء لكل فئة.
رئيسة  عىل،  ريم  األمرية  تقول  الصدد،  هذا  ويف 
تّم  التي  والقيم  بالرؤية  ملتزمون  “نحن  املهرجان: 
جسور  لبناء  خاصة  أساسها،  عىل  املهرجان  إنشاء 

رشكاء  وبفضل  واملهنيني  والجمهور  األفالم  بني 
املهرجان، نحن قادرون عىل تنظيم الدورة األوىل هذا 
العام، عىل الرغم من التحديات التي يفرضها الوضع 
الصحي العاملي. كما اننا نعتزم تقديم نفس املحتوى 
املثري لالهتمام لجذب األردنيني واملقيمني يف األردن إىل 

السينما”.
تضامن  كرسالة  أيًضا  الحدث  هذا  “نرى  وتضيف: 
مع الجمهور الذي هو بأمس حاجة اليوم إىل الهروب 
يعانون  الذين  املحليني  األفالم  صناع  ومع  الثقايف، 
نتمكن  لن  الحظ،  لسوء  أيضا.  الصعب  الوضع  من 
بسبب  الخارج  من  ضيوف  استضافة  من  العام  هذا 
قيود السفر، لكننا بالتأكيد سنعوض ذلك يف الدورات 
القادمة. سينضم أعضاء لجنة التحكيم – األردنيون 
واألجانب – باإلضافة إىل الخرباء الدوليني إىل املهنيني 

األردنيني إلثراء النقاشات والتبادالت “.

مصابيح  مجموعات 
وحي  من  ساحرة  إضاءة 
أنامل  أبدعتها  الخيال، 
يوكو  اليابانية  الفنانة 
ضمن  لتتخذ  نيشيكاوا، 
بعنوان  األحدث  مرشوعها 
أشكال  خروفاً«  ترى  »أنت 
من  متدلية  مصابيح 
من  هي  مثقوبة،  السقف 
وبألوان  القوي  العجني 
باهتة، إضافة إىل مزهريات 

إضاءة  مصدر  مصباح  كل  بحتة.ويضم  خيالية  مفاهيم  من  مستوحاة 
تحضنه صدفة سرياميكية مصنوعة يدوياً، تتدىل من السقف بواسطة سلك 
مجموعتها  أن  نيويورك  بربوكلني  املقيمة  الفنانة  رفيع.ورشحت  معدني 
نتاج وحي استمدته من كتابني محددين هما: »األمري الصغري« ألنطوان دو 
النموذج تي« لهيديو فوروكاوا. ويسأل  سانت إكسوبريي، و»فرانكشتاين 
األمري يف القصة األوىل الراوي أن يرسم له خروفاً، فيقدم له لعجزه عن ذلك 
الصندوق.أما  بداخل  الذي طلبه موجود  الخروف  إن  قائالً  رسمة صندوق، 
ترى  »أنت  فتقول  فوروكاوا  الثانية من عمل  القصة  يف  االفتتاحية  الجملة 

عنزاً« يف إشارة إىل أن الحيوان ليس سوى تصور رسمناه يف مخيلتنا .

أكد مهرجان عّمان 
السينمائي الدولي – 
أّول فيلم عن تواريخه 
الجديدة لدورته األولى 
بعد تأجيله في شهر 
آذار )مارس( بسبب 
القيود المرتبطة 
باالنتشار العالمي 
لفيروس كورونا 
)كوڤيد ١٩( في وقت 
سابق.

اضطر السفري األمريكي يف كوريا الجنوبية، 
للجدل  املثري  شاربه  لحالقة  هاريس،  هاري 
انتقادات  محور  إىل  تحوله  من  شهور  بعد 
وسيئول  واشنطن  مألوفة.وتعد  غري 
املتحدة  الواليات  وتنرش  أمنيتني،  حليفتني 
الجنوبية،  كوريا  يف  جندي  و500  ألفا   ٢8
يف  البلدين  بني  تدهورت  العالقات  لكن 
بشأن  الخالفات  جّراء  األخرية  السنوات 
ومسألة  الشمالية  كوريا  حيال  نهجيهما 
مشاركة تكاليف نرش الجنود.وكان هاريس 
موضع جدل عدة مّرات يف الشطر الجنوبي، 
تحول  شاربه  إن  حتى  بالغطرسة  واتهم 
هاريس  والدة  خالفية.وكانت  مسألة  إىل 
االمتعاض  مشاعر  تواصل  ظل  ويف  يابانية، 

