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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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»أبواق« أميركية تكيل التهم 
للنيل من »فرسان العراق« وإشعال »الفتنة«

أسرة الهاشمي تكشف عن هوية »القاتل الحقيقي«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
عىل غ�رار األفالم البوليس�ية يف عالم 
هولي�ود الس�ينمائي، أرادت الواليات 
املتح�دة تصوير واقع�ة االغتيال التي 
االس�راتيجي  الخب�ر  له�ا  تع�رض 
اإلثن�ن،  مس�اء  الهاش�مي  هش�ام 
بإخ�راٍج اح�رايف وس�يناريو ُمحبك، 
لكن األدوات التمثيلي�ة »العراقية« لم 

ُتِجِد عىل ما يبدو ال�دور املن�اط به�ا.
وأظهرت تسجيالت كامرات املراقبة، 
قي�ام رجلن يس�تقالن دراج�ة نارية 
بتنفي�ذ عملية االغتي�ال، حيث ترجل 
أحدهم�ا منها ليصوب س�الحه نحو 
عجل�ة بيض�اء الل�ون كان يس�تقلها 
منزل�ه  إىل  وصول�ه  عن�د  الهاش�مي 
الكائن يف منطقة زيونة رشقي بغداد، 
وأطل�ق الن�ار بش�كل متك�رر صوب 

املغدور.
وع�ىل الفور ت�م نقل الهاش�مي الذي 
كان مضج�راً بالدماء إىل مستش�فى 
قري�ب، إال أن الجهود الطبية لم ُتفلح 
يف معالجت�ه، بس�بب حالت�ه املتأخرة 
الت�ي  العدي�دة  الرصاص�ات  ج�راء 
تلقاه�ا، ليف�ارق الحياة بع�د دقائق 

قليلة.
اإللكروني�ة  الجي�وش  تدخ�ر  ول�م 
والناش�طون واإلعالمي�ون املمول�ون 
يف  جه�داً  األمركي�ة،  الس�فارة  م�ن 
اس�تمالة العق�ل الجمع�ي العراق�ي 
وتوجيه أصابع االتهام نحو »عدوهم 
التقليدي«، املتمثل بالحش�د الش�عبي 

وفصائل املقاومة اإلسالمية.
الت�ي  الفصائ�ل  مقدم�ة  يف  وكان 
تعرضت إىل حملة ش�عواء عىل مواقع 
التواصل االجتماعي، والقنوات املقربة 
من واشنطن، هي املقاومة اإلسالمية 
كتائب حزب الل�ه، إذ عمدت »جيوش 

السفارة« إىل تسخر كافة إمكانياتها 
بغية لصق التهمة بالكتائب.

إىل  العراقي�ون  املدون�ون  وانقس�م 
فريقن، إذ إن العديد من مس�تخدمي 
ورواد مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي 
أخذوا عىل عاتقهم الدفاع عن فصائل 
الش�بهات  ورد  اإلس�المية  املقاوم�ة 
املدون�ن  بوج�ه  والوق�وف  عنه�ا، 
املمولن الذين يسعون لتشويه صورة 
الحشد الشعبي وجميع الفصائل التي 
أحبطت مخططات الواليات املتحدة يف 

العراق.
ون�رت الدائ�رة اإلعالمي�ة لكتائ�ب 

ح�زب الل�ه، الثالث�اء، بيان�اً حصلت 
»املراق�ب العراقي« عىل نس�خة منه، 
وج�اء فيه: “إن مسلس�ل اس�تهداف 
املعارض�ن للوج�ود األمرك�ي ع�ر 
ق�ذف االتهامات ب�ات واضحاً يف نهج 
اإلع�الم املع�ادي للعراق”، مش�رة إىل 
أن “اإلعالم املعادي يوجه أبواقه للنيل 
م�ن العراقين عر تلفي�ق التهم نحو 

األطراف املناهضة لالحتالل”.
وأضافت أن “تأريخ أمركا ومن معها 
يفض�ح أس�اليب غدره�م وإجرامهم 
بحق اإلنسانية ويكشف خسة ودناءة 
صان�ع الق�رار عندهم”، الفت�ة إىل أن 

“املقاومن يتحلون بأخالق الفرسان 
ول�ن تثنيه�م تخرص�ات الس�فاحن 
عن أداء واجبه�م الرعي واألخالقي 

والوطني”.
ويف خضم ذلك، أعلنت وزارة الداخلية، 
فتح تحقيق يف الحادثة التي يش�وبها 
الرغ�م  ع�ىل  اآلن،  حت�ى  الغم�وض 
من وجود ش�بهات بظل�وع الواليات 
املتح�دة يف عملي�ة االغتي�ال، لتوجيه 
أصابع االتهام نحو فصائل املقاومة، 
وتأليب الرأي العام العراقي ضدها، إال 
أن التجربة أثبتت فشل هذه املساعي 

عىل مدى السنوات املاضية.

ويقول املحلل الس�يايس وائل الركابي 
ل�«املراقب العراق�ي«، إن »أية عملية 
تح�اول بع�ض املجامي�ع تنفيذها يف 
العراق، تس�عى م�ن خاللها إىل رضب 
عصفوري�ن بحج�ر واح�د، من خالل 
القي�ام باالغتي�ال وكي�ل التهم لجهة 

بريئة من هذا الترصف«.
ويضي�ف الركابي »هذا يؤكد أن هناك 
مخطط�اً إلث�ارة فتن�ة يف الع�راق، إذ 
ال توج�د جهة مس�تفيدة م�ن عملية 
االغتي�ال الجبان�ة، س�وى الس�فارة 
أن  مبين�ا  وأذنابه�ا«،  األمركي�ة 
»الفرسان ومن يدافع ويعطي الدماء 
يف س�بيل الع�راق، ال يمك�ن أن يمس 

حتى من عارضه بالكلمة واملبدأ«.
وي�ردف قائ�اًل إن »الغدر م�ن أخالق 
األمركين الجبناء، وليس بمس�تبعد 
أن يكيل�وا الته�م إىل فصائ�ل وجهات 
قوي�ة لديه�ا ثق�ل حقيق�ي وتأريخ 

وأوارص مع الشعب العراقي«.
ه�ذه  »جمي�ع  أن  الركاب�ي  ويؤك�د 
املحاوالت ب�اءت بالفش�ل، من خالل 
ي�وم  يف  الش�هيد  إخ�وة  ترصيح�ات 
التش�ييع، الذي�ن قال�وا: إننا س�معنا 
أخان�ا يقول أن هناك تهدي�داً أمركياً 
وبع�ض  الدواع�ش  خ�الل  م�ن  ل�ه 
املجامي�ع«، مس�تدركاً بالقول: »هذه 
مصداقي�ة  بع�دم  رصح�ت  العائل�ة 

توجيه التهمة ألي طرف آخر«.
يس�تقلون  مس�لحن  أن  إىل  يش�ار 
دراج�ة نارية قتل�وا، مس�اء االثنن، 
الخب�ر األمن�ي العراق�ي والباحث يف 
ش�ؤون الجماعات اإلرهابية، هش�ام 
الهاش�مي، ق�رب منزل�ه يف منطق�ة 
زيون�ة رشق�ي بغ�داد، فيم�ا فتحت 
بالحادثة  األجه�زة األمني�ة تحقيق�اً 

ملعرفة مالبساتها

المراقب العراقي/بغداد...
نف�ت اللجن�ة املالي�ة الرملاني�ة، امس 
الثالث�اء، وج�ود ني�ة ل�دى الحكوم�ة 
بتوزيع رواتب ش�هري حزيران وتموز 

دفعة واحدة.  
وقال عض�و اللجنة فيصل العيس�اوي 
»املراق�ب  تابعت�ه  صحف�ي  بترصي�ح 
العراق�ي« إن »توزي�ع روات�ب ش�هري 
حزيران وتموز مرة واحد أمر مس�تبعد 

لعدم توفر السيولة املالية«.
الق�ت  املالي�ة  »االزم�ة  أن  واض�اف، 
بضاللها عىل الوض�ع العراقي«، مؤكدا 

أن�ه »تم حلحل�ة اغلب املش�اكل والبدء 
بالتمويل لجمي�ع وزارت الدولة االمنية 

واإلدارية«.
واكد العيس�اوي، ان »قبل نهاية ش�هر 
تموز س�توزع رواتب حزيران«، مشراً 
إىل أن�ه »اليمكن توزيع رواتب ش�هرين 
م�رة واحدة لع�دم توفر س�يولة مالية 

نتيجة أزمة انخفاض أسعار النفط«.
وتأخ�ر رصف رواتب املوظفن لش�هر 
حزيران املايض، الكثر من 10 ايام، ولم 
يس�تلم موظفو غالبية الوزارات لغاية 

االن رواتبهم.

المراقب العراقي/بغداد...
اته�م النائب ع�ن تحالف الفت�ح عباس الزاميل، ام�س الثالثاء، االعالم الس�عودي 

مستمر بالعمل عىل تفكيك املجتمع العراقي عر ما يبثه من سموم.
وق�ال الزام�يل يف ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي«  إن »اس�اءة صحيفة 
الرق االوس�ط للس�يد السيس�تاني، هو موضوع ليس اختالفا عقائديا وانما هو 
دف�ع س�عودي صهيوني امريكي من اج�ل رضب هذه املرجعية الت�ي تعتر امدادا 

للخط املحمد االصيل الذي يدافع عن السلم املجتمعي وحقوق االنسان«.
واض�اف، أن »هذا املروع الس�عودي هو مروع قائم يعمل ع�ىل تفكيك اوارص 

اللحمة الوطنية وخصوصا السنتن االخرتي«.
ولق�ت اىل ان »العمل مس�تمر م�ن قبل االعالم االصفر عىل رضب الوجود الش�يعي 
ورضب املجتم�ع العراق�ي بش�كل ع�ام وال ننىس امل�روع الس�عودي يف 2014 يف 
قضية دعم داعش والرويج عىل انهم ثوار خرجوا ضد الظلم والتدخالت الخارجية 

وغرها«.

المالية النيابية تنفي توزيع رواتب شهري 
تموز وحزيران بدفعة واحدة

الصحة البرلمانية: غلق العيادات الطبية سيزيد من االصابات بـ»كورونا«

نائب: االعالم السعودي يعمل 
على تفكيك اواصر المجتمع العراقي
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حزب اهلل: الواليات المتحدة 
تدير عملية تجويع لبنان

هل يستطيع العراق التلويح بسالحه 
االقتصادي بوجه تركيا ؟
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت لجنة العالقات الخارجية النيابية ، امس الثالثاء 
، أن العراق اصبح مرسحاً للتدخالت االمريكية السافرة 

.
وقال عض�و اللجنة عام�ر الفاي�ز يف ترصيح صحفي 
األمريك�ي  “الدع�م  أن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
لإلرهابين وبعض الجهات يف العراق هو سبب الفوىض 

التي تعيشها البالد وستنتهي فور توقف هذا الدعم”.
وأضاف، أن »اللجنة ستقوم بمخاطبة وزارة الخارجية 
بش�أن تمادي الس�فارة األمريكية وغره�ا من الدول 

األجنبية  يف العراق«.
وح�ذر الفايز م�ن »مؤامرة اش�د خط�ورة تحاك ضد 

العراق من قبل الواليات املتحدة األمريكية«.

الخارجية البرلمانية: 
العراق اصبح مسرحا 

للتدخالت األمريكية السافرة

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
أدت جائح�ة كورون�ا وف�رض الحظ�ر ال�كيل 
والجزئي إىل ارتفاع نس�ب الفق�ر يف البالد جراء 
توقف أرزاق الكس�بة وهم األغلبية يف املجتمع , 
ما دعا الحكومة الس�ابقة إىل منح مبلغ 30 ألف 
دينار لكل فرد , ووفق آلية اشركت فيها وزارتا 
العم�ل والتخطيط والبنك املركزي الذي خصص 
مبل�غ ٦00 ملي�ار دين�ار لرصف من�ح للفقراء 
ملدة ش�هرين تش�مل نحو عرة مالين مواطن 
أو أكث�ر م�ن مليون�ي رب أرسة,رغ�م أن املبلغ 
متواض�ع وغر مناس�ب مقارنة بأس�عار املواد 

الغذائية , إال أن املواطنن قبلوا بالقليل.
البن�ك املركزي ابتكر طريقة لدف�ع مبلغ املنحة 
بواس�طة رشكات املوباي�ل وم�ن خالل إنش�اء 
محفظ�ة مالية , وق�د أخ�ذت وزارة العمل عىل 
املذك�ورة  بالطريق�ة  املنح�ة  توزي�ع  عاتقه�ا 
بالتعاون مع وزارة التخطيط , إال أنه يبدو هناك 
رصاعات ما بن الوزارات لالستحواذ عىل أموال 
املنح�ة , فق�د أعلن�ت وزارة العم�ل التخيل عن 
توزيعها وكذلك فعل�ت وزارة التخطيط وتركت 

الساحة للبنك املركزي ورشكات املوبايل.
مختص�ون أك�دوا , أن مبلغ 30 أل�ف دينار هو 

زهي�د واليكفي ل�راء مس�تلزمات غذائية ملدة 
يوم�ن نتيجة ارتف�اع مع�دالت التضخم وعدم 
سيطرة الحكومات السابقة عىل أسعار األسواق 
تارك�ة الحبل عىل الغارب , الفتن إىل أن اقتصاد 
الع�راق لي�س مفتوح�ا أو اش�راكيا وال حت�ى 
رأَس�مايل نتيجة الف�وىض يف السياس�ة املالية , 
وبإمكان الحكومات أن تقدم منحا ش�هرية من 
عوائ�د النفط , لكن الفس�اد وراء ه�در األموال 
وتعم�د الحكوم�ات لتفعي�ل األزم�ات الخانقة 

والتي يف أغلب األحوال يقع ضحيتها املواطن.
مواطنون من املش�مولن باملنحة أشاروا إىل أنها  

المراقب العراقي/ احمد محمد...
عرافات خطرة أدىل بها مسؤول سابق يف وزارة 
الكهرباء، تفيد باستالم رئيس الجمهورية برهم 
صال�ح أمواال طائلة كرش�وة من قب�ل الركات 
الت�ي تعاق�دت معه�ا وزارة الكهرب�اء، وهي ما 
تجع�ل مس�تقبله ع�ىل املح�ك ولربم�ا تتس�بب 

ب�«اقتالعه« من كريس الرئاسة . 
صالح وبحسب تلك االعرافات أنه كان يتفاوض 

مع أحد املقربن من�ه مع بعض الركات آنذاك، 
به�دف الحص�ول ع�ىل األم�وال مقاب�ل إرس�اء 
التعاقد معها. أما املراقبون يف الش�أن الس�يايس 
فلم يس�تبعدوا ذلك، مس�تعرضن أخطر ملفات 

الفساد التي وقعت خالل فرة الرئيس صالح. 
وكان مدير عام سابق يف وزارة الكهرباء قد كشف 
عن بعض من الرِّىش التي تلقاها الرئيس العراقي 
بره�م صالح عندم�ا كان نائبا لرئي�س الوزراء. 

وأظهرت املعلومات التي عرضها املهندس محمد 
فوزي الزيدي الذي كان يشغل منصب مدير عام 
مش�اريع إنتاج الطاقة يف وزارة الكهرباء يف زمن 
الوزير األس�بق كريم وحيد أن برهم صالح تلقى 
رشوة بقيمة سبعن مليون دوالر كحصة له من 
عقد ت�م توقيعه م�ع رشكة ش�نغهاي الصينية 

إلقامة محطة كهرباء الزبيدية.

تفاصيل اوسع صفحة 2

الفاسدون يسرقون »30« الف دينار
 من »جيب« المواطن الفقير !! 

اعصار »الفساد« يضرب رئاسة 
الجمهورية و»يصدع« كرسي »الرئيس«

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د النائب  رياض املس�عودي، 
امس الثالثاء،  ان هنالك جهات 
سياس�ية تعرق�ل عملية تمرير 

قانون االنتخابات الجديد.
وق�ال املس�عودي، يف ترصي�ح 
»املراق�ب  تابعت�ه  صحف�ي 

العراق�ي«، ان »هن�اك جه�ات 
سياس�ية تعم�ل ع�ىل عرقل�ة 
االنتخاب�ات  قان�ون  اكم�ال 
الجديدة، به�دف عدم اجراء اي 
انتخابات مبكرة يف البالد، فهي 
تدرك خس�ارتها يف االنتخابات، 
ملا عليها من رفض شعبي كبر، 

اتض�ح بص�ورة كب�رة خ�الل 
تظاهرات ترين«.

وب�ن ان »هذه الجه�ات، تعمل 
الرملاني�ة  كتله�ا  خ�الل  م�ن 
واختالفات  خالف�ات  باخت�الق 
قان�ون  بن�ود  بع�ض  ع�ىل 
االنتخاب�ات، رغ�م ان الرمل�ان 

صوت عليه يف وقت سابق، دون 
وج�ود اي اع�راض، لك�ن بعد 
ادراك خس�ارتها يف االنتخاب�ات 
املبك�رة، ب�دأت تعرق�ل اكم�ال 
تأخ�ر  تري�د  فه�ي  القان�ون، 
االنتخابات لف�رة اطول، لحن 

ترتيب اوراقها من جديد«.

المراقب العراقي/بغداد...
انتقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، 
ام�س الثالث�اء، ق�رار اللجن�ة العليا 
للصح�ة والس�المة الوطنية القايض 
بإغ�الق العي�ادات الطبي�ة الخاصة، 
مبينة انه سيعمل عىل زيادة االصابة 
بفاي�روس كورونا. وذكرت اللجنة يف 
بي�ان تابعته »املراق�ب العراقي« أنها 
»اس�تغربت ص�دور بع�ض مقررات 
والس�المة  للصح�ة  العلي�ا  اللجن�ة 
الوطني�ة يف اجتماعه�ا االخ�ر، وان 

بع�ض ه�ذه املق�ررات تفتق�د للُبعد 
املهني والفني املختص، ومنها اغالق 
العي�ادات الخاص�ة مل�دة اس�بوعن 
وم�ا له�ا م�ن تأث�ر ع�ىل منظومة 
اج�راءات مواجهة كورون�ا يف مراكز 
ومستشفيات الحجر التي ستستقبل 
الح�االت االخ�رى الحرج�ة وغره�ا 
وستهلك االمكانيات واملوارد البرية 
واملالية، عىل محدوديتها، والتي يجب 
ان تخت�ص وترك�ز ملواجه�ة الوباء 

وتقديم الخدمة للمصابن«.

وتابع البيان: »علماً ان نس�بة كبرة 
من املواطنن يلجؤون للفحص واخذ 
الع�الج خ�ارج املستش�فيات وحجر 
انفسهم يف بيوتهم، وهو اجراء يخدم 
جه�ود ال�وزارة التي ب�دت ُترَهق من 
زيادة االعداد التي يتم ادخالها ملراكز 
الحجر، ومن يتوجه اىل مراكز الحجر 
ه�ي الحاالت الت�ي تحت�اج االنعاش 
الرئ�وي منه�م فق�ط،  باإلضافة اىل 
فتح ب�اب لزيادة ع�دد االصابات من 
املجرين ملراجعة هذه املستش�فيات 

باع�داد  املكتظ�ة اص�اًل  الحكومي�ة 
وراجعوه�ا  بكورون�ا،  املصاب�ن 

السباب اخرى غر مرض كورونا«.
وأش�ارت اللجن�ة بحس�ب بيانها إىل 
أنه�ا »غ�ر ممثل�ة يف اللجن�ة العليا 
للصحة والس�المة الوطنية ال بصفة 
عضوي�ة، وال ارشاف كممثل منظمة 
م�ن  ان  ووج�دت  العاملي�ة  الصح�ة 
امله�م ان تش�ر لذل�ك ك�ون الجميع 
متضامنن يف تحمل املسؤولية يف هذا 

الظرف الحرج«.

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت
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المراقب العراقي/ أحمد محمد...
اعرتافات خطرية أدىل بها مس�ؤول 
تفي�د  الكهرب�اء،  وزارة  يف  س�ابق 
باس�تالم رئي�س الجمهورية برهم 
صال�ح أم�واال طائلة كرش�وة من 
قب�ل الرشكات الت�ي تعاقدت معها 
وزارة الكهرب�اء، وه�ي م�ا تجعل 
مستقبله عىل املحك ولربما تتسبب 

ب�«اقتالعه« من كريس الرئاسة . 
صالح وبحسب تلك االعرتافات أنه 
كان يتفاوض مع أحد املقربني منه 
م�ع بعض الرشكات آن�ذاك، بهدف 
الحصول عىل األموال مقابل إرساء 

التعاقد معها.
أم�ا املراقبون يف الش�أن الس�يايس 
فلم يس�تبعدوا ذلك، مس�تعرضني 
أخط�ر ملفات الفس�اد التي وقعت 

خالل فرتة الرئيس صالح. 
وكان مدي�ر ع�ام س�ابق يف وزارة 
الكهرب�اء قد كش�ف عن بعض من 
الرِّىش التي تلقاها الرئيس العراقي 
نائب�ا  بره�م صال�ح عندم�ا كان 

لرئيس الوزراء.
وأظه�رت املعلوم�ات التي عرضها 
الزي�دي  املهن�دس محم�د ف�وزي 
الذي كان يش�غل منصب مدير عام 
مش�اريع إنت�اج الطاق�ة يف وزارة 
الكهرب�اء يف زم�ن الوزير األس�بق 
كري�م وحيد أن بره�م صالح تلقى 
رشوة بقيمة س�بعني مليون دوالر 

كحصة له م�ن عقد تم توقيعه مع 
رشكة ش�نغهاي الصيني�ة إلقامة 

محطة كهرباء الزبيدية.
وأح�د  صال�ح  بره�م  أن  وب�ني 
مساعديه واس�مه سالم قزاز قاما 
بمفاوض�ة الجان�ب الصيني حيث 
تم رفع قيمة العقد من ٧٢٤ مليون 
دوالر إىل ٩٢٤ ملي�ون دوالر إضافة 
إىل حصول بره�م صالح عىل مبلغ 

٥ماليني دوالر.
وش�غل برهم صال�ح منصب نائب 
رئيس الوزراء خالل حكومة نوري 
املالكي، بناء عىل التوافق السيايس 
ال�ذي حص�ل آن�ذاك وأعط�اه هذا 

املنصب.
وأعل�ن املكت�ب اإلعالم�ي لرئي�س 
بره�م  العراق�ي،  الجمهوري�ة 
صال�ح، أم�س الثالثاء، أن رئاس�ة 
الجمهورية رفع�ت دعوى قضائية 
ض�د مدي�ر ع�ام س�ابق يف وزارة 
الكهرب�اء، اته�م صال�ح يف وق�ت 

سابق بتلقي الرشوة.
وعن ه�ذا املوض�وع اعترب أس�تاذ 
العلوم السياس�ية الدكتور س�عيد 
مجي�د، أن »ه�ذه االعرتاف�ات التي 
أدىل بها املسؤول يف وزارة الكهرباء، 
هي ج�زء م�ن الحقيقة ول�م تأت 
لغ�رض تحقي�ق أهداف سياس�ية 
كم�ا ينظ�ر لها م�ن املقرب�ني من 

رئيس الجمهورية«.

وقال مجيد، يف ترصيح ل� »املراقب 
بتعاط�ي  »التهم�ة  إن  العراق�ي« 
الرش�وة هي قضي�ة تالحق جميع 
الطبق�ة السياس�ية الحالي�ة وعىل 

مستوى كافة السلطات«.
وأض�اف مجي�د، أن »ع�دم وج�ود 
عم�ل  ع�ىل  الحقيقي�ة  الرقاب�ة 
املسؤولني وملفات التعاقدات سواء 
من قب�ل الجهات الرقابي�ة كهيئة 
النزاه�ة والرقابة املالية وجعل تلك 
املؤسسات جزءا من املهمة أدى إىل 
تفيش تل�ك الظاهرة بني األوس�اط 

السياسية«.
وأش�ار إىل أن »الفوىض السياس�ية 
وإخراج حكومة وتعيني جديدة هو 
ملف فس�اد بحد ذات�ه، ألن اإلقالة 
تبن�ى عىل ملفات فس�اد والجديدة 

كذلك«.
واس�تبع����د أن »تت�م محاس�بة 
ال���رئي�س ع�ىل تل�ك االعرتافات 
ج�دي  تحقي�ق  فت�ح  حت�ى  أو 

باملوضوع«.
واستعرض مجيد، »أن أبرز ملفات 
رئاس�ة  يف  وقع�ت  الت�ي  الفس�اد 
الجمهوري�ة خ�الل ف�رتة الرئيس 
رشاء٤00  قضي�ة  ه�ي  صال�ح، 
سيارة مصفحة بمبلغ قدره  600-
تل�ك  وإخف�اء  دوالر  ملي�ون   ٧00
الس�يارات دون إج�راء أي تحقيق 

فعيل من قبل الجهات الرقابية.

لن ينجيه منها إال »الضغط« على القضاء
بماليين الدوالرات.. مسؤول سابق »يستعرض« جرائم رشوة 

ارتكبها برهم صالح كفيلة بـ »اقتالعه« من »الكرسي«

املراقب العراقي/ بغداد...
عق�دت هي�أة مستش�اري مجلس الن�واب، ام�س الثالثاء، 
اجتماعا موسعا برٔياسة حسن الكعبي النأيب االول لرٔييس 
مجلس النواب، ملناقش�ة آليات وبنود اسرتاتيجية السياسة 
الترشيعية ملجلس النواب.وقال الكعبي خالل االجتماع الذي 
حرضه ع�دد من املستش�ارين و املدراء العام�ني يف مجلس 
الن�واب، وفق بيان ملكتب�ه تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 

من�ه إن »الدس�تور العراقي ن�ص عىل ان النظام الس�يايس 
املتب�ع هو نظ�ام برملاني، وهناك مٔوسس�ات عدة تتبع هذه 
الس�لطة، لك�ن الحظن�ا وجود تداخ�ل ومحاوالت لس�حب 
بعض الصالحيات من قبل الس�لطات االخ�رى , وهذا خرق 
واضح للدس�تور ما كان ليحدث لو كانت هناك اسرتاتيجية 
واضحة لعمل مجل�س النواب«.وتابع ان »هذا االجتماع هو 
االول ملناقش�ة مجموعة من املقرتحات والدراسات واالوراق 

الخاص�ة بهذه االس�رتاتيجية«، مٔوكدا ان�ه »يجب ان يكون 
للس�لطة الترشيعية رٔويا واضحة سواء للترشيع او الرقابة 
او االدارة وهي اش�به بخارطة واضحة املعالم تس�هل عمل 
ال�دورات النيابي�ة املقبلة، كما س�تعمل عىل من�ع ما يعرف 
بترشي�ع قوانني بش�كل م�رع لتظه�ر بعده�ا اختالالت 
تٔوثر عىل عمل الدولة«.وش�دد عىل ان�ه »ويف حال اقرار هذه 
االس�رتاتيجية س�وف لن تك�ون انجاز س�يايس او انتخابي 

بقدر ما يكون انجاز مهني رصني، واملش�اركة بشكل فعال 
م�ع منظومة البلدان التي تس�ري وفق النظ�ام الديمقراطي 
الربملاني، وان االس�رتاتيجية الجديدة س�تتضمن العديد من 
االليات التي ستعمل عىل مختلف مفاصل الدولة االقتصادية 
واالجتماعية والسياس�ية واليات لالٕصالح ومحاربة الفساد 
وتفعي�ل بعض القطاع�ات وانهاء العديد من املش�اكل التي 

تعاني منها الدولة وتنعكس عىل املواطن«.

مجلس النواب يباشر بوضع استراتيجية للسياسة التشريعية في العراق

تط���ّورات  يتاب���ع  عاق���ل  كل 
األحداث في الع���راق ال ينتابه 
الش���ك للحظ���ة ف���ي معرف���ة 
المس���تفيد من إض���رام فتنة 
الش���عب  أبناء  بي���ن  داخلي���ة 
العراقي بعد أن خاب مس���عاه 

في الفتنة السابقة...
كل جريم���ة تحدث في العالم، 
ه���و  فيه���ا  القات���ل  يك���ون 

المستفيد من تداعياتها...
ال أظ���ن أن األمر يحتاج لمزيد 

من الشرح...

تــغريدة
املراقب العراقي/ صالح الدين...

تمكن�ت ق�وة أمنية من تدم�ري أوكارا وعجلة مفخخ�ة لجماعات داعش االجرامي�ة خالل عملية 
تفتي�ش يف محافظة صالح الدين، مؤكدة العثور عىل كميات من االس�لحة واملعدات الحربية.

وقالت خلية االعالم االمني، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، إن »قوة مشرتكة 
بإسناد طريان الجيش، نفذت واجب تفتيش الضفة الغربية لوادي الثرثار ضمن قاطع 
عمليات صالح الدين وفق معلومات استخبارية، وقد أسفرت عن تدمري عجلة بيك اب 
ودراجة نارية ووكر لإلرهابيني بداخله حزام ناس�ف ومالبس عس�كرية ومواد طبية 
وغذائية وعدة تفخيخ وجعب صدرية ومخزنني بندقية M16 وفرش منام«.واضافت، 
أن »العملية أس�فرتة أيضاً ع�ن تدمري اربعة أوكار اخرى عىل الضف�ة الغربية لوادي 
الثرث�ار وتفجري عبوة ناس�فة مزدوجة ورفع ثالث عبوات ناس�فة عب�ارة عن قذيفة 
مدفعي�ة 1٥٥ ملم، فيما انفجرت عبوة ناس�فة عىل عجلة تابع�ة للقوة املنفذة للعملية، 

مما ادى اىل جرح إثنني من الضباط بجروح متوسطة وارضار بالعجلة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت خلية االعالم االمني، امس الثالثاء، عن تدمري 
اربع�ة اوكار ل�«داع�ش« وقتل م�ن فيها مع تفجري 

سيارة غرب وادي الثرثار.
وقال�ت الخلي�ة، يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي« 
نسخة منه إن »طريان الجيش وضمن عملية تفتيش 
وتطه�ري غ�رب وادي الثرث�ار ضمن قي�ادة عمليات 
ص�الح الدي�ن وج�ه رضب�ات جوي�ة اس�تفرت عن 
تدمري عجل�ة مفخخة ونفق تاب�ع لعصابات داعش 
االرهابية«.واضافت انه »تم ايضا تدمري اربعة اوكار 

وقتل من فيها«.

االعالم االمين يعلن تدمري 4 
اوكار لداعش غرب الرثثار

ط 
شري

ال
ين

ألم
ا

النائب نعيم العبودي

بمشاركة طريان الجيش.. قوة أمنية تعرث 
عىل أعتدة ومواد متفجرة يف صالح الدين

تحالف عراقيون: التواجد 
األمريكي انتهاك 
مستمر للسيادة 

األمن النيابية: عودة البيشمركة الى كركوك قرار 
متسرع وسيثير حفيظة اهاليها

املراقب العراقي/ بغداد...
اتهم النائ�ب عن تحالف الفتح نارص تركي، 
ام�س الثالث�اء، الواليات املتح�دة األمريكية 
بارت�كاب أبش�ع الجرائم يف الع�راق، مؤكدا 
م�ن  العراقي�ني  م�ع  تتعام�ل  أمري�كا  أن 

ترصي�ح  يف  ترك�ي،  عدائي.وق�ال  منطل�ق 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »الخروقات 
األذى  يلح�ق  األمريكي�ة  االس�تفزازية 
بالع�راق«، مضيف�ا أن »أمري�كا من�ذ ع�ام 
٢00٣ وحتى اآلن ترتكب أبشع الجرائم بحق 

ش�عبنا العراقي«.وأته�م ترك�ي »الس�فارة 
األمريكي�ة يف بغ�داد الخ�روج ع�ن االعراف 
الدبلوماس�ية«، داعيا الحكومة العراقية اىل 
»اتخ�اذ موق�ف ازاء الخروق�ات األمريكي�ة 

تجاه سيادة العراق«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�دت وزارة االتص�االت، ام�س الثالثاء، 
اس�تمرار عمليات الصدمة لحني القضاء 
بشكل نهائي عىل تهريب سعات االنرتنت.

وق�ال مدير عام االتص�االت واملعلوماتية 

يف ال�وزارة باس�م االس�دي، يف ترصي�ح 
تابعته »املراق�ب العراق�ي« إن »عمليات 
الصدمة مس�تمرة، وآخره�ا كان ايقاف 
عملية تمرير السعات بشكل غري قانوني 
يف محافظ�ة نين�وى يف منطقت�ي زم�ار 

وطمة«.
وأضاف األسدي، أن »القضاء عىل تهريب 
الس�عات سيس�هم بش�كل كبري يف زيادة 
جودة االنرتنت مستقبال، وسيشكل نقلة 

نوعية باالنتقال اىل الخدمة الفور جي«.

