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عملية خاطفة تقرع أجراس المقاومة في العراق 
وتعيد »سيناريو 2011«

الكاظمي »َينزلِق« في منحدر جديد

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
انتكاسة عسكرية جديدة تتعرض لها القوات 
األمريكي�ة املختبئة يف قواع�د محصنة داخل 
األرايض العراقي�ة، ع�ى الرغ�م م�ن الرفض 
الش�عبي املتصاعد له�ذا التواجد غ�ري املربر، 
الس�يما بعد صدور قرار برملاني حاس�م ُيلزم 
حكوم�ة مصطف�ى الكاظم�ي بالعم�ل عى 
إخالء العراق من أية قوة أجنبية سواء أكانت 

أمريكية أم غريها.
ويف عملي�ة خاطفة، أقدم�ت مجموعة رجال 
»يؤمن�ون برضورة املقاومة وط�رد املحتل«، 
عى اس�تهداف رت�ل تابع للق�وات األمريكية، 
مس�اء الس�بت امل�ايض )11 تم�وز 2020(، 
مؤلف من ش�احنتني كانتا تحمالن مواد دعم 

لوجستي ومركبات عسكرية.
وتبعث هذه العملية النوعية برس�الة مشفرة 
إىل الواليات املتحدة، مفادها: »العراقيون هم 
رجال املقاومة، ولن يرضوا لبلدهم أن يصبح 
مرتعاً للقوات املحتلة«، وهو أمر ُينذر بتكرار 
سيناريو 2011 عندما أذاقت فصائل املقاومة 
االحت�الل األمريكي م�رارة الهزيمة، وأرغمته 
عى االنسحاب من األرايض العراقية، حسبما 

ي�رى مراقب�ون.
األمن�ي  املس�ؤول  أك�د  الس�ياق،  ه�ذا  ويف 
للمقاوم�ة اإلس�المية كتائب ح�زب الله أبو 
ع�ي العس�كري، أن “قرار إخ�راج األمريكان 
ال رجع�ة في�ه، وال تس�اهل وال تجزئ�ة، ولن 
أو  األمري�كان  يطم�ن  أن  أح�د  يس�تطيع 
العراقي�ني”،  إرادة  يلت�ف ع�ى  أو  يحميه�م 
املقاوم�ة  اس�تمرار  “رضورة  ع�ى  مش�دداً 
بالضغ�ط الس�يايس والعس�كري واإلعالمي 

واألمني”.
ودعا العسكري يف تغريدة له اطلعت »املراقب 
الجهوزي�ة  “رضورة  إىل  عليه�ا،  العراق�ي« 

التامة للعمل العس�كري الواسع حتى يرضخ 
ه�ؤالء القتلة إىل إرادة الش�عب”، مس�تدركاً 
بالقول: »إنهم ال يفهمون إال لغة القوة وكرس 
اإلرادة ونحن لها، وسنخرج منترصين بعون 

الله«.
وصوت مجلس النواب خالل جلسة استثنائية 
عقده�ا يف الخامس من كانون الثاني املايض، 
عى ق�رار ُيلزم الحكومة بالعم�ل عى إخراج 
الق�وات األجنبي�ة م�ن الع�راق، ومنعها من 
اس�تخدام أرايض البالد وس�مائها لتنفيذ أية 

عملية عسكرية.
وعمدت الواليات املتحدة إىل استغالل نفوذها 
»أدواته�ا«  وتحري�ك  الع�راق،  يف  الس�يايس 
املتمثل�ة بق�ادة سياس�يني ملن�ع تنفي�ذ هذا 
الق�رار، املدعوم بإرادة ش�عبية رافضة لبقاء 
القوات األمريكية ع�ى األرايض العراقية، من 
خ�الل تظاهرات مليونية حاش�دة ش�هدتها 
بغداد، صدح املشاركون فيها بأعى أصواتهم 

ضد »االحتالل« ووجوب املقاومة ضده.
وتض�ع عملي�ة اس�تهداف الرت�ل األمريكي، 
الكاظم�ي وحكومته أمام »م�أزق جديد«، يف 
كيفية تربير الواقعة أمام إدارة دونالد ترامب، 
الس�يما بع�د ورود أنباء عن تعه�د الكاظمي 
ب�«حماية« القوات األمريكي�ة املتواجدة عى 
األرايض العراقية، قبل إجرائه الزيارة املرتقبة 
إىل الوالي�ات املتحدة، وفقاً ملصادر سياس�ية 

واسعة االطالع.
ويقول املختص بالشأن األمني صباح العكيي 
ل�«املراق�ب العراق�ي«، إن »عمليات املقاومة 
ض�د املحت�ل ه�ي تعبري ع�ن رفض الش�عب 
العراقي لتواجد أي جندي أمريكي عى أرايض 
البالد«، معترباً أنها »تبعث برسالة ملن يحاول 
التس�ويف واملماطل�ة لتحويل قضي�ة تواجد 
الق�وات األمريكي�ة املحتل�ة بأنه�ا خاضع�ة 

للتفاوض واالتفاق«.

ويضي�ف العكي�ي أن »ه�ذا األم�ر مرفوض 
بش�كل قاطع وعى الحكومة االلت�زام بقرار 
الربمل�ان الذي خ�رج ممثالً عن رأي الش�عب 

العراق�ي بع�د التظاهرات املليوني�ة الرافضة 
للتواجد األمريكي«. ويرجح العكيي أن »تشهد 
ه�ذه العمليات تصاع�داً للضغط عى الجانب 

األمريكي الذي ال يعرف إال لغة القوة«، مؤكداً 
يف الوقت ذاته رضورة » إعادة سيناريو 2011 

وصعود الخط البياني لعمليات املقاومة« .
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إيران تعلن اعتقال »عمالء« للمخابرات 
األجنبية جنوب شرق البالد

مخاوٌف إسرائيليٌة من مخاطِر الضم 
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د النائب عن كتلة صادق�ون النيابية محمد كريم، امس 
االثن�ني، ان االمريكان غري جادين باالنس�حاب من العراق، 

ويسعون للبقاء اطول مدة ممكنة.
وقال كري�م يف ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي« 
ان »االمري�كان يعت�ربون الع�راق نقط�ة ارتكاز رئيس�ية 
للحف�اظ عى مصالحهم بمنطقة الرشق األوس�ط , فضال 
عن مواجهة عدوهم يف املنطقة الجمهورية اإلسالمية التي 

تمتلك من قوة املواجهه معهم«.
وأض�اف انه »ال وجود أي رغبة المريكان باالنس�حاب من 
العراق وهم يحاولون البقاء عى موضع قدم باملنطقة وان 
محاوالته�م عديدة من حيث اتباع أس�لوب املماطلة وخلق 
الحجج ويربرون وجودهم بصور متعددة مثل مش�اركتهم 
يف ق�وات التحال�ف الدويل وحج�ة تدريب الجي�ش العراقي 

وحماية السفارة«.

نائب: االمريكان غير جادين 
باالنسحاب من العراق

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت حرك�ة التغيري الكردي�ة املعارضة، امس 
االثنني، عى رضورة اجراء اصالحات واس�عة يف 

حكومة كردستان.
وقالت الحركة يف بيان تابعته »املراقب العراقي« 
انه ان » األزمات السياسية واالقتصادية واملالية 
التي يشهدها اإلقليم سببها االدارة غري الكفوءة 
وغياب العدالة وانتش�ار الفساد خالل السنوات 
اج�راء  رضورة   »: ع�ى  مش�ددة   ، املاضي�ة« 
االصالحات يف مختلف القطاعات واحداث تغيري 

عام وشامل«.
ودع�ت الحرك�ة »حكوم�ة االقلي�م اىل االلتزام 
بمضم�ون بي�ان مجل�س ال�وزراء ال�ذي صدر 
بتاري�خ 21 حزيران 2020 وال�ذي نص عى ان 
استقطاع الرواتب سيكون لشهر واحد، اضافة 
اىل االلت�زام الت�ام بجميع الوع�ود التي قطعتها 

للمواطنني ».
واش�ارت اىل »رضورة اج�راء اصالح�ات أولية 
وأساس�ية يف قط�اع النف�ط والغاز وال�واردات 
الداخلي�ة واملناف�ذ واملعاب�ر الحدودي�ة وفرض 
، اضاف�ًة اىل رضورة االتف�اق م�ع  الرضائ�ب 
الحكوم�ة االتحادي�ة والتزام الطرف�ني بجميع 

الحقوق والواجبات املرتتبة عليهما«.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�دت اللجنة املالي�ة النيابية، امس 
االثن�ني، ان 11 منفذاً غري املس�يطر 
الب�رصة  يف  الحكوم�ة  م�ن  عليه�ا 
وكردس�تان. وق�ال عض�و اللجن�ة 

ترصي�ح  يف  حم�ه  احم�د  النائ�ب 
صحف�ي تابعته »املراق�ب العراقي« 
»أح�د عرش منفذا حدوديا يف البرصة 
ومثلها يف إقليم كردستان العراق هي 
خارج س�يطرة الدول�ة وال أحد يعلم 

ما يدور فيها، السيما أن حجم الهدر 
فيه�ا يق�در بنح�و تس�عة مليارات 
دوالر س�نويا« . وبخص�وص تالعب 
مزاد العمل�ة يف االموال لفت حمة اىل 
أن »مزاد العملة يبيع نحو 60 مليار 

دوالر س�نويا لرشاء البضائع، اال انه 
بال مراقبة وال توجد رشوط السترياد 
البضائ�ع ما يجع�ل اله�در يصل يف 
االسترياد ملليارات الدوالرات التي هي 

من حق الشعب«.

المالية النيابية: 11 منفذًا في البصرة وكردستان خارج نطاق السيطرة

حركة التغيير الكردية 
تدعو الجراء اصالحات 

في كردستان
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
يب�دو أن حكومة الكاظمي م�رصة عى إثارة 
األزم�ات م�ن أج�ل غض نظ�ر املواط�ن عما 
يحدث من إخفاقات يف سياس�ته االقتصادية 
واملالية , فهو يس�عى الحتكار الس�لطات بما 
فيها الس�لطة الترشيعية حتى يكون الشاغل 
األول لوس�ائل اإلعالم, فقضي�ة تجديد عقود 
رشكات الهات�ف النق�ال العامل�ة يف الع�راق 
دون تنظي�م م�زادات وإرشاك رشكات أخرى 
للمنافس�ة يف الس�وق العراقي ه�ي مخالفة 
دس�تورية ويب�دو أن هن�اك صفق�ات تحت 

الطاولة اليعلم عنها أحد.
لجان برملاني�ة طالبت الكاظمي بإيقاف قرار 
التمدي�د وإال س�تكون هن�اك ش�كوى ض�ده 
لدى القض�اء العراقي ك�ون العملية مخالفة 

دستورية , لكنها مرت برضا الكاظمي . 
الربملان م�ن جهته هدد  بفتح ملفات فس�اد 
هيئ�ة اإلع�الم واالتص�االت ورئي�س الجهاز 
التنفيذي الس�ابق للهيئة صفاء الدين ربيع ، 
فيما أعرب نواب  عن اس�تغرابهم من تجاهل 
الحكوم�ة وهيئ�ة النزاه�ة أو التغ�ايض عن 
فس�اد أرشف الده�ان رئيس مجل�س األمناء 

السابق.
قانونيون أكدوا  أنه بموجب عقود الرتاخیص 
الت�ي منحت لتل�ك الرشكات فإنھ�ا ملزمة يف 
غض�ون س�نتین م�ن تأري�خ توقی�ع العقود 
بطرح قیمة تلك الرشكات عى االكتتاب العام 
يف س�وق العراق لألوراق املالیة وفسح املجال 

أمام الجمھور للمشاركة يف رأس املال.
وبعیدا عن الرقابة تم تقییم كل رشكة بأرقام 
ال توازي إال نس�بة 25 % من القیمة الحقیقیة 
وبمبل�غ إجم�ايل يص�ل إىل أكث�ر من تس�عة 
ملیارات دوالر م�ن أجل التهرب من الرضائب 

وعدم عرض القيمة الحقيقية لتلك الرشكات 
لالكتتاب يف س�وق العراق لألوراق املالية.

مختصون يش�ريون إىل أهمي�ة تفعيل املنافع 
االجتماعية من قب�ل رشكات الهاتف كرشط 
لتجدي�د عقودها من أجل التخفيف عن كاهل 
الحكوم�ة يف تل�ك املش�اريع , لك�ن مافي�ات 
الفس�اد املرتبطة باألحزاب دائما تعرتض عى 
محاس�بة تلك ال�رشكات وتقف حجر عثرة يف 
تس�ديد ديونها , وهناك تالعب بالرخص التي 

تعمل بها وبعلم هيئة اإلعالم واالتصاالت.
تفاصيل اوسع صفحة 3

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
اللج�ان التحقيقي�ة، لعبة جدي�دة يخوضها 
خ�الل  م�ن  والربمل�ان  الحكوم�ة  قطب�ا 
الكت�ل  تمارس�ها  سياس�ية  اس�تعراضات 
والرئاس�ات، تدع�ي فت�ح ملف�ات الفس�اد 
القديم�ة، والت�ي ت�م إخفاؤه�ا م�ن قب�ل 
العتب�ارات سياس�ية وتوافقي�ة مبني�ة عى 

مصالح شخصية.

كت�اب وإعالميون اعتربوا أن عملية تش�كيل 
فس�اد  بملف�ات  جدي�دة  تحقيقي�ة  لج�ان 
س�بق أن تم التحقيق بش�أنها، هي محاولة 
امل�آيس  ع�ن  الش�ارع  غض�ب  المتص�اص 
الت�ي يعيش�ها، مس�تبعدين أن تتوصل تلك 
اللج�ان إىل الفاس�دين وتحيله�م إىل املحاكم 

ملحاسبتهم.
وعى الرغم من أن تسويف أعمال التحقيقات 

التي تجريها اللجان املختصة سواء التنفيذية 
أو الترشيعية ونتائجها لم تظهر للمأل وغالبا 
ما يتم التنصل عن عملها، بس�بب التوافقات 
السياس�ية التي تطغى عى املشهد السيايس 
يف الع�راق، وال�ذي م�ن خالله عمل�ت الكتل 
السياس�ية ع�ى إرض�اء بعضه�ا البعض يف 
التحقيق�ات وع�دم املس�اس بأي مس�ؤول 
حكوم�ي أثب�ت فس�اده خصوص�ا إذا كان 

ذل�ك املس�ؤول ينتمي إىل جهة سياس�ية لها 
ثقله�ا النيابي، إال أن الفرتة األخرية ش�هدت 
قيام بعض النواب والكتل السياس�ية بإعادة 

التحقيقات التي اُغلقت مسبقا إىل الواجهة.
وش�كلت هيئة رئاس�ة الربملان مؤخرا لجنة 
للتدقي�ق بعق�ود وزارة الكهرب�اء من�ذ عام 

2006 وحتى 2020. 
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هيئة االعالم واالتصاالت وشركات الهاتف 
النقال: »الدوالر يجمعنا«

»اللجان التحقيقية«..واجهة الحكومات 
للتهرب من المسؤولية  المراقب العراقي/بغداد...