الجزيرة،  الياباني لشبه  االحتالل  من حقبة 
الحكام  إىل  أن يف شاربه إشارة  رأى كثريون 
يف  اليابانية  لإلمرباطورية  التابعني  العامني 
تلك الفرتة.ورد هاريس يف يناير بأن مظهره 
»ينتقون  منتقديه  وأن  شخصية  مسألة 
تسجيالً  نرش  التاريخ«.لكنه  من  أجزاء 

نهاية  عطلة  يف  لنفسه  مصوراً 
التواصل  وسائل  عىل  األسبوع 
االجتماعي وهو يحلق شاربه يف 
تقليدي،  كوري  حالقة  صالون 
بسبب  بذلك  قام  أنه  إىل  مشرياً 
كمامة  يضع  كان  بينما  الحر 
كوفيد-١9.وقال  من  للوقاية 
به.  قمت  بما  »سعيد  تغريدة  يف 

كان عيل إبقاء الشارب أو الكمامة. الصيف 
كليهما.  لتحمل  ورطب  سيئول  يف  جداً  حار 
أضع  شخص  وأنا  مهمة  كوفيد  إرشادات 
العداوة  »أتفهم  هاريس  الكمامة«.وقال 
السفري  لست  لكنني  البلدين  بني  التاريخية 

الياباني لدى كوريا، بل السفري األمريكي«.

سن  تحت  النساء  عدد  أن  عىل  جديدة  أرقام  تدل 
الثالثني ولديهّن أطفال قد سجل انخفاضاً قياسياً 
يف إنكلرتا وويلز.وأعلن »املكتب الوطني لإلحصاء« 
قد  البلدين  يف  للخصوبة  اإلجمايل  املعدل  أن   ONS
امرأة يف عام ٢0١8،  لكل  ١.7 طفالً  انخفض من 
إىل ١.65 طفالً لكل امرأة يف عام ٢0١9، وهو أحد 
أن  املكتب  اإلطالق.وأضاف  عىل  مستوياته  أدنى 
سن  تحت  النساء  إىل  بالنسبة  الخصوبة  معدل 
الثالثني وصل يف عام ٢0١9 إىل أقل مستوى له منذ 

بداية التسجيالت عام ١9٣8.غري أن النساء يف سن 
األربعني فما فوق كّن الفئة الوحيدة التي شهدت 
نسبة  زادت  إذ  الخصوبة،  معدالت  يف  ارتفاعاً 
الوالدات بني كل ١000 امرأة منهّن إىل ١6.5  طفالً.

وأوضح املكتب أن معدالت الخصوبة اإلجمالية يف 
ويلز كانت يف أدنى مستوياتها منذ بدء التسجيالت 
سنة ١98٢، إذ بلغت ١.54 طفالً لكل امرأة.يُذكر 
املتوسط  العدد  هو  للخصوبة  اإلجمايل  املعدل  أن 
لألطفال األحياء الذين تلدهم املرأة عندما تكون يف 
الوصول  تجربة  إذا عاشت  واإلنجاب،  الحمل  سن 
إىل معدل الخصوبة القيايس كل سنة.إىل ذلك، جرى 
قياس املعدالت لدى ست فئات عمرية ترتاوح بني 
ما دون سن العرشين وما فوق األربعني. وأظهرت 
عام  املولودين  األحياء  األطفال  عدد  أن  النتائج 
 ٢9 و   ٢5 بني  أعمارهّن  ترتاوح  ألمهات   ٢0١9
يمثل  ما  امرأة،  لكل ١000  88.٣ طفالً  سنة كان 
تراجعاً عن نسبة 9١.٣ طفالً التي ُسجلت يف السنة 
و   ٢0 سن  بني  السيدات  إىل  بالنسبة  السابقة.أما 
لكل  طفالً   48.4 الحية  الوالدات  عدد  فكان   ٢4
١000 امرأة يف عام ٢0١9، مقارنة بـ 50.5 مولوداً 
عام ٢0١8. كما انخفض عدد الوالدات الحية لكل 
ألف امرأة تحت سن العرشين من ١١.9 طفالً سنة 

٢0١8 إىل ١١.٢ طفالً يف ٢0١9.

افتتحت الصني أعىل أرجوحة يف العالم، يف 
البالد،  مقاطعة تشونغينغ، جنوب غرب 
وهي منطقة معروفة بمناظرها الخالبة.

األرجوحة، التي دخلت موسوعة غينيس 
من  بالقرب  بنيت  القياسية  لألرقام 
منحدر خطر، ارتفاعه 700 مرت تقريبا، 
وهي مكونة من قوس ارتفاعه ١00 مرت، 
وبرج إطالق يبلغ طوله ١08 أمتار.وعىل 
يتأكد  أن  املغامرة  خوض  يف  يرغب  من 
ثم  السالمة،  إجراءات  كافة  اتخاذ  من 
يتم رفعه لعلو 88 مرتا، ودفعه يف الهواء، 
وتصل رسعة هذه األرجوحة إىل ١٣0 كم 

يف الساعة، وفق »يورونيوز«.