االتصاالت: عمليات الصدمة مستمرة حتى القضاء على تهريب ِسعات االنترنت

تحالف الفتح: أمريكا تتعامل مع العراقيين بمنطلق عدائي

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د عض�و لجن�ة االم�ن والدف�اع 
النيابي�ة النائ�ب كاط�ع الركاب�ي، 
ق�وات  ع�ودة  أن  الثالث�اء،  ام�س 
كرك�وك  محافظ�ة  اىل  البش�مركة 

ستثري حفيظة مكوناتها.
وق�ال الركاب�ي، يف ترصي�ح تابعته 
»ع�ودة  إن  العراق�ي«  »املراقب�ا 
س�تثري  كرك�وك  اىل  البيش�مركة 
حفيظ�ة مكوناته�ا«، معرب�ا ع�ن 
حكوم�ة  تت�رع  ال  »ان  »امل�ه 
الكاظم�ي بمثل هذا الق�رار مؤكدا 
ب�ان مراك�ز التنس�يق االمن�ي بني 
والبش�مركة  االتحادي�ة  الق�وات 

موج�ودة ونأم�ل ان تك�ون وف�ق 
مس�توى اع�ىل ولكن ب�رشط عدم 
اث�ارة اي حساس�ية ب�ني مكونات 

كركوك«.
»مراك�ز  أن  الركاب�ي،  واض�اف 
الق�وات  ب�ني  املش�رتك  التنس�يق 
والت�ي  والبيش�مركة  االتحادي�ة 
تدار م�ن قبل ضباط برت�ب رفيعة 
هدفها التنسيق املعلوماتي ملواجهة 
االخطار االرهابي�ة ونامل ان يكون 
اي قرار خاص يف امللف االمني راعي 
حساسية املش�هد وان يحافظ عىل 
االم�ن واالس�تقرار بعي�دا ع�ن اي 

اشكاالت«.

دان تحال�ف عراقي�ون، ام�س الثالث�اء، بأش�د العب�ارات 
اس�تمرار الخروقات األمريكية الرتكية للسيادة العراقية، 
معت�ربا إياه�ا ترصف�ات اس�تفزازية وانته�اكا جس�يما 

القانون الدويل.
وق�ال النائب عن التحالف عب�د عون العبادي، 
يف ترصي�ح لرادي�و »الف�رات« وتابعت�ه 
»املراق�ب العراق�ي« إن »تحالفه يدين 
بأشد العبارات استمرار الخروقات 
االس�تفزازية  الرتكية  األمريكية 

داخل األرايض العراقية«.
وأضاف العبادي، أن »الحكومة 
العراقي�ة ل�م تتخ�ذ أي موقف 
ح�ازم وجري�ئ ازاء الخروق�ات 
الس�افرة داخل  الرتكية  األمريكية 
العراق«، مش�ددا عىل »رضورة ان تتخذ الحكومة 
العراقي�ة كام�ل اإلجراءات ض�د اي عمل اس�تفزازي عىل 

أراضيها والوقوف بوجه التحركات االستفزازية«.
وأشار العبادي إىل أن »الخروقات األمريكية الرتكية مؤرش 

خطري ال ينبغي التغايض عنه«.

أذاعيترصيح

عن رغيف ليس غموسه الدم..!

ألواح طينية

ُيصّنُف املهتمون بالعلوم السياسية إىل مدرستني : املدرسة الواقعية 
واملدرس�ة املثالي�ة؛ ولق�د غلب�ت صف�ة الرباغماتي�ة عىل املدرس�ة 
الواقعي�ة، فيم�ا جرى إقران املدرس�ة املثالية بالصف�ات األخالقية، 

لرتابط األخالق باملُثل العليا.
املثالي�ون، كان�وا يالحق�ون الواقعي�ني دائم�ا؛ بتهم�ة التج�رد من 
أخالقي�ات املثال، وتقدي�م املنفع�ة واملصلحة عىل القي�م واملباديء 

واألخالق.
فيم�ا كان الواقعي�ون أو الرباغماتي�ون، ي�ردون دائما واس�تمرارا 
بالق�ول؛ إن السياس�ة ه�ي عملي�ة بح�ث ع�ن حاج�ات األف�راد 
والجماع�ات أو مصالح الدولة العلي�ا، وحني تتحقق هذه الحاجات، 

بطريقة أو بأخرى، تكون قد تحققت األخالقيات واملُثل بعينها.
ع�ىل ه�ذه القاعدة نك�ون إزاء تفكريي�ن، أحدهما مرتب�ط  بالروح 
واآلخ�ر باملادة، لكننا وقعنا يف مأزق تقديم أحدهما عىل اآلخر، وألي 

منهما األولوية: الروح أم املادة؟ العقل أم البدن؟
لم يتم حسم هذا الجدل، ولن يتم حسمه يف أمد منظور بالتأكيد، ألنه 
قدي�م ِقَدَم البرشي�ة؛ خصوصا حني يأخذ اصطف�اف التفكري؛ ُبعده 

الغربي من جهة، وُبعده الرشقي من جهة ثانية.
يف الغ�رب، كان االنحي�از إىل ه�ذه املدرس�ة أو تل�ك؛ رهن�ا بطبيعة 
الظروف وعواملها، وكانت سمة التقلب بني املدرستني رفيقة تأريخ 
الغرب، ويف الرشق كانت املدرس�ة املثالية متالزمة مع تأريخ الرشق 

كله.
تتخذ املدرس�ة املثالية م�ن الرمزيات الكربى؛ واملعان�ي العالية غري 
امللموس�ة، أساس�ا وقواعد لها، وتطغى عليها مف�ردات � الضمري � 

العدل � األخالق � الروح � الفضيلة..إلخ.
املثالي�ة ال تقدم أجوبة عملية؛ عىل ما تطرحه من رمزيات، ويختلف 
أتباع املدرسة نفسها عىل دالالت الرمزيات، وتتباين إجاباتهم، وبما 
أن عال�م املُثل هو أس�اس هذه املدرس�ة، 
فغالبا ما تأت�ي إجاباتها عامة؛ بالرغم 
من تعدده�ا وتباينها واختالفاتها، ألنه 
يف الحقيق�ة ال توجد إجابة قاطعة؛ عن 
معاني مرادفات مثل؛ الفضيلة والرشف 
والكرام�ة، ويمت�د اإلبه�ام إىل معان�ي 
الدول�ة والنظام! ه�ذه األس�ئلة قائمة 
ب�ال انقط�اع، ولكن أجوبته�ا منقطعة 
ع�ن الحض�ور، والربه�ان والفعل، ألن 
أنموذجهم ال يعدو الحاكم الفرد العادل، 

فال رشاكة مجتمعية بالحكم يف تفكريهم.
يف املدرسة الواقعية؛ السياس�ة هي تنظيم املجال العام  بمستوياته  
كافة: القانون � األمن � السكن � العمل � العلم � الطبابة � الغذاء... 
إل�خ، وُتعنى هذه املدرس�ة بتعي�ني الفعل وتحديده، لك�ن أهل هذه 
املدرس�ة لم يقدموا لحد اآلن، إفاضة عن شكل النظام الذي يسعون 
إلي�ه، وع�ن معنى العدالة فيه، وما هو فرقها عن املس�اواة، وكل ما 
طرحوه لحد اآلن ال يع�دو الديمقراطية، التي أدت إىل انهيار أخالقي 
وقيم�ي يف الغرب، وإىل فوىض عارمة يف ال�رشق بنماذجها املتهرئة؛ 

كما هو حاصل عندنا يف العراق!
يف املدرس�ة املثالي�ة: السياس�ة تعن�ي  العل�و إىل عال�م املث�ال  ومن 
عن�ارصه : الكرام�ة � العنف�وان � ال�رشف � الُنب�ل � الفروس�ية � 
الفضيلة � الش�جاعة � الحكم�ة � القناعة... إل�خ، وعىل الرغم من 
أن هذه املدرس�ة؛ أقدم عه�دا ودهرا وعرصا من املدرس�ة الواقعية، 
فإنه�ا لم تقدم أنموذجا رائ�دا طوال تأريخها، منذ م�ا قبل التأريخ 
وإىل التأري�خ الذي نحن فيه، ما خال أفرادا قالئل )عيل بن أبي طالب 
»ع« أنموذجا متفردا!اإلنسان مفطور عىل القلق، قلق املرض، وقلق 
األم�ن، وقلق الغذاء، وكل أن�واع القلق تلك مادي�ة، فاملريض يحتاج 
عالجا ودواًء، والخائف يحتاج سالحا أو رادعا، والجائع يحتاج غذاًء 
ومأكال، وكلما غابت أو تقلصت هذه املاديات؛ يرتفع منسوب القلق 
ويتحول معه اإلنس�ان إىل الرشاس�ة؛ وِحّدِة الطباع ويس�لك س�لوك 

االضطراب،  مما يوقع الناس يف رش بعضهم بعض...!
كالم قبل السالم: 

السياس�ة ال تعن�ي ش�يئا إذا فق�د الن�اس أمنهم، وه�ي صفر عىل 
الش�مال؛ إذا لم يج�د املرىض أدويتهم، وتصبح ه�راًء إذا فقد الناس 
أعمالهم، وهي أكذوبة إذا لم يكن لدينا ماء وكهرباء؛ ورغيف نظيف 

ليس غموسه الدم..!
سالم.

قاسم العجرش 
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االربعاء 8 تموز  2020 العدد 2372 السنة العاشرة

أعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة ، عن ق�رب اطالق 
رواتب الدفعة الرابعة، ملس�تفيدي ش�بكة الحماية للعام الحايل.
وق�ال وزير العمل ع�ادل الركاب�ي ، إنه “س�يتم رصف واطالق 
رواتب الدفعة الرابعة بعد اطالق تمويل الرواتب من وزارة املالية، 
ليتسنى لوزارته توزيعها بني املستحقني، مرجعا تأخر اطالقها، 
اىل عدم وج�ود تخصي�ص مايل”.وأضاف الركاب�ي، أن “الوزارة 
تس�تعد إلط�الق ملح�ق ث�ان للبطاق�ات املرفوضة ملس�تفيدي 
رواتب ش�بكة الحماية”.واوضح أن “هيئة الحماية االجتماعية 
بال�وزارة، تعتزم اس�تكمال إجراءاته�ا الفني�ة واملالية، إلطالق 
امللحق الثاني من رواتب اإلعانة خالل األسبوع الحايل، من خالل 

البطاقات املرفوضة التي سبق أن توقفت ألسباب مختلفة”.

العمل تعلن قرب إطالق الدفعة 
الرابعة لرواتب شبكة الحماية

اعلن مرصف الرافدين ، عن إطالق رواتب منتسبي بعض 
مديريات وزارة الداخلية عن طريق بطاقة املاسرت.

وق�ال املكت�ب اإلعالمي للم�رصف يف بيان ، ان�ه “وللمرة 
األوىل ت�م رصف روات�ب منتس�بي مديري�ات ) الرشط�ة 
االتحادي�ة – امل�رور العام�ة – النجدة – الدف�اع املدني ( 
لش�هر حزيران الكرتونيا عرب املاسرت كارد ومن الذين تم 

توطني رواتبهم عىل مرصفنا”.
وأضاف البيان انه “تم أيضا إطالق رواتب منتسبي وزارة 
الداخلية املقر العام”، مش�را اىل انه “بإمكان املنتس�بني 

استالم رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه”.

مصرف الرافدين يطلق رواتب 
االقت�صاديمنتسبي الداخلية عبر الماستر كارد

أعلنت منظمة أوبك، عن ارتفاع سعر سلة 
االٔوبك اليومي بمقدار 61 سنتاً للربميل.

وقالت املنظمة يف بيان لها ، إن »سعر سلة 
أوب�ك من أربعة عرش برمي�اًل للخام ارتفع 
بواق�ع 61 س�نتا ليص�ل اىل 43.54 دوالر 

للربميل«.
وأضاف�ت املنظمة، أن »الس�عر ارتفع عن 
اليوم السابق الذي بلغ 42.93 دوالر، وفقا 

لحسابات أمانة أوبك«.
وتتألف سلة منظمة الدول املصدرة للنفط 
)أوبك( املرجعية من ما ييل: مزيج الصحراء 
)الجزأير(، وجراس�ول )أنغوال(، وأورينت 
)إك�وادور(، وزافرو )غينيا االس�توأيية(، 
وراب�ي لي�ت )غاب�ون(، وإي�ران إي�ران(، 
البرصة ليت )العراق(، الكويت إكس�بورت 
)الكوي�ت(، إس س�يدر )ليبيا(، بوني اليت 
)نيجري�ا(، قط�ر مارين )قط�ر(، الضوء 
العرب�ي )الس�عودية(، مورب�ان )االٕمارات 

العربية املتحدة( ومري )فنزويال(.

أسعار نفط أوبك تسجل 
ارتفاعًا بواقع ٦1 سنتًا

اك�د النائب ع�ن محافظة الب�رصة ، عدي 
عواد  ان: خط�وة رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي لتوطني رواتب الدفاع ستكش�ف 
الكثر من الفضائيني، داعيا اياه اىل سحب 
الحماية من السياس�يني الذي�ن »بعضهم 
متوف�ني« والت�زال عوائله�م تس�تفيد من 

الحماية ».
وقال عواد يف بيان صحفي ان: الخطوة التي 
اتخذه�ا رئيس ال�وزراء باالج�راء الفوري 
لتوط�ني روات�ب وزارة الدف�اع ستكش�ف 
الكث�ر من الفضائيني وه�ي خطوة جيدة 

ملكافحة الفساد .
واش�ار اىل ان: الخطوة الثانية التي ندعوه 
التخاذها هو س�حب الحمايات املخصصة 
للسياسيني ، الفتا اىل ان: بعض السياسيني 
ب�ل  الحكوم�ة  يف  منص�ب  لديه�م  لي�س 
وبعضهم متوف وال زالت عائلته تس�تفيد 
م�ن الحماي�ات والت�ي أغلب م�ا يكلفون 
ب�ه ه�و قض�اء حوائ�ج بعيدة ع�ن األمن 

والحماية .

عواد : توطين رواتب 
الدفاع سيكشف الكثير 

من الفضائيين

أعلن�ت وزارة التج�ارة الهندي�ة ، أن الب�الد 
حقق�ت للم�رة األوىل منذ 18 عام�ا، فائضا 
يف التج�ارة بلغ يف حزي�ران نحو 786 مليون 

دوالر.
ووفقا للوزارة، يعود سبب الفائض يف يونيو 
إىل انخف�اض وت�رة التصدي�ر بنس�بة ٪12 
بينم�ا انخف�ض مس�توى الواردات الش�هر 

املايض بنسبة ٪49.
ونتيج�ة لذلك، بلغ حجم الواردات الهندية يف 
يونيو 21.1 مليار دوالر، والصادرات – 21.9 

مليار دوالر.
وآخر مرة كان لدى الهند فائض يف التجارة يف 

يناير 2002 بفائض قدره 10 ماليني دوالر.
وح�دث تباط�ؤ يف وت�رة تقل�ص التصدي�ر 
الهن�دي، بفضل ع�ودة الصناع�ات الهندية 
إىل نش�اطاتها العادية بعد اإللغاء التدريجي 
للقيود يف البالد بسبب وباء فروس كورونا. 
وس�مح ذلك بزيادة تصدير عدد من الس�لع، 

وال سيما خامات الحديد واملواد الغذائية.
ويف الوق�ت نفس�ه، واصلت الهن�د يف يونيو 
خف�ض الواردات م�ن معدات النق�ل واملواد 
واإللكرتوني�ات  والصل�ب  الكيميائي�ة 
االس�تهالكية والقط�ن واألقمش�ة واملعادن 
الثمين�ة. ويف يوني�و خفضت الهن�د واردات 
بالش�ه��ر  النف�ط بنس�بة 55 ٪ مقارن�ة 

السابق.

الهند تحقق فائضًا 
تجاريًا منذ 18 عاما

أك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ، أن الفضائي�ني ومزدوج�ي 
الروات�ب يكلفون الدولة بح�دود ملياري دوالر ش�هريا، مما 

يضطرها اىل تأمني 5.5 مليار دوالر شهرياً للرواتب فقط.
وق�ال عض�و اللجن�ة جم�ال كوج�ر ، إن “الربمل�ان حدد 60 
يوم�اً للحكوم�ة لتقدي�م إصالحاته�ا الت�ي تحت�اج فيها اىل 
دع�م الربملان، وإن العقبة الوحيدة الت�ي من املمكن أن تعيق 
خطواتها، هي وجود أش�خاص وجهات ال يريدون أن تميض 
الحكوم�ة باإلصالحات، لذلك عليه�ا أن تطلب دعم الربملان يف 
خطواته�ا اإلصالحية، وهي أفضل فرصة لكي تثبت للش�عب 

واملرجعية أنها جاءت لالصالحات”.
وأض�اف كوج�ر، أن “رئيس ال�وزراء بدأ بمزدوج�ي الرواتب 

والفضائي�ني، واآلن س�يميض بإص�الح مل�ف املناف�ذ ال�ذي 
ب�دأ يتبل�ور، ونتمنى أن يكمل ه�ذا امللف ألنه أس�ايس، إذ أن 
مزدوجي الرواتب والفضائيني يكلف�ون الدولة مبالغ كبرة، 
فإن خمس�ة مليارات ونصف امللي�ار دوالر تذهب اىل الرواتب 
فق�ط، وبتدقيق بس�يط وط�رد الفضائيني وتوحي�د الرواتب 
برات�ب واحد، س�وف يخف�ض نحو 2 ملي�ار دوالر ش�هرياً، 
ويبقى ع�ىل الحكومة تأمني 3 ونصف مليار دوالر للرواتب”.
وتابع: “أم�ا املنافذ الحدودية والحديث عنها بأنها مورد آخر 
للموازنة؛ فه�ذا الحديث غر متكامل، وذل�ك ألنها فضال عن 
مواردها املهدورة، فهي تس�تنزف الدولة من الناحية األمنية، 
وم�ن ناحية األمن الغذائي، إذ أن نس�بة الرسطانات ارتفعت 

بس�بب الغ�ذاء الفاس�د، إضاف�ة اىل ارتفاع نس�بة 
تعاط�ي املخ�درات والتهري�ب وغره�ا، أي بمعنى 
آخ�ر، ف�إن املنافذ ليس�ت قضي�ة مورد فحس�ب”.

وأش�ار كوج�ر، اىل أن “جمي�ع تل�ك العوامل؛ 
ويض�اف إليها حرص الس�الح بي�د الدولة، 
وتقليل البروقراطية، س�تجلب االستثمار، 
إضافة اىل تس�هيل األمور وتبسيط القوانني 
لل�رشكات واملصان�ع،  التقدي�م  وإداري�ات 

وتوفر بيئة آمنة، كلها أمور س�تخدم قضية 
الكاظمي يف اإلصالح، وم�ن دونها لن يتمكن 

من فعل يشء وسيقف يف محله”.

منحة الُمتضرِّرين من كورونا »تضيع« بين البنك المركزي وشركات الموبايل 
الفساد ابتلعها على الرغم من زهد »مبالغها« 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
أدت جائحة كورون�ا وفرض الحظر الكيل والجزئي 
إىل ارتفاع نس�ب الفقر يف البالد ج�راء توقف أرزاق 
الكس�بة وهم األغلبية يف املجتمع , ما دعا الحكومة 
الس�ابقة إىل من�ح مبلغ 30 أل�ف دينار ل�كل فرد , 
ووفق آلية اش�رتكت فيها وزارتا العمل والتخطيط 
والبنك املركزي الذي خصص مبلغ 600 مليار دينار 
لرصف منح للفقراء ملدة شهرين تشمل نحو عرشة 
ماليني مواطن أو أكثر من مليوني رب أرسة,رغم أن 
املبلغ متواضع وغر مناس�ب مقارنة بأسعار املواد 

الغذائية , إال أن املواطنني قبلوا بالقليل.
البن�ك املرك�زي ابتك�ر طريق�ة لدفع مبل�غ املنحة 
إنش�اء  خ�الل  وم�ن  املوباي�ل  رشكات  بواس�طة 
محفظة مالية , وقد أخذت وزارة العمل عىل عاتقها 
توزي�ع املنح�ة بالطريقة املذك�ورة بالتع�اون مع 
وزارة التخطيط , إال أنه يبدو هناك رصاعات ما بني 
الوزارات لالس�تحواذ عىل أموال املنحة , فقد أعلنت 
وزارة العمل التخيل عن توزيعها وكذلك فعلت وزارة 
التخطيط وتركت الس�احة للبنك املركزي ورشكات 

املوبايل.
مختص�ون أكدوا , أن مبل�غ 30 ألف دينار هو زهيد 
واليكف�ي ل�رشاء مس�تلزمات غذائي�ة مل�دة يومني 
نتيج�ة ارتف�اع مع�دالت التضخ�م وعدم س�يطرة 
الحكوم�ات الس�ابقة عىل أس�عار األس�واق تاركة 
الحبل ع�ىل الغ�ارب , الفتني إىل أن اقتص�اد العراق 
ليس مفتوحا أو اش�رتاكيا وال حتى رأَسمايل نتيجة 
الفوىض يف السياس�ة املالي�ة , وبإمكان الحكومات 
أن تق�دم منح�ا ش�هرية من عوائ�د النف�ط , لكن 
الفساد وراء هدر األموال وتعمد الحكومات لتفعيل 
األزم�ات الخانق�ة والت�ي يف أغل�ب األح�وال يق�ع 

ضحيتها املواطن.
مواطن�ون من املش�مولني باملنحة أش�اروا إىل أنها  
ل�م تص�ل للغالبي�ة منه�م نتيج�ة طريق�ة الدفع 
اإللكرتون�ي ع�رب رشكات املوباي�ل وه�ي طريق�ة 
جديدة , فمعظم تلك الرشكات متهمة برسقة أموال 

املنح�ة , بينما تلقي تلك ال�رشكات اللوم عىل البنك 
املرك�زي الذي لم يزود املَحاِفَظ املاليَة التي أنش�ئت 
من قب�ل رشكات الهات�ف , وملعرف�ة حقيقة األمر 
حاول�ت » املراق�ب العراقي« االتص�ال بإعالم البنك 
املرك�زي ملعرف�ة الحقيق�ة , ولكن كالع�ادة جميع 

األرق�ام الخاصة بالبنك املرك�زي  التعمل أو ال أحد 
يجيب عليها .

وبه�ذا الش�أن ي�رى الخب�ر االقتص�ادي جاس�م 
الطائ�ي يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: أن املنحة 
الحكومي�ة للمترضري�ن م�ن حظر التج�وال جراء 

تف�ي فاي�روس كورونا هي ضئيلة ج�دا  والتقدم 
شيئا لألرس الفقرة , لكن البعض يعدها أفضل من 
اليشء وه�ي التقارن مع مرتب�ات الوزراء وأعضاء 
الربمل�ان الذي�ن يتقاضون مرتًبا اس�مًيا ملدة ش�هر 
واح�د فق�ط يبلغ ما مق�داره 11 أل�ف دوالر ماعدا 
املخصص�ات الضخمة والصفق�ات التي تدّر عليهم 
بماليني ال�دوالرات, والحكومة تتعلل باألزمة املالية 
وه�ي كذبة أطلقته�ا وصدقتها وحده�ا , فالعراق 
دولة غنية رغم الظروف الصعبة , لكن الفس�اد هو 
وحده الذي يهدر املليارات من الدوالرات دون سؤال.
وتاب�ع الطائ�ي: أن املنح�ة اُطلق�ت بع�د معاناة , 
إال أن هن�اك رصاع�ات بني م�ن يق�وم بتوزيعها , 
واس�تقرت ع�ىل البن�ك املركزي ال�ذي أطل�ق جزءاً 
بس�يطا منها وتكت�م عىل بقية األم�وال , ويبدو أن 
الفس�اد ط�ال املنحة املخصص�ة للفق�راء وبالتايل 
غالبية املسجلني عليها لم يستلموها.املواطن حاتم 
كريم ) كاسب( يؤكد خالل خالل حديثه لصحيفة« 
املراقب العراقي« قائال لقد قدمنا أنا ومجموعة من 
األصدق�اء واألقارب عىل املنحة وبع�د طول انتظار 
استطاع اثنان من أقاربي الحصول عليها بإجراءات 
صعب�ة من قبل رشكات املوبايل , وأما اآلخرون وأنا 
منهم فلم نس�تلم لحد اآلن وقد اتصلنا برشكة آسيا 
إال أن جوابه�ا غ�ر دقيق  , فاملنح�ة ضاعت ما بني 

البنك املركزي ورشكات املوبايل.
أم�ا املواط�ن هاش�م حم�ادي )يمل�ك عرب�ة لنقل 
البضائع يف س�وق بغ�داد الجديدة( فيق�ول: املنحة 
هي كذب�ة أطلقته�ا الحكومة لتخديرن�ا ومن أجل 
أن النذهب إىل التظاهر يف س�احة التحرير , فمنذ 3 
أش�هر وأنا انتظر املنحة إال أنها ما زالت ُمغّيبة عنا 

وهذا حال الكثر من املشمولني بها..

أعلنت عضو لجن�ة الخدمات النيابية 
من�ار عب�د املطل�ب ، ع�ن املب�ارشة 
باس�تكمال املش�اريع االس�رتاتيجية 
املهمة املتوقفة منذ عام 2014 بسبب 

التخصيص املايل.
وقالت عبد املطلب  ، أن لجنتها اتفقت 
م�ع الحكومة واملحافظ�ني عىل جرد 
مشاريع اس�رتاتيجية مهمة متوقفة 
يف عموم املحافظات منذ ست سنوات 

بسبب التخصيص املايل”.

وع�دت  “الحكوم�ة  أن  وأضاف�ت 
للمشاريع  املالية  املستحقات  برصف 
املتوقفة والتي وصلت نس�بة اإلنجاز 
فيه�ا اىل 80 ٪ فما فوق”، مش�را إىل 
أن “االموال سيتم تخصيصها يف شهر 

ايلول املقبل”.
ولفتت عبد املطل�ب إىل أن “الحكومة 
تكفلت اس�تمرارية العمل باستكمال 
املش�اريع بمع�زل عن األزم�ة املالية 

التي يمر بها العراق بصورة عامة”.

الخدمات النيابية تعلن قرب المباشرة باستكمال 
المشاريع االستراتيجية المتوقفة منذ ٦ سنوات

الذهب مستقر قرب أعلى 
مستوى في 8 سنوات مع 
ارتفاع اإلصابات بالفيروس

الشالمجة: التبادل التجاري 
سيكون إلستيراد االغذية ليومي 

االحد واالربعاء اسبوعيا
اس�تقرت أس�عار الذه�ب ق�رب أعىل مس�توى يف 
ثماني س�نوات إذ يقيم املستثمرون ارتفاع حاالت 
اإلصابة بكوفيد-19 يف أنحاء العالم مقابل مس�ح 
يظه�ر تعايف أنش�طة قطاع الخدم�ات يف الواليات 

املتحدة وتوقعات بانتعاش اقتصاد الصني.
دون  الفوري�ة  املعام�الت  يف  الذه�ب  واس�تقر 
تغ�ر ُيذك�ر تقريب�ا عن�د 1783.56 دوالر لألوقية 
)األونص�ة( ، لينخفض 5.40 دوالر فقط عن قرب 
أعىل مستوى يف ثماني سنوات والذي بلغه األسبوع 
امل�ايض. وارتفع الذهب يف العقود األمريكية اآلجلة 

0.1 باملئة إىل 1794.40 دوالر.

تخصيص 1000 قطعة أرض في أبو غريب لتوزيعها
أعلن�ت محافظ�ة بغ�داد ، أنه�ا تعك�ف 
ع�ىل اج�راءات تخصي�ص 1000 قطعة 
ارض يف قض�اء ابو غري�ب لتوزيعها بني 
املس�تحقني، مؤكدة ان حملة املسح التي 
نفذتها بمناطق االطراف، س�توفر ثالثة 

االف قطعة ارض.
وقال مدي�ر عام بلدي�ات بغ�داد التابعة 
للمحافظة، يارس القريي،  ان “املديرية 
ارض  كان�ت ق�د هي�أت 1000 قطع�ة 
بمنطق�ة النرص والس�الم يف قض�اء ابو 
غريب، لتوزيعها بني الفئات املستحقة”، 
كاش�فا ع�ن انها “ستتس�لم خ�الل 45 
يوما، سندات االرايض من دائرة التسجيل 

العقاري للبدء بالتخصيص”.
“املحافظ�ة ويف  أن  القري�ي،  وأض�اف 
اط�ار جهوده�ا للحصول ع�ىل االرايض، 
اطلق�ت الش�هر امل�ايض حمل�ة مس�ح 

موسعة بجميع مناطق االطراف لتحديد 
القانون�ي،  ووضعه�ا  االرايض  عائدي�ة 
بهدف تحديده�ا وتنظيمها وتخصيصها 
للتوزيع بني الفئات املس�تحقة، متوقعا 
ان يصل عدد القطع التي ستحصل عليها 

املحافظة اىل ثالثة االف”.
وأوض�ح، أن “الدائرة بدأت حملة مس�ح 
بإحدى مناطق قضاء الحسينية ببغداد، 

تضم 10 االف قطعة ارض كانت موزعة 
م�ن قبل النظ�ام املباد بني العس�كريني، 
بي�د انه ل�م يس�تغل منها س�وى 20 اىل 
30 قطعة فق�ط، واملتبق�ي منها مهمل 
وتح�ول اىل مك�ب للنفاي�ات، مؤك�دا ان 
هذه االرايض اذ ما تم فرزها، فس�تكفي 
والبقي�ة  س�كنيتني،  مدينت�ني  النش�اء 
تس�توعب نش�اطات تجاري�ة وصناعية 
واسعة”.وتابع ان “هناك 15 الف قطعة 
ارض يف ابو غريب كانت موزعة س�ابقا 
وغ�ر مس�تغلة، وتعك�ف الدائ�رة ع�ىل 
اتخاذ ال�الزم لتس�لمها وتثبيت حدودها 

واصدار س�ندات جديدة لها”، مفصحا 
ع�ن ان “املحافظ�ة تواج�ه صعوبة 
بالغة بالحصول ع�ىل االرايض، لعدم 
تمكنها من تملكها أو اقامة مشاريع 

عليها”.

اك�دت إدارة منفذ الش�المجة الح�دودي املتاخ�م اليران رشق 
الب�رصة ، ان حرك�ة التبادل التجاري س�تكون إلس�تراد املواد 
الغذائية فق�ط كتعليمات اولية، فيما اك�دت ان حركة التبادل 
التجاري ستكون ليومي االحد واالربعاء من كل اسبوع وبواقع 

500 ارسالية يف االسبوع الواحد.
وذك�رت ادارة املنف�ذ ، ان معدل االس�تراد اليوم�ي قبل تفي 
جائحة كورونا كان يرتواح من 140 اىل 150 إرس�الية يف اليوم 

الواحد ويرتفع بنسب متفاوتة.
ه�ذا وأوضحت الحكوم�ة املحلية يف البرصة، ام�س للمربد، أن 
منفذ الش�المجة الحدودي س�يفتح اعتباراً من الي�وم الثالثاء 
أم�ام الحرك�ة التجارية وف�ق الضوابط التي وضع�ت من قبل 
الهيئ�ة العام�ة للمناف�ذ الحدودي�ة، فيما بني املحافظ اس�عد 
العيدان�ي ان اللجن�ة العلي�ا اش�رتطت أن يك�ون هن�اك جهاز 
ومنظومة لتعفر الش�احنات الداخل�ة إىل املحافظة وقد جرى 

تهيئة ذلك من قبل إدارة املنافذ وهي جاهزة للعمل.

الكهرباء تكشف مصير رواتب موظفي العقود واالجور اليومية
التط�ورات  آخ�ر  ع�ن   ، الكهرب�اء  وزارة  كش�فت 
واملس�تجدات، الت�ي تخ�ص روات�ب موظف�ي العقود 
واالجور اليومي�ة، مبينة انها تنتظ�ر املوافقة لرصف 

املستحقات.
وذكر املتحدث باسم الوزارة، أحمد العبادي، يف بيان إن 
“وزارته تسعى لتأمني مس�تحقات االجور والعقود”، 
مؤكداً “حرصها عىل التمسك بخدماتهم رغم تداعيات 

الوضع الصحي واالقتصادي”.
وأض�اف ان “الوزارة فاتحت مجلس ال�وزراء ومكتب 
االمان�ة العام�ة م�ن خ�الل كت�ب رس�مية لتام�ني 
العام�ة  املوازن�ات  ضم�ن  وإدراجه�ا  مس�تحقاتهم 

وتحوي�ل االج�ور منهم اىل العقود وتحوي�ل العقود اىل 
املالك الدائم”.واش�ار اىل ان ” الوزارة كتبت مخاطبات 
عديدة اىل اللجنة املالية الربملانية وهنالك تنس�يق عال 
م�ع دائرة املحاس�بة واملوازن�ة يف وزارة املالية لتامني 
املس�تحقات”، مبينا انه “لم ياتي الرد اىل االن من قبل 

االمانة العامة ومكتب رئيس الوزراء”.
واض�اف ان�ه “ال�وزارة حاول�ت بع�دة ط�رق لتامني 
املس�تحقات منه�ا رصف الرواتب من ام�وال الجباية 
الت�ي تعد باباً م�ن اب�واب املوازنة التش�غيلية وطلبنا 
املوافق�ات ويف حال تردنا س�يتم رصف ااملس�تحقات 

لالجور والعقود اليومية”.