أكدت لجنة الصح�ة النيابية، امس األحد، ان املصابني 
بفاي�روس كورونا يفضلون البق�اء يف املنازل بدالً من 

الذهاب اىل املستشفيات.
وق�ال عضو اللجنة النائ�ب غايب العمريي، يف ترصيح 
»مع�دالت  إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه  صحف�ي 
اليومي�ة ت�زداد كلم�ا زادت الفحوص�ات  االصاب�ات 
ويمكن ان نصل اىل اكثر من 5 آالف حالة اصابة يومياً 
لو حدث تطور س�مح بمضاعفة معدلها الحايل البالغ 
10 االف يومياً«، الفتا إىل أن »حاالت كثرية ما تزال غري 
مكتش�فة فضال ع�ن وجود حاالت أخ�رى مصابة وال 

تراجع املراكز الصحية وتفضل البقاء يف بيوتها«.
واض�اف أن »إعادة فرض الحظر الش�امل واس�تمرار 
الجزئ�ي ل�ن تجدي نفع�اً يف الحد م�ن الحركة وتفيش 
الوباء ألن الحظر املطبق امني وليس صحياً« مشريا إىل 
أن »املرحل�ة الحالية ال ينفع معها اي قرار من قرارات 
الحظر ما لم يتم االلتزام باالجراءات الوقائية والتباعد 

االجتماعي«.
وتابع العم�ريي أن »فريوس كورونا قد تفىش يف البالد 
وه�ذا االمر اصب�ح واضحا ل�وزارة الصح�ة ومنظمة 
الصحة العاملية، إال أن وزارة الصحة ما تزال مسيطرة 

عى املوقف لغاية االن رغم خطورة املرحلة«.

المراقب العراقي/بغداد...
اكد تحال�ف الفتح، اليوم االثنني، ان الناطِق باس�ِم القائد 
العام للقواِت املسلحة يضلل الراي العام بترصيحاته حول 

االعتداء عى املتظاهرين املطالبني بحقوقهم الدستورية.
وقال املتحدث باس�م التحالف احمد االسدي يف بيان تابعته 
»املراق�ب العراقي« »َتَفاَجأْن�ا كما تَفاَجأ غالبيُة الش�عِب 
العراق�ي من ترصيِح الناطِق باس�ِم القائد الع�ام للقواِت 
املسلحة حول االعتداء عى املتظاهرين املطالبني بحقوقهم 
الدس�تورية يوم األحد«، مبينا ان »الناطق الرس�مي سوغ 
ذلك االعت�داء عى املتظاهري�ن ومنعهم من دخ�ول بغداد 

بحجة مخالفة رشوط السالمة الصحية«.
واضاف االس�دي، انه »ال يخفى ع�ن الجميع برقية املركز 
الوطني للعمليات، الص�ادرة قبل وصولهم بيوم ، إذ توجه 
بمن�ع دخ�ول املتظاهرين اىل بغداد، مما يعن�ي أن الناطق 

باس�م القائد العام يعطي معلومات غ�ري حقيقية ، وذلك 
يكش�ف عن ني�ة مبيتة لالعتداء عليهم م�ن جهة ، وخداع 

الرأي العام من جهة أخرى«.
 ودع�ا االس�دي القائ�د الع�ام إىل »متابع�ة الترصيح�ات 
الصادرة باس�مه«، مطالبا اياه »برضورة توجيه األجهزة 
األمني�ة املعنية باحرتام الحق�وق الدس�تورية للمواطنني 
وإجراء تحقيق فوري وش�فاف بما ج�رى من اعتداء عى 
املتظاهرين الس�لميني من ضحايا النظ�ام البائد املطالبني 

بحقوقهم«.
يذك�ر ان املتح�دث باس�م القائد الع�ام للقوات املس�لحة 
يحيى رس�ول، اك�د ان الق�وات األمني�ة ملتزم�ة بحماية 
الحق الدس�توري بالتظاهر السلمي، والقائد العام للقوات 
املس�لحة لن يتوانى عن فتح تحقيق يف أي اعتداء يتعرض 

له املتظاهرون السلميون.

الصحة النيابية: بعض المصابين بكورونا 
يفضلون البقاء في المنازل

تحالف الفتح: الناطق باسم القائد العام 
يضلل الراي العام 

6
حيدر أحمد يقترب من نفط الوسط
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املراقب العراقي/ دياىل...
عثرت قوات الحشد الشعبي، امس االثنني، عىل مضافة ودار اسرتاحة وزورقني 

لجماعات داعش االجرامية يف ناحية جلوالء شمال رشق دياىل.
وقال إعالم الحش�د، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، إن »قوة من 
اللواء 110 يف الحش�د الشعبي عثرت، صباح امس، عىل مضافة ودار اسرتاحة 

وزورقني ل داعش يف الطبج عىل اطراف جلوالء شمال رشق دياىل«.
والجدير بالذكر أن القوات األمنية وقوات الحشد الشعبي بارشت، امس االثنني، 

باليوم الثالث من عمليات »أبطال العراق الرابعة« يف دياىل.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية 
التابع�ة ل�وزارة الداخلي�ة، االثن�ني، ع�ن إحب�اط 
مخط�ط ارهاب�ي الس�تهداف املواطن�ني يف بغداد، 
بعملي�ات انتحارية.وقال بيان لالس�تخبارات تلقت 
»املراق�ب العراقي« نس�خة منه إن »مف�ارز الوكالة 
تمكن�ت من تنفيذ رضبة نوعي�ة لعصابات داعش يف 
حزام بغ�داد وتحديدا ضمن قاط�ع ابو غريب تم من 

خاللها افشال مخطط الستهداف تجمعات املواطنني 
داخل العاصمة بعمليات انتحارية«.

واض�اف البيان أنه »تم مداهمة احدى اوكارهم وقتل 
خمسة قياديني منهم كانوا يرتدون احزمة ناسفة«، 
موضح�ا انه »اثن�اء العملية انفجر اح�د االنتحاريني 
عىل قوة الفريق التكتيكي التابع لوكالة االستخبارات 
مم�ا ادى اىل استش�هاد ضاب�ط ومنتس�ب واصاب�ة 

خمسة اخرين«.

رفحاء والحشد 
والهاشمي وكركوك

إصبع عىل الجرح ..  

من يتاب�ع اإلجراءات املتخذة من قب�ل رئيس الوزراء 
مصطف�ى الكاظمي من�ذ توليه الس�لطة وحتى اآلن 
يجد نفس�ه أمام لعبة الِختّيالن و)الثعلب فات وبذيله 

سبع لفات(. 
يب�دو أن الصحف�ي مصطفى الكاظمي اس�تفاد من 
س�ت سنني قضاها يف رئاسة املخابرات العراقية التي 
س�محت له بحري�ة الحركة واالتص�ال والتواصل مع 
جهات مخابراتية دولية وبالخصوص األمريكية  دون 
س�ائل أو مجيب وال حس�يب أو رقيب ف�كان ما كان 
من الخارطة الدراماتيكي�ة »ولعبة الهات وخذ واّلتي 
والُّتيا وجر الحبل« التي أوصلته إىل رئاس�ة الحكومة 
برضا الش�يعة الرافضني وصمت الحش�د الصارخني 
وتغليس الس�نة املعنيني وكما يريد الكرد البارزانيون 
والباحثون ع�ن وطن هجني وال ه�م يحزنون ، ففي 
روات�ب  تعطل�ت  الرئي�س  لرئاس�ة  األول  األس�بوع 
املتقاعدين فأطل علينا يف دائرة التقاعد وكانت واقعة 
أخيه عماد ليس لوقعتها مثيل حيث أبلغه أنه ليس له 
بل للناس أجمعني وخرج منهم مرفوع الجبني ليكون 
بعدها قط�ع روات�ب املتقاعدين ومحتج�زي رفحاء 
فيزور هيئة الحش�د الش�عبي ويرت�دي قميصهم ثم 
يداهم أحد فصائله�م ويعتقل رجالهم واحتار الناس 
والكتّ�اب واملتابع�ني ع�ن أي املوضوع�ني يكتبون أو 
يتابع�ون وكان ما نعلم وال ما نعل�م وتعلمون وما ال 

تعلمون . 
 يخ�رج اإلّمعة األجري غيث التميمي ع�ىل قناة الحرة 

ليعل�ن أن�ه تواص�ل مع هش�ام 
أن�وي  كن�ت  ال�ذي  الهاش�مي 
كتابة مقال ع�ن اغتياله فأّجلتُُه 
ألس�باب ال يعلمه�ا إال الل�ه وأنا 
وصديق�ي، نع�ود لألج�رب غيث 
التميم�ي فيقول إن�ه أبلغه بأنه 
مهدد من أحد فصائل الحش�د ثم 
بعد ساعتني أو ثالث ساعات يتم 
اغتيال الهاشمي قرب بيته ورغم 

إفص�اح ش�قيقه أنه تلق�ى تهديدا 
من تنظيم داعش اإلرهاب�ي بالتصفية ورغم اعرتاف 
داع�ش بقيامه�م بعملي�ة القت�ل إال أن املأبون غيث 
ينعق وحيدر املال يبك�ي ودجلة تنهق والرشقية تنبح 
و مذيع�ة قناة الحدث والعربي�ة تذرف الدموع وتؤكد 
يف نرشاته�ا أن فصائل تابعة إلي�ران قامت باالغتيال 
والسفارة األمريكية تستنكر وتشجب وتعّزي وتحزن 
وتعل�ن وقوفها م�ع مصطفى الكاظم�ي يف الوقوف 
بوجه امليلش�يات املواليه إليران وأصابع االتهام توجه 

إىل كتائب حزب الله شاُءوا أم أبوا .
 س�خط وغضب عارم واس�تنكار محيل ودويل لعملية 
االغتي�ال الت�ي نس�تنكرها جميعا وأل�ف كال لتكميم 

األفواه بالقتل والدماء .
  ترصيح�ات س�اخنة جدا جدا م�ن الكاظمي بحرص 
الس�الح بيد الدولة وبني هذا السخط والغضب العارم 
والف�وىض يوع�ز مصطف�ى الكاظمي إىل بيش�مركة 
البارزان�ي بالدخول إىل كركوك  وم�ا أدراك ما كركوك 
التي ضحى أبناء الشهيد أبي مهدي املهندس بدمائهم 
م�ن أج�ل تحريرها، املهندس والذي لم نُس�مِّ ش�ارع 
املط�ار باس�مه وال حتى س�احة أو زقاق ال�ذي لواله 
وحش�ده األبطال ملا بقي لدينا مط�ار وال طائرات وال 

دولة. 
ختام�ا نقول للس�يد مصطفى الكاظم�ي نحن وأنت 
والع�راق  وم�ن أجل�ك وأجلن�ا وأجل الع�راق بحاجة 
للتأني وإعادة النظر واالس�تعاذة بالله من الشيطان 
الكبيييييي�ري ورحم الله الهاش�مي وغفر له ورحمنا 

وإياكم وهو خري الراحمني.

منهل عبد األمري المرشدي 

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
اللج�ان التحقيقي�ة، لعب�ة جدي�دة يخوضه�ا قطب�ا 
الحكوم�ة والربملان من خالل اس�تعراضات سياس�ية 
تمارسها الكتل والرئاسات، تدعي فتح ملفات الفساد 
القديمة، والتي تم إخفاؤها من قبل العتبارات سياسية 

وتوافقية مبنية عىل مصالح شخصية.
كت�اب وإعالمي�ون اعت�ربوا أن عملي�ة تش�كيل لجان 
تحقيقية جديدة بملفات فس�اد س�بق أن تم التحقيق 
بش�أنها، ه�ي محاولة المتصاص غضب الش�ارع عن 
املآيس التي يعيشها، مستبعدين أن تتوصل تلك اللجان 

إىل الفاسدين وتحيلهم إىل املحاكم ملحاسبتهم.
وع�ىل الرغ�م من أن تس�ويف أعم�ال التحقيقات التي 
تجريها اللجان املختصة سواء التنفيذية أو الترشيعية 
ونتائجه�ا ل�م تظهر للم�أل وغالبا ما يت�م التنصل عن 
عمله�ا، بس�بب التوافق�ات السياس�ية الت�ي تطغ�ى 
ع�ىل املش�هد الس�يايس يف الع�راق، وال�ذي م�ن خالله 
عمل�ت الكتل السياس�ية ع�ىل إرضاء بعضه�ا البعض 
يف التحقيق�ات وعدم املس�اس بأي مس�ؤول حكومي 
أثبت فس�اده خصوصا إذا كان ذلك املسؤول ينتمي إىل 
جهة سياس�ية لها ثقلها النيابي، إال أن الفرتة األخرية 
ش�هدت قيام بعض الن�واب والكتل السياس�ية بإعادة 

التحقيقات التي اُغلقت مسبقا إىل الواجهة.
وش�كلت هيئة رئاس�ة الربمل�ان مؤخرا لجن�ة للتدقيق 
بعق�ود وزارة الكهرباء منذ ع�ام 2006 وحتى 2020، 
لكن املس�تغرب م�ن تل�ك اللجن�ة أن يف عضويتها أحد 
بحس�ب  بالفس�اد  املتهم�ني  الس�ابقني  املس�ؤولني 
ترصيحات نواب يف الربملان، ومن جهة أخرى فقد شكل 
الربملان خالل األيام السابقة لجنة تحقيقية حول عدم 
إنجاز أبنية املستش�فيات التي تبلغ فيها نسب اإلنجاز 
أكثر من 90 باملئة، وهذا األمر أثاره تفيش وباء كورونا 
يقابل�ه نقص يف أبنية املستش�فيات التي من املؤمل أن 

تخصص للحجر الصحي.
ويبدو أن تلك املحاوالت التي تنوي فتح ملفات الفساد 

الخط�رية، س�واء م�ن الحكوم�ة الحالي�ة أو الربمل�ان 
أو الكت�ل السياس�ية ه�ي المتصاص غضب الش�ارع 
العراق�ي، أو إللهائ�ه ع�ن امللف�ات املهم�ة خصوص�ا 
املتعلق�ة بالس�يادة العراقية أو يف مل�ف إخراج القوات 

األجنبية من العراقي.
وتتساءل أوس�اط ش�عبية عن إعادة هذه التحقيقات 
إىل الواجه�ة، وه�ل س�تكون ب�ذات الش�كل الس�ابق 
ودون التم�اس أي نتيجة ع�ىل أرض الواقع؟ وهل هي 
مجرد استعراض س�يايس الهدف منه تحقيق مصالح 

شخصية ضيقة؟.
ويش�هد ع�دد م�ن املحافظ�ات الجنوبية والوس�طى 
احتجاج�ات يومية بس�بب انقطاع التي�ار الكهربائي 

عنها.
ولإلجابة عىل هذه التس�اؤالت ي�رى الكاتب واإلعالمي 
اللج�ان  تش�كيل  »عملي�ة  أن  مرع�ي،  جل�و  ه�ادي 
التحقيقية بملفات الفساد هي أمر إيجابي، لكن تدخل 
األحزاب وإدخاله�ا يف عضويات اللجان التحقيقية هو 

من أفسد املهمة«.
وقال مرع�ي، يف ترصيح ل� »املراق�ب العراقي« إن »ما 
يحص�ل خالل ه�ذه الفرتة هو أش�به بلعبة سياس�ية 
هدفها الحفاظ عىل الكسب الجماهريي وليس الوصول 
إىل نتائج تحقيقية شأنها محاسبة املتورطني بالفساد 
يف امللفات التي شكلت ألجلها لجان يف الفرتة األخرية«.