أعلى أرجوحة في العالم بسرعة ١30 كم !

نويل  انطلق  السلطات  وضعتها  التي  الحظر  بقيود  آبه  غري 
أتكينسون )48 عاماً( يف رحلة تمتد ٣٢ كيلومرتاً قاصداً مطعماً 
يف أسرتاليا يحرض »طبق الدجاج بالزبدة املثايل« )برتجكن(، لكنه 
قبل أن يتمكن من االستمتاع بوجبته، رصدته الرشطة وفرضت 
عليه غرامة تقدر قيمتها بالدرهم اإلماراتي نحو 6،067 درهماً، 
ملا ذكرت مواقع إخبارية هندية.الحادثة اجتاحت رسيعاً  وفقاً 
عن  وأسفرت  الفائت،  قبل  الجمعة  ليل  بحلول  »تويرت«  موقع 
إعالن املطعم تقديم طبق الدجاج الشهري مجاناً ملحبه األسرتايل 
لنحو عام كامل.وبالرغم من أن الساعة كانت قد تجاوزت الـ١١ 
وجبة  اشتهى  البناء،  مجال  يف  يعمل  الذي  نويل  أن  إال  ليالً، 

أن  وقرر  يحب.  التي  الهندية  الطريقة  عىل  بالزبدة  الدجاج 
يقود سيارته من ويريبي، إحدى ضواحي ملبورن إىل وسط 

تجاوزت  قد  كانت  »الساعة  معلقاً:  نويل  وقال  املدينة. 
الحادية عرشة وكافة املطاعم يف املنطقة مغلقة، ولكني 
تناول  عىل  نشأت  وقد  بالزبدة.  الدجاج  أشتهي  كنت 
وقد  الهند.  يف  أمباال  من  والدتي  أن  بما  الهندي  الطعام 
عثرت أخرياً عىل مطعم مفتوح، لكنه ال يوصل الوجبات 

للمنازل حيث أعيش بسبب بعد املسافة، فقررت أن أذهب 
إليه بنفيس«.تشري التقارير إىل أن الرشطة قد أوقفته عىل 

بخرق  إشعاراً  إليه  ووجهت  وجهته،  من  فقط  أمتار  بعد 
الطعام  أني كنت قد خرجت لرشاء  القانون. »أخربت الرشطة 

الوقت  لبعض  تبعوني  كما  بالعودة،  يل  األوامر  وجهوا  لكنهم 
انترش  ما  فعالً«.ورسعان  العودة  طريق  أسلك  أني  من  للتأكد 
الطبق  إىل وصف  الرواد  التواصل حتى سارع  الخرب عرب مواقع 
أن قرار صاحب  إال  العالم«.  يف  األغىل سعراً  بالزبدة  بـ»الدجاج 
نويل  بحسب  الغرامة  من  جعل  عام  ملدة  مجاناً  توفريه  املطعم 

سهل  أ للهضم«.»

ُيَغّرم 6 آالف درهم بسبب » طبق دجاج بالزبدة« !  هبوط قياسي في عدد األمهات دون الثالثين في إنكلترا

يبحثون عن لقمة العيش بين أنياب األفاعي  !

مهرجان عّمان السينمائي الدولي يتحول الى«سينما سيارات«

مصابيح من ورق
 وطين ساحرة من وحي الخيال

 سلسلة مطاعم تعمل على تطوير »الدجاج المختبري« !حيوانات في سويسرا

»عداوة تاريخية«وراء حلق شارب سفير واشنطن لدى سيئول ! 