المالية النيابية: مليارا دوالر شهريًا كلفة مزدوجي الرواتب والفضائيين
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عاصمتها االقتصادية على حافة االنهيار

أزمة متفاقمة تضرب أطناب االقتصاد 
اإلماراتي وُتنذر بـ »إفالس« وشيك

المراقب العراقي/ متابعة...
ولعّل هذا هو السبب يف أن حكومة اإلمارات قد 
بدأت مؤخراً بإعادة النظر يف هيكلية الحكومة 
بش�كل كبري، حيث أعلن رئيس الوزراء محمد 
بن راش�د آل مكت�وم ونائب رئي�س اإلمارات، 
عن تشكيل كابينة حكومية جديدة، من خالل 
دم�ج بعض ال�وزارات وخلق مناص�ب وزارية 
جديدة وتغي�ريات يف صالحيات بعض املناصب 

ومسؤوليات أعضائه.
وما يمكن مالحظته يف تغيريات وإعادة هيكلة 
الحكوم�ة الجديدة هو جهود ق�ادة هذه البالد 
للتغل�ب عىل األزم�ة االقتصادية التي س�ببتها 
الكابين�ة  يف  التغي�ريات  خ�الل  م�ن  كورون�ا 
الحكومة. وبحس�ب التقارير، ف�إن التغيريات 
الرئيس�ة يف الحكومة تهدف إىل معالجة الحالة 
االقتصادية لدولة اإلم�ارات يف ظّل تفيش وباء 
كورونا بش�كل أفضل، حيث يتواجد 10 وزراء 

إلدارة امللف يف حكومة اإلمارات.
وبحسب وكالة أنباء )وام( اإلماراتية الرسمية، 
ت�م اس�تحداث وزارة الصناع�ة والتكنولوجيا 
املتقدم�ة يتواله�ا وزيره�ا الجديد »س�لطان 
الجاب�ر«، وتم دم�ج وزارتي »الطاق�ة والبنية 
التحتي�ة« وأصب�ح س�هيل املزروع�ي وزي�راً 
لها. ويف ه�ذا الصدد، س�تضم وزارة االقتصاد 
اإلماراتي�ة أيض�اً ثالث�ة وزراء، حي�ث يك�ون 
عب�د الله املري وزيراً جدي�داً لالقتصاد، وأحمد 
بالهول وزيرا للدولة لريادة األعمال واملشاريع 
التجارية الصغرية واملتوسطة، وثاني الزيوي، 

وزيرا للدولة للتجارة الخارجية.
ويف الوقت نفسه، شملت التغيريات يف حكومة 
اإلمارات تغيري وزارات أخرى، حيث قال محمد 
بن راش�د آل مكت�وم، رئي�س ال�وزراء ونائب 
رئيس اإلم�ارات، إن الهدف من هذه التغيريات 
هو تش�كيل حكوم�ة تكون ق�ادرة عىل اتخاذ 
القرارات بشكل أرسع وأكثر مواكبة للمتغريات 
والظ�روف الحالية، وتك�ون أفضل يف اقتناص 
الف�رص ويف التعامل م�ع املرحل�ة الجديدة يف 
تاريخن�ا، حكومة مرنة ورسيعة هدفها تعزيز 

منجزات ومكتسبات الوطن.
وتواج�ه اإلم�ارات، وخاص�ة دب�ي، التي بنت 
اقتصاده�ا ع�ىل أس�اس صناع�ة الس�ياحة 

الدولية والنقل الدويل، صعوبات كبرية بس�بب 
تف�يش ف�ريوس كورون�ا املس�تجد، وأعلن�ت 
حكوم�ة اإلم�ارات مؤخ�رًا عن إغ�الق جميع 

رحالت السفر واملراكز التجارية.
ويف غض�ون ذل�ك، تعرض�ت إمارة أب�و ظبي، 
باعتباره�ا واحدة من اإلمارات الس�ت ومركز 
الدولة، ألرضار جس�يمة، حيث يأتي 90٪ من 
دخ�ل أمري أبو ظب�ي من النف�ط ويتعلق ٪50 
م�ن ناتجه�ا املحيل اإلجم�ايل بالنف�ط الخام. 
واإلم�ارات ه�ي ثال�ث أك�ر منت�ج للنفط يف 
منظمة أوبك، حيث خفض�ت إنتاجها بمقدار 
100 ألف برميل يومياً يف حزيران، تماش�ياً مع 

التزاماتها بموجب اتفاقية أوبك بلس.
ونظ�را لتفيش ف�ريوس كورون�ا، توقع موقع 

أب�و  اقتص�اد  ينم�و  أن   S&P GlobalPlates
ظبي، الذي يسيطر عىل معظم إنتاج النفط يف 
اإلمارات العربية املتح�دة، بمعدل 2.2 يف املائة 
ب�ن عام�ي 2021 و 2023. وم�ن املتوقع أن 
تنتج اإلمارة ما معدله 2.8 مليون برميل يومًيا 
يف عام 2020 ، وهي أقل من 3.1 مليون برميل 

التي كانت ُتنتج يف عام 2019.
ومن ناحية أخرى، دفع تفيش فريوس كورونا 
واالنخف�اض الحاد يف أس�عار النفط، حكومة 
اإلم�ارات العربي�ة املتحدة إىل حاف�ة اإلفالس. 
االقتصاد اإلماراتي الذي كان قد انخفض حتى 
قب�ل تفيش ف�ريوس كورونا، تفاق�م اآلن أكثر 
بعد أن استرشى هذا الوباء يف اإلمارات العربية 
املتحدة وتس�بب بوق�ف العديد من األنش�طة 

التجاري�ة واالقتصادي�ة يف الب�الد، مما اضطر 
أك�ر رشكة طريان يف الب�الد إىل إجراء تغيريات 

عىل طاقمها.
ويف الوق�ت نفس�ه، يب�دو اقتصاد دب�ي، الذي 
ي�در 24 يف املائة م�ن إيراداته م�ن املوارد غري 
النفطي�ة، أكثر هشاش�ة من أي إم�ارة أخرى 
من إم�ارات البالد. اس�تقبلت دبي خالل العام 
امل�ايض ح�وايل 17 ملي�ون مس�افر، ويأت�ي 
معظم هؤالء املس�افرين إىل هذه اإلمارة بهدف 
السياحة والتس�وق يف مراكز التسوق الكبرية. 
ولك�ن مطار دبي ال�دويل أصبح حاليا س�اكنا 
دون نشاط يذكر. يف وقت سابق، ذكرت وكالة 
بلوم�رغ نيوز أن إمارة دبي تتفاوض مع عدة 
بن�وك إلصالح وضعها املايل عن طريق اقرتاض 

ملي�ارات ال�دوالرات للحفاظ ع�ىل اقتصادها 
املتدهور.

وأثار انتش�ار ف�ريوس كوفي�د - 19 املخاوف 
بش�أن التدفق الزائد لديون خزين�ة اإلمارات، 
ويق�ول محلل�ون مالي�ون إن ذل�ك ق�د يجر 
الحكوم�ة عىل تمرير حزم�ة إنقاذ مثل األزمة 
املالية التي رضبت اإلم�ارات عام 2009. ومع 
ذلك، يختل�ف الوضع الحايل اختالًف�ا جوهرًيا 
ع�ن الوضع يف عام 2009 حي�ث أن نهاية هذا 
الف�ريوس لم تتضح بعد، األمر الذي يجعل من 
الصع�ب ج�ًدا التخطي�ط للحصول ع�ىل املنح 
الحكومية ، وال تعرف الحكومة املركزية يف أبو 
ظب�ي اىل متى يجب أن تس�تمر يف اس�تحصال 

حزم املساعدات املالية املحتملة.

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
أكد اس�تطالع جديد ملعهد غالوب األمريكي، 
انخفاض موثوقي�ة األداء الوظيفي للرئيس 
الرئيس�ية  املكون�ات  ب�ن  ترام�ب  دونال�د 
للناخب�ن، حي�ث حص�ل ع�ىل 38 باملائ�ة 
فق�ط م�ن الناخب�ن الذي�ن يوافق�ون عىل 
أدائه الوظيف�ي. وذكر املعهد يف تقرير له أن 
”النس�بة التي حصل عليها ترامب هي ثاني 
أعىل نقط�ة انخف�اض يف موثوقي�ة ترامب 
ملهام منصبه  حيث بلغت النسبة 35 باملائة 
فقط عام 2017“. وأضاف أن ”الجمهورين 

ال يزال�ون يقف�ون إىل جان�ب ترام�ب لك�ن 
إىل مس�تويات منخفض�ة  الرئي�س وص�ل 

جديدة بن املستقلن والديمقراطين. يقول 
ثالث�ة وثالث�ون باملائة من املس�تقلن إنهم 
يوافقون عىل الوظيفة التي يقوم بها ترامب 
، وهو انخفاض بمق�دار 6 نقاط عن نفس 

االستطالع يف أوائل أيار املايض”.
وتاب�ع أن ”أقل نس�بة حص�ل عليها ترامب 
كان�ت ب�ن الديمقراطين حي�ث وصلت إىل 
2 باملائ�ة فق�ط مم�ن يوافقون ع�ىل أدائه 
الوظيفي مما يش�ري إىل أن هذا التفاوت بن 
الجمهورين والديمقراطين هو األعىل الذي 

سجله املعهد عىل اإلطالق”.

المراقب العراقي/ بغداد...
قال�ت صحيفة “واش�نطن بوس�ت” إن ما يحدث يف إقليم تش�نجيانغ، 
غربي الصن هو “إبادة” مشرية إىل أن ما ُعرف حتى اآلن حول اضطهاد 
الصن للمس�لمن اإليغور وبقية املس�لمن يف إقليم تشنجيانغ ركز عىل 
“اإلبادة الثقافية”: معس�كرات بهدف محو لغتهم وتقاليدهم وطريقة 

حياتهم.
وكان هذا اضطهادا وحشيا وقاسيا بحد ذاته، ولكن أدلة جديدة ظهرت 
حول فرض الصن نوعا من اإلبادة الديموغرافية وإجبار املس�لمن عىل 

تخفيف عدد األوالد ومنع الحمل يف محاولة لتقليل عددهم.
ويأت�ي الكش�ف عن ه�ذه السياس�ة بعد تحقي�ق اس�تقصائي قامت 
ب�ه وكالة أنباء “أسوش�ييتد برس” وتقري�ر للباحث أدري�ان زينز من 

مؤسس�ة جيمس تاون. وكش�فت األدل�ة الجديدة ع�ن عملية منظمة 
تقوم بها الصن لفحص النس�اء ملعرفة إن كن حوامال، وتركيب اللولب 
ع�ىل أرحامه�ن، وحت�ى إجبارهن عىل اإلجه�اض لتقليل ع�دد اإليغور 
وبقية املس�لمن يف إقليم تش�نجيانغ. والعائلة التي لديها أوالد كثر يتم 

سجنها يف املعسكرات الجماعية.
وبحس�ب البيان�ات املرسبة والتي حصل�ت عليها الوكال�ة وتأكدت من 
صحته�ا، فمن ب�ن 484 معتقال يف معس�كر كاراكاس يف تش�نجيانغ، 

هناك 149 شخصا اعتقلوا ألن لديهم أوالدا كثرا.
وذك�رت “أسوش�ييتد برس” يف تقريرها أن الس�لطات ذهب�ت بعيدا يف 
تصّيد اآلباء، ومزّقت العائ�الت وفرّقت بينها وبن أوالدها إال إذا وافقت 

عىل دفع غرامات باهظة.

استطالع أميركي: انخفاض موثوقية ترامب بين الناخبين

واشنطن بوست: ما تقوم به الصين ضد المسلمين اإليغور إبادة جماعية

على الرغم من أن فيروس كورونا المستجد أّثر بشكل كبير على البلدان الغنية بالنفط وجعلها تحت طائلة الديون، فإن اإلمارات، من 
بين الدول العربية الغنية بالبترول، التي لم تتأثر فقط بالركود الحاصل في سوق النفط، بل تأثرت أيضًا بالركود االقتصادي الذي 

ضرب قطاع السياحة والصناعات األخرى خالل فترة تفشي فيروس كورونا.
وفي الواقع، فإن اقتصاد اإلمارات غير قائم على النفط حصرًا، بل تشكل صناعة السياحة والفندقة، إلى جانب المركزية التجارية 

لمدن اإلمارات، القطاعات االقتصادية األخرى لهذا البلد والتي تتأّثر بنسب متفاوتة جراء تفشي كورونا.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكدت الخبرية القانونية واملحققة يف االمم املتحدة يف مجال حقوق 

اإلنسان اغنيس كاالمارد، الثالثاء، أن الغارة الجوية التي نفذتها 
طائرة مسرية يف كانون الثاني املايض بالقرب من مطار بغداد 

وأسفرت عن اغتيال الشهيدين الجنرال قاسم سليماني وأبو 
مهدي املهندس ورفاقهما تمثل انتهاكا للقانون الدويل.

ونقلت وكالة رويرتز عن كاالمارد مقررة االمم املتحدة املعنية 
بعمليات اإلعدام خارج القضاء أو اإلجراءات املوجزة والتعسفية 
قولها إن ”الواليات املتحدة فشلت حتى اآلن يف تقديم أدلة كافية 

عىل وجود تحضري لهجوم أو عمل وشيك ضد مصالحها لترير 
الرضبة عىل قافلة سليماني لدى مغادرتها مطار بغداد”.

وأضافت أن ”العالم اآلن يف وقت حرج، ونقطة تحول محتملة، 
وعندما يتعلق األمر باستخدام الطائرات بدون طيار فان مجلس 

األمن مفقود يف التحرك”، مشرية إىل أن “املجتمع الدويل يقف 
صامًتا إىل حد كبري، سواء كان عن طيب خاطر أم ال”.

يشار إىل أن طائرة أمريكية مسرية قصفت يف الثالث من كانون 
الثاني املايض، موكباً كان يقل قائد فيلق القدس يف الحرس الثوري 

اإليراني الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد 
الشعبي أبو مهدي املهندس قرب مطار بغداد الدويل ما أسفر عن 

استشهادهما.

المراقب العراقي/ متابعة...
رد نائب األمن العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، عىل كالم 

السفرية األمريكية الذي أثار جدال، معترا أنه “قلب للحقائق”، فيما 
أشار إىل أن الواليات املتحدة تدير عملية تجويع لبنان.

وقال الشيخ قاسم إن اتهام السفرية األمريكية يف لبنان، دوروثي 
شيا لحزب الله وأمينه العام بتهديد استقرار لبنان وعرقلة التقدم 

االقتصادي فيه وتحويل مليارات الدوالرات من مالية الدولة لصالح 
الحزب، هو “قلب للحقائق”، مضيفا: “أن تقلب شيا الحقائق 

وتعتر أن عدوان أمريكا عىل لبنان اقتصادي واجتماعي هو من 
قبل حزب الله، فهذا ما ال يقنع أحدا ولن يصدقها أحد”.

وأضاف أن “حزب الله يعتر أن كالم شيا مردود عليها، وهو ناشئ 
عن شعور اإلدارة األمريكية بأن كل دعاياتهم وإعالمهم من أجل 

تحميل “حزب الله” املسؤولية فشلت، وهم يعوضون عن فشلهم 
بهذه الطريقة، وهذا ما يرر توترهم”.

وأوضح: “الجميع يف لبنان يعلم أن مشكلة الدوالر، ومشكلة 
االقتصاد يف لبنان هي بالدرجة األوىل مسؤولية أمريكية، بسبب 

السياسات املتخذة ومنع األموال الطازجة من دخول البالد، 
ومحاولة التدخل يف كيفية اإلصالح واإلدارة والضغط عىل صندوق 

النقد الدويل حتى ال يفرج عن القروض واملساعدات بطريقة 
سهلة”.

األمم المتحدة: 
أميركا فشلت لغاية اآلن 

بتقديم مبرر الغتيال سليماني

حزب اهلل: الواليات المتحدة 
تدير عملية تجويع لبنان

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت بك�ن، الثالث�اء، عدم تس�جيل إصابات 
جدي�دة للم�رة األوىل من�ذ ظهور ب�ؤرة جديدة 
يف العاصم�ة الصيني�ة يف حزي�ران والتي أثارت 

مخاوف من موجة ثانية من الوباء.
وأصي�ب 335 ش�خصا من�ذ ظه�ور ب�ؤرة يف 
س�وق ش�ينفادي للمبيعات بالجمل�ة يف مطلع 

حزيران. ووف�ق وكالة “فرانس ب�رس” أعلنت 
لجنة الصح�ة يف بكن أنها رصدت حالة واحدة 
لش�خص ال تظه�ر عليه أع�راض املرض أمس 
االثنن، ل�م تدرجه الصن ضم�ن الحاالت التي 
تحصيه�ا. وال ت�زال الس�لطات الصينية تحقق 
يف أس�باب ظه�ور الب�ؤرة األخ�رية بعدما رصد 
فريوس كورونا املس�تجد عىل لوح�ات تقطيع 

س�مك السلمون يف سوق ش�ينفادي، ما تسبب 
بحظ�ر ع�ىل بع�ض ال�واردات وقي�ود مراقبة 

إضافية عىل مزودي املواد الغذائية املستوردة.
وأجرت حكوم�ة بكن فحوصات الكش�ف عن 
الفريوس عىل أكثر من 11 مليون ش�خص منذ 
11 حزيران، أي تقريبا نصف عدد السكان، كما 

أعلن مسؤولون يف مؤتمر صحايف االثنن.

المراقب العراقي/ متابعة...
ش�ّنت قوات االحتالل الصهيوني، 
الثالثاء، حملة مداهمات وتفتيش 
يف من�ازل الفلس�طينين بالضفة 

الغربية املحتلة.
فلس�طينية،  مص�ادر  وأف�ادت 
 14 اعتقل�ت  الع�دو  ق�وات  أّن 

فلسطينيا، خالل حملة اعتقاالت 
له�ا يف أنحاء متفرق�ة من الضفة 
مراك�ز  إىل  واقتادته�م  الغربي�ة، 

التحقيق الخاصة بها.
وأوضحت أن قوات العدو اعتقلت 
ش�ابن من س�كان مخيم بالطة 
ع�ىل حاجز بي�ت فوري�ك رشقي 

املدينة.
واعتقلت ش�ابا من قري�ة عورتا 
طال�ب  وه�و  نابل�س  جنوب�ي 

جامعي.
كم�ا ش�نت ق�وات الع�دو حملة 
وعنبت�ا  طولك�رم  يف  اعتق�االت 
طالت 7 ش�بان من منازل ذويهم 

بعد مداهمتها وتفتيشها.
واعتقل�ت ق�وة صهيونية خاصة 
مواطن�ا من بيته يف بل�دة دير ابو 

مشعل قضاء رام الله.
كم�ا اعتقلت ق�وات الع�دو ثالثة 
شبان من منازل ذويهم يف قلقيلية 

بعد العبث بمحتوياتها.

المراقب العراقي/ متابعة...
نف�ذ الجيش الس�وري يف تدمر كمينا 
محكم�ا بمجموعة إرهابية مس�لحة 
تس�للت وفق “الوطن” م�ن القاعدة 
األمريكي�ة يف منطق�ة التن�ف باتجاه 
جب�ل الب�رشي وتويتان ش�مال غرب 

السخنة.
وقالت “الوطن” الس�ورية إن الجيش 
تمك�ن م�ن إيق�اع ثالث�ة مس�لحن 
ثالث�ة  ع�ىل  القب�ض  وإلق�اء  قت�ىل 
آخرين ومصادرة كمية من األس�لحة 

والذخائر.
وكانت مجموعة من املس�لحن الذين 

ت�م تدريبهم يف قاع�دة أمريكية قرب 
مخي�م الركب�ان بس�وريا، تمكنت يف 
نيس�ان املايض، من مغ�ادرة منطقة 
التن�ف، وس�لم املس�لحون أنفس�هم 
للجي�ش الس�وري. وأثن�اء الخ�روج 
م�ن “املنطق�ة اآلمن�ة” ح�ول التنف 
التي تس�يطر عليها الواليات املتحدة، 
تعرضت املجموعة ليلة 13-14 أبريل 
لهج�وم م�ن قب�ل عن�ارص جماع�ة 

“مغاوير الثورة” املدعومة أمريكيا.
وبعد االش�تباك تمكن 27 مسلحا من 
مغ�ادرة منطق�ة التن�ف، وهم تحت 

حراسة الجيش السوري يف تدمر.

للمرة األولى.. بكين تعلن عدم تسجيل إصابات بكورونا 
منذ ظهور البؤرة الجديدة

حملة اعتقاالت صهيونية تطال 14 فلسطينيا في الضفة

الجيش السوري يوقع بمجموعة مسلحة تسللت من القاعدة 
األمريكية بالتنف



بقلم/ عالء الخطيب
 ولعلل بغداد ادركلت ان السلاح االقتصادي قد 
آن أوانله ويجلب ان يسلتخدم  ، يف ظل الظروف 
االقتصاديلة التي تمر بهلا تركيا وتداعيات ازمة 

الوباء التي تعصف بالعالم وبها . 
فاالقتصلاد الرتكي كما هو معلروف يعتمد عىل 
السلياحة والتصديلر، وقلد توقلف االول تماماً 
وأصبحلت املرافلق السلياحية شلبه مهجلورة 
بفضلل جائحة كورونا ، مما جعلل تركيا تتكبد 
خسلائر كبلرة تبللغ  اللل 40  مليلار دوالر هذا 
العام  حسلب بيانيلات السلياحة الرتكية ، فقد 
خططت تركيا قبل أنتشلار الوباء اىل استقطاب 
اكثر 58  مليون سائح ، لكن هذه األحام تبخرت 
، فلم يبقى أمامها سلوى الصلادرات ملنتجاتها،  
فالعراق ثاني الرشكاء التجاريني العامليني لرتكيا 
بعد املانيا و أول الدول الثمانية املحيطة بها الذي  
يسلتورد البضائع الرتكية بميزان تبادل تجاري 
بللغ 16 مليار  دوالر يف العلام املايض كما رصح 
بذلك السفر الرتكي يف بغداد. وهذا الرقم  يعادل 
نصف الصلادرات الرتكية ، للذا يمكن للعراق ان 
يلعب بهذه الورقة بكل قوة ويستخدمها للضغط 
علىل حكومة السليد اوردغلان  ، يسلاعده عىل 
ذللك عدة عوامل لنجاحها . اولها:  تراجع سلعر 
رصف اللرة الرتكية يف األشهر القليلة املاضية اذ 
تخطى الدوالر عتبة الل 7  لرات للدوالر الواحد. 

ثانيلاً : النقلص الحلاد يف العملة الصعبلة الذي 
تعانلي منه تركيلا االن بسلبب  املديونية العالية 

للبنلوك الدوليلة و نفلاذ السلندات واملؤذونيات  
الرتكية يف البنوك االمريكية . 

ثالثلاً : تفاوت ميلزان  اإلنفاق والدخل ، بسلبب 
اإلنفاق العسلكري الكبلر الذي تتحملله تركيا 
جلراء تدخلها يف ليبيا وسلوريا والعلراق واليمن 
والصومال ، باالضافة اىل مشلاكلها الداخلية مع 
االكراد ، مما يجعلل اقتصادها منهكا ال يتحمل 
عقوبات كبرة ، خصوصاً اذا ما علمنا ان امريكا 
هي االخرى ترتبلص بها وتهدد بفرض عقوبات 

عىل االقتصاد الرتكي. 
رابعلاً : عجز  امليزانية خال شلهر  مارس/آذار  
امللايض بلغ نحو 43.7 مليار للرة تركية )6.39 
مليار دوالر أمريكي(، وهو أعىل مستوى تاريخي 
مسلجل منذ عام 2006. كملا اوضحت البيانات 

الرسمية الصادرة عن وزارة املالية الرتكية. 
خامسلاً :  انخفاض التصنيلف االئتماني لرتكيا 
يف ميلزان التصنيلف اليابانلي  اىل BB+ ,   اثلر 
تدخاتهلا العسلكرية ، مما يؤثر علىل ثقة دول 

العالم باالقتصاد الرتكي . 
وملن جانب اخر فأن معدل دخلل الفرد يف تركيا 
انخفض بسلبب العوامل التلي ارشنا اليها ، فقد 
أكلد معهلد اإلحصاء الرتكلي أن متوسلط دخل 
الفرد السلنوي تهلاوى بعد انكملاش االقتصاد 
علىل مدى 3 فصلول متتاليلة، ليصلل إىل 8811 
املسلتويات  دوالرا فقلط وهلو ملا يقلل علن 
املسلجلة يف علام 2007 والبالغلة 9656 دوالًرا ، 
وهذا سلينعكس عىل القوة الرشائية  للسلكان ، 
وسليجعل الكساد سليد السلوق املحلية كما ان  

انخفلاض الناتج املحيل بنحلو 3%    بعد ان كان  
6% يف الربلع االول ملن هذا العام ، وهذا سليؤثر 
علىل توفر فرص العمل  ويرفلع  معدل البطالة 
وسلتضطر الدولة اىل تغير االولويات واالعتماد 
عىل الصندوق السليادي  لسلد حاجة البلد، وهو 
ما سلينعكس عىل سلعر رصف العمللة وبالتايل 
يؤدي اىل التضخم . وكما هو معروف ان التضخم 
الذي يعاني منه االقتصلاد الرتكي حالياً وهو يف 
مراحله االوىل  أحبط طموح  ما أعلنته الحكومة 
يف 2019  علن بلوغ  دخل الفلرد اىل اكثر من 12  

الف دوالر. 
وقلد لجلأت السللطات الرتكية اىل سلد الثغرات 
وتايف االزمة املالية املتوقعة من خال االستحواذ 

عىل الرشكات املتعثرة التابعة للقطاع الخاص  
الحكوملة  ان   ، بلوملرغ  وكاللة  نقللت  فقلد 
الرتكية سلمحت لصندوق الثروة السيادي لديها 
باالسلتحواذ علىل رشكات متعثرة ملن القطاع 
الخاص، ضمن سلسللة من التدابر االقتصادية 
الراميلة إىل مسلاعدة البلاد علىل الخلروج من 
جائحلة فروس كورونا. علماً ان مئات الطلبات 
قدملت للحكوملة الرتكية ملن رشكات القطاع 
الخلاص التلي. اعلنت افاسلها او تلكاد ، وهذا 

سيحمل الخزينة  مزيداً من االعباء املالية .
اعتلر مراقبلون ان هلذه الخطلوة هلي بدايلة 
للصنلدوق  التقديلة  االحتياطيلات  السلتنزاف 

السيادي الرتكي. 
كل هلذه العواملل تجعل العلراق يف موقع القوة 
واالكثلر قدرة عىل اسلتخدام الورقة االقتصادية 

العراقلي  االقتصلادي  السلاح  نجلاح  لكلن   ،
سليكون فعلاالً اذا ما قامت الحكوملة العراقية 
بخطلوات جادة ، من شلأنها ان تحقق االهداف 
املتوخلاة  ملن اسلتخدامه ، وان توضح للجانب 

الرتكلي ان  احتالهم لارايض العراقية سليؤثر 
عىل مصالحهلم االقتصادية داخلل العراق. كما 

سينعكس عىل العاقة بني البلدين .
لكن يبقى السلؤال هل سلينفذ العراق تهديداته 

باستخدام الورقة االقتصادية ضد تركيا ؟ 
وهلل قادر عىل ذلك ؟ ربما الن التوقيت مناسلب 
جلداً لتنفيذ ما اعلنتله وزارة الخارجية بناًء عىل 

ما تقدم من معطيات  . 
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يقلول جلورج أورويل الشلعب اللذي ينتخلب الفاسلدين واالنتهازيني 
واملحتالني والناهبلني والخونة ال يعتر ضحية بل رشيكا يف الجريمة ! ،، 
بشكل يومي ومنذ سنوات تطالعنا الطبقة السياسية الحاكمة يف العراق 
وايضا الحكومات التي تنتجها هذه الطبقة السياسية التي أصبحت عبئا 

كبرا عىل البلد .
يقوللون ان العراق ليلس فيه أمواال غلر أملوال واردات النفط ومن ثم 
تتحول إىل رواتب ويشكون من التقشف وكل حكومة جديدة تنصب تأتي 
لنا بخدعة جديدة وهكذا استمر حال البلد من يسء إىل أسوأ ، وعدد ليس 
قليل من السياسيني يشليعون هذه الثقافة بني أوساط الشعب العراقي 
ويف كل وسلائل اإلعلام ، ال يتحدثون عن أمواال أخلرى غر أموال النفط 
بحيلث أصبحت هناك فكرة عند هذا الشلعب املخدوع ان كل يش متعلق 
بأسلعار النفط وان حياة  العراقيني متعلقة بأسلعار النفط وإذا لم يكن 
هناك نفط سيموت الشعب كأن العراق ليس فيه ثروات وموارد أخرى !

 اتذكر مداخلة النائب عبد األمر التعيبان الدبي يف عام 2019 أثناء قراءة 
مسلودة املوازنة العامة التي ارسللتها حكومة عادل عبد املهدي ، السيد 
النائلب الدبي تحلدث بكام عراقي وطني بامتيلاز وبحرقة قلب خاطب 
رئيلس الرمللان قائا له انا منذ اسلبوع اطالع مسلودة املوازنة بشلكل 
دقيلق ولم اعثر عىل واردات رشكات االتصاالت واملنافذ الحدودية يف هذه 
املوازنة وهذه أموال شلعب اين ذهبت هذه األموال والكام للسليد النائب 
، يبدو السلؤال احرج السليد رئيس مجلس النواب فملا كان أمام رئيس 
املجلس غر الهروب من هذا السلؤال املحرج وكأنها قنبلة فجرها السيد 
النائب يف قبة مجلس النواب وامام الشعب العراقي وكشف رسا مستورا 

مسكوتا عنه منذ أعوام .
وهو سلؤال يطرحه كل عراقي اين ذهبت هذه األموال طيلة سبعة عرش 
عام وكم هو حجمها وملاذا ال يعرف الشعب العراقي حجم هذه األموال ، 
وما هو حجم املشلاريع التي أنجزتها الحكومات من خال هذه املليارات 
الهائلة ، اقول بكل تأكيد ال تعتقد هذه الطبقة السياسلية التي تسللطت 
عىل ثروات وخرات الشلعب ان تكلون يف مأمن او تهرب إىل دول الخارج  
وان تلك الدول سلتوفر الحماية الكافية لهم بعيدا من حسلاب الشلعب 
العراقي أبدا ، هناك حسلاب عسلر لتلك املجاميع الفاسلدة والتي هرب 
بعضهلا إىل بلدان اجنبية محتميا بالجنسلية األجنبيلة التي امتلكها من 
تلك الدول ، سليكون كل اللصلوص والرساق تحت طائللة القانون وكل 

الفاسدين سيكونون يف قفص اللصوص .
هنلاك املوال ال تعلد وال تحلى ال يعرف مصرهلا العراقيلون ،  هناك 
إيلرادات غر نفطية هائلة العلراق قادر ان يعيش بهلا بعيدا عن النفط 
ونسلتذكرها كالتلايل ؛ إيرادات املنافذ الحدودية وإيلرادات الهيئة العامة 
للرضائلب إيرادات الهيئة العامة للكمارك إيلرادات أمانة العاصمة بغداد 
إيرادات دوائر البلديات إيرادات التسلجيل العقاري ايرادات املرور العامة 
ودوائلر الجوازات والجنسلية واإلقاملة وايرادات بيع وايجلار ممتلكات 
الدولة إيرادات متنوعلة من جميع وحدات االنفاق والغرامات والتضمني 
والرسلوم واالسلتقطاعات إيلرادات وزارة التجارة السلايلوات مليارات 

مجهولة .
إيلرادات دواويلن األوقاف مليلارات مجهولة إيلرادات أربلاح الرشكات 
الرابحلة املصلارف الحكوميلة ورشكات التأملني إيلرادات وزارة النقلل 
ورشكات النقلل العلام والخاص والطران والسلكك الحديلد الحكومية 
إيلرادات رسلوم الدراسلات املسلائية والصباحية ونسلبة ملن إيرادات 
الجامعلات واملعاهد واملدارس األهليلة إيرادات رسلوم املحاكم والدوائر 
العدلية ورسلوم الدوائر الصحية إيرادات دوائر املاء والكهرباء والزراعة 
ورشكاتها الرابحة إيرادات ورسوم وزارة الخارجية والسفارات بالخارج 
إيرادات رسلوم مسجل الرشكات ورسلوم دوائر وزارة الداخلية إيرادات 
بيلع املنتوجات النفطيلة املحلية وايلرادات األمانات التلي تميض عليها 
امللدة القانونيلة إيرادات إيجار املجلال الجوي لرشكات الطلران العاملي 
إيرادات وزارة الشلباب والرياضة وايجارات املاعب واملنشلآت الرياضية 
إيرادات املتحققة من املنشآت السياحية وارباح الرشكات العامة لتجارة 
السليارات واملواد الغذائيلة واملعارض العراقيلة إيلرادات وزارة الثقافة 
والسياحة واآلثار ، إيرادات املديريات العامة للرتبية يف جميع محافظات 
العراق ، هذه أموال طائلة أرقام خيالية تجنيها الحكومات لكنها تختفي 

وال يعرف مصرها العراقيون ،
 نأملل من النواب الرشفاء ان يوضحوا حقيقلة هذه األموال واين ذهبت 

وتذهب وكم هو حجمها طيلة سبعة عرش عام .