وأض�اف، أن »الحكوم�ة إن كانت ج�ادة يف العمل عىل 
محاربة الفس�اد فعليها أن تتاب�ع وترشف عىل جميع 
الخط�وات التحقيقي�ة لحمايته�ا م�ن التس�ييس أو 

التزييف«.
وأش�ار، إىل أن »الكتل السياس�ية لم تستسلم بسهولة 
القضائي�ة  الجه�ات  إىل  فاس�ديها  بإحال�ة  وتقب�ل 
والرقابية، وس�تعمل عىل العمل بأساليب أخرى لتربئة 
الفاس�دين التابع�ني له�ا«، معتربا أن »الرض�وخ لذلك 
سيجعل من تلك التحقيقات عملية استعراضية ال غري 

ولم توصلنا إىل نتيجة«.

التوافقات والمحاصصة أركنتها على رفوف النسيان
اللجان التحقيقية.. استعراضات سياسية »للنصب« على الرأي العام

اجهزة  يس���تغل  الفتنة   مش���روع 
ش���خصي  لحزب  وتحويلها  الدولة 
من اجل قمع المطالبين بحقوقهم  
نرف���ض اس���تخدام القم���ع لم���ن 
اوصلك���م لموقع الحك���م  #علمدار 
ال تجرب المج���رب من قارع نظام 
البع���ث ال يخش���ى ارهابكم  فتح 
االعتماد عبر االطلسي ليس بقمع 

ابناء الوسط والجنوب

تــغريدة

المحلل السياسي عباس الموسوي

املراقب العراقي/ بغداد...
حذر النائب املس�تقل باس�م خش�ان، 
امس االثن�ني، من تراجع س�يايس من 
ملف اخ�راج اخراج الق�وات االمريكية 
تح�رك  ع�دم  منتق�دا  الع�راق،  م�ن 
املتك�ررة  االنته�اكات  إزاء  الحكوم�ة 

لسيادة العراق.

تابعت�ه  ترصي�ح  يف  خش�ان،  وق�ال 
»املراقب العراقي« إن “الس�نة واالكراد 
لديهم تمس�ك ببقاء الق�وات األمريكية 
يف العراق، واملش�كلة األكرب هي تراجع 
بع�ض الكت�ل الت�ي طالب�ت بخ�روج 

االمريكان عن موقفها«.
وأضاف ان »هناك كتل سياس�ية تدعي 

يشء وتفع�ل يشء اخر بش�أن الوجود 
األمريكي بالعراق«، الفتا اىل ان »سيادة 
الع�راق مازال�ت منتهك�ة والحكوم�ة 

اليوجد لديها أي اهتمام بهذا الشأن«.
وب�ني ان »الحكومة مطالب�ة بالتحرك 
وعدم البقاء بموقف املتفرج إزاء تكرار 

االنتهاكات األمريكية لسيادة العراق«.

نائب يحذر من »تراخ« سياسي ازاء ملف اخراج القوات االمريكية

االستخبارات تحبط مخططًا إرهابيًا 
الستهداف بغداد بهجمات انتحارية

الحشد الشعيب يضبط مضافة ودار اسرتاحة 
لداعش يف أطراف جلوالء بدياىل

ط 
شري

ال
ين

ألم
ا

الصحة تكشف عن قرب دخول 5 مستشفيات جديدة الى الخدمة

املراقب العراقي/ بغداد...
املش�كلة بخص�وص  النيابي�ة  اللجن�ة  اعلن�ت 
التحقيق ح�ول تعق�ادات وزارة الكهرباء خالل 
الس�نوات الس�ابقة والتي يرأس�ها النائب االول 
لرئي�س الربملان حس�ن الكعبي، ام�س االثنني، 
عن االتفاق عىل خمسة نقاط من بينها مطالبة 
الحكومة بإع�داد رؤية خمس�ية واضحة لعمل 

وزارة الكهرباء.
وق�ال مكت�ب الكعبي، يف بي�ان تلق�ت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه إن »النائ�ب االول لرئيس 
مجل�س النواب حس�ن الكعب�ي ت�رأس، امس، 

النيابي�ة  التحقيقي�ة  للجن�ة  االول  االجتم�اع 
للتدقي�ق والتحقي�ق بتعاق�دات وزارة الكهرباء 
منذ ع�ام 2003 وحتى 2020 وكش�ف الفس�اد 
يف كل تل�ك الس�نوات, بعضوي�ة رٔوس�اء لج�ان 
النف�ط والطاق�ة والنزاهة والخدم�ات واالعمار 
واالقتصاد واالس�تثمار النيابي�ة ورٔييس ديوان 
الرقاب�ة املالي�ة ورٔيي�س هئي�ة النزاه�ة وكالة 

ومدير عام التحقيقات يف هئية النزاهة«.
وبحس�ب البي�ان أن�ه »ج�رى خ�الل االجتماع 
االتف�اق ع�ىل اج�راء زي�ارة العض�اء اللجنة اىل 
مق�ر وزارة الكهرباء واالجتماع مع املس�ٔوولني 

فيه�ا, ع�ىل ان يت�م تزوي�د اللجن�ة التحقيقية 
بكافة تفاصيل العقود واملش�اريع االستثمارية 
والتش�غيلية, وايضا تفاصي�ل القروض املقدمة 
لل�وزارة وجه�ة التخصي�ص ونس�ب التنفي�ذ, 
والطلب من الوزارة ايضا ببيان كش�ف تفصييل 
واالي�رادات  والخاص�ة  الحكومي�ة  بالجباي�ة 
املتحقق�ة للموازن�ة العام�ة وايض�ا كش�وفات 
لقط�اع  االجمالي�ة  بالتخصيص�ات  كامل�ة 
الكهرب�اء، فضال ع�ن مطالب�ة وزارة التخطيط 
بتقدي�م بيانات تفصيلي�ة للمبالغ املخصصة اىل 

قطاع الكهرباء من تنمية االقاليم«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اعترب النائب أسوان الكلداني، امس االثنني، 
م�ن ارجاع ق�وات البيش�مركة واالس�ايش 
اىل املناط�ق املتن�ازع عليه�ا، مش�ددا ع�ىل 
أن�ه سيس�هم باع�ادة مش�هد العن�ف عىل 

املحافظة.
وقال الكلداني، يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »جه�ات سياس�ية تم�ارس 
ضغوط م�ن زم�ن حكومة حي�در العبادي 
الرجاع قوات البيشمركة الكردية اىل املناطق 

املتن�ازع عليه�ا خصوصا يف منطقة س�هل 
نينوى ألسباب سياسية«.

واعترب أن »اعادة القوات الكردية يعني اعادة 
الخروق�ات االمني�ة والتهج�ري واالغتياالت 

والتجاوزات عىل باقي األقليات«.

بعد عقد اجتماعها االول.. لجنة تحقيق عقود الكهرباء تتفق على 5 قرارات

الكلداني: ارجاع البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها سيعيد مشهد العنف فيها

كشف عضو لجنة الرتبية النيابية صفاء الغانم، 
امس االثنني، عن تقديم مقرتح لرئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي إللغاء امتحانات 
الس�ادس اإلعدادي أو تأجيلها إىل 
إشعار آخر، مؤكداً انه ال يمكن 
أداء تل�ك االمتحانات  للطلبة 
يف آب املقبل بناًء عىل قرار 
األخ�ري  الرتبي�ة  وزارة 
وذل�ك يف ظل تزايد أعداد 

اإلصابات بكورونا.
يف  الغان�م،  وأش����ار 
ترصيح لرادي�و »املربد« 
»املراق�ب  وتابعت�����ه 
»املق�رتح  أن  إىل  العراق�ي« 
الذي قدمه للكاظمي يقوم عىل احتس�اب 
املع�دل الرتاكم�ي، فيم�ا لفت إىل ع�زم أعضاء 
اللجن�ة الضغط عىل رئيس الوزراء للخروج  ما 

هذا املأزق الكبري عىل حد وصفه«.

إذاعيترصيح

الرتبية النيابية تقدم مقرتحا بالغاء 
امتحانات السادس االعدادي

 او تأجيلها اىل اشعار آخر 
املراقب العراقي/ بغداد...

أعلن�ت وزارة الصح�ة، ام�س االثن�ني، اس�تمرار وص�ول أجه�زة التنف�س 
االصطناع�ي، فيم�ا أش�ارت إىل أن هن�اك متابع�ة مب�ارشة م�ن الحكومة 
الس�تئناف العم�ل يف املستش�فيات املتوقف�ة، مؤك�دة ق�رب دخ�ول خمس 
مستش�فيات اىل الخدمة.وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجمييل، يف ترصيح 
تابعت�ه »املراقب العراقي« إن »ال�وزارة تعاقدت عىل توف�ري األجهزة الطبية 
الس�يما أجه�زة التنفس االصطناع�ي«، مؤكدا »اس�تمرار وص�ول األجهزة 
تباعا، ليتم توزيعها عىل املستش�فيات الحكومية قريبا«.وأضاف، أن »هناك 
متابعة مبارشة من رئيس الوزراء الس�تئناف العمل يف املستشفيات املتوقفة 
وخاص�ة املستش�فيات ذات ال�٤00 رسي�ر الرتكية واألملانية«.وأش�ار إىل أن 
“عدد املستش�فيات الرتكية 5 ، اكتمال واحدة منها يف بابل وس�يليها دخول 

مستشفى يف كربالء املقدسة إىل الخدمة قريبا«.
ولف�ت إىل »ق�رب االنتهاء م�ن املستش�فيات الرتكية يف محافظ�ات ذي قار 

والبرصة وميسان، فضال عن قرب اكتمال املستشفى األملاني يف النجف«.
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الثالثاء 14 تموز  2020 العدد 2376 السنة العاشرة

اعلن مرصف الرافدين ، عن إطالق رواتب املعينني الجدد 
عىل مالك بعض مديريات الرتبية يف بغداد.

وق�ال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان ، انه “تم رصف 
رواتب املتعينني الجدد عىل مالك بعض مديريات الرتبية 

عن طريق بطاقة املاسرت كارد الدولية”.
وأض�اف البيان أن “ال�رصف جاء بعد وص�ول التمويل 
والتخصي�ص املايل واإلش�عار الخاص به�م اىل املرصف 
ال�ذي ق�ام ب�دوره برف�ع رواتبه�م الكرتوني�ا”، مبين�ا 
أن�ه “بإم�كان املوظفني اس�تالم رواتبه�م يف اي مكان 

يتواجدون فيه”. 

الرافدين يطلق رواتب المتعينين 
الجدد على مالك مديريات تربية بغداد 

ارج�ع املتحدث باس�م وزارة الكهرب�اء أحمد العبادي س�بب 
تراجع س�اعات التجهيز اىل عدم تطبيق الخطة االسرتاتيجية 
وذلك لعدم تخصيص امواال من قبل وزارتي املالية والتخطيط 
فيما كش�ف عن رصف ثالثة وستني مليار دوالر عىل الكهرباء 
من�ذ عام الف�ني وثالثة.واكد العبادي يف ترصي�ح صحفي، ان 
وضع الكهرباء يف البالد يزداد س�وءا بس�بب انع�دام املوازنات 
التشغيلية وزيادة الطلب وتراجع تجهيز الوقود الغازي فضال 
عن تجاوزات املناطق العش�وائية، كما اش�ار اىل توقف الكثري 
من املحطات ج�راء عدم تجهيز وزارة النفط بالوقود الالزمة، 
الفت�ا اىل ان وزارة الكهرب�اء تدع�م دمجها م�ع وزارة النفط 

بهدف الخروج بخطة وقودية لتوفري الطاقة .

وزارة الكهرباء: عدم تخصيص 
االقت�صادياألموال وراء التدهور الحالي

اعت�ر النائب ع�ن تحالف الفتح فاض�ل جابر, ان ملف 
الكهرب�اء يف الع�راق كان ومازال ورق�ة أمريكية البقاء 
البالد يف حالة فوىض وعدم االس�تقرار , فضال عن سوء 

اإلدارة وفساد املسؤولني عن امللف.
وقال جابر  , ان ” أوىل مسببات عدم االستقرار واالنتهاء 
من مش�كلة الكهرباء ه�ي أمريكا الت�ي احتلت العراق 
ع�ام 2003″، مبين�ا أن “أول ه�دف رضبت�ه الق�وات 
األمريكي�ة محط�ات الكهرب�اء ومنذ ذل�ك الحني تقف 
أمريكا وراء عدم حل مش�كلة الكهرباء لرغبتها بانهاء 
حالة الف�وىض وعدم االس�تقرار”.وأضاف انه “اليعقل 
اب�دا املبال�غ الضخم�ة التي رصف�ت عىل ه�ذا امللف لم 

تحل املشكلة وذلك بتس�ليم ملف الوزارة اىل شخصيات 
فاس�دة عضمت مبالغ العقود”, مطالبا لجنة التحقيق 
الرملانية التي تم تش�كيلها امس االح�د ب�”العمل بكل 
ح�رص ووطني�ة ع�ىل كش�ف الفاس�دين واملقرصين 
وإع�الن النتائج ع�ىل الرأي العام بكل ش�فافية واحالة 

املقرصين للقضاء ويف مدة التتجاوز الشهرين”.
يش�ار اىل ان مجل�س النواب ش�كل امس لجن�ة نيابية 
بالتحقيق ع�ن عقود الكهرباء منذ ع�ام 2006 اىل عام 
2020 برئاس�ة النائ�ب األول لرئي�س الرملان وعضوية 
رؤس�اء لجنة الطاقة ولجنة الخدمات ولجنة االقتصاد 

واالستثمار ولجنة النزاهة .