هم  األجداد.  من  بركة  إنّها  يقولون  قاتلة،  بحرفة  ُمتشبثني  األفاعي،  أنياب  بني  العيش  لقمة  عن  يبحثون   
وكسب  الفرجة  خلق  سبيل  يف  بحياتهم  يُخاطرون  الفنا،  جامع  ساحة  يف  األفاعي  مروضو  »عيساوة«، 
الرزق.»نعمل هنا سنوات طويلة، ونشعر بسعادة كبرية عندما يقصدنا السياح اللتقاط الصور، ويجودون علينا 
ببعض الدراهم، نحن نُرحب بالجميع يف ساحة جامع الفنا«، يقول محمد العيساوي، مروض األفاعي يف ساحة 
جامع الفنا.ويُضيف العيساوي »ال يُمكن أن نُخاطر بحياة الزوار، فاألفعى التي يلتقطون معها الصور ليست 
سامة، وُمعتادة عىل أن يلمسها الناس«.ويُتابع يف السياق ذاته، »نحن نصطاد األفاعي من الصحراء، وأحياناً 
نُميض شهرين يف البحث عنها، ونُرسلها إىل زمالئنا للعمل بها وكسب قوتهم اليومي«.وتُعترب ساحة جامع الفنا 
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(. كما ُصنفت مراكش أول  ثقافياً وفق تصنيف منظمة األمم  إرثاً 
املتحدة والحكومات املحلية يف أفريقيا.يقول  املدن  عاصمة للثقافة األفريقية يف ٢0٢0، خالل اجتماع منظمة 
مصطفى العيساوي، مروض األفاعي، »لقد ورثنا الحرفة من أجدادنا وأبائنا، ونحن من عائلة عيساوية، ونتعلم 

فنون تدريب األفاعي وصيدها بفضل بركة األجداد«.

ر سلسلة مطاعم »كي أف يس« KFC حاليّاً »ناغيتس« الدجاج املختربي األول من نوعه  تطوِّ
يف العالم. وكانت أنواع أخرى من الـ«ناغيتس«، من بينها 
بديلة  نباتية  غذائية  )مادة   Quorn الـ«كيورن« 
قد  والربوتني(،  باأللياف  غنية  للحم، 
اإلنتاج  مرحلة  يف  صارت 

املختربي، 

وهذه تجارب إن نجحت ستمثل املرة األوىل التي يُنتج فيها الـ«ناغيتس« يف املختربات بواسطة 
خاليا حيوانية حقيقية.ودخلت سلسلة مطاعم »كي أف يس« العاملية لألكل الرسيع بتعاوٍن 
الروسية  الحيوية  التكنولوجيا  رشكة  مع  املستقبل«،  »لحوم  عنوان  يحمل  مرشوع  ضمن 
بيولوجية  أعضاًء  تنتج  التي   ،٣D Printing Solutions سوليوشنس«  برينتنغ  دي  »ثري 
ويهُدف  األبعاد.  الثالثية  الصناعية  البيولوجية  للمنتجات  أخرى  ومواد  مطبوعة،  حيوانية 
حيوانية  خاليا  من  واملركب  األول،  املختربي  الدجاج  »ناغيتس«  إنتاج  إىل  املشرتك  املرشوع 
النتاج  تحقيق  يس«  أف  »كي  مطاعم  النباتات.وتتوقع  من  مستخرجة  ومكونات  حقيقية، 
األول من املرشوع يف خريف العام ٢0٢0، إذ سيجري اختباره. كما تعمل الرشكة الروسية عىل 
تطوير تقنية »الطباعة امُلضافة« additive printing الهادفة إىل إعادة إنتاج »طعم وقوام« 
يحاكيان طعم الدجاج الطبيعي وقوامه، وذلك مع استبعاد استخدام الطيور، أو الكائنات 
أف  إىل هذا ستؤمن مطاعم »كي  األدنى.  إىل حده  االستخدام  بهذا  والوصول  الحيوانية، 
يس« من جهتها عنارص الخبز والبهارات ومكونات أخرى، لتسهم يف الوصول باملنتج إىل 
النكهة »املميزة« ألصناف أطعمتها.وتقول سلسلة مطاعم »كي أف يس« KFC عن 
هذا املرشوع إن »لحمها البيولوجي« biomeat العتيد سيأتي خالياً من املواد املضافة 
»منتج  إىل  ستتوصل  ذلك  بفضل  وإنها  التقليدية،  الحيوانات  مزارع  يف  املستخدمة 
نهائي أنظف«، كما أضافت سلسلة املطاعم يف بيانها »أن اللحم املعد يف املختربات 

سيُسهم يف تقليص استهالك الطاقة، وسيخفف من األذى الالحق بالحيوانات«.

الحديدية يف بريطانيا  كشفت شبكة السكك 
عن قطارين جديدين، رسم عىل مقدمتيهما 
واحد  يوم  بعد  فني،  كعمل  زرقاء،  كمامة 
إنجلرتا،  يف  إلزامية  الوجه  أغطية  جعل  من 
التجارية،  كاملحال  املغلقة  األماكن  داخل 
فرض  العام.وقد  النقل  ووسائل  والبنوك 
الجاري،  الشهر  من   ٢4 يف  الكمامة  وضع 

 ١00 غرامة  مع 
إسرتليني  جنيه 
 ، لفني للمخا

بحسب 
»يورونيوز«.

وللقطار في بريطانيا كمامة!