اين أموال الشعب العراقي !   

وليد الطايئ ||

بقم/  جورج حداد
كانلت  التاريخيلة  اللحظلة  تللك  ويف 
الواليلات املتحلدة االمركيلة تتفوق عىل 
االتحلاد السلوفياتي بالتفلرد يف امتلاك 
القنبلة الذرية. وكان االتحاد السلوفياتي 
مدملرا تدمرا شلبه كاملل. ونظريا كان 
باملكان الجيوش االمركيلة والغربية ان 
تشلن هجوما مباغتلا وتقتحلم االرايض 
الروسلية املحروقة وتقلوم بعملية انزال 
جوي للوحدات الخاصة يف قلب موسلكو 
وتحتلل الكرملني ذاته وتلدك لارض مقر 

البطريركية االرثوذكسية الروسية.
االمركيلة والغربيلة  االمرياليلة  ولكلن 
»الديموقراطية« احجمت عن االقدام عىل 
هذا العلدوان الجنوني السلباب جوهرية 

أهمها:
اوال ل ان العلم االحمر للجيش السوفياتي 
كان يرفرف عاليا يف برلني، ومايني الجنود 
والضباط الروس والسوفيات ينترشون يف 
اوروبا الرشقية التي ساهموا يف تحريرها 
من النازية. واالحزاب الشيوعية االوروبية 
التلي شلاركت يف املقاومة الشلعبية ضد 
النازية كانت ال تزال تمتشلق الساح من 
باريلس اىل روملا واىل اثينلا. وهلذا يعني 
انله يف حال وقوع علدوان »ديموقراطي« 
الجيلوش  فلإن  موسلكو،  ضلد  غربلي 
السلوفياتية املوجودة يف اوروبا الرشقية، 
بالتعاون مع االحزاب الشيوعية االوروبية 
املسلحة وحلفائها، ستقوم بهجوم مضاد 
يتمثلل يف قفزة نمر واحدة تسليطر فيها 
الحركلة الشليوعية عىل جميلع االرايض 
الحملراء يف  االعلام  االوروبيلة، وترفلع 
جميلع املدن االوروبيلة، وال يعود بامكان 
اىل  يعلود  ان  السلر ونسلتون ترششلل 
لندن، ويبقى »ضيفا« عند اسلياده الجدد 
االمركيلني. وطبعلا للن يكلون حينذاك 
باملكان االمركيلني قصف اوروبلا كلها 
بالقنابل الذرية. وباملقابل كان سيتم عزل 
جميع القوات االمركية املعتدية يف اوروبا 
وسلحقها با رحمة واعادتهلا اىل امركا 

بالتوابيت.
ثانيا ل ان قوات الجيش الشلعبي الصيني 
بقيادة الحزب الشيوعي وماو تيس تونغ، 
والتي بلغ تعدادها عرشات املايني، كانت 
قلد حلررت االرياف وتلدق ابلواب جميع 
امللدن الصينيلة واولهلا بيكلني. وكانلت 
بقيلادة  التحرريلة  الشلعبية  الثلورات 
االحزاب الشليوعية تلتهلب يف كل الرشق 
االقلى ومنطقة الهنلد الصينية. وكانت 
بقيلادة  »السللمية«  التحرريلة  الثلورة 
املهاتما غانلدي تلتهب بوجله االنكليز يف 
شلبه القلارة الهنديلة، ويمكلن »بفركة 
كعب« ان تتحول اىل ثورة حمراء شيوعية. 

اي ان غالبية االرايض واالكثرية السكانية 
يف القارة االسيوية كانت مرشحة النتصار 
الثورات املعادية لامريالية الغربية، التي 
كانلت مهددة ان ال يبقلى لها من مناطق 
نفوذ يف الرشق سلوى املناطلق الرتكية ل 
العربية ل االسامية وافريقيا. اي املناطق 
التلي كانلت ال تلزال »تدفن رؤوسلها يف 

املايض« وتعيش »خارج التاريخ«.
وثالثا ل يف 1947 فّجر االتحاد السوفياتي 
قنبلتله النوويلة )الهيدروجينيلة( االوىل. 
وهي اكثر فتكا من القنبلة الذرية. وبذلك 
فقدت الواليلات املتحدة االمركية اىل االبد 

احتكارها للساح النووي.
االمرياليلة  احجملت  االسلباب  لهلذه 
والغربيلة،  االمركيلة  »الدمقراطيلة«، 
عن تطبيلق نصيحة ونسلتون ترششلل 
ومهاجمة روسليا السلوفياتية يف حينه. 
ولكلن هلذا ال يعنلي انهلا تخللت علن 
املعادية للشليوعية  العدوانية  سياسلتها 
واملعسكر االشرتاكي واالتحاد السوفياتي 
وروسيا. وتاريخيا تعتر خطبة ونستون 
ترششلل يف تلك الكلية الحربية االمركية 
سنة 1946 نقطة انطاق الغرب االمريايل 
يف الحلرب الباردة ضد الرشق، الشليوعي 
بشلكل خلاص والطاملح اىل التحرر من 

االمريالية والكولونيالية بشكل عام.
ومنلذ تللك الخطبة لونسلتون ترششلل 

حتلى االن اتخذت الحرب الباردة شلكلني 
سلباق  ل  رئيسليني:االول  اسلرتاتيجيني 
التسللح، وال سليما النووي، بلني امركا 
وروسيا. وقد اعتمدت امركا عىل ضخامة 
اقتصادها الطفييل لتكديس كميات هائلة 
من شتى انواع االسللحة لتطويق االتحاد 
السلوفياتي بالقواعد واالساطيل الحربية 
علىل اختافها،  لخنقه وشلله عسلكريا، 
من جهلة، ولتحقيق االرباح االسلطورية 
للتكتات االحتكارية الرأسمالية، من جهة 
اخرى. اي ان امركا اعتمدت عىل »كمية« 
االسللحة الفتاكة من اجلل الحصول عىل 
مزيلد من االرباح. اما روسليا، وال سليما 
يف العهلد البوتيني، فقد انتهجت سياسلة 
تطويلر الصواريلخ »لتقريلب املسلافة« 
مع امركا، وسياسلة التطوير »النوعي« 
لاسلحة، بشكل يسلبق باجيال االسلحة 
روسليا  ان  القلول  ويمكلن  االمركيلة. 
كسلبت هلذا السلباق بتفلوق واصبحت 
املركا مهلددة بالفناء يف السلاعة االوىل 
من اي صدام شامل بني البلدين اللدودين. 
االمركيلون  االسلرتاتيجيون  والقلادة 
اصبحوا »مقتنعني« بهذا الواقع ولهذا هم 
اكثلر اعتداال من »كاراكوزات« السياسلة 
االمركية. وامركا اليوم »تتمرن« بشكل 
ذليلل علىل التخليل علن لغلة الغطرسلة 

الحربية وقرقعة الساح بوجه روسيا.

والثانلي ل ملع االذعلان لواقلع التفلوق 
العسكري الرويس، فإن امركا »مطمئنة« 
اىل ان روسليا للن تهاجمهلا اال يف حاللة 
الدفاع علن النفلس. ويبقى الهلم االكر 
المركا هلو احتمال التفلوق االقتصادي 

الصيني عليها.
ولكن امركا توصللت يف نهاية املطاف اىل 
االستنتاج أنها ال يمكن ان تعيق النهوض 
الحلرب  بشلن  اال  للصلني  االقتصلادي 

الهجينة والحرب التجارية عليها.
وانطاقلا من هلذه الرؤية االسلرتاتيجية 
بلدأت امركا بحشلد االسلاطيل الحربية 
النووية  الطائلرات والصواريخ  وحامات 
متوسلطة املدى يف بحر الصلني الجنوبي 

وقرب الحدود الصينية.
ويف الوقت ذاته بدأت العمل بشكل محموم 
لتقويض املواقلع االقتصادية الصينية يف 
السلاحة العاملية، وخصوصا عرقلة تقدم 
الصلني يف تحقيلق برنامجهلا التجلاري 
الدبلوملايس  ل  الثقلايف  ل  االقتصلادي  ل 
الهائلل املسلمى »حلزام واحلد، طريلق 
واحد« والهلادف اىل بعث وتطوير »طريق 
الحرير« القديلم وإيصاله اىل نصف الكرة 
الغربلي ومده اىل بللدان املركا الاتينية 
ذاتها. ووضعت واشلنطن هدفا رئيسليا 
لهلا ان تمنلع الصلني من احتلال مركز 
االولويلة العامليلة يف حقلل التكنولوجيلا 

العاليلة، واالبحلاث واالبتلكارات يف حقل 
اللذكاء الصناعلي وما اىل ذللك. وكتتويج 
لكل ذلك بدأت امركا بشلن حرب اعامية 

واسعة النطاق ضد الصني.
وتدخلل الحلرب التجارية يف هذا السلياق 
املعركلة  يف  مركزيلة  حلقلة  بوصفهلا 
االمركيلة ضلد الصلني. ويأملل فريلق 
رسيعلة  نجاحلات  اىل  التوصلل  تراملب 
علىل هذه »الجبهة«، باسلتخدام وسلائل 
عدوانيلة كالعقوبات غر امللررة، وخرق 
قواعد منظمة التجلارة الدولية، والتنصل 
ملن االتفاقلات الدوليلة املوقعة سلابقا 
ملن قبلل املركا، والقرصنلة واالبتزاز، 
والتهديدات والضغوط ضد سليادة الدول 
وضلد البيزنلس القانونلي. وقلد فرضت 
املركا ترامب رضائلب جمركية اضافية 
علىل السللع الصينيلة، بمئلات مليارات 

الدوالرات.
ولكلن كل هلذه السياسلة العدائيلة ضد 
الصلني، لم تجِد امركا نفعا. فبالرغم من 
جميع املضايقات، فإن االقتصاد الصيني 
يواصل التقدم بثبات والنمو بنسلب ارفع 
بكثلر ملن االقتصلاد االمركي امللأزوم. 
ولن يكون حلظ امركا عىل جبهة الحرب 
التجاريلة ضد العملاق الصينلي، افضل 
من حظها عىل جبهة سلباق التسلح ضد 

العماق الرويس.

هل يستطيع العراق التلويح بسالحه االقتصادي بوجه تركيا ؟

الحرب الباردة.. والحرب التجارية االميركية ضد الصين

لم تعد الجيوش وحدها من تحسم المعارك والمواجهات بين الدول ، بل هناك أسلحة أقوى فعالية وأكبر تأثيرًا وأقل خسارة .   
السالح االقتصادي يعتبر من أمضى وانجح األسلحة التي تستخدمها الدول  ضد بعضها البعض ، ربما ال يحقق السالح االقتصادي نصرًا سريعًا ولكنه بالتأكيد اكثر نفعًا من بقية األسلحة 
. يعتمد هذا السالح على  إضعاف الداخل ، مما يجعل الدول تنشغل بمشاكلها الداخلية وتترك اطماعها التوسعية او توجهاتها  الخارجية. وهذا ما يسعى العراق اليه اليوم حينما يلوح 

بالسالح  االقتصادي ضد تركيا، بعد ان تمادت في تدخلهاالعسكري وتواجدها على االرض العراقية دون موافقة بغداد. ففي تصريح الفت لوزارة الخارجية العراقية يقول : ربما يستخدم 
العراق الورقة االقتصادية  لردع تركيا عن تدخالتها في االراضي  العراقية . 

قبل ان ينجلي دخان الحرب العالمية الثانية، وخالل زيارته للواليات المتحدة االميركية سنة 1946، وفي خطاب له امام احدى الكليات العسكرية، 
اطلق ونستون تشرشل اشارة انطالق الحرب الباردة ضد االتحاد السوفياتي )والمعسكر االشتراكي السابق الذي كان قيد التشكل( بالقول »إن الدول 

الديموقراطية ارتكبت خطأ كبيرا بوقف الحرب، وانه بعد القضاء على المحور الفاشي، كان ينبغي لتلك الدول ان تواصل الحرب ضد االتحاد السوفياتي 
)السابق(، وتنجز الهدف باحتالل موسكو والقضاء على الكرملين«. بمعنى آخر كان يجب تحقيق هدف هتلر باحتالل الكرملين الذي كان شبحه ـ وال يزال ـ 

يرعب كل اوروبا )واسيا واميركا!( منذ عهد القياصرة.



لن�ادي  اإلداري�ة  الهيئ�ة  تعاق�دت 
الصناع�ات الكهربائي�ة م�ع الع�ب 
الزوراء الس�ابق بهاء جمي�ل لتمثيل 

الفريق يف منافسات املوسم املقبل.
وق�ال رئيس الهيئ�ة اإلداري�ة لنادي 

الصناع�ات الكهربائي�ة ع�ي خل�ف  
إن »التعاق�د م�ع جميل يع�د باكورة 
النادي يف املريكاتو وهناك مفاوضات 
م�ع العب�ن ج�دد لرتمي�م صف�وف 

الفريق«.

وأك�د أن امل�درب الجديد عم�اد عودة 
الالعب�ن  بأس�ماء  قائم�ة  وض�ع 
الجدد الذين س�يتم التعاقد معهم إىل 
جان�ب القدام�ى، »وبالتايل س�يكون 
فريق الصناع�ات الكهربائية خليطا 

متجانسا يف املوسم املقبل«.
الصناع�ات  ن�ادي  أن  إىل  يش�ار 
س�ابق  وق�ت  يف  أعل�ن  الكهربائي�ة 
تعاقده مع املدرب الشاب عماد عودة، 

الذي قاد الفريق قبل 3 مواسم.

نادي الصناعات 
يظفر بخدمات 

بهاء جميل
االربعاء 8 تموز  2020 

العدد 2372 السنة العاشرة

6الرياضية

في خضم هيمنة كورونا على المشهد الحياتي ككل، 
يبرز اضطراب إعالمي شديد في تصريحات الالعبين 
ووعودهم وكثرة تنقالتهم على الورق بين أندية 

كثيرة!
ومن المهم للغاية أن نتوقف طوياًل للحديث عن 

النوايا الحقيقية لبعض العبينا الذين يلوكون عبارات 
الوالء واالنتماء والوفاء للنادي األم، بل إنهم 

يمارسون الفعل وهم في نصف )جاهزية( لعبة التنقل 
على حبال العقود!

قبل ع�دة أي�ام، كان أحد العبين�ا )العائدين( منتصف املوس�م إىل 
بغداد يحدثني عن س�عيه للعثور عىل عقد له يف دوري عربي مهما 
تكن هوية هذا الدوري ومهما يكن ش�أن الفريق الذي سيلعب له.. 
فامله�م -عىل رأيه- الخالص من الوضع املعقد الذي يعيش�ه ناديه 
العراقي األم الذي وقع معه عقد اللعب للموس�م الجديد، ولم يجف 

حتى الساعة حرب إمضائه عىل العقد!
ال ل�وم ع�ىل العب يبحث ع�ن عقد خارجي وس�ط مس�تقبل غري 
واض�ح يف ظ�ل جائحة كورونا وانعكاس�ها ع�ىل أي مصري يتعلق 
بالدوري�ات الكروية.. لك�ن اللوم كل اللوم يق�ع عليه وعىل أمثاله 
حن يمارس�ون طقوس االحتيال واملزايدة ح�ن يلعبون عىل أكثر 

من حبل.
فح�ن يطلقون عب�ارة املوافقة والرتحيب ع�ىل ارتداء قميص هذا 
الن�ادي أو ذاك، فذلك ش�أنهم.. لكن وجهة نظرن�ا تختلف عن هذا 
تمام�اً ح�ن يع�ود بعض الالعب�ن خائبن م�ن االح�رتاف ليقول 

قائله�م: )جئ�ت إىل بلدي وس�ألعب لناديي 
األم م�ن منطلق رد الدي�ن(، وبعد أيام أو 
أسابيع يظهر املعدن الحقيقي لهذا النجم 
وس�واه، ف�ال يّدخر س�بيالً لله�روب مما 

يسميه الواقع املزري!
عىل املس�توى الشخيص ال اس�تغرب هذا 
التب�ّدل يف ال�والءات مهم�ا تك�ن عبارات 
االنتماء فخمة وعريض�ة ورنانة.. اتذكر 
أن كث�رياً م�ن الالعب�ن الدولي�ن قال�وا 
ال�كالم نفس�ه ح�ن فش�لوا يف التجارب 

الخارجية ثم تفتحت قرائحهم الش�عرية ليكتبوا أجمل القصائد يف 
ح�ب أنديتهم املحلية التي صنعتهم ث�م أطلقتهم يف بقاع خارجية 
مختلفة.. وبعد أن تلوح لهم فرصة العودة مجدداً إىل الخارج، كانوا 

يحزمون حقائب السفر كأنهم بذلك يحرقون خطوط الرجعة!
هذا هو املستوى الحقيقي من الوالء الذي يّدعيه بعض من العبينا، 
وال أق�ول كلهم.. رأيناهم وس�معناهم وقرأنا له�م وهم يتحدثون 
به�ذه اللغ�ة املتحول�ة يف لحظ�ات الع�ودة إىل أوطانه�م )محط�ة 
اس�رتاحتهم املؤقتة(، فماذا صنعوا ألنديته�م غري املطالبة بمبالغ 
عق�ود خيالية ال تقوى ع�ىل دفعها أنديتهم.. فهل س�نصدقهم أو 
نصدق غريه�م حن تدور بهم األيام وال يجدون غري حضن الوطن 

ملجأ لهم؟!
وعند الحديث عن تعاقدات الالعبن وكثرة تنقالتهم، البد من إدانة 
كث�ري من الترصفات الت�ي تصدر من هؤالء قبل انطالقة املوس�م، 
حت�ى صار همنا الوحي�د أن نالحق الالعب يف محاول�ة ملعرفة أين 

سيستقر، وأين سيلعب!
ح�ق لالعبن أن يبحثوا عن العقد االح�رتايف األكثر تميزاً، وال جدال 
يف األم�ر.. الجدال ح�ول القلق والرتدد وإطالق الوع�ود يف أكثر من 
اتج�اه، ألن األمر يرّض بالالعب حتما ويث�ري حوله أكثر من عالمة 
اس�تفهام.. لهذا ال نطلب من العبين�ا إال فتح منافذ التفاوض كما 
يش�اؤون والرتيث قلي�اًل يف اإلفصاح عن الوجه�ة املقبلة، حتى ال 
يث�ريوا حوله�م زوابع ال حاجة له�ا وهم يف ه�ذا العمر االفرتايض 

املتقدم الذي ال يتيح لهم هامش املناورة أو االبدال!
إنه�م يراهنون يف كل مرة عىل ضعف ذاكرتنا.. لكن تكرار التجارب 
ال يتيح لهم الضحك مرة أخرى عىل ذقوننا.. فهل وصلت الفكرة؟!

افتحوا املنافذ.. 
واأغلقوا اأفواهكم!

تواج�ه اللجن�ة األوملبي�ة العراقي�ة، أزمة 
كبرية، ولم تجد حلوال منطقية يف التعامل 
مع املوقف القانوني الذي وضعت به، وقد 

تذهب التجاه الشكاوى واملحاكم.
إىل  القضي�ة  تص�ل  أن  كث�ريون  ويأم�ل 
استقالة جماعية وتش�كيل هيئة مؤقتة، 

كما حدث مع اتحاد الكرة.
رشارة الترصيح

أثار ترصيح عب�د الوهاب الطائي، النائب 
الثان�ي لرئيس اللجن�ة األوملبية، يف املكتب 
التنفيذي، الذي ص�در حكم قضائي بعدم 
رشعيت�ه، حفيظة العديد م�ن االتحادات 

الرياضية.
واتهم الطائ�ي، عددا م�ن االتحادات بأن 

انتخاباته�ا لم تكن قانونية، 

لتتجدد املش�اكل رغ�م أن كانت تغي دون 
أن تظهر للعلن.

وطالب�ت 10 اتح�ادات ب�رضورة اإلعالن 
عن الحس�ابات الختامي�ة للجنة األوملبية 
للس�نوات األربع املاضية، وهناك اتهامات 
دائم�ة بح�ق األمان�ة املالي�ة بأنه�ا ل�م 
تك�ن تحس�ن الت�رصف بامل�ال، م�ا دفع 
االتحادات لطلب كشف الحسابات املالية، 
ومناقش�تها يف كيفية تقسيم املال الداخل 

ضمن إيراداتها.
عدم رشعية

املكت�ب التنفي�ذي الح�ايل محليا ل�م يتم 
االعرتاف ب�ه ألن االنتخابات ل�م تتم وفق 
قان�ون عراقي ناف�ذ، وبالتايل ص�در قرار 
بع�دم رشعي�ة اللجن�ة األوملبي�ة، وع�دم 

االع�رتاف باملناص�ب س�وى التعام�ل مع 
رئي�س اللجن�ة األوملبي�ة رع�د حم�ودي، 
لتس�يري املعامالت عىل اعتباره آخر رئيس 

رشعي للجنة.
وبالتايل أي ترصي�ح لإلعالم من أي عضو 
م�ن املكت�ب التنفيذي، الذي ص�در بحقه 
القرار القضائي، يعترب مستفز لالتحادات 

املعارضة له.
قانون األوملبية

ونجحت لجنة الشباب والرياضة الربملانية 
يف ترشيع قانون اللجن�ة األوملبية، بعد أن 
ش�غل الوس�ط الريايض وكان سبب وراء 

الخالفات الدائمة يف اللجنة األوملبية.
الج�دل  إلنه�اء  فرص�ة  القان�ون  ويع�د 
املس�تمر، حي�ث ينتظر أن تكت�ب الالئحة 

الداخلي�ة لتطبي�ق القان�ون، وكذل�ك حل 
املكت�ب التنفي�ذي الح�ايل ال�ذي أجري�ت 
لتنطل�ق  للقوان�ن  مخالف�ة  انتخابات�ه 
صفح�ة جديدة يك�ون مظلت�ه الرشعية 

قوانن عراقية نافذة.
لقاء الوزير

اجتم�ع الوزي�ر عدن�ان درج�ال، ورئيس 
اللجن�ة األوملبي�ة رع�د حم�ودي، وهم�ا 
زميالن سابقان يف املنتخب العراقي، حيث 
ناقش�ا رضورة ح�ل األزمة التي تس�ببت 
يف تأخ�ري عجل�ة الحرك�ة األوملبي�ة وطي 
صفح�ة التقاطع�ات م�ن خ�الل احتواء 
االتح�ادات الرياضية بش�كل قانوني، عن 
طريق حل املكتب التنفيذي الحايل وإجراء 
انتخاب�ات جديدة وف�ق القان�ون الجديد 

للجن�ة األوملبي�ة وبالت�ايل تنته�ي حقب�ة 
التقاطعات.

وإىل اآلن، تنتظر االتحادات أن يعلن رئيس 
اللجن�ة األوملبي�ة رعد حم�ودي، قرار حل 
املكتب التنفيذي وتحديد موعد النتخابات 

جديدة وفق القوانن العراقية.
لكن هناك اقرتاحات أخرى، تذهب باتجاه 
حل املكتب التنفيذي وتشكيل هيئة مؤقتة 
إلدارة العم�ل، فيم�ا وصف�ت االتح�ادات 
الرياضية هذا اإلجراء بأنه محاولة أخرى 

إلدخال الرياضة يف نفق مظلم.
ووفق ع�دم االتفاق ع�ىل انته�اء األزمة، 
لوحت عدد من االتحادات باللجوء للقضاء 
املحي مجددا، إلصدار قرارات جديدة طاملا 

أن الحلول الودية لم تنه املشكلة.

طريق المحاكم الزال مطروحًا .. 
اللجنة األولمبية قد تسلك مسار اتحاد الكرة

أعلن الالعب العراقي الدويل عمر عامر، تأسيس رابطة 
خاصة بالالعبن العراقين.

وق�ال عامر إنه »بعد اجتماعات موس�عة لالعبي كرة 
الس�لة العراقية، قررنا نح�ن مجموعة من العبي كرة 

السلة، تشكيل رابطة خاصة بنا«.
وأوضح أن »ه�ذه الرابطة س�تكون مختصة بالدفاع 

ع�ن حقوق الالعبن واتخاذ اج�راءات حقيقة وجدية 
م�ن اج�ل حمايتهم وتحس�ن رشوط التف�اوض مع 
االندي�ة وينتظ�رون االج�راءات القانوني�ة لتس�جيل 

الرابطة«.
وأض�اف انه “تم اختياري انا عمر عامر رئيس�ا وعي 

عامر نائبا للرئيس وعي مؤيد نائباً للرئيس«.

تماثل العب املنتخ�ب الوطني لكرة 
»عل�وش«،  عبي�د  احم�د  الس�لة، 
كورون�ا  ف�ريوس  م�ن  للش�فاء 

املستجد »كوفيد 19«.
وقال علوش إن »األس�ابيع املاضية، 
كانت األصعب يف حيات�ي وانا اواجه 
املن�زيل  بالحج�ر  كورون�ا  ف�ريوس 

وباألدوية واملعقمات«.
وأض�اف » ظه�رت نتائ�ج الفحوصات الطبي�ة، التي 
اكدت س�المتي وش�فائي بش�كل تام م�ن الفريوس، 
فالي�وم عدت اىل حيات�ي الطبيعية بعد أس�بوعن من 

األلم والقلق«.
يذكر ان علوش يلعب يف صفوف نادي دهوك الريايض 

ويعد أحد أبرز العبي سلة اسود الرافدين.

كشف املدير اإلداري للمنتخب 
الوطن�ي باس�ل كوركي�س، 
العب�ن  اس�تدعاء  حقيق�ة 
املنتخ�ب  لصف�وف  ج�دد 

 . طن�ي لو وق�ال كوركيس إن�ه »ال صحة ا
املنتخ�ب  لقائم�ة  حالي�اً  الع�ب  اي  إلضاف�ة 
الوطني املس�تدعاة للمباريات الودية تحضرياً 

للتصفي�ات املزدوج�ة«. وأضاف أن »م�درب املنتخب 
الوطني رسيتشكو كاتانيتش، يراقب عن كثب جميع 
الالعب�ن املحرتفن ويف حال توف�رت القناعة الكاملة 
فأب�واب املنتخ�ب مفتوحة ل�كل من يس�تحق ارتداء 
قميص املنتخ�ب الوطني«. يذكر ان العراق س�يواجه 
عمان يف الثالث من شهر أيلول املقبل ودياً، فيما يالقي 

سوريا يف العارش من الشهر ذاته.

أعلنت إدارة ن�ادي امليناء، ضم حارس 
مرم�ى فري�ق البح�ري 
لتمثيل  س�يف كري�م 
املوس�م  يف  الفري�ق 

املقبل. وق�ال امن رس النادي ط�ارق بلص إن 
»إدارة الن�ادي نجح�ت يف ض�م ح�ارس مرمى 

فريق البحري سيف كريم حبل«.
وأضاف ان »الحارس وقع رسمياً عىل كشوفات 

»الح�ارس س�ينخرط يف  ان  الن�ادي«، مبين�اً 
تدريب�ات الفري�ق فور بدايتها خالل ش�هر اب 
املقب�ل«. وكان الن�ادي قد ضم الع�ب البحري 

احمد داود.

علي رياح

اكد نجم خط وسط املنتخب الوطني 
أمج�د عط�وان رغبت�ه يف االس�تمرار 
م�ع نادي�ه الكوي�ت الكويتي يف املوس�م 
املقبل،بالرغ�م من تلقيه العديد من العروض 
االحرتافية، مبينا ان قيود الس�فر منعته من 
االلتح�اق بتدريب�ات الفريق بس�بب جائحة 

كورونا .
وق�ال عط�وان، إن�ه »تلقى اكث�ر من عرض 
اح�رتايف خارج�ي باالضاف�ة اىل مفاتح�ات 
محلي�ة أخرى من اج�ل االنتقال، لكن جميع 
تل�ك الع�روض لم تأخ�ذ الطابع الرس�مي«، 
مبين�ا ان »رغبت�ه تنص�ب باالس�تمرار م�ع 

يف  يض�م  ال�ذي  الكويت�ي  الكوي�ت  فريق�ه 
صفوفه نخبة متمي�زة من الالعبن ويرشف 
ع�ىل تدريبه جهاز فني محن�ك وتقوده ادارة 
مثالي�ة تعم�ل دائما م�ن اجل تذلي�ل جميع 

املعوقات وتهيئة السبل املمكنة للنجاح«.
وأضاف عط�وان ان »الوقت الحايل اليس�مح 

بالع�ودة إىل الكوي�ت وااللتح�اق بالفري�ق، 
بس�بب تقييد حركة الس�فر الجوية والربية 
م�ع دول�ة الكويت بس�بب جائح�ة فريوس 
كورون�ا، ومحاول�ة الن�ادي الكويت�ي قب�ل 
أس�بوعن للحص�ول ع�ىل رخص�ة الع�ودة 
وقوبل�ت بالرف�ض«. وأش�ار عط�وان اىل ان 

»تجربته يف املوسم املايض مع ناديه الكويتي 
كانت ناجحة تماما بش�هادة جميع املعنين 
واصحاب الش�أن الك�روي، بالرغم من عدم 
جاهزيته بصورة تامة من االصابة التي أملت 
به يف الفرتة التي س�بقت االنتقال إىل الكويت 

وشهدت غيابه لفرتة طويلة عن املالعب«.

أمجد عطوان يؤكد بقاءه مع نادي الكويت الكويتي

تأسيس رابطة لالعبي كرة السلة 

احمد عبيد يهزم كورونا

الميناء يضم حارس مرمى البحري

كوركيس ينفي استدعاء العبين
 جدد لصفوف المنتخب



بقي فريدر بريمن يف دوري الدرجة 
األوىل األملاني لكرة القدم بعد تعادله 
مع مضيفه هايدنهايم 2-2 يف إياب 

ملحق الصعود والهبوط.
وكانت مباراة الذهاب بني الفريقني 
انتهت بالتعادل الس�لبي عىل أرض 
تواص�ل  األخ�ري  وضم�ن  بريم�ن. 
مسريته املس�تمرة يف الدرجة األوىل 
منذ العام 1981، بأفضلية األهداف 

املسجلة خارج ملعبه.
ويف مب�اراة اإلي�اب انتظ�ر بريم�ن 
املت�وج بطال لل�دوري أرب�ع مرات 
 ،2004-2003 موس�م  يف  آخره�ا 
ليضم�ن   4+90 الدقيق�ة  حت�ى 

البق�اء، بهدف منح�ه التقدم 1-2، 
قب�ل أن يع�ادل املضيف م�ن ركلة 

جزاء يف الدقيقة 7+90.
وتق�دم بريم�ن يف الدقيق�ة الثالثة 
به�دف عن طريق الخط�أ لنورمان 
ثويرك�وف يف مرمى فريقه، قبل أن 
يعادل تيم كالينديينس�ت للمضيف 

يف الدقيقة 85.
لودفي�غ  الس�ويدي  وطم�أن 
أوغوستينس�ون بريم�ن بتس�جيل 
اله�دف الثان�ي يف الدقيق�ة 4+90، 
قبل أن يعادل كالينديينست مجددا 
بتس�جيل الهدف الثاني لهايدنهايم 

من ركلة جزاء.