اك�د عضو اللجنة املالية النيابية جمال احمد، ان العراق يعتمد بنس�بة 
تتج�اوز ال�� 95 باملئة عىل النف�ط يف تأمني مبالغ املوازنات الش�هرية، 
الفت�ا اىل ان رواتب املوظفني لن تش�هد تأخري يف التس�ليم بعد ماحصل 
الش�هر املايض من ارباك يف التس�ليم نتيجة تأخر املصادقة عىل قانون 
االقرتاض.وقال احمد ، ان “املوازنة التش�غيلية الطارئة التي رس�متها 
الحكوم�ة الس�ابقة بلغت 7 مليارات دوالر ش�هريا، ويف الوضع الراهن 
اليمك�ن للحكومة الحالي�ة ان تقدم هذا املبلغ”.وأض�اف ان “العجز يف 
املوازن�ة يص�ل اىل 60%، وبالتايل ف�أن الحكومة غري ق�ادرة عىل تقديم 
موازنة بهذا العجز”.وبني ان “الخزينة املالية خاوية بحس�ب تأكيدات 
الحكوم�ة، حي�ث تعتمد بنس�بة 95.7 عىل م�واد النف�ط”، الفتا اىل ان 
“رواتب املوظفني لن تش�هد أي تأخري بعد ماحصل ارباك برواتب شهر 

حزيران نتيجة التحويل املايل وتاخر املصادقة عىل قانون االقرتاض”.

البنك المركزي سيشارك في منصة »بنى« للمدفوعات العربية
أعل�ن البنك املركزي العراقي 
، مشاركته يف منصة “بنى” 
للمدفوعات العربية ، مشددا 
ان املنص�ة  تق�دم خدم�ات 
املقاصة والتسوية بالعمالت 
الدولية  والعم�الت  العربي�ة 
رشوط  فيه�ا  تتوف�ر  الت�ي 

األهلية .
وقال البنك يف بيان ، إن البنك 
املرك�زي العراقي وبالتعاون 
النق�د العربي  مع صن�دوق 
الي�وم  صب�اح  س�يحرض 
للمص�ارف  عم�ل  ورش�ة 
العاملة يف العراق للمشاركة 
يف املنص�ة، ويأت�ي ذلك بعد 
االع�الن ع�ن إط�الق منصة 
العربي�ة  للمدفوع�ات  ُبن�ى 
االقليمية  للمؤسسة  التابعة 
ملقاصة وتس�وية املدفوعات 
ي�دار م�ن  وال�ذي  العربي�ة 
قبل صن�دوق النق�د العربي 
وتج�ري االس�تعدادات لهذا 
البن�ك وع�دد م�ن املصارف 
املبارشة  للمش�اركة  املحلية 

يف املنصة”.
  وأض������اف، “س�تناقش 
عم�ل  خط����ط  الورش�ة 
املص�ارف املقرتحة وتتطرق 
التقني�ة  املتطلب�����ات  اىل 
والخطوات املطلوبة لضمان 
باملنص�ة  ربطه�م  تس�هيل 
جهوزي�ة  م�دى  وملعرف�ة 

املصارف لذلك”.
  ولف�ت، أن “منص�ة )بن�ى( 
تمث�ل منصة دف�ع متعددة 
خدم�ات  تق�دم  العم�الت 
املقاصة والتسوية بالعمالت 

الدولية  العربي�ة والعم�الت 
الت�ي تتوف�ر فيه�ا رشوط 
وتس�وية  ملقاصة  األهلي�ة، 
العربي�ة  املالي�ة  املعام�الت 
املعام�الت  وكذل�ك  البيني�ة 
املالي�ة ب�ني ال�دول العربية 
التجاري�ني  والش�����ركاء 

الرئيسني للدول العربية”.
املنص�ة  وته�دف    كم�ا 
وفق�ا للبي�ان، “إىل تمك�ني 
املؤسسات املالية واملرصفية 
بم�ا  العربي�ة  املنطق�ة  يف 
يف ذل�ك املص�ارف املركزي�ة 

إرس�ال  م�ن  والتجاري�ة، 
واستقبال املدفوعات البينية 
املنطق�ة  أنح�اء  جمي�ع  يف 
العربي�ة وخارجه�ا بصورة 
بتكلف�ة  وموثوق�ة  آمن�ة 
مناس�بة وفعالي�ة عالي�ة ، 
فض�ال ع�ن ان منص�ة بنى 
املش�اركني حلول  إىل  تق�دم 
دف�ع حديث�ة تتواف�ق م�ع 
الدولي�ة  واملب�ادئ  املعاي�ري 
االمتث�ال  ومتطلب������ات 
الدولي�ة، ويف فرص التكامل 
االقتصادي واملايل يف املنطقة 
العربية فإنها تس�اهم فيها 
بش�كل فعال لتدعم الروابط 
الرشكاء  م�ع  االس�تثمارية 
التجاريني لل�دول العربية يف 

مختلف القارات”.
  وأضاف، “وس�تكون املنصة 
متاحة لكافة املصارف التي 
ورشوط  معاي�ري  تس�تويف 
املشاركة فيها، ويف مقدمتها 
املعايري واإلجراءات الخاصة 

بجوانب االمتثال”.

نائب: ملف الكهرباء ورقة أميركية لخلق
 حالة من عدم االستقرار

أعلن�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ، ع�ن رفضه�ا 
اس�تمرار إق�رار موازنات ضخم�ة دون مراجعة 
الحس�ابات الختامية لعام 2020 ، فيما كش�فت 
اسباب عدم ارس�ال مرشوع قانون املوازنة لعام 

2020 اىل مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة جم�ال كوجر ، إن “الحكومة 
العراقية ال ترغب بإرس�ال مس����ودة مرشوع 
قان�ون املوازن�ة ل�����ع�ام 2020 اىل مجل�س 

النواب”.
وأضاف كوجر، انه “عند استفس�ارنا من رئيس 

ال�وزراء ابلغن�ا بأمرنا غري مقنع�ني األول يتعلق 
بإجم�ايل  وثاني�ا  املالي�ة  اإلدارة  بقان������ون 
العجز امل�����ايل الذي بل���غ أكثر من 65 % من 

املوازنة”.
وأش�ار إىل أن “الحكوم�ة العراقية ب�دأت بإعداد 
موازن�ة 202١ حس�ب حدي�ث رئي�س ال�وزراء 

العضاء اللجنة املالية”.
 الفت�ا إىل أن لجنت�ه “ترف�ض ال�رشوع بإق�رار 
موازنة 202١ دون مراجعة الحسابات الختامية 

لعام 2020 بعد الدراسة والتدقيق”.

الكاظمي يقدم مبررين لعدم ارسال الموازنة 
والمالية النيابية ترد: غير مقنعين!

نائب: نعتمد على النفط بنسبة الـ 95 % 
وهذا ماسيحصل برواتب األشهر المقبلة

أعلنت وزارة الزراعة، عن انتاج اكثر من ١١ مليون 
بيض�ة و١26 طنا من الدجاج الالح�م و 25١ طن 

من االسماك خالل الشهر املايض.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة ، أن “انت�اج بي�ض املأيدة يف 
محافظ�ة باب�ل لش�هر حزي�ران املايض تج�اوز ) 
١١250000 ( بيضة تم رفدها اىل أسواق املحافظة 
من خالل مش�اريع الدواجن العاملة فيها والبالغة 

7 مش�اريع بطاقة تش�غيلية ضم�ت ) 5١0080( 
دجاج�ة بياض�ة يف مرحل�ة االنت�اج اضاف�ة اىل ) 

273500 ( دجاجة بياضة يف مرحلة الرتبية”.
وأض�اف البي�ان أن “انت�اج املفاق�س العامل�ة يف 
املحافظة بلغ ما يقارب ) 2١29000 ( فرخ دجاج 
خالل الشهر ذاته من خالل ١5 مرشوعا عامال حايل 
حيث تم تم تجهيز السوق املحلية بكميات تصل إىل 

١26 طنا من الدجاج الالحم من مشاريعها البالغة 
46 مرشوعا”.

وأشار إىل “انتاج مشاريع الثروة السمكية بانواعها 
املختلف�ة ) االح�واض الطينية املج�ازة واالقفاص 
العأيمة ( والبالغة 76 مرشوعا عامال والبالغ 25١ 
طنا م�ن خالل تربي�ة اكثر من 6 مالي�ني اصبعية 
وكفي�ة اضاف�ة اىل تش�غيل اكثر م�ن 22 مرشوعا 

مختلفا لتس�مني العجول والحمالن وتربية االبقار 
واالغنام وبطاقة تش�غيلية بلغ�ت اكثر من ١400 
راس م�ن امل�وايش”، مٔوك�دة “اس�تمرار مديري�ة 
زراعة بابل دعمها لهذه املش�اريع من اجل تحقيق 
االكتف�اء الذاتي للمحافظة ورفد االس�واق املحلية 
باملنتج�ات الزراعي�ة املختلف�ة لضمان اس�تقرار 

أسعارها”.

شركــات الهاتف النقـال تنتصــر على »المـواطن« !!
بالرغم من الرفض النيابي لتجديد عقودها

لجان برملانية طالبت الكاظمي بإيقاف 
هن�اك  س�تكون  وإال  التمدي�د  ق�رار 
ش�كوى ض�ده ل�دى القض�اء العراقي 
ك�ون العملي�ة مخالف�ة دس�تورية , 

لكنها مرت برضا الكاظمي . 
الرمل�ان من جهته ه�دد  بفتح ملفات 
فساد هيئة اإلعالم واالتصاالت ورئيس 
الجهاز التنفيذي السابق للهيئة صفاء 
الدي�ن ربي�ع ، فيم�ا أعرب ن�واب  عن 
الحكوم�ة  تجاه�ل  م�ن  اس�تغرابهم 
وهيئ�ة النزاهة أو التغايض عن فس�اد 
أرشف الده�ان رئيس مجل�س األمناء 

السابق.

قانوني�ون أك�دوا  أن�ه بموج�ب عقود 
الرتاخیص الت�ي منحت لتلك الرشكات 
فإنھ�ا ملزم�ة يف غضون س�نتین من 
تأريخ توقیع العق�ود بطرح قیمة تلك 
الرشكات عىل االكتتاب العام يف س�وق 
الع�راق ل�أوراق املالیة وفس�ح املجال 
أمام الجمھور للمشاركة يف رأس املال.

وبعیدا عن الرقابة تم تقییم كل رشكة 
بأرق�ام ال ت�وازي إال نس�بة 25 % م�ن 
إجم�ايل  وبمبل�غ  الحقیقی�ة  القیم�ة 
يص�ل إىل أكث�ر م�ن تس�عة ملی�ارات 
دوالر م�ن أج�ل التهرب م�ن الرضائب 
وع�دم ع�رض القيمة الحقيقي�ة لتلك 

ال�رشكات لالكتت�اب يف س�وق العراق 
لأوراق املالية.مختصون يش�ريون إىل 
أهمي�ة تفعيل املناف�ع االجتماعية من 
قب�ل رشكات الهات�ف ك�رشط لتجديد 
عقودها من أج�ل التخفيف عن كاهل 
الحكومة يف تلك املشاريع , لكن مافيات 
دائم�ا  باألح�زاب  املرتبط�ة  الفس�اد 
تعرتض عىل محاس�بة تل�ك الرشكات 
وتقف حج�ر عثرة يف تس�ديد ديونها , 
وهناك تالعب بالرخص التي تعمل بها 

وبعلم هيئة اإلعالم واالتصاالت.
محم�د  االقتص�ادي   الخب�ري  يق�ول 
س�عدون » عضو اتحاد رجال األعمال 
يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب العراق�ي(: 
إن ق�رار التجدي�د غري قانون�ي وهناك 
رفض برملاني وش�عبي ل�ه وقد أبلغتنا 
ع�دة لجان برملانية، بع�دم رضاها عن 
ق�رار مجلس الوزراء الق�ايض بتجديد 
إج�ازات رشكات الهات�ف النق�ال مدة 
5 س�نوات أخرى، الس�يما يف الظروف 
االقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد، 
وتراك�م دي�ون ومخالف�ات كبرية عىل 
ه�ذه الرشكات، كم�ا أن تلك الرشكات 
تحتال عىل العراقيني يف رسقة أموالهم 
م�ن خالل خدم�ات س�يئة ورديئة وال 

التكنولوج�ي يف دول  التق�دم  تواك�ب 
الجوار.وتاب�ع س�عدون : إن االحتي�ال 
وص�ل إىل مراح�ل متقدمة حي�ث إنها  

تمنحن�ا الجي�ل الثان�ي باس�م الجيل 
ع�ن  الي�وم  يتكل�م  والعال�م  الثال�ث، 
الجي�ل الخامس، وأغل�ب دول املنطقة 

اتجهت نحو الجي�ل الرابع، وهذا األمر 
يج�ري بعلم هيئة اإلع�الم واالتصاالت 
والقائم�ني عليها , فالفس�اد يف الهيئة 

وص�ل إىل مراح�ل رشاء املناصب وهي 
عملي�ة ل�م تتوق�ف لح�د اآلن,  إذ أن 
جميع حكومات العالم تأخذ الرس�وم 

م�ن رشكات الهواتف النقالة مس�بقاً، 
أم�ا نح�ن يف الع�راق ف�ال نعم�ل وفق 
ذل�ك وهناك لوب�ي س�يايس يدعم تلك 

الرشكات املحتالة.
م�ن جهت�ه يق�ول املخت�ص بالش�أن 
االقتصادي عبد الحس�ني الش�مري يف 
اتصال م�ع ) املراق�ب العراقي(: نحن 
نس�تغرب م�ن إرصار رئيس ال�وزراء 
عىل تمديد رخص�ة رشكات املوبايل يف 
الوق�ت الذي لم تس�دد م�ا بذمتها من 
أم�وال , وق�د وص�ل الرفض الش�عبي 
بتنظيم تظاهرات  الحكومة  لسياس�ة 
للتندي�د بضع�ف حكوم�ة الكاظم�ي 

وعدم تحقيقها أهداف الشعب .
وتابع الشمري: بعض اللجان الرملانية 
أخذت ع�ىل عاتقه�ا إدارة دفة املعركة 
من خ�الل التلويح بالقض�اء العراقي 
كحك�م يف القضية , ويف حال اس�تمرار 
التجديد يج�ب أن تكون هن�اك منافع 
اجتماعي�ة تقدمه�ا ال�رشكات مقابل 
الحص�ول عىل الرخصة الرابعة أس�وة 
برشكات الرتاخي�ص النفطية , وفيما 
يخ�ص الرشك�ة الوطني�ة ف�إن هناك 
فيتو سياسيا مشرتكا ضدها , بالرغم 

من أنها توفر األموال لخزينة الدولة.