وهو الهدف األول لالعب الس�ويدي 
ه�ذا  ال�دوري  يف  فريق�ه  لصال�ح 

املوسم.
وكان بريمن ق�د حل يف املركز 
الس�ادس عرش )من أصل 18( 
يف ترتيب الدرجة األوىل، بفارق 
نقطة واحدة فقط عن فورتونا 
هب�ط  ال�ذي  دوس�لدورف 
مب�ارشة اىل الدرجة الثانية. يف 
املقابل، فش�ل هايدنهايم الذي 
حل ثالث�ا يف الدرجة الثانية، يف 
تحقيق حلم خوض منافسات 
دوري األضواء للم�رة األوىل يف 

تاريخه.

حس�م ميكي�ل أرتيت�ا مدرب آرس�نال موق�ف ناديه من 
اإلبق�اء ع�ىل العب ري�ال مدري�د املع�ار للجان�رز داني 
س�يبايوس ضم�ن صفوف الفري�ق املناف�س يف الدوري 

اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم.
وغاب س�يبايوس، الذي انضم آلرسنال يف تموز من العام 
املايض، ملا يزيد عىل ش�هرين بس�بب إصاب�ة يف عضالت 
الفخذ الخلفية لكنه هز الش�باك يف الوقت املحتسب بدل 
الضائ�ع ضد ش�يفيلد يونايتد األس�بوع املايض لريس�ل 

فريقه إىل قبل نهائي كأس االتحاد اإلنجليزي.
وق�ال أرتيت�ا قب�ل مواجهة ليس�ر س�يتي يف ال�دوري: 
»نتحدث إىل ريال مدريد. بكل تأكيد ال نمتلك الالعب، ليس 
بني أيدين�ا ولذلك يجب أن يكون هناك حوار بني الناديني 

لنرى ما يمكن فعله. أنا س�عيد به حقا، وبالطريقة التي 
يتطور بها«.

ويس�تمر تعاقد س�يبايوس مع ريال مدريد حتى 2023 
وأضاف أرتيتا أن آرس�نال ربما يض�م املزيد من الالعبني 
عىل س�بيل اإلع�ارة يف ظل القي�ود املالية الت�ي فرضتها 

تداعيات أزمة فريوس كورونا.
وقال: »يج�ب أن نكون منفتحني ع�ىل مواقف مختلفة. 
أعتقد أن السوق سيعطينا فرصة إبرام صفقات )إعارة( 

كهذه لكن يف هذه اللحظة ال يمكنني التعليق عىل ذلك«.
ويحت�ل آرس�نال املرك�ز الس�ابع يف ال�دوري برصيد 49 
نقطة بف�ارق 6 نقاط خلف مانشس�ر يونايتد صاحب 

املركز الخامس.

أكد االتح�اد الربازييل لكرة الق�دم اإلبقاء عىل موعد 
انطالق مسابقة الدوري املحيل يوم 9 آب املقبل، رغم 
أنه الي�زال بحاجة للحصول عىل موافقة الس�لطات 

الصحية إلقامة البطولة.
وأوض�ح االتحاد يف بيان أنه يتمس�ك بما تم االتفاق 
امل�ايض  25 حزي�ران  ي�وم  اجتم�اع  علي�ه خ�الل 
بمش�اركة 40 نادي�ا م�ن الدرجت�ني األوىل والثانية، 

النطالق البطولتني يومي 9 و8 آب عىل الرتيب.
وكان ينتظر أن تنطلق مس�ابقة الدوري يف األسبوع 

األول من آيار املايض لكنها تأجلت النتش�ار جائحة 
كورونا.

كما تم إيقاف البط�والت اإلقليمية يف البالد منذ آذار 
املايض، والتي تمتلك شهرة كبرية يف كل والية وتقام 

قبل موعد بطولة الدوري.
إال أن والي�ة ري�و دي جان�ريو، ثاني أكث�ر الواليات 
ت�ررا من الوباء يف البلد الالتيني، قررت يف حزيران 
املايض عودة بطول�ة الدوري اإلقليم�ي )كاريوكا(، 

وسط جدل كبري وشكوى من بعض األندية.

ويف س�او باولو، أك�د حاك�م الوالية، ج�واو دوريا، 
أن الفرق لن تس�تطيع املش�اركة يف انطالق الدوري 
الربازي�يل طامل�ا ل�م تنته م�ن منافس�ات ال�دوري 
اإلقليمي )باوليستا(، والتي لم يتحدد موعد عودتها 

بعد.
ورد االتحاد الربازييل للعبة عىل دوريا بأن أندية ساو 
باول�و صدقت خالل اجتماع يوم 25 حزيران املايض 
ع�ىل املواعيد املقرحة النط�الق دوري الدرجة األوىل 

والثانية.

وش�دد االتحاد ان أندية س�او باول�و، وبعضها من 
بني األكثر ش�هرة يف البالد مثل باملرياس، سانتوس، 
كورينثيانس وس�او باولو، »عادت لتؤكد موقفها« 
من املشاركة يف الدوري الشهر القادم، مساء اإلثنني.
لك�ن االتح�اد أوض�ح أن�ه الي�زال بحاج�ة ملوافقة 
إقام�ة  إمكاني�ة  بخص�وص  الصحي�ة  الس�لطات 
مباريات يف تس�ع من أص�ل 27 والية برازيلية، و11 
مدين�ة، وهو م�ا لم يحدث حت�ى اآلن، وفقا ملا أكده 

رئيس االتحاد، روجرييو كابوكلو.

بداية من الشهر المقبل.. االتحاد البرازيلي يتمسك بموعد انطالق الدوري

أرتيتا يسعى 
لإلبقاء على 

سيبايوس
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يواصل بايرن ميونخ التنقيب عن املواهب الشابة يف مالعب 
أوروب�ا، لتقع عينه مؤخ�رًا عىل واعد جدي�د يف أحد األندية 
الفرنس�ية.وذكرت صحيفة »ليكيب« الفرنس�ية أن النادي 
البافاري أب�دى اهتماًما مؤخرًا بالتعاق�د مع ميلفني بارد، 

العب ليون، خالل فرة االنتقاالت الصيفية الجارية.
وأش�ارت إىل إجادة صاحب ال��19 عاًما اللع�ب يف مركزي 

الجناح والظهري األيرس، ويتميز يف الجانب الدفاعي.
وح�ال نجاح باي�رن يف الظفر بتوقيع العب ليون الش�اب، 

فإنه بذلك سيزيد عدد الفرنسيني يف قائمته إىل 7 العبني.
ويرتب�ط بارد بعقد مع النادي الفرنيس حتى صيف 2022، 
مما يسهل مهمة بايرن ميونخ يف التعاقد معه هذا الصيف.

وب�دأ العم�الق البافاري أخ�ريا البحث عن املواهب الش�ابة 
وتعزي�ز صفوف الفريق الرديف بأفض�ل العنارص املتاحة، 

عىل أمل االستفادة منها مستقباًل.

بايرن ميونخ
 يالحق جوهرة فرنسية

أكد تقرير إسباني، أن نادي أتلتيكو مدريد طلب التعاقد مع أحد العبي 
ريال مدريد مجاًنا خالل املريكاتو الصيفي.

ووفًقا لربنامج »الشرينجيتو« اإلسباني، فإن مسؤويل أتلتيكو تواصلوا 
م�ع ري�ال مدريد مؤخ�رًا، وطلب�وا التعاقد م�ع الكولومب�ي خاميس 

رودريجيز مجاًنا.
وس�بق أن ذكرت تقارير أن ريال مدريد يريد التخلص من راتب الالعب 
الكولومب�ي الذي يتخط�ى 7 ماليني يورو، باإلضاف�ة إىل تجنب رحيله 

مجاًنا عقب انتهاء عقده يف صيف 2021.
يذك�ر أن العالق�ة بني رودريجي�ز والفرنيس زين الدين زي�دان، مدرب 
ريال مدريد، باتت متوترة مؤخرًا عقب استبعاد الالعب الكولومبي من 

مباراة أتلتيك بيلباو يف الدوري اإلسباني.
وكان أتلتيكو يرغب يف ضم رودريجيز خالل الصيف املايض، لكن ريال 

مدريد رفض بيع العبه إىل منافس مبارش.

خاض فريق برش�لونة، مرانه األخ�ري يف إطار تحضرياته 
ملواجهة إس�بانيول غًدا األربعاء، ضمن منافسات الجولة 
ال�35 من الليجا.وبحسب موقع »besoccer« شهد املران 
ع�ودة الهولن�دي فرينك�ي دي يونج العب خط الوس�ط، 
للمشاركة مع زمالئه، بعد غياب بداعي اإلصابة، حيث قد 

يحظى بفرصة للمشاركة يف ديربي كتالونيا غًدا.
وواص�ل صامويل أومتيت�ي وجونيور فريب�و الغياب عن 
التدريب�ات الجماعي�ة لربش�لونة، للتع�ايف م�ن اإلصابة 
بتدريب�ات خاصة.ويف ظ�ل وجود عدة غيابات، س�يتعني 
عىل كيكي س�يتني املدير الفني لربش�لونة، استدعاء عدد 
من الالعبني الشباب قد يصل إىل 7 العبني يف قائمة املباراة.

ويحت�ل برش�لونة وصافة ال�دوري اإلس�باني برصيد 73 
نقطة خلف ريال املصتدر ب� 77 نقطة.

أبل�غ كاي هافريتز، العب وس�ط باي�ر ليفرك�وزن األملاني، 
مس�ؤويل نادي�ه برغبت�ه يف الرحي�ل ه�ذا الصي�ف، رافًض�ا 

االستمرار ملوسم آخر مع الفريق.
صاحب ال��21 عاًما ب�ات مطمًعا لعدد م�ن عمالقة أوروبا 
مؤخرًا، إذ أفادت تقارير صحفية عديدة برغبة بايرن ميونخ، 

وريال مدريد، وبرشلونة، وليفربول وتشيليس يف ضمه.
ووفًقا لصحيفة »الجارديان« الربيطانية، فإن العب الوسط 
األملاني يرغب يف االنتقال إىل تش�يليس، للحاق بمواطنه تيمو 

فرينر، وهو ما أبلغ به ناديه.
وكان فرين�ر ق�د انتق�ل إىل البل�وز أخ�ريا، بعدم�ا اتفق مع 
مس�ؤويل اليبزيج األملاني عىل عدم اس�تكمال مش�وار دوري 

أبطال أوروبا مع الفريق هذا املوسم.
وتش�ري تقاري�ر صحفي�ة عدي�دة إىل رغب�ة ليفرك�وزن يف 
الحص�ول ع�ىل 89.5 مليون جني�ه إس�رليني )100 مليون 
يورو( نظري بيع هافريتز، إال أن تشيليس يقيم الالعب بحوايل 
20 مليون جنيه إسرليني أقل. وتأتي هذه الرغبة من جانب 
الدويل األملاني بعد إعالن بايرن ميونخ عدم عزمه عىل التقدم 

بأي عرض رسمي لضم الالعب هذا الصيف.

علق جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، عىل تطبيق تقنية الفيديو 
وارتب�اط الن�ادي الكتالوني بالتعاق�د مع أكثر من العب خ�الل املريكاتو 

الصيفي.
وق�ال بارتومي�و، خالل ترصيح�ات أبرزتها صحيفة مون�دو ديبورتيفو 
اإلس�بانية: »تطبيق الفار ليس عاداًل بش�كل كامل، والعالم كله يرى ذلك 

بوضوح، لكن يجب مساعدة الحكام أكثر فأكثر«.

وأردف: »أؤيد تقنية الفيديو وآمل أن يتم تحقيق العدالة«.
وأضاف: »لم يتصل بي روبياليس منذ أن قلت رأيي يف الفار عالنية. تحدثنا 

عن هذا األمر قبل بضعة أيام وهو يحبذ بشدة تطبيق التكنولوجيا«.
وتابع: »التعاقد م�ع نيمار؟ إن هذه الصفقة غري محتملة، ألن وضع كل 

األندية يف أوروبا صعب للغاية«.
وواص�ل: »ضم الوت�ارو مارتينيز؟ أنا ال أتحدث ع�ن الصفقات، حيث لم 

نحدد بعد الصفقات والتوقيتات الخاصة بحسمها«.
وأردف: »وجود العبني يف برش�لونة أكرب من 30 عاًما؟ يتم تجديد الفريق 
باس�تمرار. أرى بوس�كيتس يتحس�ن وبيكي�ه يظه�ر رغبة كب�رية، أما 

سواريز فإنه يحارب ومييس يف غني عن أن نتحدث بشأنه«.
وأردف: »أحب تواجد هؤالء مع الش�باب. لق�د وقعنا بالفعل مع ترينكاو 

وبيدري، ويلعب االثنان بشكل جيد مع فرقهما«.
واستطرد: »بيانيتش العب أراد التوقيع لربشلونة منذ فرة طويلة، وكان 

مطلوًبا للغاية لدينا، كما أن هناك العًبا من فريقنا يريد يوفنتوس«.
وأتم: »إنه وضع اس�تثنائي، ولي�س الهدف من الصفق�ة موازنة أرصدة 
النادي، ألننا إذا أردنا ذلك كنا س�نبيع آخري�ن تلقوا بعض العروض. آرثر 

العب ذو قيمة كبرية«.

بارتوميو يؤكد
 صعوبة التعاقد مع نيمار

أتلتيكو يطالب 
بضم رودريجيز مجاًنا

فيردربريمن ينجح بالبقاء ضمن أندية الدرجة األولى

هافيرتز يرغب باالنتقال الى تشيلسي

لك�رة  اإلفريق�ي  االتح�اد  ق�رر 
بطول�ة  إقام�ة  )كاف(  الق�دم 
إفريقيا لالعب�ني املحليني املقررة 
يف الجزائ�ر ع�ام 2022، يف فصل 
الصي�ف ب�دال م�ن ش�تاء نفس 
م�ع  تتزام�ن  ال  حت�ى  الع�ام، 
بطولة كأس أمم إفريقيا املقررة 

بالكامريون.
وكش�ف محم�د س�اعد، األم�ني 
الع�ام لالتحاد الجزائ�ري للعبة، 
أن كاف أبلغه�م الي�وم، بتأخ�ري 
موع�د البطولة من كانون الثاني 
إىل صيف 2022.وأوضح س�اعد، 
يف ترصي�ح لإلذاع�ة الجزائري�ة 

الحكومي�ة، أن االتحاد اإلفريقي 
اقرح تنظيم البطولة بني شهري 
حزيران تم�وز 2022، مؤكدا أن 

مدة البطولة هي 22 يوما.
وأبرز ساعد، أن االتحاد الجزائري 
س�يحدد موع�د البطولة بش�كل 
وزارة  استش�ارة  بع�د  نهائ�ي، 

الشباب والرياضة.
أعل�ن  اإلفريق�ي،  االتح�اد  كان 
تأجيل بطول�ة كأس أمم إفريقيا 
التي كان�ت مق�ررة بالكامريون 
مطل�ع 2021، إىل بداي�ة 2022؛ 
الس�لبية  التداعي�ات  بس�بب 

لجائحة كورونا.

رسميا.. تأجيل بطولة إفريقيا للمحليين

دي يونج على أعتاب 
المشاركة امام اسبانيول



محتواها ذو أبعاد نفسية واجتماعية وفكرية
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مصطلحات ادبية
الموشحات:

 ش�كٌل من أش�كال األَدب العرب�ي، ظَهر من�ذ الِقَدم، ويمثِّ�ل يف صياغته 
ث�ورًة ع�ى الش�كل التقليديِّ املتع�اَرف عليه للقصي�دة العربيَّ�ة، بعد أن 
كان�ت تتكوَّن من وحدات لغويَّ�ة متوالية تحت بعضها، تتكوَّن كلُّ وحدة 
ي األوىل ص�دًرا والثانية عُج�زًا، رصنا أمام موش�ح  من ش�طرين، نس�مِّ
ى خاص ب�ه، فهناك األقفال واألبيات،  يتكوَّن من أجزاء، لكلِّ جزء مس�مًّ
واألس�ماط واألغصان، والخرجات؛ فاألقفال هي تل�ك األجزاء املتَِّفقة يف 
ال�وزن والقافية والعَدد، واألبيات تلك األجزاء املتَّفقة يف الوزن والعدد ال يف 
�ح نشأ باألندلس / إس�بانيا عندما كان العرب  القافية، ويرجح أنَّ املوشَّ
ي  يعيش�ون هن�اك، أو ببالد املرِشق يف أواخر القرن الثالث للهجرة، وس�مِّ
ع�ة بالآللئ  �ُح بهذا االس�م تش�بيًها ل�ه بالوش�اح أو الِقالدة املرصَّ املوشَّ
والجواِهر وتتزيَّن بها املرأُة، ومخرتُِعه يف األندلس مقدم بن معاىف القربي،

طرائف من التراث 

»ناهدات ديسمبر« قصص قصيرة جدًا تجمع المأساة والملهاة بتكثيف عال وسعة خيال
المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

يفقأ عين فرسه:
م�ن أخبار الحمقى واملغفلني انه كان هناك ش�خص 
أحمق إس�مه )عجل بن لجيم( ومن شدة حماقته أنه 

اشرتى فرسا وجاء بها فربطها إىل جواره وجلس . 
فقال له الناس : - ما سميت فرسك ؟

 فال يس�تطيع أن يجيب عليهم ألنه لم يكن قد اختار 
له إسما .. 

وظ�ل ب�ه الحال هك�ذا كلما مر علي�ه مجموعة من 
أهله ومعارفه سألوه : ماذا سميت فرسك ؟؟ 

فضاق صدره ونهض إليه ففقأ إحدى عينيه وقال:
8- سميته األع���ور

 وق�ال الزع�ر يف ق�راءة نقدي�ة خ�ص 
به�ا )املراقب العراقي(:هك�ذا هى ق- 
ق- ج من�ذ ظهوره�ا منتص�ف القرن 
الثامن عرش ولحد الس�اعة ارتضت ان 
تك�ون خارج اإلط�ار - - االٕط�ار الذي 
كب�ل معظ�م أجناس الق�ص بضوابط 
مرهقة - فالخطاب القصيص القصري 
حم�ال معان�ي ووالد دالالت ، يجده�ا 
الق�ارئ الناب�ه ب�ني ش�قوق األلفاظ 
وثناي�ا املفردات رغ�م قلته�ا فانزياح 
اللفظة ومفراقتها توحي قرأءتني معاً 
:-- ق�راءة يجس�دها الن�ص -- قراءة 

يضطلع بها القارئ النموذجي.
واض�اف: وقب�ل اإلبح�ار يف ه�ذا الفن 
مفاده�ا  خصيص�ة  اس�تذكار  علين�ا 
ان ه�ذا الجن�س القصيص عب�ارة عن 
بنيات مركبة ش�ملت ع�دداً المتناهياً 
م�ن ال�دالالت واملعان�ي - ه�ي بمثابة 
فرش�ة واسعة االطراف معنوياً بالرغم 
من قل�ة حجمها املكان�ي! بمعنى اّخر 
ان أن صالٍت ش�تى تجمع املرس�ل مع 
املتلق�ى فتجعله ئوّول املنج�ز معتمداً 
فكري�ة  وحم�والت  مرجعي�ات  ع�ى 
الغ�وص  مهمته�ا  س�ابقاً  إس�تقاها 
لتحدي�د  النصي�ة  بالعتب�ات  والحف�ر 
القص�رية ج�داً  املعن�ى -فالنص�وص 

التس�تقيم عى دالل�ة مح�ددة واحدة 
النف�ي  جمع�ت  تناص�ات  لكونه�ا 
واالجتماعي والفكري عى صعيٍد واحد 
-اقرأٔ معي ه�ذا النص بعنوان تفاح :) 
وعدت�ه تفاحاً اخرض ، ظ�ل ينتظر- - 
حت�ى ذبلت الش�جرة ( انها اش�كاالت 
الحرص لها حارضة مبثوثة عى ش�كل 
اس�طورة وخرافة وحكاية وإقصوصة 
ذل�ك  كل  ودرام�ا  ومله�اة  ومأس�اة 
ينض�وي تح�ت يافطة ) عل�م الرسد ( 
وهو علم كوني عاش مع االنسان عرب 
العصور كتابيا وشفهيا -حني التعمق 
ىف السيمائيات الرسدية تظهر لنا ثالث 
مس�تويات مرتابطة ه�ي :) الخطاب 
-- الرسد -- الزمن ( وال احب الخوض 

فيها لتكرارها ولكن البنيويون اهتموا 
بالكش�ف عن وظائف وأفعال األنساق 
الكامن�ة يف مجريات الحك�ي كما جاء 
  1928 الخراف�ة  مورفولجي�ا   -- يف 

لفالديمري بروب.
وتاب�ع: ان القص�ة القص�رية ج�دا لم 
تج�ىء اعتباطا بل ه�ى ردة فعل بديل 
عن الرسدي�ات الكربى الت�ى احتكرت 
املراح�ل  -يف  االّخ�ر  تهمي�ش  س�لطة 
وس�ط  يف  القي�م  اضح�ت  الس�ابقة 
الفوىض فأن�ربى ادغار الن بو وبودلري 
والدأدأييني اىل إع�ادة وانتاج القيم من 
جدي�د - ولهذا فرضت ظ�روف العرص 
ابت�كار  امللح�ة  ومتطلبات�ه  الراه�ن 
طريقة يف التعبري تواكب حياة املجتمع 

املتس�ارعة فاالنس�ان ش�غوف ملعرفة 
النهاي�ات والنتأي�ج ولي�س بمق�دوره 
االنتظ�ار اىل الغ�د او بعده - - فوجدها 

ىف القصة القصرية جدا.
واوض�ح: ان  فرجيني�ا وول�ف حددت 
ان   ( بقوله�ا  الجن�س  ه�ذا  موق�ف 
مس�تقبلها المحال�ة صأير وس�يدخل 
ب�ني النث�ر خصأيص من الش�عر وهو 
راى نات�اىل س�اروت كذل�ك ىف كتابه�ا 
- االنفع�االت -وقص�ص حس�ن ع�ى 
البطران املوس�ومة » ناهدات ديسمرب 
» أرب�ى عددها عى مائة وعرشين نصاً 
خال أكثرها من الرتهل وأتس�م بالعمق 
الداليل وأزدان بالتكثيف وسعة بالخيال 
التضاري�س واالمكن�ة  يف حش�ٍد م�ن 
املتخيلة والواقعية  والحاالت االنسانية 

تمثلت بالجمال -
نقرأ معاً هذا النص بعنوان -- ساق --

) التفت س�اقي و اصطدمت بس�اقها 
، أحدث�ت صوتا فولد رصاخا انكش�ف 
الس�اق نظرت أيل - تحاشيت النظر ايل 
س�اقها حدث ث�وران وأخم�د بأمطاٍر 
س�قطت م�ن م�كاٍن منخف�ض ( م�ا 
وراء الس�طور معان مس�ترتة يخفيها 
القاص ويتكتم عليها ربما تكون حشد 
من حاالت وإيحاءات ودوافع نفس�ية 

واجتماعية عنت له ىف س�اعة اإلنش�اء 
فم�ن الخط�أٔ ان يعت�رب ه�ذا الجن�س 
للمتع�ة فق�ط بالرغ�م م�ن اختزال�ه 

وقرصه -
وتس�اءل الزع�ر: ماملقصود بش�عرية 
زال�ت  ال  ج  ق-  ق-  ان  ؟  ج  ق-  ق- 
محتدمة االٔوار دراس�يا ب�ني املفاهيم 

الغربي�ة والعربي�ة بس�بب تعريفاتها 
الكث�رية ج�دا ) فأرس�طو 322 قب�ل 
املي�الد( أول م�ن نعتها بالش�عرية ىف 
كتابه فن الش�عر فهذه املفردة شاعت 
ىف معظ�م املنهجي�ات النقدية ويقصد 
بها الدراس�ات القأيم�ة عى علم اللغة 
بما فيها االنس�اق الكامن�ة واملتوارية 
فه�ى ش�عرية نصي�ة -والش�كالنيني 
الروس سموها » الخصائص الذاتية » 
بعيدة عن عوالم االجتماع وعلم النفس 
وحت�ى البنيويون الروس اس�تخدموا 
وس�ائط اش�ارية ول�م يخالف�وا م�ن 

سبقهم -
وخت�م :ان الن�ص ال�رسدى القص�ري 
ج�دا » حم�ال معان�ي ووالد دالالت » 
فف�ى ش�قوق ألفاظ�ه ومنعطفاته�ا 
تختب�أ معاٍن ومع�ان - ) كم ذكرت ىف 
اول حديث�ي( ثم ان الح�ذف وعالمات 
واملفارق�ة  املعن�ى  وانزي�اح  الرتقي�م 
اللغوي�ة واملج�از واالس�تعارة عوامل 
إنجاح ه�ذا النوع االدب�ى الجميل ولم 
يكتب النجاح لقلييل الخربة ملمارستها 
ابداً فميدانها صعب املراس رغم صغر 
حجم�ه -تحيات�ي للقاص الس�عودي  
حسن عيل البطران ، ومزيدا من االبداع 

والتألق .

الثقافـي

والم العطار.. السرد المقهور ؟

ثقافة

منذ صباها، وجدت مدرس�ة فكرية تغذيها، وتجيب عن اس�ئلة الصبا التي 
كانت تحريه�ا، يمنحها املعلم وقتاً للفهم والجدل، والوصول اىل غاية رسية 
يف كشف كنه االحالم، وتدوين مدهوشات الرؤى وانهمار االفكار. تنتقل بني 
عاملني، تتصارعان وتخلقان يف النفوس اضطرابا، ومخاوف، بني تش�خوف 

وسارتر 
وديبفوار تش�عر باالمل والس�عادة التي يشوبها القلق واملحنة، وحني تلتجأ 
اىل عالم االب وارسار كتبه، تود لو ان مكس�يم غوركي ما اطلق سؤاله املثري 

للجدل.. أين الله؟.
تق�رأ وتتعلم ان الرب روح الرضا واالخالص واالس�الم، لهذا تش�عر باالمان 
والطمأني�ة، ولكنه�ا وم�ن غري قص�د، تع�اود الدخ�ول اىل عوال�م املرسح 
وجدل االدب ودون قصد منها تجد نفس�ها منحازة لديو تسوفس�كي، قلق 
ال�روح، وانهزام الجس�د، يوم اخذت املقاصل الباغية معلمها االخ، ش�عرت 
بالف�راغ، وان انهيارا كونيا قد يحدث، وفعالً كانت الحرب قد طرقت االبواب 
بعن�ف، وحولت البيوت اىل مقامات للن�واح، والرغبة بفكاك الغربة، اللحظة 
الحاس�مة، جعلتها تمنح البياض بعض من لواعج روحها، ورغبتها بايحاد 

مخلص.
 بدأت تخط اول رسدياتها القصرية، وحني ارسلتها اىل مجلة طلبة، وجدتها 
بعد اس�بوع منشورة ، مع اشارة تميز، دفق فرح مديوف بالسؤال، اىل ماذا 

يمكن ان تصل يل الكتابة الرسدية؟
وهل استطيع من خاللها الدخول اىل عالم الصحافة الذي احب؟.

يف لحظة تأمل تبدو االجابات رسيعة، وربما غريبة، ولجت والم العطار علم 
الصحافة من خالل اكرب جريدة حني ذاك، وجدت نفس�ها محارصة بجموع 
من االسماء التي كانت تكن لها تقديساً واحرتاماً، دافع نفي اخر، منحها 
فرص للتلقي املعريف الخالص، والغوص يف عوالم ما كانت تعرف عنها شيئاً. 
حاول�ت الجمع من نقيضني، الصحافة التي تجعل عاملها يلهث وراء فكرة 
او خرب، وبني الرسديات املس�رتخية والتي التح�ب العجلة وتطالب منتجها 

بالرتوي.
 حني قدمت مجموعتها الرسدية االوىل عام 
2٠٠٠.. القت نجاح�ا نقدياً لم يكن غريها 
قد حظي به، كتب الش�اعر كزار حنتوش، 
يق�ول.. اننا امام تجرب�ة فريدة تجمع بني 
الرسدي�ة القص�رية والومض�ة الش�عرية، 
وه�ذا م�ا كان حاص�ل فعال، لك�ن الرياح 
ج�رت لتأخذها اىل عالم الصحافة واملرسح 

املختص بالطفل لتنال جوائز مهمة .
كانت تفكر بالرسد، وتق�رأ بوعي حيثيات 

ت�دون  ب�دأت  وح�ني  الروائي�ة،  الرسدي�ات 
رسديتها االوىل وجدت الحرب بكل ثقلها تدخل غي عمق ارواح ش�خوصها.

 الحرب التي دفعت الكثري اىل الهجرة والرتحال، واخذت اعز الوجوه واقربها 
للروح،  هي الساردة العارفة، لكن ما يعوزها هو اخالصها للرسد، يف مرات 
تراها متحمس�ة لتكتب ما يمكن ان يكتب، لكنها ترتاجع مثل ومضة برق، 
ش�اعرة ان ثمة ال ج�دوى، الروح الحزين�ة، يوقفها انكس�ار الحزن، وهي 
التريد تدوين االحزان واالضطرابات، تس�عى بج�د اىل منافذ الهدوء الروحي 
وه�ذا ما حققته حني انجزت رسديتها الثانية، برغم عنف الجملة الرسدية، 
وعتم�ة ال�رصاع الصوري، وس�عي الثيم الفكري�ة بأتجاه مناحي نفس�ية 
ال  يعج�ب املتلقي ربما. تمتاز حركات ش�خوص، والم العط�ار، بالعصبية 
الواضحة، والتوتر النفي الذي يمنح قوى التلقي ارثاً معنوياً يزيد من حدة 
االضط�راب، والخ�وف، لهذا تتعثر خط�اه القرائية، ويظل يتأمل املش�هدية 
املتحف�زة، بحذر وخوف ش�ديدين، ه�ل نجحت والم العط�ار، وعن قصدية 
يف اقام�ة مثل هذه العالق�ة، املتجاذبة االطراف ، بني الش�خوص، واملتلقي، 
والفع�ل ال�رسدي، الذي يمت�از بوفرة الحرك�ة الس�ينمائية وكل مقوماتها 

التأثريية؟
ماالذي تسعى اليه.. املغايرة.. ام هي الدقة يف العوم داخل البواطن واالطمار 
االنسانية، وهي بهذا تقف عند ابواب معلمها االول ديوتسوفيسكي، دون ان 
تلج تلك العوالم املخيفة، والدقيقة التكوين، تزداد اضطراباً كلما اقرتبت من 
البي�اض، فتهرب الئذة يف وجدانياتها الروحية، تبتعد.. وتبتعد.. لكن الرغبة 
باقتح�ام البي�اض تظل فاعلة وقائم�ة، وقد تحدث دون س�ابق تحضري او 

انذار، وبقدرة رسدية طيبة.

شوقي كريم حسن 

عبد الهادي الزعر حسن علي البطران

ي��رى الناق��د العراق��ي عب��د 
اله��ادي الزع��ر ان مجموع��ة 
قصص  ديس��مرب"  "ناه��دات 
للق��اص  ج��دا  قصي�������رة 
ع��ي  حس��ن  الس��ع���ودي 
اش��كاالت  تمث��ل  البط��ران 
ال ح��ر لها ح��ارضة مبثوثة 
اس��طورة  ش��كل  ع��ى 
وخرافة وحكاية واقصوصة 
ومأساة وملهاة ودراما كل 
ذلك ينضوى تح���ت يافطة 

) علم الرسد (.