يبــــدو أن حكومة الكاظمي مصرة على إثــــارة األزمات من أجل غض 
نظــــر المواطن عمــــا يحدث من إخفاقــــات في سياســــته االقتصادية 
والمالية , فهو يسعى الحتكار السلطات بما فيها السلطة التشريعية 
حتى يكون الشــــاغل األول لوســــائل اإلعالم, فقضيــــة تجديد عقود 
شــــركات الهاتف النقال العاملــــة في العــــراق دون تنظيم مزادات 
وإشراك شــــركات أخرى للمنافسة في الســــوق العراقي هي مخالفة 

دستورية ويبدو أن هناك صفقات تحت الطاولة اليعلم عنها أحد.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

زراعة بابل: انتاج اكثر من 11 مليونًا و 251 طنًا من االسماك خالل الشهر الماضي

المركزي لإلحصاء: 1794 
مكتب صيرفة بالعراق برأس 

مال 1.3 ترليون دينار

العتبة العباسية ترفد السوق المحلي 
بعشرات اآلالف من طائر السمان شهريا

أعلن الجهاز املركزي لإلحصاء ، ان عدد مكاتب 
التحويل امل�ايل والرصافة يف الع�راق بلغ ١794 
مكتب�ا بقيم�ة رأس م�ال اس�تثماري بلغ 3.١ 

ترليون دينار.
يف  التخطي�ط  ل�وزارة  التاب�ع  الجه�از  وق�ال 
إحصائية جدي�دة له، إن »اجم�ايل عدد مكاتب 
التحوي�ل امل�ايل والرصاف�ة لس�نة 20١8 بلغت 
١794 مكتب�ا وقد ارتفعت بش�كل ملحوظ عن 
س�نة 20١2 الت�ي بلغ�ت فيه�ا 825 مكتب�ا«، 
مبينا أن »إجمايل قيمة رأس املال املستثمر 3.١ 

ترليون دينار ».
وأض�اف ان »إجم�ايل العاملني يف ه�ذه املكاتب 
بلغ 2882 عامل »باجر وبدون اجر« شكل عدد 
العامل�ني من الذكور النس�بة األعىل من إجمايل 
عدد العاملني حيث بلغت 95.8%واالناث %4.2«.
وأش�ار الجهاز اىل أن »املس�ح شمل محافظات 
العراق ما عدا اقليم كردستان ونينوى واألنبار«، 
مشريا اىل أن »اإلحصائية ستوفر بيانات دقيقة 
حول نش�اط هذه الرشكات واإليفاء بمتطلبات 
الحس�ابات القومي�ة والبنك املرك�زي العراقي 

واملجهات املستفيدة«.

اعل�ن قس�م الش�ؤون الزراعي�ة والث�روة الحيواني�ة يف العتب�ة 
العباس�ية ، ع�ن رفد الس�وق املحلي�ة بع�رشات االف من طائر 

السمان شهريا.
وقال رئيس القسم عيل مزعل ، إن “مرشوع تربية طائر السمان 

من املش�اريع الفري�دة يف كربالء وانش�أ يف العام 20١9 
ع�ىل مس�احة ١0 االف م�رت مرب�ع، ويحتوي 

عىل أربع قاعات نموذجي�ة، تضم القاعة 
الواحدة من 8 اىل ١0 االف طائر، اي ما 

يعادل 35 اىل 36 الف طائر”.
واضاف مزعل ان “املرشوع فريد 

م�ن نوع�ه يف كرب�الء وحت�ى 
االخ�رى،  املحافظ�ات  يف 

التغذية  ان عملي�ة  حيث 
التي تتم بعد  والتسمني 
عملية التفقيس تستمر 
اىل 45 يوم�ا،  مل�دة 40 
ليتم ج�زره وتس�ويقه 

عن طريق مراكز الكفيل 
ل�١3 محافظة”.

واش�ار اىل ان “العمل جاري 
ارب�ع  اىل  امل�رشوع  لتوس�عة 

قاعات اخ�رى اي ضعف االنتاج 
الحايل”.
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تحت مظلة محور المقاومة

اليمن وفلسطين .. عالقة تضرب بجذورها 
عمق التأريخ وتعري آل سعود

من أخبار 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن رئيس محكمة الثورة اإلس�امية يف محافظ�ة كرمان )جنوب 
رشق إيران( احمد قرباني، االثنني، عن اعتقال عدد من عماء أجهزة 
املخاب�رات األجنبي�ة باملحافظة. وق�ال قرباني، إنه ت�م اعتقال عدد 
من عم�اء أجهزة املخاب�رات األجنبية يف محافظ�ة كرمان، وإصدار 
حك�م قضائ�ي بحقهم بعد إج�راء التحقيقات، كما ت�م اعتقال عدد 
م�ن أعض�اء الجماعات املناهض�ة للث�ورة باملحافظة، ومثل�وا أمام 
محكمة الثورة اإلسامية وصدر الحكم عليهم. وأشار إىل أن املحكمة 
قامت بالبت بعدد من امللف�ات األمنية وأصدرت أحكامها، منها ملف 
املجرمني املدعوين احمد يوس�في وآريا جاويدان اللذين كان يقومان 
بأعمال رشيرة وعمليات خطف بجنوب محافظة كرمان مما تس�بب 
بزعزع�ة أمن املنطقة وع�دم تحقيق التنمية االقتصادي�ة فيها، وقد 
ت�م اعتقالهم�ا يف عمليتني منفصلتني م�ن قبل أجه�زة األمن، وبعد 
ص�دور أح�كام اإلع�دام بحقهما وتنفيذه�ا، عاد األم�ن إىل املنطقة، 
وجلب السعادة لألهايل وأدى إىل إنعاش االقتصاد واالستثمار. وأضاف 
قربان�ي أنه، “نظ�را لتفيش فريوس كورون�ا، ولتفادي انتش�ار هذا 
املرض يف الس�جون وتنفيذ اإلج�راءات القضائية، فقد تقرر عدم نقل 
أي مته�م من داخل الس�جن إىل املراجع القضائية، وإجراء جلس�ات 

التحقيق إلكرتونيا عرب الفيديو كونفرانس”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن املتحدث باس�م القوات املس�لحة اليمنية يحي�ى رسيع، االثنني، 
عن استهداف مواقع حيوية ومنش�آت نفطية وصناعية داخل العمق 
الس�عودي. وقال رسيع يف بي�ان إنه “دفاعا عن بلدنا العزيز وش�عبنا 
العظيم الكريم .. وردا عىل جرائم العدوان املس�تمرة والتي كان آخرها 
مج�زرة أمس بمحافظ�ة حجة، وردا ع�ىل حصاره الظالم واملس�تمر 
وتزامنا مع الذكرى املئوية ملجزرة تنومة .. دكت صواريخنا الباليستية 
وطائراتنا املسرية يف عملية عسكرية واسعة عددا من قواعد ومنشآت 
العدو السعودي العس�كرية والحيوية يف جيزان ونجران وعسري، منها 
املط�ارات والقواعد العس�كرية وبصواريخ باليس�تية عالي�ة الدقة لم 
يعلن عنه�ا بعد”. وأضاف أن “قواتنا املس�لحة اس�تهدفت بعدد كبري 
م�ن الطائرات املس�رية مرابض الطائ�رات الحربية وس�كن الطيارين 
ومنظوم�ات الباتريوت بخميس مش�يط، وأهدافا عس�كرية أخرى يف 
مط�ارات أبه�ا وجيزان ونج�ران .. إضافة إىل منش�أة النفط العماقة 

باملنطقة الصناعية بجيزان، وكانت اإلصابة دقيقة بفضل الله”.

إيران تعلن اعتقال »عمالء« 
للمخابرات األجنبية جنوب شرق البالد

أنصار اهلل يستهدفون مواقع حيوية 
ومنشآت نفطية في السعودية

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن الجي�ش الباكس�تاني، مقت�ل أربع�ة من 
جن�وده يف اش�تباك م�ع مس�لحني يف منطق�ة 
قبلية يف ش�مال غرب الباد بمحاذاة الحدود مع 

أفغانستان.
ووق�ع االش�تباك يف مريانش�اه عاصم�ة إقلي�م 
شمال وزيرستان املضطرب أمنيا، حيث تم شن 
عدة عمليات عس�كرية يف السنوات األخرية ضد 

مسلحني محليني وأجانب.
ويف التفاصي�ل، لقي الجن�ود األربعة مرصعهم 
عندم�ا كان�ت ق�وات األم�ن تق�وم بعملية ضد 

مخابئ ملسلحني مشتبه بهم يف املنطقة.
وق�ال الجي�ش يف بي�ان: “م�ا أن ط�وق الجنود 
املنطق�ة حت�ى تعرض�وا إلطاق ن�ار”، مضيفا 
أن “ق�وات األمن أردت جمي�ع اإلرهابيني الذين 

أخرجوا من مخابئهم قتىل”.

وأشار البيان إىل مقتل 4 مسلحني يف االشتباك.
وتحارب باكستان تمردا مسلحا محليا منذ أكثر 
م�ن عق�د أدى إىل مقتل آالف املدني�ني وعنارص 

األمن يف هجمات للمتطرفني.
وانخف�ض منس�وب العن�ف يف باكس�تان بع�د 
عملي�ات للجي�ش يف ش�مال وزيرس�تان، لك�ن 
الجماع�ات املتش�ددة ال تزال ق�ادرة عىل تنفيذ 

هجمات.

المراقب العراقي/ متابعة...
عمدت إس�بانيا ، إىل إعادة فرض إغاق قس�م م�ن إقليم كتالونيا، 
بسبب انتشار فريوس كورونا املستجد الذي يضع الحكومات أمام 
معضلة حماية الس�كان، لكن ب�دون فرض قيود جديدة مش�ددة 

جدا.
ومع رف�ع العزل، ظه�رت بؤر إصاب�ات جديدة يف أوروب�ا، القارة 
األكث�ر ترضرا مع حوايل 202 ألف وفاة )من بني 2.8 مليون حالة( 
ورغم أن الوضع يبدو اآلن تحت الس�يطرة، إال أن السلطات تواصل 
املراقب�ة. وأم�رت س�لطات كتالوني�ا بإع�ادة عزل أكث�ر من 200 
ألف ش�خص يف محيط مدينة لرييدا بس�بب ظه�ور حاالت إصابة 
بكورون�ا. تج�در اإلش�ارة إىل أن انتخاب�ات محلية ج�رت يف إقليم 
الباس�ك وغاليس�يا حيث ظه�رت يف اآلون�ة األخرية ب�ؤر إصابات 
جدي�دة، وكان الناخبون يضع�ون الكمامات ويعرض�ون عن بعد 

بطاقة هويتهم بحسب الصور التي بثها التلفزيون.

المراقب العراقي/ متابعة...
فرضت الصني عقوبات عىل مسؤولني أمريكيني 
وكيانات يف الواليات املتحدة ش�ملت الس�يناتور 
ردا ع�ىل  الجمه�وري، مارك�و روبي�و، وذل�ك 
العقوبات التي فرضتها واشنطن عىل مسؤولني 

صينيني كبار.
وكشفت هوا تش�ون ينغ، املتحدثة باسم وزارة 

الخارجي�ة الصينية، ع�ن العقوبات خال إفادة 
صحفية االثنني، موضحة أنه تم فرض عقوبات 
ع�ىل مس�ؤولني أمريكيني وكيان�ات يف الواليات 
املتح�دة، وذلك ردا ع�ىل العقوبات التي فرضتها 
واشنطن عىل مسؤولني صينيني كبار بسبب ما 
يقال عن انتهاكات لحقوق اإلنس�ان بحق أقلية 

األويغور املسلمة.

ويأت�ي ذل�ك ردا ع�ىل العقوبات الت�ي فرضتها 
الوالي�ات املتح�دة يوم الخميس، اس�تنادا إىل ما 
يس�مى”قانون مغنيتسكي العاملي”، عىل أربعة 
مس�ؤولني رفيع�ي املس�توى ومؤسس�ة أمنية 
يف إقليم س�نجان الصيني ذات�ي الحكم، بدعوى 
تورطه�م يف انته�اكات حقوقية، الس�يما بحق 

أقلية األويغور املسلمة.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت وزارة الدفاع الروس�ية، االثنني، 
ع�ن إحباط هج�وم ش�نته الجماعات 
التكفريي�ة املنت�رة يف منطق�ة إدلب 
لخف�ض التصعي�د بواس�طة طائرتني 

مسريتني عىل قاعدة حميميم.
وق�ال مدي�ر مرك�ز التنس�يق الرويس 
يف حميمي�م الفريق البحري ألكس�ندر 
شريبيتسكي إن وس�ائل الدفاع الجوي 
يف قاعدة حميميم رصدت مس�اء أمس 
طائ�رات مس�رية أرس�لتها التنظيمات 
التكفريي�ة املنترة بري�ف إدلب كانت 
تقرتب من منطقة القاعدة من االتجاه 

الشمايل الرقي.

وأضاف شريبيتسكي أن وسائل الدفاع 
الج�وي يف القاع�دة دم�رت طائرت�ني 
اإلرهابي�ة  للتنظيم�ات  مس�ريتني 
“مزودت�ني بذخائ�ر قتالية ع�ىل بعد 5 
كيلومرتات من القاعدة” مشرياً إىل عدم 
وق�وع أي إصاب�ات أو أرضار مادية يف 

القاعدة وأنها تعمل بشكل اعتيادي.
وأحبط�ت املضادات الجوي�ة عىل مدى 
األش�هر األخرية عرات املحاوالت من 
املجموع�ات التكفريي�ة للهج�وم ع�ىل 
املناط�ق والقرى اآلمن�ة بريف الاذقية 
وقاع�دة حميمي�م بواس�طة طائ�رات 
مس�رية تحمل قنابل انطاقاً من عمق 

منطقة انتشارها بريف إدلب.