يف ليل توّحده، وسط الصحراء املرتامية، 
انفلتت نظ�رات الجن�دي يف آماد اخذت 
تتقص�ف من حول�ه كبال�ون مثقوب، 
آث�ار  تس�تجيل  س�نينه،  وتس�ابقت 
خطوات�ه القص�رية، صبي�ا، يتعثر بني 
اك�واخ قريت�ه، يس�ابق واترابه رس�ل 
الري�ح، يلملم صدى الرصخة التي دوت 
يف ادي�م العط�ش الجاث�م ع�ى انفاس 
الف�رات، م�ارة بعصور تلّب�دت بدخان 
اس�ود .. )) أم�ا م�ن ن�ارص .... ني((، 
فحينم�ا كان صوت )الوحيد(، ينس�اح 
وس�ط تقاطعات النش�يج امليضء التي 
يع�ج بها ليل عاش�وراء، كان�ت زفراته 
الغض�ة، تّمح�ي كعصاف�ري مذبوح�ة 
فوق اديم الط�ف القاتم، منثالة امامه، 
فراسخ الخيول الجامحة، تتسابق عرب 
مس�الك الدموع املنحدرة ف�وق الخدود 
املتغضن�ة .. يح�دث، وكلم�ا الصق�ت 
ام�ه خدها بخ�ده ان تختلط دموعهما، 
لتتس�اقط كحبات مطر دافئة، وتحفر 
يف ال�رتاب ص�ورة )تش�بهها(!! فتزف�ر 
االرض بخاره�ا، غمام�ا ابيض، يصعد 
نح�و االع�ايل، حام�ال ص�دى الزف�رات 
.. يف لي�ل اغفاءات�ه القص�رية، ترتعش 
س�ارية القصب التي تعلوها راية بلون 
احالمه الخرضاء، وتتطاول عند مدخل 
مبه�م،  فض�اء  يف  الصغ�ري  كوخهم�ا 

فيتعتم ضباب اطيافه االبيض، وتقتحم 
جوانب الكوخ، قطعان من الذئاب، تثب 
نحو جس�د أم�ه، كلم�ا ح�اول صدها 
بيديه الطريتني، أحاطته من كل صوب، 
فتهطل الس�ماء مطرا اس�ود، يس�بقه 
نش�يج كالرعد، تلتمع يف وميضه صور 

متداخل�ة .. يفز مذعورا، ويحتضن امه 
ويجهش ببكاء مر، فتسيل دموعه عى 
صدرها، لرتس�م ب�ني عروق�ه الناتئة، 

صورة )تشبهه(!!
رذاذ النش�يج، يم�ور يف دمائ�ه، يوقظ 

س�كون االرض من حوله، ويف صيايص 
الخي�ول،  س�نابك  تزاحم�ت  ذاكرت�ه، 
وصدى صهيلها، يمخر يف عباب روحه، 
صعودا، فتطل صورته الغضة فوق بلل 
الخدود التي كانت تتيه وسطها نظراته 
. صامتا، وسط بريق آخر يفضح يف ليل 

الصحراء، صورا، تتوهج، تم تخبو امام 
عينيه الش�اردتني نحو اعماق ماضيه، 
ومن فوق�ه، ترادمت اص�وات مجفلة، 
فن�زت م�ن اعماق�ه تنه�دات، كان�ت 
تخالط ش�جونا، يفضحها رشح عيني 

امه يف لحظات، كان يضيع فيها راس�ه 
الصغري بصدره�ا املعبأ بظمأ، التطفئه 

غري انفاسه ..
وح�ده، يف دباب�ة واح�دة، ويف جعبت�ه 
رغيف خبز واح�د .. امه هناك، هجعت 
مضطرب�ة، متوس�دة ضف�اف اطيافه 
القديم�ة، هي تس�ميها كوابيس، ظلت 
تداه�م نومه�ا طوي�ال، فاطبق�ت عى 

رسها ولم تفصح للسائلني ..
يف اللحظة التي تخلت فيها الس�ماء عن 
زينتها، وهجرته�ا النجوم كارساب بط 
هارب�ة، وانكفأ فيه�ا القم�ر مخذوال، 
يس�حل بقاي�ا ضوئ�ه نح�و مجاهي�ل 
الس�دم، تاركا الصحراء تحته تسبح يف 
فضاء صدئ، تاهت نظرات الجندي بني 
اف�واج القطعان التي ح�ارصت اآلفاق 
م�ن حوله، وعندم�ا ه�ّم ان يحاورها، 
خّم�ن انه يحت�اج اىل الف س�اعة والف 
دبابة وال�ف قذيفة .. الجندي )الوحيد( 
الذي ادرك ان الزمن اليختزل، عبأ دبابته 
نح�و  وس�ددها  الوحي�دة،  بالقذيف�ة 
الفض�اء، ومع انط�الق القذيف�ة، كان 
صوت ام�ه يع�رّش يف االع�ايل واآلفاق، 
يس�ابق رصخة مدوية، ش�قت س�حب 
الدخ�ان وبلغت عن�ان الس�ماء .. اثمة 
استغاثة تتبع هذا الفراغ؟ .. ثم ران عى 

الصحراء صمت مهيب!!!

غازي المهر

تنساب مع ندى الصباح همستي

تجري مع املدى وفجر نشوتي 

تصحو مع الطيور من بني الدج�ى

تنأى عن الكرى عيون يقظتي

ومع نداء الفجر تلقي خدرها

تودّع األحالم تنعى ليلتي 

أميض إىل الحياة أرجو دأبها 

أسعى بها أرجو هناء رحلتي 

فليس أبهى من صباٍح عابٍق 

بالذكر والتسبيح فيه حظوتي

عطيّة الرّزاق كم أرجو بها 

نيل الرضا فيه املنى وجنتي

وكم بها أنعى خمول همتي

فإنه أصل الردى وخيبتي 

ما فاز يف الحياة اال مدبر

عن ظلمٍة يرجو رحيل غفلِة

عطّية الرزاق

اصدار

»في سكنى األدوار العليا« التفرد والجماليات والقدرة على اإلدهاش»إياَك أن يموَت قبَلَك« حديقٍة مهجورٍة ينتصُب في آخِرها تمثاُل الشاعِر
املراقب العراقي/متابعة...

صدرْت مؤخرًا عْن منش�وراِت املتوّسِط – إيطاليا، 
مجموعٌة شعريٌة جديدٌة للشاعِر أحمد املاّل، حملَْت 
عنوان »إي�اَك أن يموَت قبلََك«.وفيه�ا يجُد القارُئ 
نفَس�ُه يف حديق�ٍة مهج�ورٍة ينتص�ُب يف آخرِه�ا 
»تمثاُل الش�اعِر« مواجهاً العال��َم والناَس بصدٍر 
أعزَل إاّل مَن القصائِد التي تبدو لوهلٍة أنَّها متاحٌة، 
وقبَل أْن يتفرَّقوا، تراهْم يصوِّبوَن س�هاَمُهْم نحَو 
قًة أو  التمث�اِل، وال يه�مُّ إْن كانِت اإلصاب�اُت ُمحقَّ
خاطئ�ًة؛ طال�َما أنَّ هذا البياَن الش�عريَّ س�يمتدُّ 
ظ�الًّ عالياً يط�اُل كلَّ يشٍء يقُع بنَي َيدَي الش�اعر.

ويتخّطى الش�اعُر عرب قصائِدِه، حاج�َز الخوِف، 
يفت�ُح ب�اَب الش�كِّ والتس�اؤِل ع�ى ِمرصاَعْي�ِه، 
متمّسكاً بوحشيِة ال�ُحُلِم وما يمنُحُه الّتوُق الدائُم 
للحرّيِة مْن ِمساحاٍت للَّعِب، والحيِل الصغريِة التي 
تقتِح�ُم الظالَم والعتمَة، وتفضُح العالم من حولَِنا 
باقرتاِف املزي�ِد مّن الّش�عِر.»إياك أن يموَت قبلََك« 
صدَرْت يف مئٍة وثماٍن وعرشيَن صفحًة مَن الحجِم 
الوس�ِط، ضمَن سلس�لِة »براءات« الت�ي ُتصِدُرها 
ال�داُر وتنترُص فيه�ا للش�عِر، والقص�ِة القصريِة 

والّنصوِص، احتفاًء بهذِه األجناِس األدبية.

عبداالمير المجر تهجدات الصحارى .. صرخة الوحيد 

قصة قصيرة

املراقب العراقي/متابعة...
ص�درت املجموع�ة القصصي�ة »يف 
للكاتب�ة  العلي�ا«  األدوار  س�كنى 
واملرتجم�ة هناء ب�در، وذلك ضمن 
الت�ي  أدبي�ة«  »أص�وات  سلس�لة 
تصدره�ا الهيئ�ة العام�ة لقص�ور 
الثاني�ة  الثقاف�ة. املجموع�ة ه�ي 
للكاتب�ة وتض�م 12 قص�ة طويلة، 
ص�درت مجموعته�ا األوىل بعن�وان 
»فيم�ا ي�رى الطائ�ر« م�ن أخب�ار 
األدب 2٠18، كما ن�رشت عدًدا من 
القص�ص بمجل�ة »إب�داع«. يق�ول 
الناق�د محم�د س�ليم شوش�ة عن 
تجربتها: »ه�ذا الرسد يؤكد خربات 
كبرية ويكش�ف عن ص�وت خاص 
ل�ه الكثري م�ن التف�رد والجماليات 
والق�درة ع�ى اإلده�اش.. إجم�ااًل 
يمك�ن الق�ول ب�أن ه�ذا الص�وت 
ال�رسدي يتس�م بق�در كب�ري م�ن 
العفوي�ة والص�دق ويصب�ح عالم 
القص�ص ممتزًج�ا ب�روح القارئ 

ووجدان�ه بعد مس�افة غ�ري بعيدة 
من التوغل في�ه.. الصدق والعفوية 
نهائي�ان  ناتج�ان  أو  مظه�ران 
األداءات  م�ن  كث�ري  وراءهم�ا 

والتقني�ات الرسدي�ة املضمرة التي 
تنتجهم�ا، فض�اًل ع�ن كث�ري م�ن 
مصادر الدهش�ة وروافدها األخرى 
اإلنس�اني  النم�وذج  غراب�ة  مث�ل 
غراب�ة  أو  ال�رسد  ع�رب  املط�روح 
عوال�م القص إجمااًل، وكذلك تعقيد 
ه�ذه النم�اذج اإلنس�انية ووضوح 
مالمحها النفس�ية وب�روز املرتاكم 
الثقايف يف تكوينها، وطرافة األحداث 
واالتج�اه إىل مقاربة أح�وال بعينها 
تكون فيها هذه النماذج اإلنس�انية 
يف ح�ال من الرتق�ب والقلق وتكون 
أكثر عرضة لكشف ما بأعماقها من 
التح�والت والش�واغل والضغوط«. 
وأضاف أن�ه فيما يخص لغة الرسد 
هناك ق�در كبري من الس�يطرة عى 
اللغ�ة، بحي�ث تتن�وع الجم�ل بني 
الطول والقرص واليشء من الغرابة 
يف مفرداته�ا أو يف تراكيبه�ا، كم�ا 
تتنوع كذلك بني الفصحى والعامية 

التي تكاد تهيمن عى لغة الحوار. 

محتوى كتاب
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هذا  بوابة  عند  يقف  حارس  اخر  يكون  وربما 
من  كنوزه  وعىل  عليه  للحفاظ  العظيم  الرتاث 
مميزات  من  مايحمله  بكل  والتشويه،  االندثار 
قلما نجد لها مثيال لدى شعوب اخرى، فالغرابة 
اذا ما اتفق املشتغلون بهذا الفن يف العالم العربي 

واالسالمي عىل ان يطلقوا عليه فقيه الخطاطني 
انتجتها  معارف  من  ذاكرته  تختزنه  العرب،ملا 
الحضارة العربية االسالمية خاصة يف اطار الخط 
العربي الذي كرس له حياته التي تجاوزت العقد 
الثامن.وكان ذنون قد نال عام 1966اإلجازة من 

 – اآلمدي) 1891  الشهري حامد  الرتكي  الخطاط 
خطاط  اي  عىل  السهل  من  يكن  ولم   ) م   1982
ان ينال رشف هذا التكريم من قبل االمدي،إذا لم 
يكن عىل درجة عالية من التمكن يف جميع انواع 

الخطوط العربية.
ومما يشهد له يف اطار عمله كمرشف اختصاص 
عامني  وخالل  اقدم  انه  نينوى  تربية  مديرية  يف 
لجميع  العربي  الخط  لتعليم  ورش  اقامة  عىل 
متمكنا  جميعهم  اصبح  حتى  الفنون  مدريس 
الذين  للطلبة  الخط  فنون  وتعليم  تدريس  من 
يدرسونهم،ومن هنا يمكن معرفة االسباب التي 
جعلت من مدينة املوصل تحتفظ بعدد كبري من 
مختلفة،بعد  اجيال  ومن  العربي  الخط  عشاق 
اىل  منه  تعلموه  ما  نقل  عىل  تالمذته  تعاقب  ان 
الدوران  يف  الحلقة  استمرت هذه  طلبتهم وهكذا 

حتى هذه االيام .
وإذا ما تجول اي زائر يف املدينة فسيجد اثاره باقية 
املعمارية فيها خاصة جوامعها  املعالم  اهم  عىل 
التي ازدانت بخطوطه، وقد وصل عددها اىل 250 
جامعا ومسجدا،ولعل ابرز ما خطته انامله عبارة 
املوصل  جامعة  بوابة  علما”عىل  زدني  ربي  “قل 
الكثري  1967وهناك  عام  تأسست  العريقة،التي 
من اللوحات التي ترك بصمته فيها يف اكثر من بلد 

عربي واسالمي خاصة يف دول الخليج العربي .
تحرير  وبعد  ذنون  يوسف  الراحل  ان  ذكر   
االجرامية  داعش  عصابات  من  نينوى  محافظة 
خاصا  ثقافيا  مركزا  اقام   2017 عام  تموز  يف 
بالخط العربي يف مدينته املوصل شيده عىل نفقته 
ندوات  اسبوع  كل  فيه  ينظم  ان  الخاصة،اعتاد 
يستضيف خاللها نخبة من الباحثني الخطاطني 
الخط  عن  محارضات  يف  للمشاركة  والرسامني 
والرسم. ويضم املركز مكتبة تضم كتبا تاريخية 
ودراسات  بحوث  اىل  ورسومات،اضافة  وفنية 

يصل عددها اىل 120 بحثا ودراسة.
العراقيني  اتحاد االدباء والكتاب  وقد نعاه رئيس 
جاء  بكلمة  االمري  املنعم  عبد  الشاعر  نينوى  يف 

عامة  والعراق  وأهلها  املوصل  نعزي   ” فيها 
نجوم  من  شاهقة..ونجم  ثقافية  قامة  بفقدان 
فسيح  يسكنه  أن  الله  سائلني  العربي  الخط 
الرابطة  .اما  راجعون”  إليه  وإنا  لله  جناته،إنا 
العربية لآلداب والثقافة فرع املوصل وعىل لسان 
جاء  بكلمة  نعته  فقد  عزيز  غسان  العام  امينها 
هذا  املوصل  سماء  عىل  خيم  جلل  “مصاب  فيها 
كبرية..يف  وقامة  موصليا  علما  فقدنا  اذ  اليوم 

من  يا  عليك  الله  والتاريخ.رحمة  العربي  الخط 
واجهة  وكنت  الكثري  وعّلمتنا  الكثري  اعطيت 
الله  العالم.جزاك  امام  سامقة  علمية  عراقية 
بدوره  الصالحني.  عباده  يف  وتقبلك  خري  كل  عنا 
رحيله  معتربا  سعيد  محمد  امجد  الشاعر  نعاه 
نادرة  وقامة  االمة  اعالم  من  علم  رحيل  بمثابة 
بني الرجال وبني املبدعني.ويعلق الباحث يف الرتاث 
قائال  الراحل  حول  حساني  سالم  عامر  الشعبي 
العرص  يف  الخطاطني  اعظم  ذنون  “يوسف  ان 
الحديث ومنجزاته املوجودة وبصماته يف الجوامع 
وتفوقه  الخط  اتقانه  اىل  واضافة  ذلك،  عىل  تدل 
فهو يعترب دارسا ومؤرخا من الطراز االول قل ان 
يجود به الزمان يف هذا العرص”.اما الرسام بالل 
بشري فقد كتب عن الراحل قائال “رحمه الله تعاىل 

الفاضل،قديس  املربي  استاذنا 
اىل  تعازينا  العربي،  الحرف 

التي  املوصل  جوامع  كل 
الخالدة،  أنامله  زينتها 

الهم ذويه الصرب  اللهم 
واخريا   ، والسلوان” 

املدني  الناشط  كتب 
يمان  ابو  غانم 
عىل  صفحته  يف 
الفيس بوك ” يوم 
حزين عىل املوصل 
الخطاط  برحيل 
،لقد  ذنون  يوسف 

اوقف نفسه لكتابة 
بيوته  يف  الله  أيات 

د  فالتكا . . هره لطا ا
او  مسجداً  تدخل 
اال  املوصل  يف  جامعاً 
وتوقيع  اسم  وجدت 
يوسف  الخطاط 
وانت  ،كذلك  ذنون 
املسجد  من  خارج 
شعر  بيت  يصادفك 
وبناء  تاسيسه  يُؤرخ 

يده  بخط  مكتوب 
حجر  عىل  ومنقوش 

لعوادي  املقاوم  الرخام 
الله  واالمطار،رحم  الزمن 
شيخ املوصل وفقيدها” .
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ووري الث����رى ف����ي ي����وم االثني����ن 6 تموز )يولي����و( 2020 
الخطاط العراقي يوسف ذنون في مدينة الموصل العراقية 
التي ش����هدت والدت����ه ع����ام 1939 ، ويعد الراح����ل من ابرز 
االسماء التي كرست حياتها للحفاظ على فنون الخط العربي 

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

مسؤولية  العالم  دول  اغلب  يف  املرأة  تتحمل 
 ، العاملي  الوباء  من  ارستها  لحماية  مضاعفة 
الحجر  عن  الناتجة  األزمات  تدير  ان  وتحاول 
الصحي سواء االقتصادية منها او االجتماعية 
برباطة جأش ، اذ جندت اغلب النساء انفسهن 
يف مختلف الدول بقوة وحزم لحماية اوطانهن 
 ، وصحتهن  راحتهم  حساب  عىل  وعائالتهن 
عىل الرغم من نقص تمثيلهن يف منصات صنع 
القرار وغياب القوانني التي تحميهن من العنف 
، فاملرأة خالل هذا الظرف الصعب ، تعد املصدر 
األسايس لحفظ توازن العائلة ومساعدتها عىل 
الناجمة  واالجتماعية  النفسية  اآلثار  مواجهة 

عن تفيش هذا املرض .
واألكاديمية  االجتماعية  الباحثة  تؤكد  و 
عرب  املرأة  دور  عىل  العابدي  ندى  الدكتورة 
مختلف  عىل  لألزمات  التصدي  يف  العصور 
األرسة  يف  املحوري  الدور  تلعب  ألنها  انواعها 
عىل  وترشف  الجديد  الجيل  تربي  التي  فهي 
العائلة وبالتايل فهي عىل مساس  كل تفاصيل 
متوراثة  خربة  مااكسبها  األزمات  مع  مبارش 
يف  الرجل  محل  تحل  التي  فهي  املجال  هذا  يف 
حالة غيابه وتراعي االرسة من جميع النواحي 
، ويعود هذا ربما اىل طبيعة فسلجة املرأة التي 
الربملانية  ..اما  الرجل  من  صربا  أكثر  تعترب 
املرأة  ان  فرتى  الغراوي  انسجام  واالعالمية 
مشرية  املنزل  يف  االزمات  ادارة  تتوىل  من  هي 
شقيقتها  رعاية  يف  الشخصية  تجربتها  اىل 
املصابة بالوباء وقيامها بمراعاة الحذر الشديد 
لخطورة املوقف وتوجيهها افراد االرسة بتناول 
الخروج  من  وتحذيرهم  الالزمة  الفيتامينات 
املراة  دور  عىل  الغراوي  ..وتؤكد  املنزل  من 
العاملة يف مواجهة االزمات اذ يقع عليها العبء 
الكرب يف حماية نفسها وحماية زمالئها مشددة 
عىل دور الكادر الطبي من النساء اللواتي اثبتن 
يقلل  او  املراة  حق  يبخس  من  لكل  بطولتهن 
الطبية  فالساحة  بعملها  واليؤمن  شانها  من 
التي  االعالمية  ومثلها  بطوالتها  عن  تتحدث 

تنقل لنا الصورة والصحفية التي تنقل االحداث 
القييس  اسماء  الدكتورة  ترى   ، جهتها  ..من 
/ االنسان  حقوق  يف  والناشطة  االعالمية   /
الجميع ولكن  للجائحة هو واجب  التصدي  ان 
ادارة  عن  مسؤولة  ألنها  االكرب  دورها  للمراة 
السالمة  رشوط  بشان  افراده  وتنبيه  املنزل 
من  الخروج  وعدم  الصحية  االرشادات  واتباع 
للبيت  املستمر  التعقيم  عىل  التاكيد  مع  املنزل 

ومراقبة ..
أما املهندسة والناشطة شيماء بهزاد فرتى ان 
املراة تشارك بصنع القرار داخل األرسة وبما ان 
االرسة هي جزء من املجتمع ، لذا فهي تساهم 
وقدرتها  وصربها  بحكمتها  االزمات  عبور  يف 
عىل توجيه ارستها والحفاظ عىل افرادها ، وهو 
كورونا  ازمة  خالل  واجهها  الذي  األهم  الدور 
بعد  معنويا  اآلخرين  دعم  يف  دورها  عن  فضال 
االستمتاع  وفرصة  اعمالهم  العديد  خرس  ان 
بالحياة خارج املنزل ، اذ يبدو ان هذا الوباء أثر 
عىل كل يشء اال عزيمة املرأة وقوتها وحنانها ..
علم  استاذة  فيوري  سهام  الدكتورة  وترى 
املرأة  مسؤوليات  اهم  من  ان  الريايض  النفس 
افراد  وارشاد  والتعقيم  بالنظافة  االهتمام 
فضال   ، الصحية  بالتعليمات  لأللتزام  االرسة 
عن االهتمام بالطعام والرتكيز عىل النافع منه 
، مع اشاعة جو من املرح ألن االنشغال باالمور 
املفرحة يزيد املناعة بينما يقللها امللل واالحباط  
راوية  الدكتورة  االعالمية  ترى   ، جانبها  ..من 
هاشم  بما ان املراة هي القائد واملربي يف االرسة 
باملرض  اصابتهم  عدم  عىل  تحرص  ان  فالبد 
نفوس  يف  الطمانينة  لتبث  بالقوة  تتحىل  وان 
برباطة  الصحي  الحجر  تواجه  وان  االخرين 

جأش لتخلق ألرستها اجواءا مريحة ..
يف  السالم  وسفرية  والناشطة  االعالمية  اما 
فرتى  الزيادي  رباب  واالوروبي  العربي  االتحاد 
ألن  كبرية  تحديات  واجهت  العراقية  املراة  ان 
ازمة كورونا جاءت مفاجئة وشديدة ولم نكن 
التي  العراقية  املرأة  لكن   ، لها  استعداد  عىل 
واجهت العديد من األزمات تمكنت من مواجهة 
انها  اىل  مشرية  عليها  واالنتصار  الجائحة 
والتثقيف  التوعية  مارست دورها كاعالمية يف 
، وكناشطة يف املساهمة يف العديد من الحمالت 
الغذائية  منها حملة التعفري ثم توزيع السالت 
املتعففة  العوائل  عىل  الصحية  واملستلزمات 
يف  منزل  وكربة   ، للمصابني  العالج  عن  فضال 
رعاية االرسة واملحافظة عليها ، وتؤكد الزيادي 
يف  امراة  كونها  كثرية  تحديات  واجهت  انها 
تحركاتها  كانت  لذا  وملتزم  عشائري  مجتمع 
الذين  البعض  من  عديدة  انتقادات  تواجه 
يبخسون دور املراة ومواجهتها لألزمات مشرية 
اىل ان بعض االنتقادات تسبب لها شعورا سلبيا 
لكنها التقلل من عزمها عىل مواصلة البقاء يف 
للتصدي  املتطوعات  اول  كانت  كونها  الساحة 
لهذا املرض بمرافقة الكوادر الطبية خاصة وان 
هذه الزمة اظهرت الجانب االنساني لدى العديد 
اهمية  يعرفون  يكونوا  لم  الذين  الناس  من 
االعمال الخريية يف دعم اآلخرين ماديا ومعنويا.

هل نجحت المرأة العراقية 
في مواجهة ازمة كورونا ؟ 

شيخ الخطاطين العراقيين ) الراحل (..حارس بوابة التراث العظيم 

 الراحل يوسف ذنون 
وبعد تحرير محافظة 

نينوى من عصابات داعش 
االجرامية في تموز عام 
2017 اقام مركزا ثقافيا 
خاصا بالخط العربي في 
مدينته الموصل شيده 

على نفقته الخاصة

مدة  خالل  العاصمة  أمني  منصب  شغل 
فرتات  تمايزت  أمناء  ثمانية  الدراسة 
فرتات  منهم  البعض  منصب  شغل 
مدة  إال  يبق  لم  اآلخر  والبعض  كبرية 
منصب  العمري  أرشد  وشغل  قصرية، 
12/ترشين  فرتة  خالل  العاصمة  أمني 

الثاني/1936 – 4/حزيران/1944،
أرشد  رئاسة  مع  تزامن  حدث  وأبرز   
اندالع  هو  العاصمة  ألمانة  العمري 
اندالع  العراق عام 1941 وبعد  انتفاضة 
الحرب العراقية الربيطانية يف مايس عام 
أمني  العمري  أرشد  اختيار  وتم   ،1941
العاصمة رئيساً لـ)لجنة األمن الداخيل(، 
الوزراء  مجلس  كتاب  بموجب  وتشكلت 
 ،1941/5/28 يف  واملؤرخ   2205 املرقم 

وقررت ما يأتي:
وممتلكاتهم،  األهليني  سالمة  تأمني   .1
وتنظيم حياتهم خالل الطوارئ ويف حالة 

االنسحاب من بغداد.
2. القوة املتيرسة –أ- قوة رشطة بغداد. 

ب. االنضباط العسكري.
3. الخطة – أ – عند حدوث أسباب قاهرة 
يصدر  العاصمة،  من  الجيش  بانسحاب 
التجوال  بمنع  أمراً  بغداد  لواء  مترصف 
داخل العاصمة مدة االنسحاب، ويتوجب 
عىل السكان اإلقامة يف بيوتهم،                      

األمن  )لجنة  تولت  األثناء  هذه  ويف 
العاصمة  أمني  يرتأسها  التي  الداخيل( 
مفاوضة  مسؤولية  العمري  أرشد 
موقع  وأخذت  الربيطانية  السفارة 
الجيش  مع  هدنة  لعقد  الوسيط 
الربيطاني وأسفرت املفاوضات عن عقد 

الهدنة. ونصت الهدنة عىل:
بني  ما  العسكرية  الحركات  تتوقف   .1

الجيشني عىل الفور.
االحتفاظ  العراقي  للجيش  يسمح   .2

بأسلحته.
3. يطلق جميع أرسى الحرب.

4. تعطى جميع التسهيالت إىل السلطات 
الربيطانية.

ومن املفيد بمكان أن نذكر هنا أن أرشد 
العمري حصل عىل وسام القالدة الذهبية 
سيطرة  من  به  قام  ملا  تقديراً  لندن  من 
عام  انتفاضة  أحداث  بعد  بغداد  عىل 
يف  القالدة  بهذه  االحتفال  وجرى   1941
بهو األمانة وخالل االحتفال تقلد السيد 

أرشد العمري القالدة.                        
عدم  العمري  أرشد  عىل  يؤخذ  ومما 
بهدم  فقام  العراقية،  باآلثار  اهتمامه 
متنزهاً  وجعله  القديمة  بغداد  باب 
)حديقة األمة( يف منطقة الباب الرشقي، 
الكاظمية  يف  الرتاثية  الدور  بعض  وهدم 
ساحة  من  جزء  وهدم  الرشيد،  وشارع 
االنتقادات  جدار جامع مرجان فوجهت 

إليه وخرجت املظاهرات تهتف ضده .
للمدة  العاصمة  أمانة  توليه  وخالل مدة 
يف  ملحوظاً  إدارياً  نشاطاً  أظهر  الثانية 

توسيع وتطوير مدينة بغداد، ومن جملة 
الجادرية،  منطقة  تنظيم  هذه  أعماله 
وفتح شارع يف وسطها عرضه 60 مرتاً 
انجاز  جرى   1936 األول  كانون   25 ويف 
بدفن  قام  كما   ، غازي  شارع  وفتح 
إىل  حوله  حيث  ببغداد  املحيط  الخندق 
سياحية،  عامة  ومناطق  متنزهات 
واستطاع شق شارع حديث وهو شارع 
عام  الجمهورية  )شارع  عالية  امللكة 

.)1952
املباني  بتشييد  قام  آخر  جانب  ومن     
كما  األول،  فيصل  امللك  قاعة  منها 
كدار  األبيض  القرص  تشييد  عىل  أرشف 
للضيافة، كذلك تشييد وبناء قاعة أمانة 
أعماله  أهم  ومن  األوبرا،  ودار  العاصمة 
بني  نفذ  الذي  السعدون  بارك  إنشاء  هو 
عامي 1939-1941، وكان يتابع األعمال 
ونهاراً  ليالً  بسيارته  ويتجول  بنفسه 

لرياقب األعمال.
العمري  أرشد  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
الهالل األحمر  كان من مؤسيس جمعية 

العراقية.
أمانة  منصب  توىل  العمري  أرشد  وبعد 
وشغل  جمعة.  الدين  حسام  العاصمة 
أمني  منصب  جمعة  الدين  حسام 
الثاني/1944  11/ترشين  يف  العاصمة 
عهده  وخالل  31/مايس/1946،   –
وتحديداً عام 1945 تم بناء مدينة )بغداد 
مدينة  وهي  الرصافة  بجانب  الجديدة( 
عرصية تحتوي عىل الشوارع واملتنزهات 
فتح  تم  عهده  ويف  الجميلة.  والبيوت 
خط جديد للباصات يبدأ من تمثال امللك 
فيصل يف جانب الكرخ وينتهي عند كرادة 
بهذا  املنطقة  هذه  سكان  وابتهج  مريم 
الخط ألنهم كانوا بحاجة ماسة له.                          
منصب  توىل  جمعة  الدين  حسام  وبعد 
الدكتور فائق شاكر عام  العاصمة  أمني 
العاصمة  أمانة  بوظيفة  وبارش   1946
ومن  29/أيلول/1946  من  اعتباراً 
باملرح،  يتصف  كان  أنه  عنه  املعروف 
ولم تكن له كفاءة إدارية إذ كان محبوبا 

وليس إدارياً حازماً.

. وبعد الدكتور فائق شاكر توىل الدكتور 
أمني  منصب  جي.  الباجه  الهادي  عبد 
رجل  أنه  عنه  عرف  وقد   . العاصمة، 
يبِق  لم  ولكنه  السرية،  ومحمود  إداري 
واحدة  سنة  إال  منصبه  يف  طويلة  مدة 
عبد  الدكتور  وبعد   . تقريباً،  ونصف 
أمني  منصب  تسلم  جي  الباجه  الهادي 
/10 من  للمدة  أحمد  مظفر  العاصمة 

وقد  30/أيلول/1951.  إىل  أيلول/1949 
سبق للسيد مظفر أحمد أن شغل منصب 

مترصف بغداد سنة 1949.
مدة  خالل  أنجزت  التي  املشاريع  ومن 
شوارع  عدة  تبليط  هي  املنصب  شغله 
منها يف محلة املهدية وشارع عمر بن عبد 
وتفرعات  األعظمية،  منطقة  يف  العزيز 
الطرق املؤدية إىل سوق الشورجة، وكذلك 

شوارع الكرادة، .
ومن املفيد بمكان أن نذكر أن عهد السيد 
مظفر أحمد شهد صدور قانونني مهمني 
صندوق  قانون  تعديل  )قانون  هما 
االحتياط للجنة إسالة املاء ملنطقة بغداد 
)قانون  كذلك   .1943 لسنة   61 رقم 
نقل  مصلحة  لقانون  الثالث  التعديل 
لسنة   )38( رقم  العاصمة  يف  الركاب 

.)1938
بعد  العاصمة  أمني  منصب  تبوأ  ثم 
القصاب  الله  عبد  السيد  أحمد  مظفر 
/1 ولغاية  األول/1951  1/ترشين  من 
صدر  قانون  وأبرز  وأهم  شباط/1953. 
القذرة(  املواد  رفع  )قانون  هو  عهده  يف 
وتأسيس مصلحة تعرف باسم )مصلحة 
.1952 عام  وذلك  القذرة(  املواد  رفع 

أمني  القصاب  الله  عبد  السيد  وتابع 
العاصمة تبليط طرق فرعية عديدة بناء 
حدائق جديدة يف عام 1951.                      

تسلم  القصاب  الله  عبد  السيد  وبعد 
منصب أمني العاصمة فخري الطبقجيل 
 /29 إىل  1/نيسان/1953  من  للمدة 
أعماله  أبرز  من  ولعل  نيسان/1954. 
فيصل  ملدينة  األساس  الحجر  وضع  هو 
ولم  الشماعية.  مدينة  يف   1953 سنة 
الطبقجيل سوى سنة  السيد فخري  يدم 
العاصمة يف  واحدة. وشغل منصب أمني 
16/تموز/1958  إىل  10/أيار/1954 

فخري الفخري.
شارع  انجاز  هو  أعماله  أهم  ومن 
حالياً(  الجمهورية  )شارع  عالية  امللكة 
مرتاً   )40( عرضه  يكون  أن  قرر  والذي 
مرتاً.   )50( الرشقي  الباب  من  ومدخله 
مدة  خالل  أنه  بالذكر  الجدير  ومن 
مصلحة  تشكيل  تم  للمنصب  شغله 
فخري  السيد  يذكر  وكما  بغداد.  كهرباء 
لوضع  كبرية  جهوداً  بذل  أنه  الفخري 
ذلك   ،1956 عام  بغداد  ملدينة  تخطيط 
املختصة  الجهات  إىل  طلباً  تقديمه  بعد 
الربيطانيني  املستشارين  الستقدام 
للقيام  وماكفارلني(  وشبيل  )مينوبويو 
وضع  أجل  من  الشاملة  الدراسة  بأعداد 

التصاميم .