مقتل أربعة جنود باشتباك مع مسلحين في باكستان

إسبانيا تعيد إغالق قسم
 من كتالونيا

الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم 
على قاعدة حميميم

الصين تفرض عقوبات على مسؤولين أميركيين

المراقب العراقي/ متابعة...
وم�ن ناحية أخ�رى، يع�رف املس�ؤولون 
الس�عوديون أن اليم�ن يعترب م�اذا جيدا 
التكفريي�ني بس�بب موقع�ه  لإلرهابي�ني 
وطبيعت�ه الجغرافية. وهك�ذا، وباإلضافة 
إىل توسيع العمق االس�رتاتيجي السعودي 
يف اليمن، فقد سعى القادة السعوديون إىل 

إنشاء ماذ آمن لإلرهابيني.
ويف ه�ذا الصدد، قال »أس�امة ب�ن الدن«، 
القاع�دة  لجماع�ة  الس�ابق  الزعي�م 
اإلرهابية: »إذا خ�رت الجماعة مواقعها 
يف أفغانس�تان ذات يوم وقررت االستقرار 
يف مكان آخر، فس�تختار اليمن«. والسبب 
يف ذل�ك هو الظ�روف الجغرافي�ة الصعبة 
لليم�ن واملس�افة الكبرية بني امل�دن. ومع 
ذل�ك، وع�ىل الرغم م�ن اخت�اف الظروف 
الجغرافي�ة ب�ني اليمن وفلس�طني تماما، 
فإن وصول الطرف�ني إىل بعضهما البعض 
صع�ب للغاية وال يوجد ل�دى الطرفني حد 
مشرتك بينهما، لكن الروابط بينهما أقوى 
يف إطار محور املقاومة من أي وقت مىض. 
لذل�ك يمكن القول إن الدول�ة التي حاولت 
السعودية تحويلها إىل ماذ آمن لإلرهابيني 
التكفريي�ني، أصبحت يف وقتن�ا الحايل أحد 
أذرع مح�ور املقاوم�ة يف املنطقة أو حتى 

يف العالم.
ولذل�ك، فمن الواضح ج�دا أن الروابط بني 
اليمن وفلس�طني اليوم هي روابط متينة، 
بنح�و تج�اوزت كل الح�دود الجغرافي�ة. 
لذل�ك، يف الوقت الحارض، يمكن ذكر اليمن 
كواح�دة م�ن أق�وى األط�راف يف مح�ور 
املقاوم�ة. ويمك�ن إرجاع ذل�ك إىل مواقف 
اليمنيني الوفي�ة والداعمة ملحور املقاومة 

وخاصة القضية الفلسطينية.
ويف هذا الصدد، ذكرت العديد من التقارير 
اإلخباري�ة، أن زعي�م حرك�ة أنص�ار الله 
اليمنية اتخذ مرارا وتكرارا ويف مناس�بات 
مختلف�ة مواق�ف حازم�ة وقوي�ة لدع�م 
الفلسطينيني، عىل عكس القادة األغنياء يف 
الدول العربية األخرى وش�دد عىل رضورة 
تحرير الق�دس املحتلة، مؤك�دا أن الكيان 
الصهيوني هو العدو األكرب واألخطر ليس 
عىل الفلس�طينيني فحس�ب، بل عىل األمة 

اإلسامية كلها.

وبس�بب هذه املواق�ف الداعم�ة للقضية 
هني�ة،  اس�ماعيل  كت�ب  الفلس�طينية، 
الرئي�س الحايل للمكتب الس�يايس لحركة 
املقاوم�ة اإلس�امية حم�اس، رس�الة إىل 
املكتب السيايس األعىل يف اليمن. وقد أشاد 
بمواق�ف أبن�اء الش�عب اليمن�ي املؤيدين 
للقضي�ة الفلس�طينية. وكت�ب هني�ة يف 
الرس�الة: »نع�رب ع�ن تقديرن�ا ملواق�ف 
الق�ادة اليمنيني والش�عب اليمن�ي املؤيد 

للقضية الفلسطينية«.
وم�ن جانبهم، قال قادة حركة أنصار الله 
ردا عىل رس�الة حم�اس: »نؤك�د موقفنا 
الثابت واملبدئي تجاه القضية الفلسطينية 
لألم�ة  الرئيس�ة  القضي�ة  باعتباره�ا 

اإلس�امية ونعرب أيضا عن دعمنا الكامل 
للمقاومة الفلس�طينية وخياراتها العادلة 
ضد املحتل�ني«. كما دعا ق�ادة الحركة إىل 
اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لدعم القضية 

الفلسطينية.
وأك�د املكت�ب الس�يايس ألنص�ار الل�ه يف 
اجتماع�ه األخ�ري املوق�ف الثاب�ت تج�اه 
القضي�ة الفلس�طينية باعتبارها القضية 
املركزية لألم�ة ودعمه الثاب�ت للمقاومة 
الفلسطينية ضد االحتال وتبني خياراتها 
العادل�ة واملرفة ضد الكي�ان الصهيوني 
الغاصب وأن هذا املوقف يمثل دينا وعقيدة 

ال يمكن نسيانه والتخيل عنه.
وأش�ار املكت�ب إىل دور الش�عب اليمن�ي 

البارز واملتقدم يف نرصة ش�عب فلس�طني 
ومقدس�ات األم�ة واىل اهتم�ام القي�ادة 
أوىص  وق�د  الفلس�طينية.  بالقضي�ة 
االجتم�اع بالتح�رك الج�اد والفاع�ل لكل 
املكون�ات والهيئ�ات الرس�مية والحزبية 
والش�عبية باالضطاع ب�دور فاعل ومؤثر 
لنرصة القضية الفلسطينية عىل املستوى 
الرسمي والشعبي محليا وإقليميا واعتبار 
التجاه�ل عن ذل�ك جريمة مش�رتكة مع 
الكي�ان الصهيوني وتواط�ؤ واضح يخدم 

املروع الصهيو-أمريكي.
وأب�رزت املب�ادرة، الت�ي اقرتحها س�ابقا 
الس�يد عبد املل�ك الحوثي، ح�ول القضية 
م�ن  الجانب�ني  تق�ارب  الفلس�طينية، 

بعضهم�ا البع�ض تح�ت مظل�ة مح�ور 
املقاوم�ة. ويف ه�ذا الص�دد تحدث الس�يد 
الذك�رى  بمناس�بة  خطاب�ه  يف  الحوث�ي 
الخامس�ة للح�رب اليمنية، عن اس�تعداد 
صنع�اء الكامل لإلفراج ع�ن طيار وأربعة 
ضب�اط س�عوديني مقاب�ل إط�اق رساح 
معتقيل حماس يف الس�عودية. وقال أيضا: 
»ندين بشدة محاولة السلطات السعودية 
اختط�اف ومحاكم�ة أعضاء م�ن حركة 
حماس. كما أننا نعلن اس�تعدادنا الكامل 
لإلفراج عن أحد الطيارين املأس�ورين مع 
أربع�ة ضب�اط وجن�دي س�عودي، مقابل 
حرك�ة  م�ن  املختطف�ني  رساح  إط�اق 

حماس«.
النظ�ام  أن  الحوث�ي  الس�يد  وأض�اف 
الس�عودي الحق خال الس�نوات املاضية 
العديد من الفلسطينيني بتهمة دعم بعض 
حرك�ة حم�اس وبعض فصائ�ل املقاومة 
الفلسطينية. ويف هذا الصدد، ينبغي القول 
إن مبادرة الس�يد عبد امللك الحوثي، تظهر 
أن اليمنيني يتمتعون أيضا بقوة مساومة 
عالية؛ وبهذه الطريقة يمكنهم حتى لعب 
دور مؤثر بني الس�عودية وحركة املقاومة 
اإلس�امية حم�اس. وهكذا، ف�إن املبادرة 
تشري إىل أن اليمنيني أصبحوا يمتلكون قوة 
مناورة عالية عىل مستوى البعد السيايس.
كما أن هناك قضية مهمة أخرى شوهدت 
يف املب�ادرة وه�ي تحرك اليم�ن حاليا عىل 
املقاوم�ة ونح�و تحقي�ق  ط�ول مح�ور 
تطلع�ات الش�عب الفلس�طيني، يف الوقت 
ال�ذي تردد في�ه العديد من ال�دول العربية 
اآلن ش�عارات ش�نيعة للقض�اء عىل هذه 
القضية، ألنها يف الواقع تدعم السياس�ات 
القمعي�ة ألمري�كا والكي�ان الصهيوني يف 
األرايض املحتل�ة. إن اليمن يس�ري يف اتجاه 
خط املقاومة ويف طري�ق تحقيق تطلعات 
الش�عب الفلس�طيني، بينما تسعى الدول 
تدع�ي حماي�ة تطلع�ات  الت�ي  العربي�ة 
الفلس�طينيني إىل تج�اوز بعضها البعض 
والتس�ابق يف مس�ري تطبيع العاقات مع 
الكي�ان الصهيون�ي. لذلك، تظه�ر مبادرة 
»أنص�ار الل�ه«، أن اليم�ن بخ�اف الدول 
العربي�ة الغني�ة، يدعم بإخ�اص القضية 

الفلسطينية.

صحيفة عبرية: ترجيحات بخسارة ترامب في انتخابات الرئاسة

ذي صن: ابن سلمان متهم بالتجسس على هاتف بيزوس

في 26 آذار 2015، شن تحالف العدوان السعودي هجوما عسكريا على اليمن وذلك عقب قيام المملكة بتشكيل تحالف ضم 17 دولة عربية وغربية 
الستهداف هذا البلد الفقير. وكان أحد األهداف الرئيسة للسعودية منذ بداية عدوانها العسكري، هو منع اليمن من لعب دور مهم في محور المقاومة، 

إال أن هذا الهدف لم يتحقق بالطبع بعد قرابة الخمس سنوات على حربها العبثية على أبناء الشعب اليمني. ومن خالل الغزو العسكري لليمن، حاول 
السعوديون جلب حكومة الرئيس اليمني المستقيل »عبد ربه منصور هادي« الموالية للنظام السعودي إلى السلطة وذلك من أجل توسيع دائرة العمق 

االستراتيجي في جنوب شبة الجزيرة العربية.

المراقب العراقي/ بغداد...
قال�ت صحيف�ة »ذي صن« الربيطاني�ة إن ويل 
العه�د الس�عودي، محم�د بن س�لمان، يواجه 
دعوى قضائية تتهمه باخرتاق هاتف امللياردير 
األمريكي جيف بيزوس وتريب معلومات عن 
عاقت�ه م�ع مقدم�ة الربامج الس�ابقة لورين 
سانش�يز. وأضافت الصحيفة أن الدعوى تقدم 
به�ا ماي�كل سانش�يز، ش�قيق لوري�ن املتهم 
بتريب الرس�ائل الهاتفية إىل مجلة »ناشونال 
الدع�وى  يف  سانش�يز  ويق�ول  إنكوي�رر«. 

القضائي�ة، إن محم�د ب�ن س�لمان ه�و الذي 
اخرتق هات�ف بي�زوس، نافيا املعلوم�ات التي 
نرتها املجلة عن العاقة بني لورين سانش�ري 

وبيزوس.
وتفيد الدعوى أن بيزوس- الذي يملك واشنطن 
الناق�دة  املق�االت  بوس�ت- ن�ر ع�ددا م�ن 
لشخصية وسياسة الرئيس دونالد ترامب وكذا 
ع�ن نظ�ام القمع ال�ذي يقوده ابن س�لمان يف 
السعودية، وأن األخري قام باالنتقام من بيزوس 
باخرتاق هاتفه. ويزعم سانش�يز أن محمد بن 

س�لمان والحكومة الس�عودية قامت باخرتاق 
هاتف بي�زوس النقال يف أيار من خال التحايل 

عليه باستخدام برمجية تجسسية خبيثة.
وج�اء يف الدع�وى القضائي�ة أن�ه »م�ن خال 
برمجية التجس�س الخبيثة استطاع محمد بن 
س�لمان الحصول عىل معلومات غ�ري قانونية 
وأدل�ة عن عاق�ة بيزوس مع لورين سانش�يز 
وق�ام بمش�اركتها بطريق�ة غ�ري قانونية مع 
رشك�ة أمريكان ميدي�ا إنك والت�ي تملك مجلة 

ناشونال إنكويرر«.

المراقب العراقي/ بغداد...
رجح خبري »إرسائييل«، خسارة الرئيس األمريكي الحايل دونالد ترامب 
انتخابات الرئاس�ة، مؤكدا أنه فش�ل يف إدارة العدي�د من األزمات التي 

رضبت أمريكا خال فرتة واليته األوىل والتي ربما تكون األخرية.
وذك�ر ايتان غلبوع، وهو خبري يف الش�ؤون األمريكية وباحث كبري يف 
مركز »بيغن-الس�ادات للبحوث االس�رتاتيجية« التاب�ع لجامعة »بار 
إي�ان« العربي�ة، أن »اإلدارة الناجع�ة لألزمات الت�ي توقعها الطبيعة 
واالنس�ان، هي مقي�اس ه�ام لتقدير الزعم�اء، أما االدارة الفاش�لة 
لألزم�ات املس�تمرة، تس�قط الزعم�اء ويف الغال�ب تنه�ي حياته�م 
السياسية«. ولفت إىل أن »اإلخفاق يف املعالجة الناجعة ألزمات الهجرة 
يف أوروبا، أدى إىل انتخاب حكومات يمينية – قومية متطرفة يف أوروبا 
الرقية، كما أدى إىل اإلخفاق يف إدارة أزمة بريكس�ت يف بريطانيا، ما 

أدى إىل سقوط رئييس الوزراء ديفيد كامريون وتريزا ماي«.

وأوض�ح غلبوع يف مقال�ه بصحيفة »معاري�ف«، أن »االنتخابات عىل 
خلفي�ة اإلخف�اق يف إدارة أوض�اع األزمة، هي بش�كل ع�ام انتخابات 
احتجاجي�ة ض�د الحك�م القائ�م، وكان ه�ذا ه�و الوض�ع بعد حرب 
أكتوبر 1973، حيث انترص الليكود ألول مرة بعد 29 س�نة من الحكم 
املطل�ق لحزب مباي )ح�زب عمال إرسائيل(، وت�وىل ايهود باراك فرتة 
قصرية كرئيس للوزراء وأقيص عن منصبه بسبب إخفاقه يف التصدي 
لانتفاض�ة الثانية«. ون�وه إىل أن »الرئيس األمريك�ي ترامب ورئيس 
الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو، يتصديان ألزمات عسرية، وترامب 
يوجد يف ذروة معركة االنتخابات الرئاسية، كما أنه لو لم تظهر موجة 
ثانية خطرية من كورونا، لبادر نتنياهو لجولة انتخابات جديدة خال 
األشهر القريبة القادمة، وأيضا حتى ظهور الوباء كان يبدو أن ترامب 
س�ينجح يف الفوز بوالية ثانية؛ فالتاري�خ والوضع االقتصادي يميان 

إىل جانبه«.
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ما هكذا تورد يا رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي 
املحرتم األبل، وال هكذا يتم التعامل مع حقوق املواطنني..

قلنا أن التظاهرات يا سيد مصطفى الكاظمي حق مرشوع كفله 
الدستور، وتظاهر العراقيون من أجل توفر الخدمات )باملناسبة 
الع�راق ب�دون كهرباء والحر يكتل كتل( وم�ن أجل توفري فرص 
عمل ومن أجل إيقاف جزء من الفس�اد العراقي »الوطني« الذي 

أصبح من املتعذر السكوت عنه!
ودخل »املخانيث« الجوكري�ة عىل الخط فأحرقوا وقتلوا وخربوا 
ونهبوا واس�اؤوا بش�كل بش�ع ملطالب الناس الحقة، لم تتدخل 
الحكومة إليق�اف ه�ؤالء »الجوكرية« لتبقى تظاه�رات الناس 
نقية، ولم تبادر أي جهة حكومية أو سياس�ية أو دينية للتمييز 
بني متظاهرين س�لميني وجوكرية رساق وقتل�ة، بل إن البعض 
خل�ط األوراق وزاد الط�ني بل�ة وجع�ل الن�اس حي�ارى وما هم 
»بس�كارى« ووضع الع�راق م�زري وأقصد بذلك جه�ات دينية 

نافذة.
نقطة راس س�طر والعراقيني مس�طورين س�طر..الحكومة لم 
تق�ف أمام َمن أحرق دوائر الدولة وممتل�كات الناس..الحكومة 

لم تقف أمام َمن منع الدوام يف املدارس والجامعات..
الحكوم�ة لم توقف قتل طف�ل بريء وتعليق »لش�ته« يف ميدان 
عام..لكن الحكومة ويف سابقة خطرية ومؤرش مخيف جداً تمنع 
تظاهر أهل املطالب الحقة وتقيد حرياتهم وتعاملهم بقسوة لم 

تتعاملها مع »الحوكرية« فلماذا؟
رشيحة من الناس لها مطالب حقة، تريد الحصول عىل حقوقها 

املرشوعة، فلماذا تمنعهم »الحكومة« من التظاهر؟!
ه�ؤالء ال يريدون حرق دوائر الدولة، و ال يريدون تعليق »لش�ة« 
طفل بريء، و ال يريدون إيقاف الدراسة يف املدارس والجامعات، 

هؤالء ال يريدون بيع الوطن بهتافات نريد وطن..
ليس بينه�م »حفافة« وال رشاب عرگ خاي�س وال رواگيص وال 

مرتبطني بسفارة أو دائرة مخابرات معادية.
فلماذا يت�م التعام�ل معهم به�ذه الطريقة؟إنه إنته�اك صارخ 

ملبادئ الديمقراطية وللوائح حقوق اإلنسان..
إنه تجاوز سافر عىل الدستور العراقي..أين الربملان العراقي؟أين 
الق�وى السياس�ية العراقية؟أين خطباء مدينة كربالء املقدس�ة 

الصايف والكربالئي؟أين ثم أين ثم أين؟
غداً سنقف بني يدي جبار السماوات واألرض يف موعد لن نخلفه 
هو القيامة والش�اهد الصادق األمني »ص« والحكم العدل تبارك 

وتعاىل.

الحكومة العراقية تتعامل 
بإنتقائية مع المتظاهرين..  

ع�دم  ه�و  الوج�ود  ع�دم  بينم�ا 
مطل�ق  اذن:  الض�د : م�ا أمك�ن 
ارتفاعه ولم يمك�ن اجتماعه  اما 
النقيض : مالم يمكن اجتماعه وال 
ارتفاعه  كاللي�ل والنهار ، فإنهما 
ال يرتفع�ان وال يجتمع�ان  ه�ذه 
معلوم�ة للفائدة ، محل الش�اهد: 
الي�وم م�ن يس�تحق ان يكون من 
ضم�ن معان�ي كلم�ة الن�ور ه�م 
ك�وادر الكهرب�اء ، وه�م الجي�ش 
الذي يقات�ل من اجل جعل النور يف 
كل م�كان حتى قدم�وا االرواح  يف 
س�بيل ذلك .  و كانوا سببا لوجود 
الن�ور يف كافة الظ�روف التي يمر 
بها البلد املناخية منها والسياسية 
، فأداءهم املتمي�ز كان دائما الدال 
بوض�وح عىل حبهم لبلدهم  ، دون 
تأث�ري اخ�ر يذك�ر . ان اداء كوادر 
الكهرباء جيش النور كان متزن يف 
كافة الظ�روف و الصعوبات التي 
مرت يف بلدنا العزيز والتي عاشوها 
باعتبارهم جزء من ش�عب ، و قد 
س�جلوا فيها مواق�ف المثيل لها ، 
من خالل توفري الطاقة الكهربائية 
املستمرة و املس�تقرة ، وبقى ذلك 
عط�اء املتميز  حتى بع�د ان دخل 
علينا ذلك ال�رش الفايروس القاتل 
) كورون�ا ( ، بقوا واس�تمروا عىل 
ذل�ك االداء الجي�د ، والواقع العميل 
امللم�وس اثب�ت للجميع ان�ه لوال 

جي�ش  الكهرب�اء  ك�وادر  جه�ود 
النور ملا اس�تطاعت خلي�ة االزمة 
النج�اح بتطبي�ق قراراته�ا الت�ي 
كانت ابرزه�ا الحظر الصحي . ان  
كوادر الكهرباء جيش النور ، كانوا 
س�ببا لوجود النور لرؤية كل يشء 
، حت�ى رؤي�ة الحقيق�ة والباطل 
، بوجوده�م يع�م س�الم واالمان ، 
بجهوده�م عم ن�ور العل�م عندما 
ساهموا يف جعل املفكرين يصلون 
اىل اكتشافاتهم و أبحاثهم ، بل كل 
تطور حصل وحاصل ويحصل هم 
جزءا من�ه ورشكاء بذل�ك النجاح 
والتط�ور  . اذن ك�وادر الكهرب�اء 
بكاف�ة  الن�ور  جي�ش  مص�داق 
الجوان�ب ، وهذا الجي�ش انتصاره 
متوقف ع�ىل عدة ام�ور اختصارا 
نذك�ر الثالث�ة الرئيس�ية منه�ا   :  
االم�ر االول : الرتش�يد باس�تخدام 
الطاق�ة الكهربائي�ة . االمر الثاني 
: ع�دم التجاوز عىل ش�بكة التيار 
الكهربائ�ي . االم�ر الثال�ث : دفع 
الجباي�ة التي هي مص�در لرواتب 
االولي�ة  امل�واد  ورشاء  الك�وادر 
واملش�اريع ك�ون التموي�ل املقرر 
له�م ذاتي . ام�ا الصن�ف االخر او 
الط�رف االخ�ر هم جي�ش الظالم 
الذين بسبب توجههم وافكارهم ، 
وافعالهم يكونوا متسببني بإطفاء 

ذلك النور.

 و املتمثل�ني يف املتجاوزي�ن ع�ىل 
الش�بكة الكهربائي�ة ، و املرسفني 
الطاق�ة  باس�تخدام  املبذري�ن  و 
ع�ن  املمتنع�ني  و   ، الكهربائي�ة 
اعط�اء الحق الرشع�ي والقانوني 
التمت�ع  مقاب�ل  االج�ور  م�ن 

باستخدام الطاقة  . 
عىل الجميع ان يعل�م ان الكهرباء 
نعمة وان ك�وادر  الكهرباء بكافة 
ه�م  مس�توياتهم  و  مس�مياتهم 
موظف�ني تابعني اىل الدولة ، وانهم 
يقوم�ون بأختص�ار ش�ديد بثالث 

ام�ور اساس�ية :  االوم�ر االول : 
توف�ري الطاقة الكهربائي�ة . االمر 
الثان�ي : تقدي�م خدم�ة الصيان�ة 
 . لديموم�ة  الطاق�ة الكهربائي�ة 
االمر الثالث : حماية تلك املنظومة 
م�ن التجاوز والرسقات   ومع ذلك 

كان لزام عىل الجميع دون استثناء 
التعامل مع تلك الكوادر  بإيجابية 
، والوق�وف معهم لتحقيق رشوط 
انتصارهم  من اج�ل  تحقيق تيار 
كهربائي مستقر ومستمر . نسال 

الله حفظ العراق وشعبه.

بقلم/ زينب زعيتر 
فت�ح ق�رار الق�ايض اللبنان�ي محم�د مازح 
ب�اب النقاش حول ال�دور الدبلومايس املنوط 
بالس�فري داخل الدولة الت�ي يمثل بالده فيها، 
وح�دود عمل�ه يف مراع�اة األع�راف واألصول 
الدبلوماسية يف العالقات بني الُبلدان، وفقاً ملا 
نّظمه القانون الدويل واحرتام الدول لتطبيقه.

اتفاقّية فيين�ا هي األكثر تداوالً عند كل حالة 
شاذة عن العمل الدبلومايس املتعلّق بتحسني 
عالقات البلدين، وفقاً ملا نّظمته هذه االتفاقية 
الت�ي أُبرمت يف العام 1961، فم�ا هي الحالة 
الت�ي ألقت الض�وء عىل مواد ه�ذه االتفاقية، 
وجعلتها محل أخذ ورد بني ُمطالٍب باحرتامها 
ت عليه،  وتطبيقه�ا وآخر غري مكرتث بما نصَّ
بق�در ما يهّمه رضا الدولة العظمى التي ترى 

نفسها فوق القانون الدويل؟
إنَّ الترصيحات الفاقعة للسفرية األمريكية يف 
لبنان، دوروثي ك. شيا، عن األزمة االقتصادية 
التي يم�ّر بها البلد حالياً، واتهامها حزب الله 
بأنه يحول دون إج�راء إصالحات اقتصادية، 
وتحميله مسؤولية تدهور األوضاع املعيشية، 
كانت بمثابة إع�الن حرب علنية ضد رشيحة 
واس�عة م�ن الش�عب اللبنان�ي، وبتحري�ض 
تجاوز اله�دف الدبلومايس الذي من املفرتض 
أن تعم�ل دوروثي ألجله، وه�و تمثيل بالدها 
دبلوماس�ياً يف لبن�ان، األمر الذي اس�تند إليه 
ق�ايض األم�ور املس�تعجلة يف ص�ور، محمد 
مازح، حني أصدر قراراً قضائياً يمنع وس�ائل 
اإلع�الم اللبنانية واألجنبية يف لبنان من إجراء 
مقاب�الت تلفزيوني�ة معه�ا أو أخ�ذ ترصيح 
منها، لكونها تجاوزت األعراف الدبلوماسية، 
للس�يادة  انته�اك  ترصيحاته�ا  أّن  واعت�رب 
اللبناني�ة، وأنه�ا تندرج يف قائم�ة التحريض 
واس�تدعاء الفتنة بني اللبناني�ني، األمر الذي 
أعقب�ه اس�تقالة القايض بعد اس�تدعائه من 
قب�ل التفتي�ش القضائ�ي، عىل خلفي�ة عدم 
تقييد حرية اإلعالم يف لبنان، ولكون الحكومة 
السياسية ووزارة الخارجية هي املعنية األوىل 
باتخاذ اإلجراء املناس�ب، ولكن كان رد فعلها 
اس�تدعاء السفرية فقط، ويف جلسة ودية مع 
وزير الخارجية الذي كان أقرب إىل التربير من 

التنديد.
هذا املشهد ربما استفّز الشارع اللبناني الذي 
وجد يف القرار القضائي ضالّته، فكانت الوقفة 
االحتجاجي�ة أمام وزارة الخارجي�ة اللبنانية 
رفضاً لتدخالت السفرية األمريكية يف الشؤون 
اللبنانية، فهل يح�ق للمبعوث الدبلومايس أن 
يديل بترصيحات تتعلق بالش�أن الداخيل للبلد 
املعتم�د لديها؟ ويف حال النفي، ما هو اإلجراء 
ال�ذي يمك�ن أن تتخذه س�لطة الدولة املعتمد 

لديها وفقاً للقانون الدويل؟
تق�ول املادة 41 من اتفاقيَّ�ة فيينا: »مع عدم 
املس�اس باملزايا والحصانات، عىل األشخاص 
الذي�ن يتمتعون به�ا احرتام قوان�ني ولوائح 
الدولة املعتمدين لديه�ا، وعليهم كذلك واجب 

لتل�ك  الداخلي�ة  الش�ؤون  يف  التدخ�ل  ع�دم 
الدولة«. إن النص واضح بوجوب عدم التدخل 
يف الش�ؤون الداخلية، ويعّد س�لوك الس�فرية 
األمريكي�ة خرق�ًا لالتفاقية الدولي�ة. وعليه، 
م�ا هو اإلج�راء القانوني ال�ذي يمكن للدولة 

اللبنانية أن تّتخذه؟
الحظت املادة 9 م�ن اتفاقية فيينا هذا األمر، 
م�ن خالل النّص عىل أّن »للدولة املعتمد لديها 
يف أي وقت، ومن دون ذكر األس�باب، أن تبلغ 
الدول�ة املعتم�دة أن رئي�َس أو أَي عض�و من 
طاقم بعثتها الدبلومايس أصبح ش�خصاً غري 
مقب�ول، وعىل الدول�ة املعتمدة أن تس�تدعي 
الش�خص أو تنه�ي أعماله ل�دى البعثة وفقاً 

للظروف«.
ملاذا لم تلجأ الحكومة اللبنانية إىل هذا الخيار 

القانوني؟
ال يمك�ن أن يك�ون الجواب بوض�وح النص، 
نظ�راً إىل العالقة غري املتكافئ�ة بني الدولتني، 
فترصفات الس�فرية األمريكية ت�دل عىل أنها 
عىل علٍم مس�بق بأن الس�لطة السياس�ية ال 
تجرؤ ع�ىل اتخاذ ق�رار كه�ذا، وخصوصاً يف 
ظل الحصار االقتصادي الذي تمارسه دولتها 
ع�ىل لبنان. وربما تكون ق�د تفاجأت بتمليح 
رئيس الحكومة حس�ان دي�اب، إىل التدّخالت 
الداخلي�ة، وتج�اوز  الش�ؤون  الفاضح�ة يف 
األخ�وة  وعالق�ات  الدبلوماس�ية  األع�راف 
والصداق�ة، ملوّح�اً بإمكاني�ة االنفت�اح عىل 