امناء العاصمة بغداد  بين عامي 1936 � 19٥٨

امين بغداد ارشد العمري أشرف على تشييد القصر األبيض كدار للضيافة،.. ) 1940(

الطبيبة ميالد محمد حسن-اختصاص 
التخدير والعناية المركزة”

خط الصد االول .. اصيبنت بكورونا
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  ل�م يكن العراق أبداً مكاناً س�هالً لألطب�اء، واليوم مع 
تأخ�ر يف دفع الرواتب ونقص اإلم�دادات وعنف أقرباء 
بعض املرىض، بات النظام الصحي املنهار أصالً يف البالد، 
ع�ى حاف�ة الكارثة، يف خض�م تفيش وب�اء كوفيد-19 
يق�ول الطبيب محمد ال�ذي يعمل يف أحد مستش�فيات 
بغ�داد ملعالج�ة مصابي وب�اء كورونا املس�تجد لوكالة 
فرانس ب�رس “نحن حالياً يف وض�ع االنهيار”.ويضيف 
الطبيب الذي رفض استخدام اسمه الكامل كي يتحدث 
بحرّي�ة بعدم�ا عم�ل 48 س�اعة متتالية “ال أس�تطيع 
العم�ل أكثر م�ن ذلك. ل�م أعد ق�ادراً ع�ى الرتكيز عى 
الح�االت واملرىض”.وس�جل الع�راق أكث�ر م�ن 45 ألف 
إصاب�ة بوب�اء كوفي�د-19  بينه�ا العديد م�ن األطباء، 
جتى أن محمد يش�ر إىل أنه يعرف 16  طبيباً عى األقل 
أصيبوا خالل الش�هر املايض. تخط�ت حصيلة الوفيات 
اليومي�ة يف العراق حاجز األلف�ن، وتصاعدت تحذيرات 
األطباء من أنهم غر قادرين عى الصمود أكثر من ذلك.
الحال نفسه يف إقليم كردس�تان الشمايل، حيث تخطت 
اإلصاب�ات عتب�ة الخمس�ة آالف، بينه�م مئت�ا طبي�ب 
ومم�رض، مع أكث�ر م�ن  160 وفاة. أمام مستش�فى 
عى ناج�ي يف محافظة الس�ليمانية، يصطف العرشات 
من الس�كان يف طابور إلجراء فح�ص كوفيد-19? لكن 
الفري�ق الطب�ي يف الداخ�ل كان أق�ل بكثر م�ن املعتاد 
بس�بب إرضاب البعض.وع�ى غرار الس�لطات املركزية 
يف بغ�داد، تكافح حكومة إقليم كردس�تان لدفع رواتب 
موظفي القطاع العام حالياً جراء انهيار أس�عار النفط 
والرك�ود االقتصادي الناج�م عن الجائح�ة.وكان لذلك 
تأث�ر مدم�ر عى املوظف�ن يف املرافق الطبي�ة اململوكة 
للدولة، الذين لم يس�تلموا رواتبهم منذ ش�هرين.وأعلن 
اآلالف من العاملن املنهك�ن يف مجال الرعاية الصحية 
يف املستش�فيات الحكومية بداية الش�هر الح�ايل، أنهم 
س�يتوقفون عن معالجة الحالة غر املصابة بالفروس 

املس�تجد.يقول نقيب األطب�اء يف الس�ليمانية هاوزين 
عثم�ان لفرانس برس إن “20  ألف طبيب وممرض عى 
األقل يش�اركون به�ذا اإلرضاب الجزئي يف اإلقليم”. من 
بينهم 800  طبيب انضموا خالل األس�بوعن املاضين، 
تزامناً مع تس�جيل كردس�تان العراق ارتفاعاً يف حاالت 
كوفيد-19.ش�يفان ك�ردة )30 عام�اً( ه�و واح�د من 
هؤالء. ويقول هذا الطبي�ب الذي يمثل األطباء املقيمن 
يف الس�ليمانية “نعم�ل لنوب�ات ع�رش س�اعات يومياً، 
ولكن فق�ط لعالج مرىض كوفيد-19  ل�دى كردة أجور 
ثالثة أش�هر مس�تحقة منذ الع�ام    2019 كم�ا أنه لم 
راتب�ي نيس�ان/أبريل وأيار/ماي�و م�ن الع�ام الحايل.
ودأبت السلطات الصحية يف كل أنحاء العراق عى انتقاد 
حالة املستش�فيات املتداعي�ة منذ فرتة طويل�ة، والتي 
أنهكته�ا س�نوات الحرب ونقص االس�تثمار والفس�اد 
الذي استنزف األموال املخصصة لتأمن معدات جديدة.
وأكد رئي�س ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي للصحافين 
األس�بوع املايض أنه “ليس لدينا نظام صحي، والنظام 
الصح�ي منه�ار، وأبس�ط رشوطه غر متوف�رة، وذلك 
ألن م�ن تب�وأ املناص�ب يف بعض مؤسس�ات الدولة غر 
كفوء، وهذه تراكمات س�نوات”.ويعد العراق أيضاً بيئة 
خط�رة لألطباء، حيث من املع�روف أن عائالت املرىض 
ته�دد الطواقم الطبي�ة، أحياناً بالقت�ل، إذا ما تدهورت 
حالة أقربائهم.واألس�بوع الح�ايل، أعلنت نقابة األطباء 
العراقي�ن إرضاب�ًا يف محافظة ذي ق�ار الجنوبية، بعد 
اعت�داء ط�ال طبيبة م�ن قبل أقرب�اء أح�د املرىض.ويف 
ش�مال العاصم�ة، يقول ع�دد م�ن األطب�اء املعالجن 
لح�االت كوفي�د-19  إنه�م وزمالؤهم بات�وا عى حافة 

اإلرهاق، من دون أي تعويض عن العمل اإلضايف.
مكافآت مالية

ويلف�ت الطبيب عم�ار فالح )27 عام�اً( إىل أنه لم تكن 
هن�اك مكافآت مادي�ة خ�الل التظاهرات الش�عبية يف 

ترشين األول/أكتوبر وال خالل االستنفار يف الحرب ضد 
تنظي�م الدولة اإلس�المية.ويضيف لفرانس برس “فهل 
تتوقعون أن الراتب س�يزيد عى عدد الساعات اإلضافية 
التي نقضيها اآلن؟”.يقول فالح إن مستش�فى الكندي 
التمري�ي حيث يعمل، يوزع فقط خمس كمامات من 
ن�وع “أن 95” ل�كل طبيب ش�هرياً.ولكن م�ع التفاعل 
الكب�ر مع امل�رىض املصابن، يق�ول فالح إن�ه بحاجة 
إىل تبدي�ل الكمامة م�راراً، وعليه بدأ يف اس�تخدام راتبه 
الش�هري البال�غ 750  دوالراً ل�رشاء مع�دات الوقاي�ة. 
وي�ردف “إذا زادت س�اعات العمل أو زاد ع�بء العمل، 
س�نرضب ع�ن العم�ل أيض�اً”. ويف مستش�فى آخر يف 

بغ�داد، يق�ر الطبي�ب وائ�ل )26 عاماً( ب�أن حالته 
الذهني�ة كان�ت تتدهور.يقول لفران�س برس “قبل 
كان التنفيس عن ضغط العمل هو بالخروج ورؤية 
األصدق�اء واأله�ل يف أوقات العط�ل، ولكن أصبحت 
أرجع من مستشفى الحجر ألحجر نفيس يف غرفتي 
يف البيت”.ويش�ر إىل أن خوفه األكرب مع زمالئه هو 
نقل العدوى م�ن مرضاهم إىل عائالتهم، ومع معدل 
اإلصابة الرسيع، قد يصبح أس�وأ كوابيسهم واقعاً.

ويق�ول وائل “لقد ظهرت عيل العوارض ملدة ش�هر، 
ولكن طلب مني االس�تمرار يف العم�ل. اإلصابة هي 

مسألة وقت للجميع .

تركيا تستخدم ورقة المياه لتحقيق أطماعها فى العراق

تس�تخدم تركيا س�الح املياه من أجل 
تحقيق أهدافه�ا ومطامعها يف الدول 
العربي�ة وخاصة س�وريا والعراق من 

خالل حجز مياه نهر دجلة والفرات.
املائ�ي  الخب�ر  أعل�ن  الس�ياق،  وىف 
والجيوس�يايس، عبدالل�ه األحمد، عن 
تفاصيل جديدة بخصوص اس�تخدام 
تركيا املاء كأداة يف الحرب ضد سوريا 
والع�راق، مؤك�ًدا أن ذل�ك يع�د خرقا 
لالتفاقي�ات الثنائي�ة يف ظ�ل غي�اب 

املراقبة الدولية.
وأش�ار األحمد إىل أن أخط�ر ما تقوم 
ب�ه تركي�ا هو أنه�ا تح�اول أن تعترب 
املاء س�لعة تجارية، وه�ذا ما يخالف 
القانون الدويل، مؤك�ًدا أن االتفاقيات 
الدولي�ة تش�دد ع�ى رضورة األخ�ذ 
بع�ن االعتبار حاجات الدول من املاء، 
وتحظ�ر عى تركي�ا، يف ه�ذه الحالة، 
اتخ�اذ أي إج�راء من ش�أنه اإلرضار 
بتلك الدول، أي س�وريا والعراق، وفقا 

ملا نقله موقع تركيا اآلن.
وأوض�ح األحمد، بحس�ب م�داد نيوز 
أن ورق�ة املي�اه تضاهي م�ا تقوم به 

تركيا من دعم للمجموعات اإلرهابية 
يف إدل�ب، مؤك�ًدا أنها تطمح لس�يادة 
املنطقة، ولم تكن لتجرؤ عى ذلك لوال 

الوضع الدويل الهش.
وتلج�أ تركيا البت�زاز جرانها، خاصة 
األكراد يف سوريا، من خالل قطع مياه 
نهري دجلة والف�رات بصفة متكررة 
وتم بناء عدة سدود عى النهرين، وهو 
ما يؤثر عى حصص املياه القليلة التي 

تصل إىل كل من سوريا والعراق.
وأدت السدود التي بنتها وتبنيها تركيا 
ع�ى نه�ر الف�رات إىل تراج�ع حصة 
الس�ورين من النه�ر، إىل أقل من ربع 
الكمي�ة املتف�ق عليه�ا دولًي�ا، وه�ي 

مستويات غر مسبوقة.
ومن أبرز تلك السدود هو سد أتاتورك 
يف محافظة أورف�ا الرتكية والذي يعد 
أك�رب س�د يف الب�الد، فيم�ا ال يختلف 
الوضع كثرا بالنس�بة إىل العراق فقد 
ساهمت املمارسات الرتكية يف تراجع 
مس�توى نهر دجلة بش�كل كبر عرب 
س�د إليس�و الضخم الذي بنت�ه تركيا 

عى النهر.

اعلنت  وزارة الداخلية عن التوجيه بإطالق 
ترفيعات املوظفن املدنين بش�كل فوري 
عى ان ال يرتتب عليها تبعات مالية حاليا.
وقال بيان لل�وزارة ورد للمربد بان الوزير 
 وجه بإطالق ترفيع�ات املوظفن املدنين 
ع�ى أن اليرتتب عليه�ا اي تبع�ات مالية 
اق�رار قان�ون  الح�ارض لح�ن  بالوق�ت 
املوازن�ة االتحادي�ة لعام 2020 وتحس�ن 

الوضع املايل.

اعلن�ت وزارة الرتبي�ة ان املديري�ة العام�ة 
للتقوي�م واالمتحانات اوع�زت اىل محافظة 
ميسان وذي قار واملثنى والقادسية وواسط 
والنج�ف االرشف وباب�ل وكرب�الء املقدس�ة 
بمعالجة امل�واد التي لم يمتح�ن بها التلميذ 
او الطلب�ة يف محافظ�ات الف�رات االوس�ط 
والجن�وب ومن الص�ف الخام�س االبتدائي 
اىل الص�ف الخامس االع�دادي بفروعه كافة 
.وبين�ت ان القرارات ج�اءت باضافة درجة 
القرار) 10( درجات حس�ب القرار الس�ابق 
لهيئ�ة ال�رأي يف جلس�تها االخ�رة ، فيم�ا 
تجم�ع درجات املواد الدراس�ية التي امتحن 

به�ا التلمي�ذ او الطال�ب يف امتحانات نصف 
السنة مقسوماً عى عدد املواد املمتحن فيها 
يس�اوي معدل الوس�ط الحس�ابي .واضاف 
عى ان تك�ون درجة املع�دل الحاصل عليها 
التلميذ او الطالب عوضاً عن املواد الدراسية 
التي ت�م تأجيلها بس�بب ف�روس كورونا ، 
فيم�ا اذا حصل التلميذ او الطالب عى درجة 
املع�دل الحس�ابي ) 40 (درج�ة فم�ا ف�وق 
تصب�ح )50( درجة )باضاف�ة درجة القرار 
10( ، واذا حص�ل التلمي�ذ او الطال�ب ع�ى 
درجة 39 فم�ا دون يؤدي االمتحان يف الدور 

الثاني.

م�ع انعدام الدع�م الحكومي وعجز املنتوج الوطني عن منافس�ة 
املس�تورد، رم�ى الفالح�ون الطماطم ع�ى األرض بس�بب امتالء 
األسواق وهبوط اسعار املعروض منها اىل الحد الذي لم يعد يغطي 
تكالي�ف زراعته�ا ونقلها، حي�ث قال بعضهم ان “س�عر صندوق 
الطماط�ة املحيل يص�ل اىل نحو ال�ف دين�ار عراقي”.وقام بعض 
املزارع�ن املتظاهري�ن بالق�اء محاصيلهم يف الش�ارع، احتجاجا 
ع�ى انخف�اض أس�عار منتوجاتهم بس�بب منافس�ة املس�تورد. 
وبحس�ب صور تداولها ناش�طون فقد قام املزارعون يف محافظة 
اربي�ل، بات�الف محاصيله�م الزراعية م�ن الطماط�م ورميها يف 
الش�وارع العامة، كفعل احتجاجي عى اعتماد االس�تراد واهمال 
املنت�ج املحيل، كما عربوا عن الغضب نتيجة الخس�ائر التي لحقت 
بهم بس�بب امتالء األس�واق واالس�تراد من الخارج وعدم حماية 

محصولهم.

مقاتلو الجيش االبيض في خط الصد االول بال معدات وال رواتب

تطور جديد لوباء كورونا

العالم  هذا  يف  متحرض  بلد  أي  أن  املؤكد  من 
يتوجب عليه تأمن الغذاء أوال وقبل كل يشء. 
وروسيا  كأمريكا  الكربى  الصناعية  فالدول 
قوة  يف  تعتمد  وفرنسا  وبريطانيا  والصن 
تأمن  عى  استقاللها  وصيانة  اقتصادها 
القطاع  تطوير  خالل  من  رزقها  مصادر 
النفقات  تنفق  الدول  هذه  إن  الزراعي. 
وتدعم  وترعى  الزراعة  للخدمات  الضخمة 
األولوية  تمنح  أنها  كما  يف عملهم.  الفالحن 
املحلية  منتجاتها  وبيع  واستهالك  لترصيف 

رغم العوملة والتجارة الحرة.
عريقا  زراعيا  بلدا  كان  الذي  العراق  يف  أما 
فرتة  يف  لربيطانيا  الشعر  يصدر  كان  والذي 
تحول  املايض.  القرن  وأربعينيات  ثالثينيات 
يف  األوىل  الدرجة  من  مستهلك  بلد  إىل  االن 
املستهلك  العراقية  السوق  أصبحت  املنطقة. 
األسايس للبضائع الزراعية اإليرانية والرتكية 
الزراعة  تدهورت  لقد  واملرصية.  واألردنية 
كثرا نتيجة اهمال السلطات املتعمد لتجريف 
الجداول واألنهار الصغرة والكبرة التي تنقل 
الفالحة  ودعم  املزارع  سقي  لتسهيل  املياه 

واالعتماد عى الزراعة.
املياه  تصفية  ايضا  العراق  يستطع  لم 
العادمة الستصالح األرايض الزراعية ومراعي 
املياه  توفر  يف  فشله  عن  فضال  الحيوانات. 
الصالحة لرشب املواطنن. رغم أن تكنولوجية 
باتت  للرشب  وتصفيتها  املياه  تدوير  اعادة 
يف  الحال  هو  كما  ورخيصة  وسالكة  سهلة 
الكويت والسعودية واإلمارات. دون أن نذكر 
الطاقة  لتوفر  املزمنة  املشكلة  أخرى  مرة 
الكهربائية هذه املشكلة الحبيسة بن االبتزاز 

اإليراني والضغوطات األمريكية.
لكن التحديات الكربى األكثر خطورة وتعقيدا 
تعمد  فقد  والصحة.  التعليم  بقطاعي  تتعلق 
القادة الجدد التخيل عن رعاية الدولة لقطاع 
الصحة العام وعملوا كل ما يف وسعهم لتغير 
املنهاج الدرايس ومعاير القبول بالجامعات. 
فباتت حياة الناس الفقراء يف خطر ومستقبل 
األبواب  فتحت  لقد  مجهول.  ضائع  اجياله 
عى مرصاعيها لفساد األحزاب وميليشياتها 
والحيتان الجدد من أقارب وعوائل السياسين 

للتالعب يف هذين القطاعن الحيوين.
املدارس  التعليمي  بالقطاع  يتعلق  ففيما 
كما  والثانوية  واملتوسطة  االبتدائية  العامة 
الحكومية  الجامعات  مستوى  أيضا  ترهل 
واملوصل.  والبرصة  واملستنرصية  كبغداد 
غر  أهلية  وجامعات  بمدارس  استبدلت  اذ 
كفؤة او متخصصة تفتقر إىل الحد األدنى من 

ال  الطالب  مستقبل  فبات  واملهنية.  العلمية 
يخضع ملستواه العلمي وكفاءته وجديته انما 
بالسلطة  وعالقاته  املعايش  ملستواه  يخضع 

السياسية ومراكز القرار.
املادية  القوة  قانون  وساد  الغش  انترش 
فالنجاح  االمتحانات  يف  والسياسية 
واملتنفذين.  الحظوة  ألهل  العليا  والدراجات 
تخرج طيلة هذه السنن جيوش من الفاشلن 
الجهلة إثر قرارات وزارة الرتبية بمنع رسوب 
وبذل  املنافسة  عامل  أفقد  مما  الطالب. 
الجهود للتحصيل العلمي وحط من مستوى 
عى  مستوى  أدنى  إىل  وصل  الذي  التعليم 

النطاق اإلقليمي والعربي والدويل.
بصورة  تدهور  فقد  الصحي  القطاع  أما 
من  العام  القطاع  تدنى  لقد  مذهلة. 
واألطباء  والصيدليات  املستشفيات 
والكليات  الصحية  واملراكز  واملمرضن 
أدني  فيها  تتوفر  ال  رديئة  مستويات  إىل 
الخدمات وال تمتلك ابسط الوسائل الصحية 
فقد  الخاص  القطاع  أما  املواطن.  لعالج 
عمودها  به  خاصة  مافيا  خلق  من  تمكن 
فباتت  املخترب.  الصيدلية  الطبيب  الثالثي 
كما  دوالرا  اربعن  إىل  تصل  الطبيب  معاينة 
يزيد  قد  املخترب  الدواء وفحوصات  ان رشاء 
إذا  السعر.  هذا  ضعف  إىل  املريض  تكاليف 
لتقاسم  مسبقا  اتفاقا  هناك  أن  علمنا  ما 
أهملت  لقد  الثالثي.  هذا  بن  األرباح  نسب 
املستشفيات  لصالح  العامة  املستشفيات 
إىل  الطبي  كادرها  يفتقد  والتي  الخاصة 
الجراح  فالدكتور  اإلنسانية.  األخالق  ابسط 
مبالغ  واهله  املريض  عى  ويفرض  يتعامل 
طائلة للرشوع يف اجراء أي عملية. بل انه قد 
ال يقوم باي عالج دون استالم املبلغ الباهظ 

التكاليف مسبقا.
فيض  من  غيض  إال  هي  ما  اإلطاللة  هذه 
وتعرتيه  جوانبه  كل  من  ينزف  بلد  يف 
املخلصون  أضحى  حتى  العضال  األمراض 
أن  يجب  فهل  اإلصالح  أولويات  يجهلون 
العملية  أم  الخدمات  قطاع  بإصالح  يبدأوا 
إىل  يعيدنا  التساؤل  هذا  برمتها.  السياسية 
مشكلة هل الدجاجة من البيضة ام البيضة 
الناس هو  الدجاجة. باإلجمال فتساءل  من 
هل سيسمح السياسيون بمثل هذا اإلصالح 
تسمح  وهل  جهة  من  وجودهم  يهدد  الذي 
السياسية.  العملية  تغير  وإيران  أمريكا 
العراقيون  يختاره  ثالثا  طريقا  هناك  أن  أم 
الذاتي فيغرون ما  الثقايف  يبدأ من اإلصالح 

بأنفسهم إيذانا بالتغير املنشود.

ازمات مزمنة
 لها عواقب كارثية

)261( الف عائلة من الموظفين احيلوا قسرا على التقاعد
وقال الس�وداني يف بيان:« انه وعى الرغم 
من التأخر فقد بارشت الوزارات بتوزيع 
رواتب املوظفن اال أن مش�كلة ال)261( 
ال�ف عأيل�ة من املوظف�ن الذي�ن احيلوا 
قرسا اىٕل التقاعد )عى وفق عمر 60 عاما 
( مازالت من دون حّل منذ أكثر من س�تة 
أش�هر.واضاف ان هذه املش�كلة حصلت 
ع�ى وف�ق ق�رار مت�رسع غر م�دروس 

م�ن الحكومة الس�ابقة واس�تجابة من 
الربملان ع�ى الرغم م�ن تحفظات الكثر 
م�ن أعضأيه يف أثن�اء مناقش�ة القانون 
م�ن  علي�ه  س�يرتتب  مم�ا  والتحذي�ر 
انعكاسات اجتماعية واقتصادية وهو ما 
حصل لالس�ف إذ فقد البلد خرة كفاءته 
وخربات�ه يف أكث�ر م�ن قط�اع فضال عى 
تداعيات اجتماعية ونفس�ية ومعيش�ية 
عى رشيحة واس�عة أفنت س�ني عمرها 

خدمة وعطاًء للدولة واملجتمع .
ن�وه  املش�كلة  ه�ذه  ح�ل  مع�رض  ويف 
السوداني اىل انه لالسف ال مقرتح مرشوع 
التعدي�ل الثان�ي لقانون التقاع�د املوحد 
املع�روض حالي�ا يف الربملان أخ�ذ طريقه 
اىٕل التنفي�ذ وال هي�ٔاة التقاع�د والوزارات 
املتقاعدي�ن  معام�الت  أنج�زت  املعني�ة 
ومنحتهم اس�تحقاقهم واالٔم�ر الذي زاد 
املش�كلة تعقي�دا مانم�ر به م�ن ظروف 
صحية توج�ب املكوث يف البي�ت وتطبيق 

التباع�د االجتماعي وكيف لهذه الرشيحة 
أن تعيل عوأيلها وتس�د احتياجاتهم بعد 
أن قطع�وا عنهم رواتبه�م ولم يمنحوهم 

راتبهم التقاعدي.
وأشار السوداني اىٕل اهمية قيام الحكومة 
بأتخاذ قرار يعتمد املكاش�فة واملصارحة 
م�ع املتقاعدي�ن قرسا أم�ا بتبني مقرتح 
التعدي�ل يف جدول اعمال مجل�س النواب 
يف أق�رب جلس�ة وهو الخط�وة الصحية 
ع�ى  التعدي�ل  برف�ض  أو  واملنصف�ة 
وفق أس�باب مح�ددة الٕنهاء ه�ذا الجدل 
واالنتظ�ار وم�ا يش�وبه من انعكاس�ات 

نفسية سلبية.
واكد اهمية إتخاذ ما يلزم بش�أن مقرتح 
س�بق وان طال�ب ب�ه بمن�ح املتقاعدين 
اليوم�ي  قوته�م  يف  تعينه�م  س�لفة 
وتستقطع من رواتبهم بعد رصفها سواء 
رجعوا اىٕل وظأيفه�م ام من خالل راتبهم 

التقاعدي.

أعرب النائب س�الم الش�مري،، عن اس�تغرابه من قيام 
املش�تقات  باس�تراد  املتعاقب�ة  العراقي�ة  الحكوم�ات 
النفطي�ة من الخارج ب� 20 مليار دوالر س�نويا، س�يما 
أن الع�راق يف مقدمة البلدان النفطي�ة، مبينا أن الجهات 
املختص�ة ما زالت تبحث يف املوازن�ات الختامية لحكومة 
حي�در العبادي.وقال الش�مري ان »الحكومات املتعاقبة 
وحتى الحالية تس�تورد سنويا املشتقات النفطية ب� 20 
ملي�ار دوالر رغم امتالك العراق النف�ط«، معتربا أن ذلك 

فسادا معلوما لدي جميع الكتل السياسية«.
واض�اف ان »الع�راق بامكان�ه خالل س�نة واحدة فقط 
تصدي�ر النفط املك�رر عرب ادخال مص�ايف نفطية ومنح 
رخص اس�تثمارية لرشكات ك�ربى يف هذا املجال اليقاف 

هدر نحو 25% من موازنة العراق«.
واوضح الش�مري ان »املوازنات الختامية هي احد اوجه 
الفس�اد«، مس�تغربا من أن »الجه�ات املختصة ما زالت 
تعمل عى تدقيق موازن�ات حكومة رئيس الوزراء حيدر 
العبادي الذي غادر السلطة منذ سنتن ما يثر الكثر من 

عالمات االستفهام«.

ق�ال روبرت�و كاودا أخصائ�ي الوبائي�ات اإليط�ايل، إن طفرة 
D614G جعلت فروس كورونا املس�تجد أكثر عدوى، لكن من 
وجه�ة نظ�ر رسيرية، لم يط�رأ عليه أي تغير، فهو ال يس�بب 
أعراض�ا أكث�ر خطورة.وأضاف الخبر: “باختص�ار لقد أصبح 
Sars-Cov-2 أكث�ر ع�دوى وأق�ل رشاس�ة”.وقال يف ترصي�ح 
إن  اإليطالي�ة،  الدولي�ة  اإلعالمي�ة  “أدنكرون�وس”  ملجموع�ة 
“النتائ�ج تتالقى فق�د توصلت أربع مجموع�ات بحثية دولية، 
بم�ا فيها املجموع�ة اإليطالي�ة، إىل أن هذا الف�روس املتحور، 

مقارنة بفروس ووهان أصبح مهيمن.

الطماطة المستوردة تسحق المنتوج العراقي

 طالب النائب المستقل 
محمد شياع السوداني، 

باالسراع في حل 
معضلة المحالين الى 

التقاعد قسرا.

تركيا تستأنف ملء سد اليسو.. وشبح الجفاف يهدد العراق مرة أخرى
الداخلية: توجيه بإطالق ترفيعات الموظفين المدنيين بشكل فوري

التربية تعلن عن آلية القرارات االخيرة لهيئة الرأي في 8 محافظات

وجه من اوجه الفساد..
استيراد مشتقات النفط بـ.20 ملياردوالر سنويا



أفادت وسائل اإلعالم بأن روسيا بارشت بتصميم مروحية 
حربية شبحية تحلق برسعة 700 كيلومرت يف الساعة.

وتعتم�د املروحي�ة الجدي�دة مب�دأ تصميمي�ا اعتمدت�ه 
سابقاتها »كا – 50« و«كا – 52« حيث تتوزع املروحيتان 

عموديا، أي إحداهما فوق األخرى.
وتت�زود املروحي�ة بمحرك�ن وجن�اح ع�ى ش�كل حرف 
دلت�ا اليونان�ي. وتوضع كل أس�لحتها داخل جس�م 
املروحي�ة، م�ا يزي�د م�ن تخفيها 
عن ال�رادارات املعادية. ورسعتها 
القصوى 700 كيلومرت يف الساعة 

فتجعلها أرسع مروحية يف العالم.
وتق�وم رشكة »كام�وف« كذلك بتصميم 
مروحي�ة رسيع�ة مدني�ة لنق�ل الركاب 
ق�د أطلق�ت عليه�ا تس�مية »كا – 92«. 
وإنه�ا تش�به » S-92 » األمريكية وتتزود 
بمروحتن عموديتن وال تتخطى رسعتها 

500 كيلومرت يف الساعة.
الروس�ية   « »مي�غ  رشك�ة  أن  يذك�ر 
للمروحي�ات تول�ت ه�ي أيض�ا تصمي�م 
مروحي�ة رسيعة من ط�راز Ми-Х1  ذات 
مب�دأ كالس�يكي لت�وزع املروحت�ن. إال أنها لم 
تس�تطع إنتاج حتى نموذج اختباري واحد. وكانت رشكة 
»مي�غ« قد أعلن�ت يف وقت س�ابق أن رسعته�ا القصوى 

ستبلغ 520 كيلومرتا يف الساعة.
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عن�د النظر لهذه الص�ورة للوهلة األوىل، س�تتخيل أنك ترى ع�رض لأللعاب 
الناري�ة يف س�ماء اللي�ل، إال ان ه�ذه »األلع�اب الناري�ة« يف الص�ورة هي يف 
الواق�ع »عفاريت ال�رق« وهى ومضات ضوئية كب�رة تظهر مبارشة فوق 
العواص�ف الرعدي�ة النش�طة.ووفقا ملوقع »م�رتو« الريطاني، ت�م التقاط 
الص�ورة املذهلة من قبل املصور س�تيفان 
في�رت، وقد ت�م اختياره�ا كأفض�ل صورة 
فلكية لليوم بواس�طة وكالة ناسا، إذ قالت 
الوكالة األمريكي�ة: »التقطت كامرا فيديو 
حساسة عى قمة جبال فوج يف فرنسا هذه 
الومضات املدهش�ة فوق أفق بعيد يوم 26 

يونيو«.
وأضاف�ت »ظه�رت ه�ذه األضواء بس�بب 
العواص�ف الرعدية الش�ديدة، إذ كانت هذه 
العاصف�ة عى بع�د ح�وايل 260 كيلومرتًا، 
وتش�كلت الومض�ات القص�رة والغامضة 
التي تعرف باس�م العفاريت الحمراء، فهذه األح�داث املضيئة العابرة ناتجة 
ع�ن االنهي�ار الكهربائ�ي ع�ى ارتفاع�ات 50 إىل 100 كيلوم�رت، ىف الطبقة 

الوسطى، وهى أبرد طبقة من الغالف الجوى لكوكب األرض«.

ناسا تكشف عن صورة مذهلة للبرق 
األحمر النادر فوق سماء فرنسا

فش�لت اململك�ة املتحدة يف إب�رام عقد مربح محتم�ل لبناء أقم�ار صناعية لرنامج 
األرض كوبرنيك�وس التاب�ع لالتح�اد األوروب�ي، إذ يع�د الرنام�ج ه�و واح�د من 
مرشوع�ن فضائي�ن كبرين يحدث�ان يف أوروبا ويه�دف إىل رس�م خريطة لجميع 
عن�ارص كوك�ب األرض - من الظ�روف الجوية إىل مراقبة املحيط�ات واألرض.واآلن 

منح�ت لجن�ة السياس�ة الصناعي�ة التابع�ة 
لوكال�ة الفض�اء األوروبي�ة عقوداً لس�تة 

أقمار صناعية جديدة لرشكات مختلفة 
يف أملاني�ا وفرنس�ا وإيطاليا وإس�بانيا، 
وتبل�غ قيمة العقود وإجم�اال أكثر من 

2.5 ملي�ار ي�ورو، وكان�ت صناع�ة 
ح�د  إىل  تأم�ل  الريطاني�ة  الفض�اء 
كب�ر يف الحص�ول عى ج�زء من هذا 
امل�رشوع، إذ تعت�ر اململك�ة املتح�دة 
راب�ع أكر مس�اهم يف وكال�ة الفضاء 
الخص�وص. وج�ه  ع�ى  األوروبي�ة 
وس�تقود رشك�ة إيرباص عملي�ة التطوي�ر بقيمة عقد تبل�غ 300 مليون 
يورو، وقال متحدث باس�م وكال�ة الفضاء الريطاني�ة )UKSA( »يف حن 

س�تلعب املنظمات الريطاني�ة أدواًرا مهمة يف خمس من أصل س�ت بعثات 
مرشحة لكوبرنيكوس ذات األولوية العالية، إال أننا نشعر بخيبة أمل بشكل عام 

من مقرتحات العقد وامتنعنا عن التصويت للموافقة عليها«.

»أنستغرام« يطور احدى ميزاته 
للهواتف الذكية 

دراسة ألمانية: أجهزة الراوتر المنزلية تحتوي على مئات العيوب األمنية
كش�فت دراس�ة أملاني�ة أن العديد م�ن أجهزة 
التوجيه »الراوتر« الش�ائعة تحتوي عى مئات 
العيوب األمنية املعروفة ويتم تحديثها بش�كل 
غ�ر منتظ�م، وذل�ك م�ن خ�الل بح�ث عينة 
ألكثر م�ن 100 جهاز راوتر من�زيل، حيث وجد 
الباحث�ون أن كل منت�ج ب�ه واح�د أو أكثر من 

العيوب األمنية املعروفة.
وفقا ملا ذكره تقرير فأن الدراس�ة التي أجراها 
معه�د فراونهوف�ر لالتص�االت، والت�ي قيمت 
الرام�ج الثابتة ع�ى 127 جهاز راوتر لس�بع 
عالمات تجارية مختلفة، وجدت أن العديد من 

أجهزة التوجيه لديها مئات العيوب.
ويقول الباحثون إنها غالًبا ما تفشل يف إصالح 
أخطاء األمان املعروفة، حتى عندما يتم تحميل 
تحديث�ات الرامج الثابتة عى أجه�زة الراوتر، 
والت�ي تعد فرًص�ا لتصحي�ح العي�وب األمنية 

املعروفة.

وهذا يعني أنه حتى عندما يفعل العمالء اليشء 
الصحي�ح ع�ن طري�ق تنزي�ل أح�دث الرامج 
الثابتة، فإنه حتى إذا حصلت أجهزة الراوترعى 
تحديثات حديث�ة، فإن العديد من هذه الثغرات 

املعروفة لم يتم إصالحها«.
كم�ا تحتوي بعض أجه�زة الراوتر عى كلمات 
مرور س�هلة التكسرأو حتى معروفة جيًدا وال 

يمكن للمستخدم تغيرها. 
ووفًق�ا للباحث�ن، ف�إن 90 باملئة م�ن أجهزة 
الراوت�ر الت�ي ت�م تحليله�ا، والت�ي تأت�ي من 
 Linksys و   Netgear و   ASUS مث�ل  رشكات 
و TP-Link وغرها ، تس�تخدم أنظمة تشغيل 

.Linux
ويقول الباحثون أن سياسة التحديث للرشكات 
الت�ي تبيع أجه�زة الراوتر الالس�لكية متخلفة 
ع�ن مقدمي الرام�ج التي يت�م تحديثها عادة 

عدة مرات كل عام.

إزاحة الستار عن هاتف 
بخمس كاميرات !

طور تطبيق »إنستغرام« ميزات جديدة لجذب أكر عدد من املستخدمن.
وكون خدمة »القصص« أو Stories يف »إنستغرام« من بن أكثر الخدمات 
التي تجتذب مس�تخدمي التطبيق يس�عى القائمون عى التطبيق دوما إىل 

تطويرها ودعمها بميزات جديدة.
وتبعا للمعلومات املتوفرة فإن بعض مستخدمي »إنستغرام« عر الهواتف 
الذكي�ة أصبح�ت لديه�م الفرص�ة حاليا 
لتجرب�ة ميزة اختبارية جدي�دة تهدف إىل 
إظه�ار أكر عدد م�ن أيقونات Stories يف 

صفحة واحدة.
فمع امليزة الجديدة بات تظهر للمستخدم 
يف  موضوع�ة  لل�«قص�ص«  أيقون�ات   8
صفن تحت بعضهما، بدال من 4 أيقونات 
كما هو الحال يف نسخ التطبيق التقليدية 
عى الهواتف، كما أضافت امليزة زرا جديدا 
بمجرد الضغط عليه س�يظهر للمستخدم 
عدد أكر من األيقونات يف صفحة واحدة، 

ليتمكن من اختيار إحداها بشكل رسيع.
ويرى الخراء أن هذه امليزة ستساعد كثرا أصحاب الهواتف الجديدة عى 
االس�تفادة م�ن خدم�ة Stories، وخصوصا أن شاش�ات معظم الهواتف 
حاليا مصنوعة بش�كل طويل، أي أن الشاش�ة ستعرض للمستخدم الئحة 

طويلة من أيقونات »القصص«.

تقب�ع حالي�ا قري�ة لوروجوم يف ش�مال غ�رب كينيا تحت 
الحص�ار، حيث يتواجد مئات اآلالف من الجراد الصحراوي 
الصغر عى األش�جار والشجرات واألعشاب، ومن املنتظر 
أنه خالل األيام أو األس�ابيع القادمة، ستتحول أجسادهم 
من اللون الوردي إىل اللون األصفر، وس�تتصلب أجنحتهم، 
وإذا لم يتم عمل يشء إليقافهم، فس�يبدأوا يف االندفاع، مع 
عواق�ب وخيمة ع�ى اإلنتاج الزراعي والبيئ�ة هناك، إال ان 
مع االس�تعانة بتطبيق ذكى يمك�ن الح��د من ه�����ذه 

املشكلة.
وبحس�ب تقرير »يلتقط كريس�توفر أش�يلو وه�و واحدا 
من فريق الكش�افة املدرب�ن من قبل مجموعة املس�اعدة 
املحلية ACTED، بمس�اعدة منظمة األمم املتحدة لألغذية 
والزراعة )الف�او( والحكومة اإلقليمي�ة ملقاطعة توركانا، 
صوًرا ومقاطع فيديو لجذع الش�جر يف القرية التي تزحف 
عليه�ا الحرشات الوردية، ثم يقوم بتحميل الصور للتحديد 
واإلبالغ عن املش�اهدات باستخدام تطبيق جديد يعرف ب�« 

.»E-Locust الجراد اإللكرتوني« أو
وبحس�ب التقرير فيتم إرسال املعلومات التي يجمعها هو 
واآلخ�رون يف الوق�ت الفعيل إىل قاع�دة بيان�ات يف لودوار، 
البل�دة الرئيس�ية يف توركان�ا، والتي يس�تخدمها بعد ذلك 
فري�ق آخر يتم نرشه ل�رش الحرشات باملبي�دات الحرشية 

ملنع تكون األرساب.
وقال »يأكل الجراد طعاما يعادل وزنه )كل يوم(، لذا تخيل 
وجود مالي�ن الجراد، إذا لم تتمكن حت�ى من الرؤية فوق 

األشجار«.
وأض�اف »يف غض�ون ف�رتة من الزم�ن، س�تصبح جميع 
األش�جار عاري�ة فقط، حت�ى أنها تدخ�ل داخ�ل املزارع، 
وتجرد املزارع، لذلك س�يكون لها تأثر كبر جًدا عى األمن 

الغذائي«.
وق�د ارتفعت أعداد الجراد، األس�وأ يف ثالثة أجيال، يف رشق 
أفريقي�ا ومنطقة البحر األحمر يف أواخر عام 2019 وأوائل 

هذا العام، بتشجيع من الطقس الرطب بشكل غر عادى 
وتناثرها عدد قيايس من األعاصر، وقال البنك الدوىل إن 
اآلفات قد تكل�ف رشق إفريقيا واليم�ن 8.5 مليار دوالر 

هذا العام.
ويمكن أن تحل�ق األرساب ما يصل إىل 150 كيلومرتًا 
)93 مي�اًل( يومًي�ا م�ع الريح، ويمكن ل�رسب واحد 
مس�احته كيلومرت مربع تناول الكثر من الطعام يف 

الي�وم قد يكفى 35000 ش�خص، حيث يتغذى الجراد 
الصحراوي عى جمي�ع النباتات واملحاصيل الخرضاء 
تقريًبا، بما يف ذل�ك األوراق والزهور واللحاء والفواكه 

والدخن واألرز.

أزاح�ت رشكة موت�وروال الس�تار عن أح�دث هواتفها 
املنافس�ة الذي زودته بقدرات تصوير ممتازة، واملنتظر 

أن يطرح يف األسواق 8 تموزي الجاري.
ويأت�ي هات�ف +Motorola One Fusion الذي س�يبلغ 
س�عره 250 دوالرا تقريبا بهيكل مق�اوم للماء والغبار 

بأبعاد )x 76.4 x 162.9 9.6( ملم، يزن 210 غ.
وزود هذا الجهاز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة 
بدقة عرض )2340/180( بيكس�ل، وأبعاد »19.5:9«، 

.HDR10 قادرة عى عرض فيديوهات بدقة
 Qualcomm SDM730 ويضمن األداء املميز ل�ه معالج
بتقني�ة  مط�ور  الن�وى  ثمان�ي   730  Snapdragon
)8نانومرت(، ومعالج رسوميات Adreno 618�، وذاكرة 
تخزين داخلية UFS 2.1 بحجم 128 غيغابايت، وذاكرة 

وصول عشوائي 6 غيغابايت.
 �10 Android وزودته موت�وروال أيضا بنظام تش�غيل
 ،Nano-SIM ومنفذي�ن لبطاق�ات االتصال م�ن ن�وع
 ،microSDXC الخارجي�ة  الذاك�رة  لبطاق�ات  ومنف�ذ 
ومنف�ذ 3.5 مل�م للس�ماعات، إضافة ألنظم�ة لتحديد 
املواق�ع ع�ر األقم�ار الصناعية، ومس�تقبل إلش�ارات 
الرادي�و FM، ورشائ�ح لالتصال عر تقني�ة »بلوتوث-
a/b/ 802.11 Wi-FiW 5

.g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot

»كاموف« الروسية تصمم أسرع مروحية شبحية في العالم

تجرى قوات البحرية امللكية الريطانية اختبارات 
لكام�را جدي�دة مثبت�ة ع�ى خ�وذة مصمم�ة 
وكذل�ك  العس�كرية،  لالس�تخدامات  خصيص�ا 
لنق�ل بث مب�ارش عر ش�بكة اتص�ال بمراكز 
القي�ادة حتى يمكنهم إب�الغ الضباط والجنود 
يف س�احات القتال بالقرارات التكتيكية بشكل 
 ،New Atlas فوري.وبحس�ب م�ا نرشه موق�ع
يعتمد جانب من مفهوم اإلعداد املستقبيل لقوات 
املارين�ز الريطاني�ة، ع�ى اس�تخدام كام�رات 
مثبت�ة يف خوذة الجن�ود والضباط، ت�م تقويتها 
وزي�ادة قدرته�ا ع�ى مقاومة العوام�ل الجوية 

الصعبة يف ساحات القتال.

يش�ار إىل أن االتص�االت العس�كرية ق�د قطعت 
شوطا طويال ىف القرنن املاضين، حيث تطورت 
الوس�ائل من محاوالت صعبة إلب�الغ األوامر إىل 
الجنود يف الخط�وط األمامية عر أجهزة وأدوات 
عتيقة، إىل الطفرة التي بموجبها أصبحت القوى 
العسكرية الكرى تعتمد فيها اليوم عى شبكات 
بيان�ات ثنائي�ة االتج�اه معق�دة وذكية بش�كل 

متزايد، حسب موقع العربية.
وترب�ط الش�بكات املتط�ورة حالًي�ا ب�ن جميع 
األف�راد والعن�ارص بداي�ة م�ن القائ�د وص�واًل 
إىل الجن�ود يف الخط�وط األمامي�ة ب�ل وللدرون 

واألسلحة ذاتية التحكم برًا وجوًا وبحرًا.

 PUBG Mobile أو Battlegrounds حققت لعبة
نجاًحا كبرًا يف مضاعفة أرباحها عى إىل أكثر من 
3 مليارات دوالر خالل س�بعة أش�هر فقط حول 

كش�ف  إذ  العال�م، 

تقري�ر حديث لرشك�ة Sensor Tower للتحليالت 
أن رشك�ة Tencent Games وصلت إىل معلم بارز 
من إنفاق الالعبن عى PUBG ونسختها الصينية 

.Game For Peace التي تحمل اسم
ووفق�ا ملوق�ع timesnownews، يف هذا العام 
وح�ده، جمعت اللعبت�ان 1.3 مليار 
العائ�دات  وبلغ�ت  دوالر، 
ذروته�ا عند مس�توى 
قي�ايس بلغ 270 
دوالر  ملي�ون 
م�ارس  يف 

خالل ذروة جائحة COVID-19 وعمليات اإلغالق 
يف جميع أنحاء العالم.

وكان اإلنفاق العاملي للنصف األول من عام 2020 
أك�ر بأكثر من أربعة أضعاف من األلعاب األخرى 
الت�ي   ،  Garena م�ن   Garena Free Fireمث�ل
جمعت أكثر م�ن 300 مليون دوالر حتى اآلن هذا 

العام.
وىف الوقت نفس�ه، حققت لعب�ة Knives Out من 
NetEase أكث�ر من 260 ملي�ون دوالر، وحصلت
 ،Call of Duty: Mobile from Activision
بالرشاكة م�عTencent’s Timi studio ، عى أكثر 

من 220 مليون دوالر من اإليرادات حتى اآلن.
من الجدير بالذكر أن النسخة الصينية من اللعبة، 
Game For Peace، ق�د ول�دت غالبي�ة اإليرادات، 
وبالت�ايل جمع�ت 1.6 ملي�ار دوالر م�ن إنف�اق 
الالعب�ن عى متجر التطبيقات الصيني وحده، أو 

52 يف املئة من اإلجمايل.
وجمعت PUBG Mobile و Game For Peace ما 
مجموعه 734 مليون عملية تنزيل عى مس�توى 
العال�م، إذ تحتل الهند املرتب�ة األوىل يف التنزيالت، 
حي�ث حقق�ت ح�وايل 175 مليون عملي�ة تثبيت 

حتى اآلن، أو 24 يف املئة من اإلجمايل.

تطبيق ذكي ضد الجراد الصحراوي

»PUBG« تحقق أرباح 3 مليارات دوالر خالل 7 أشهر فقط

بريطانيا تخسر عقدا مهما لألقمار الصناعية 
بسبب خروجها من االتحاد األوروبي

اختبار خوذة ذكية مزودة بكاميرا متطورة



االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  ل�سنة 2009

االيداع يف نقابة ال�سحفيني 
العراقيني )753(

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

almurakebiraqi@gmail.com
بريدنا االلكرتوين

 الر�سائل الق�سرية
0790124038707722299319

07829981455 هاتـــــــف ال�شكاوي
هاتـــــــف العالقات

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

Almuraqeb Aliraqi Newpaper

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

مصمم أزياء عربي يبتكر »كمامة سواريه«! 

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

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

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

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

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

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

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

بواسطِة القطار. 

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

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

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

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

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

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

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

باالتصال بالرشطة. 

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

بداية نقطة تحويّل كبرية يف حياتها.

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

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

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

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

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

وبني صاحبة العمل. 

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

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

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

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

ألف دوالر.

صورة حديثة تنذر بوجود »حياة غريبة« على سطح المريخ 

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

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

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

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

صحيفة »الغارديان«.

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

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

باإليجاب.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عىل املريخ. 

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

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

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

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

فريوس كورونا يف اآلونة األخرية.

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

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

املنظمة.

السالم بالقدمين بدال من اليدين في »أوبك« 

المحشي يحّول مصرية إلى سيدة أعمال

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

ضابط شرطة متهم بارتكاب 108 جرائم

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

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

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

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

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

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

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

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

برسومات ملونة وكتابات بارزة. 

أقدم هرم في مصر 
عمره 4700 عام !   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

كورونا يف إيطاليا. 

ال يزال قطار زعيم 
كوريا الشمالية كيم 

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

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

قمة السالم بينه وبين 
الرئيس األميركي 

دونالد ترمب.

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

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

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

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

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

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

القمرية يف يناير/ كانون الثاني.

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

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

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

إخالء صحن الحرم المكي
 من المعتمرين للوقاية من كورونا

 املراقب العراقي/ متابعة...

كورونا يفجر العنصرية بين ايطاليا 
والصين ويثير سخرية المصريين

»البقايل«  مدرسة  صفحة  ونرشت 
الثانوية  يف مدينة آيت ملول، وسط 
املغرب، عىل موقع فيسبوك، صورة 
تقليديا  جلباب  يرتدي  الذي  الرجل 
وهو  الوجه،  عىل  واقية  وكمامة 

منهمك يف ورقة التحرير.

امتحان  اجتياز  يقترص  وال 
طالب  عىل  املغرب  يف  البكالوريا 
لألفراد  يمكن  إذ  العامة،  الثانوية 
أن يتقدموا بشكل »حر«، ويسمون 
»املرشحني األحرار«.يف غضون ذلك، 
منها  ينحدر  التي  املدينة  تعرف  لم 

الكشف  يجر  لم  كما  املسن،  الرجل 
عن معلومات بشأن تخصصه، وما 
العلوم،  أو  اآلداب  سلك  يف  كان  إذا 
عربية.ونال  نيوز  لسكاي  وفقاً 
من  القدر  هذا  البكالوريا،  مرشح 
اجتياز  عىل  حرص  ألنه  اإلشادة، 

الصحية،  الظروف  رغم  االمتحان 
من  السن  كبار  كون  عن  فضال 
ملضاعفات  عرضة  األكثر  الفئات 

فريوس كورونا.
شغف  املسن  املغربي  الرجل  وجسد 
بحسب  والتعلم،  بالعلم  اإلنسان 

معلقي املنصات االجتماعية، وسط 
آمال بأن تتكلل التجربة بالنجاح.

ويتشبث كثريون من كبار السن يف 
املغرب، باجتياز امتحان البكالوريا، 
من  البعض  ويتمكن  سنة،  كل  يف 
أعوام  بعد  الشهادة  عىل  الحصول 

طويلة من املحاولة.
طالب  من  اآلالف  مئات  ويتجتاز 
امتحان  املغرب  يف  العامة  الثانوية 
السنة،  هذه  البكالوريا،  شهادة 
بسبب  استثنائية،  ترتيبات  وسط 
فريوس  من  الوقاية  إجراءات 

كورونا املستجد.
املدارس  كافة  بإغالق  املغرب  وقام 
يف مارس املايض، ألجل كبح انتشار 
التالميذ  واضطر  كورونا،  فريوس 
عىل  بعد،  عن  الدراسة  مواصلة  إىل 

غرار باقي دول العالم.
يف  البكالوريا  امتحانات  وانطلقت 
بالنسبة  الجاري،  يوليو  الثالث من 
لشعبة اآلداب، أما طالب التخصص 
بني  االمتحان  فيجتازون  العلمي 
يوم االثنني، أي السادس من يوليو 

والتاسع من الشهر نفسه.
االمتحان،  املغاربة  الطالب  ويجتاز 
االجتماعي،  التباعد  إجراءا  ظل  يف 
ولذلك، تم تعويض فصول الدراسة 
إبقاء مسافة  بقاعات مغطاة، مع 

فاصلة بني الطاوالت.
وأظهرت الصور عدًدا من القاعات 
تهيئتها  جرت  وقد  املغرب  يف 
متباعد،  بشكل  التالميذ،  الستقبال 
ألجل  توعية  حمالت  انطلقت  فيما 
حث مجتازي االمتحان عىل االلتزام 

بجملة من الرشوط الصحية.

ضجت مواقع التواصل االجتماعي يف إيطاليا بفيديو يظهر 
فيه مهاجر أفريقي وهو يشوي قطاً يف الشارع وأمام أعني 
إيطاليون،  ناشطون  تناقله  الذي  الفيديو  يف  املارةويظهر 
من  قطاً  فاصطاد  ليأكله  شيئاً  يجد  لم  أفريقي  شاب 

الشارع ووضعه عىل النار محاوالً شويه ليأكله فيما بعد.
وتسجدي  ترصخ  وهي  الفيديو  يف  إيطالية  فتاة  وتظهر 
الشاب وتحاول ردعه عن فعلته الغريبة، إال أنه لم يكرتث 
يظهر  املارة!ولم  أعني  أمام  القط  شوي  وتابع  لكالمها، 

الفيديو يف أي مدينة إيطالية جرت الحادثة الغريبة. 

العديد  بتنظيم  العلماء  من  دويل  فريق  قام 
مفصليات  حول  املتباينة  البيانات  من 
الكبري  االنقراض  قبل  عاشت  التي  األرجل 
لألنواع منذ 541 إىل 252 مليون سنة مضت. 
وقد وجدوا أن أحجامها تراوحت من صغرية 
جًدا إىل عمالقة.وتم نرش أول دراسة واسعة 
 Gondwana  « مجلة  يف  نوعها  من  النطاق 
Research«، ونسخة مصغرة منها يف مجلة 

.»The Conversation «
يف  املحيطات،  يف  عاش  أنه  الدراسة  وأكدت 
مفصليات  كبريامن  عدد  الحجري،  العرص 
ما  البحر  عقارب  تضمنت  والتي  األرجل، 
العديد  اكتشاف  تم  حيث  التاريخ.  قبل 
يف  كانت  والتي  أسرتاليا،  يف  الهياكل  من 
غندوانا  قارة  من  جزًءا  القديمة  العصور 
العمالقة )القسم الجنوبي من قارة عظيمة 
الجيولوجية  الحقبة  يف  توجد  كانت  بدائية 
هذه  بتصنيف  العلماء  الوسطى(.وقام 
حيث  رئيسية،  مجموعات   6 إىل  املخلوقات 

كانت تشبه إىل حد كبري العقارب يف عرصنا 
هذا، ولكن كان هناك اختالف يف البنية.

املخلوقات،  هذه  بحجم  العلماء  وصدم 
عىل   ، جدا،  صغريا  بعضها  كان  حيث 
 Adelophthalmus  « املثال  سبيل 
waterstoni« كان طولها 5.7 سم فقط.

رعبا  األكثر  العقارب  طول  وصل  بينما 
 »Jaekelopterus rhenaniae « من نوع
واحدة  تعد  حيث  مرت،   2.5 من  أكثر  إىل 
البحرية  املفرتسة  الحيوانات  أكرب  من 
الصخور  يف  اإلطالق  عىل  املوجودة 

املتحجرة يف أسرتاليا.

تلغي حفل زفافها وتركض 
بفستانها األبيض لجمع التبرعات !

رغم أنهما فازا بجائزة كبرية، تقدر بـ 105 ماليني جنيه 
إسرتليني )130 مليون دوالر أمريكي( قبل 7 أشهر، غري 
وسط  اآلن،  حتى  يتغري  لم  املتواضع  حياتهما  نمط  أن 

دهشة الكثري من األصدقاء.
ستيف  يزال  ال  الربيطانية،  »الصن«  صحيفة  فبحسب 
عاماً(،   41( لينكا  وزوجته  عاماً(،   42( طومسون 
يعيشان يف منزلهما املتواضع، مع أطفالهما الثالثة، رغم 

أنهما دخال عالم األثرياء بثروة كبرية نسبياً.
ولم يطرأ أي تغيري عىل حياة ستيف، سوى رشائه سيارة 
فان مستعملة، يف حني اشرتت زوجته سيارة اقتصادية. 
الزوجني  رغبة  عدم  من  حريتهم  عن  أصدقاء  وأعرب 
املراهقني،  ابنيهما  أن  خاصة  أكرب،  منزل  إىل  باالنتقال 

يتشاركان نفس غرفة النوم.

حتى 130 مليون دوالر لم تغير حياتهما!

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

مواقيت ال�صالة

االربعاء    8  تموز  2020   العدد  2372  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

م . الليل  

3 :17

12 :7
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) نور عىل نور (

ينقل ثورًا بسيارته الصغيرة المكشوفة !
عطلة  يف  املركبات  سائقو  عاش 
موقفا  املايض  األسبوع  نهاية 
غريبا يف طريق بمنطقة كامارغ 
ثور  نقل  يف  يتمثل  الفرنسية، 
مكشوفة  صغرية  بيجو  بسيارة 

لم  لكن  الخلفي،  جزئها  يف  يقبع 
أم  حقيقيا  الثور  كان  إن  يتبني 
تمثاال. سيارة صغري تحمل ثوراً، 
الواقعية  القصص  إحدى  هي 
التواصل  وسائل  حركت  التي 

االجتماعي يف نهاية هذا األسبوع 
من  العديد  قام  حيث  بفرنسا، 
السبت  يوم  اإلنرتنت  مستخدمي 
يف  سيارة  سائق  بتصوير  املايض 
املوقع  تحديد  يتم  )لم  كامارغ 
يقود  وهو  اآلن(  حتى  بالضبط 
مكشوفة،  صغرية  بيجو  سيارة 
 France Bleu Gard  ( بحسب 

)Lozère
السائق لم يكن وحيًدا يف سيارته، 
بل  املتداول،  الفيديو  يوضح  كما 
يشغل  يف  مربوط  ثور  هناك  كان 
أي  إبداء  دون  من  الخلفي  املقعد 

انزعاج، يف الرحلة.
اإلنرتنت  مستخدمي  بعض 
الثور  يكون  أن  فرضية  رجحوا 
ثورا  وليس  تمثال،  عن  عبارة 
فيديو  مقطع  يف  ولكن  حقيقيا، 
 ،actu.fr آخر عثر عليه يف موقع 
اليمني  إىل  رأسه  يحرك  الثور  بدا 

.)bfmtv( بحسب

عقارب بحرية عمالقة بطول 2.5 متر !

ألعاب نارية تحول غابة إلى رماد !

كان من املقرر أن تحتفل الربيطانية ترييس ستانيل من شريوود يف 
العائلة  أفراد  من   50 مع  زفاف  بحفل  كريغ  وخطيبها  نوتينغهام، 
واألصدقاء، إال أن فريوس كورونا حال دون ذلك وقررا التأجيل عاماً 
املقرر  اليوم  يف  األبيض  فستانها  ترييس  ارتدت  ذلك  ومع  كامالً. 
وشاءت أن تركض لتجمع األموال الثنتني من الجمعيات الخريية 

األقرب إليها.
العدائني  عالم  عن  البعيدة  ترييس  قطعتها  كيلومرتات  خمس 
بسبب متالزمة األلم العضيل الليفي املتفيش وهشاشة العظام 
والورك االصطناعي لكنها تمكنت من إكمال التحدي بالرغم من 
أن  إىل موقع »مرتو«: »مع  الصحية وقالت يف حديث  ظروفها 
زواجنا كان مقرراً يف يونيو قررنا إلغاءه قبل أسبوع فقط من 
لألسباب  القرار  اتخذنا  أننا  املنزيل. وقد شعرنا  الحظر  فرض 
الطريقة  أن  أدركنا  وقد  لنا.  يؤذن  لم  ألنه  وليس  املناسبة 

األفضل لنظهر محبتنا لآلخرين تقيض بأال نعرضهم للخطر«.
أنها  إال  التأجيل  قرار  اتخاذ  صعوبة  بمدى  تقر  ترييس  أن  ومع 
الزفاف لتقطع مسافة 5 كيلومرتات بني  استفادت من فستان 
كوينز  نوتينغهام  ومركز  كريغ  مع  إليه  ذهبت  تأهيل  مركز 
الطبي حيث توفيت أمها. وتمكنت من جمع مبلغ 1150 جنيه 

إسرتليني.

مشاركة واسعة
 برالي التوك توك في سريالنكا

في الـ 79 عاما يجتاز امتحان الثانوية رغم »كورونا« 

أفريقي جائع في ايطاليا 
يشوي قطًا ليأكله!

شكا رجل مرصي من طوله الفارع 
عقب،  عىل  رأسا  حياته  قلب  الذي 
أقرانه،  مثل  العيش  من  وحرمه 
زال  ما  قامته  طول  أن  وكشف 
يتزايد ويسبب له مشكالت جمة ألن 

مقاساته ال تباع يف املحالت.
وقال محمد شحاتة، أطول رجل يف 
املناسب  املقاس  يجد  ال  إنه  مرص، 
املالبس  محالت  يف  بسهولة  له 
يقوم  يرتديه  ما  وكل  واألحذية، 
بتفصيله، الفتا إىل أن تكلفة تفصيل 
إىل 500 جنيه،  الواحد تصل  الحذاء 
 1000 الجلباب  تفصيل  وتكلفة 
جنيها   16 يساوي  )الدوالر  جنيه 

تقريبا(.
برنامج  مع  لقاء  خالل  وتابع 
»أحالم مواطن«، املذاع عرب فضائية 
»املحور«: »عمري ما لبست قميص 
ألن  الناس،  باقي  زي  وبنطلون 
زي  ألبس  ونفيس  صعب،  مقايس 
أنه ظهر  إىل  الناس بسهولة«، الفتا 
يساعده  حتى  برنامج  من  أكثر  يف 
أحد، ولكن كل ما كان يحصل عليه 

هو مجرد وعود فقط دون تنفيذ.
أن  »الرشوق،   ملوقع  وفقاً  وأضاف 
شقيقته تعاني من نفس مرضه، ولكن حالتها أصعب حيث تعاني من أمراض 

أخرى كوجود مياه عىل الرئة، ومشاكل يف الكىل.
وتابع: »طويل مرتان و40 سنتيمرت، وما زال طويل يزداد باستمرار بسبب خلل 
هرمونات جسدي، ما يتسبب يل يف انحناء ظهري ومتاعب يف عمودي الفقري، 
إضافة إىل صعوبة تأديتي ألي عمل، وعدم قدرتي عىل الحركة والقيام باملجهود 
بسهولة، وكل هذا عكس ما يعتقد الناس بأن فرداتي البدنية والصحية هائلة 

وتجلب يل السعد«

واسعة من مالك هذه  بمشاركة  توك يف رسيالنكا،  التوك  رايل  يومني  وملدة  أقيم مؤخراً 
السيارات أو الدراجات ثالثية العجالت، كما حظي بإعجاب منقطع النظري من مستخدمي 
شبكات التواصل االجتماعي.وإذا كانت السباقات العادية تتميز برسعة األداء، فإن سباق 
التوك توك له معايري مختلفة، حيث أقيم يف طرق وعرة داخل الغابات التي لم تخل أيضا 
من بعض املستنقعات.وشهد السباق انفجار عجالت أغلب السيارات املشاركة وانقالب 

بعضها وتعطل محركات بعضها اآلخر، ما أضفى 
صبغة كوميدية عليه.

طوله متران و40 سم 
ويزداد باستمرار!

قرر أحد أساتذة تعليم القفز باملظلة، أخرياً، تحويل واحدة من أفكاره الجريئة إىل 
أريكته وهو يشاهد  أثناء جلوسه عىل  بمظلته عىل األرض  واقع معاش، هابطاً 
بصنع  برتكيا،  أزمري  من  عاماً   29 البالغ  كافال،  حسن  بهدوء.وقام  التلفزيون 
أريكة جلدية حمراء وصلها بمظلة وعجالت مضيفاً مصطبة ومصباحاً وتلفزيوناً 
إىل الديكور.وهبط معلم القفز املظيل يف أولودنيز جنوب غربي تركيا يف الثاني من 
فيلم فيديو، فيما كان أصدقاؤه  البهلوانية يف  الحركة  تلك  يوليو. وقام بتصوير 
يدفعون به عن حافة التل قبل أن تتحول األريكة إىل أريكة محمولة جّواً، وسط 
تصفيق املشاهدين.وما إن أصبح يف السماء، حتى خلع كافال حذاءه. ثم أشعل 
الصور  مسلسل  من  حلقة  يشاهد  جلس  ثم  األعىل  يف  كامريا  وعليه  التلفزيون 
ربطه  عدم  من  الرغم  عىل  بالخوف  يشعر  لم  إنه  جريي«قال  أند  »توم  املتحركة 

حزام األمان، فقد وثق به أصدقاؤه وتم األمر عىل خري ما يرام.
وفيما البحر يتماوج من تحته عىل ارتفاع آالف األقدام، كان يمكن رؤية كافال 
يف  أنه  لو  كما  مقرمشة  بطاطا  ويتناول  قنينة  من  أحياناً  العصري  يرشب  وهو 
منزله.وقد علق كافال بعد ذلك بالقول: »انتابني شعور جيد وكنت مرتاحاً«، وذلك 

بعد هبوطه بسالم عىل األرض، ويف يده البطاطا املقرمشة.

يقفز بالمظلة مسترخيًا على 
أريكته ويتابع برامج التلفاز !

حظي رجل مغربي مسن في التاسعة والسبعين من عمره، بثناء وإعجاب واسعين بعدما ظهر في صورة وهو يجتاز امتحان 
البكالوريا )الثانوية العامة(، رغم الظروف االستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.