الرشق كحٍل بديل ألزمة الدوالر املتصاعدة.
الس�ؤال ال�ذي يطرح نفس�ه: مل�اذا يأتي هذا 
الهج�وم العلني عىل ح�زب الله يف هذا الوقت، 
وم�ن الس�فارة األمريكية مب�ارشة؟ هل هو 
اس�تكمال للحملة املنظمة لتش�ويه س�معة 
الحزب وتأليب الرأي العام ضده، أو أنه الورقة 
رب املنّظ�م أمام التحديات  األخرية، يف ظل الصَّ

منذ أواخر العام املنرصم؟
ي�كاد املش�هد يف لبن�ان يتطاب�ق م�ع العراق 
م�ن حيث توقيت بدء املطالب�ات االحتجاجية 
 ،2019 األول/أكتوب�ر  ترشي�ن  يف  املعيش�ية 
وم�ن ث�م دع�م س�فارتي الوالي�ات املتح�دة 

للتظاه�رات يف البلدين، والرتكيز عىل أن حزب 
الله أو الحش�د الش�عبي هما املس�ؤوالن عن 
تده�ور األوض�اع االقتصادي�ة واملعيش�ية يف 
البلدين )طبعاً، نتحدث عن الش�ق الذي يعني 
عمل السفارتني واس�تغالل أي تحرك لصالح 
األهداف السياس�ية، وال نشمل كل املطالبات 

الشعبية املحّقة(.
الع�راق،  يف  األمريك�ّي  �فري  السَّ يك�ون  ق�د 
ماثي�و تولر، أكثر تج�اوزاً ووقاحًة من خالل 
الّترصيحات أو النش�اطات الت�ي يظهر فيها 
بمظهر الحرص عىل مصالح الشعب العراقي، 
والت�ي وصل�ت حد إرس�ال رس�ائل تهديد إىل 
الكتل النيابية يف حال عدم التصويت لحكومة 
تقيي�م  يف  التدخ�ل  إىل   إضاف�ة  الكاظم�ي، 
الحكوم�ة العراقي�ة الس�ابقة وكأن الع�راق 
والي�ة ضمن االتحاد الفي�درايل األمريكي، وإن 
بقيت حقيقة الرسالة مبهمة، من دون تأكيد 

أو نفي من السفارة األمريكية يف العراق.
لك�نَّ األكيد أّن�ه ال يخفى عىل أح�د يف العراق 
حجم الدور الذي تؤديه الس�فارة األمريكية يف 
التحريض عىل قادة الحشد الشعبي وفصائل 
املقاومة، سواء مبارشة عرب شخص السفري، 
أو من خ�الل املنصات اإللكرتونية الناش�طة 
واملؤث�رة يف امل�زاج الش�عبي ل�دى رشيحة ال 
يس�تهان بها م�ن العراقيني الذي�ن يحملون 
املنظار بعني واحدة، ففي الوقت الذي ال يعيب 
أحد الخرق السافر للسفري األمريكي للسيادة 
العراقية، وتج�اوز حدود العم�ل الدبلومايس 
)كما أسلفنا عند الحديث عن اإلطار القانوني 
لعم�ل البعثات الدبلوماس�ية وفق�اً التفاقية 
فيين�ا(، نجد حماة الس�يادة يف الع�راق، كما 
يف لبن�ان، يقيمون الدنيا وتش�تعل التصاريح 
الغي�ورة عىل الوطن عن�د أي ترصيح مضاد، 
أو إب�داء رأي يف الح�رب ع�ىل اليم�ن مثالً، أو 
ضد »إرسائيل« والواليات املتحدة، عىل اعتبار 
أن�ه تجاوز للس�لطات السياس�ية يف البلدين، 
واعت�داء ع�ىل مركزية القرار الس�يايس، لكن 
ال بأس بأن نس�مح للس�فراء بتجاوز اللياقة 

والدبلوماسية إىل حّد الوصاية والوقاحة!

بقلم/ د. مصطفى يوسف اللداوي
وله�ذا يب�دو املجتم�ع اإلرسائي�يل وحكومت�ه 
مختلف�اً  الس�افرة،  الض�م  مش�اريع  تج�اه 
مضطرب�اً غري موح�ٍد، ومشوش�اً مختالً غري 
متزٍن، ومرتدداً مرتعش�ًا غري حاس�ٍم، وخائفاً 
قلق�اً غري مطم�ٍن، إذ يحتدم الج�دال الداخيل 
بينهم، ويتفاقم االختالف وتتعاىل األصوات بني 
نخبهم العسكرية واألمنية واإلعالمية، وتتباين 
آراؤهم وتتعدد توجهاتهم، عىل خلفية األفكار 
الحكومية واملقرتحات األمريكية، سواًء لجهة 
مبدأ الضم أو توقيته وكميته، أو الطريقة التي 
س�يتم بها، حيث ت�ربز أمامه�م مجموعة من 
التس�اؤالت والتحديات، الت�ي يرى فريٌق منهم 
أنه�ا خطرة جداً، وتس�تحق ال�رتوي والتأمل، 
والتفك�ري الجدي قب�ل اتخاذ الق�رار املصريي 
بش�أنها، ويح�ذرون حكومته�م أن التغ�ايض 
عنها أو إهمالها وغض الطرف عنها، س�يعود 

بالرضر الكبري عىل »دولة إرسائيل وشعبها«.
يفض�ل فري�ٌق كب�رٌي م�ن اإلرسائيلي�ني الضم 
الواقع�ي ع�ىل الض�م القانون�ي، وي�رون أن 
الض�م الواقع�ي ه�و الض�م الحقيق�ي، الذي 
يحق�ق أهدافه�م ويلبي رشوطه�م، ويقلل إىل 
درج�ة كب�رية م�ن أعبائه�م ومس�ؤولياتهم، 
ويقلص حج�م االعرتاض�ات الدولي�ة عليهم، 
وه�و م�ا قام�ت ب�ه الحكوم�ات اإلرسائيلية 
فعلياً من�ذ العام 1967، حي�ث ضمت بصورة 
األم�ر الواق�ع مس�احاٍت كب�رية م�ن األرايض 
الفلسطينية يف القدس والضفة الغربية، وبنت 
فيها عرشات املس�توطنات، وأق�ام فيها مئات 
آالف املس�توطنني اليه�ود، الذي�ن يخضع�ون 
يف كل ش�ؤون حياته�م لألح�كام اإلرسائيلية، 
ويرتبط�ون عضوياً ويتصل�ون فعلياً بالقدس 
وبجميع البلدات اإلرسائيلية، وقد يس�تمر هذا 
الواق�ع إىل م�ا النهاي�ة، إىل أن يخض�ع الوضع 
الراه�ن إىل املفاوض�ات والح�وار املب�ارش مع 

السلطة الفلسطينية.
يرتك�ز ه�ذا الفري�ق يف موقفه ع�ىل نصوص 
االتفاقي�ات الفلس�طينية اإلرسائيلي�ة، الت�ي 
أقر فيها الفلس�طينيون مبدأ الضم، وس�كتوا 
ع�ن النواي�ا اإلرسائيلية بش�أن املس�توطنات 
الكربى، رغم أنه لم يتم يف حينها حس�م نسبة 
الضم وطبيع�ة األرايض البديل�ة، لجهة املكان 
واملس�احة، إال أن مب�دأ الض�م كان مطروحاً، 
وإن كان ع�ىل أس�اس تب�ادل األرايض وإزاحة 
الحدود، وعليه فإنهم يفضلون الضم بالرتايض 
واالتفاق ب�ني الطرفني، ال بالق�وة والقهر من 

جانٍب واحٍد.
وي�رون أن اس�تمرار الض�م الواقع�ي إىل حني 
تحقي�ق الضم بال�رتايض والتواف�ق، أكثر أمناً 

وأق�ل كلف�ًة مادي�ة ومعنوية، كون الس�لطة 
الفلس�طينية تتعام�ل مع الجان�ب اإلرسائييل 
عىل أس�اس ه�ذا الواقع، الذي ق�د ترفضه وال 
توافق عليه، لكنها ال تقدم عىل عمٍل مضاد أو 

ردات فعٍل شديدة ملواجهته والتصدي له.
الض�م القانون�ي ال�ذي ل�ن تختل�ف مفاعيله 
الداخلي�ة يف الدولة عن الضم الواقعي، س�وى 
يف البعدي�ن املعنوي والقانوني، س�يهدد األمن 
إىل  الب�الد  وس�يعرض  اإلرسائي�يل،  القوم�ي 
هجماٍت جدي�دٍة، ومواجهاٍت قاس�يٍة، وربما 
انتفاض�اٍت مختلف�ة يش�ارك فيه�ا عن�ارص 
ومسؤولون من األجهزة األمنية الفلسطينية، 
تمام�اً مثل انتفاضة الع�ام 2000، وهو األمر 
ال�ذي م�ن ش�أنه أن يدخ�ل الجي�ش امل�أزوم 
مالي�اً بس�بب تأخر إق�رار ميزاني�ة الدولة، يف 
أزم�اٍت ماديٍة حادٍة بس�بب عج�زه عن توفري 
اإلمكاني�ات والتجهي�زات املطلوب�ة ملواجه�ة 

تحديات املرحلة.
يحذر ه�ذا الفري�ق اإلرسائي�يل الكب�ري، الذي 
يتش�كل من لفيٍف من ضب�اط الجيش واألمن 
الحالي�ني والس�ابقني، وم�ن ع�دٍد غ�ري قليل 
واإلعالمي�ني  السياس�يني  املس�ؤولني  م�ن 
واالس�رتاتيجيني الكب�ار، من تداعي�ات الضم 
القانوني عىل األمن العام عىل الحدود الرشقية 
وص�والً إىل الع�راق، إذ ل�ن تتمك�ن الحكوم�ة 
األردنية من ضب�ط األوضاع عىل طول الحدود 
وعمقها، يف حال اضطرب�ت األوضاع الداخلية 
يف األردن، وسادت الفوىض واالضطراب نتيجة 

الغضب بسبب اإلجراءات اإلرسائيلية.
يعتق�د فريٌق كب�رٌي من اإلرسائيلي�ني أن الضم 
الواقع�ي يحقق أمن إرسائي�ل الفعيل، ويؤمن 

حدوده�ا وس�المة مواطنيه�ا، ويبق�ي ع�ىل 
التنس�يق األمن�ي م�ع الجان�ب الفلس�طينى، 
ويحافظ عىل عالقات التعاون وحس�ن الجوار 
م�ع األردن، الذي قد يهدد بإلغاء اتفاقية وادي 
عرب�ة يف حال إرصار الحكومة عىل امليض قدماً 

يف إجراءات الضم.
وعليه فإن مربرات الضم القانوني برأيهم غري 
حقيقية، وال مكان لها يف س�لم أوليات الجيش 
واألم�ن، األمر يعني قطع�ًا، أن دوافع نتنياهو 
م�ن الض�م ه�ي ش�خصية وقومي�ة ودينية، 
وتتعلق به ش�خصياً أكثر مما تتعلق بالش�أن 
األمني اإلرسائييل العام، ذل�ك أن نتنياهو يريد 
أن ينهي حياته السياسية يف رئاسة الحكومة، 
قبل أن ينتقل إىل رئاس�ة الدولة أو الس�جن أو 
البي�ت، بعم�ل كبرٍي يقدم�ه لش�عب إرسائيل، 
يجع�ل من�ه زعيم�اً سياس�ياً وقائ�داً وطنياً، 

يحفظه التاريخ وتذكره األجيال.
كم�ا أن الضم الذي س�ينهي التنس�يق األمني 
أو س�يضعفه، فإنه س�يقيض ع�ىل أي فرصة 
للتس�وية السياسية مع الفلس�طينيني، كونه 
يقيض عىل آمال حل الدولتني، إذ س�يجعل من 
املناطق الفلس�طينية ب�ؤراً س�كانية متفرقة 
ومتباعدة، ال يمكن ألي إطار سيايس أن يجمع 
بينها، وبالتايل فإن هذا اإلجراء قد يقود إىل حل 
السلطة الفلس�طينية، وإلغاء اتفاقية أوسلو، 
م�ا يعني عودة إرسائي�ل إىل الواقع القديم، مع 
ما يرتتب عليها من مس�ؤولياٍت دولية وتبعاٍت 
أمني�ة، ونفق�اٍت مالي�ٍة كبريٍة، س�واء لتوفري 
الخدم�ات للفلس�طينيني، أو لزي�ادة ميزاني�ة 
الجيش واألمن للقي�ام باملهام الجديدة املوكلة 

إليهم.

الكهرباء معركة النور والظالم

مبعوثو الّدولة العظمى في لبنان 
والعراق فوق القانون الدولّي

مخاوٌف إسرائيليٌة من مخاطِر الضم 

ُ إِلَّ َأن ُيِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن[  ان النور والظالم  ِ بَِأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى اللَّ ] ُيِريُدوَن َأن ُيْطِفُئوا ُنوَر اللَّ
الذي بينهما تقابل ضد ، وليس تقابل نقيضان . وهذا فيه شرح فلسفي يطول مختصرة ان النور والظلمه 

ليس كما نقول في الوجود والعدم ، حيث ان النور و الظلمه ضدان و الضدان أمران و جوديان يتعاقبان على 
موضوع واحد ول يجتمعان فيه ويجوز ان يرتفعان ، فالظلمة هي ليست العدم مطلقا بل هي عدم النور .

بقلم/ الشيخ محمد الربيعي 

بقلم/ اياد اإلمارة  

رغم أن االستراتيجية القومية اإلسرائيلية، والعقيدة الدينية اليهودية، تتفقان كلياً على دولة إسرائيل 
القوية المتفوقة، ذات السيادة الكاملة على أرض إسرائيل التاريخية أو إسرائيل الكبرى، وتريدان دولًة 

خالصًة لليهود نقيًة خاليًة من األغيار، إال أن هذه المفاهيم المشتركة واألهداف الكلية والغايات البعيدة، ال 
تنفي وجود خالفاٍت حقيقية وجذرية في المجتمع اإلسرائيلي لجهة ضم أراٍض فلسطينية بصورة قانونية، 

وتوسيع مناطق السيادة اإلسرائيلية، والشكل الذي سيتم فيه التعامل بعد الضم مع مختلف األطراف 
الفلسطينية والعربية والدولية عموماً واألوروبية خصوصاً.



صفقتين  زاخيو  نيادي  أبيرم 
جديدتن، خالل فرتة االنتقاالت 
الصيفية، ليدعم صفوف فريقه 

تحضريا للموسم املقبل.
وقال مصدر مقيرب من اإلدارة 

»إن النيادي نجح يف التعاقد مع 
مدافيع الرشطة الدويل السيابق 
رسيمي،  بشيكل  سيالم  ولييد 
وكذليك العيب النجف السيابق 

عيل رشيد.

تجيري  »اإلدارة  وأضياف 
اتصاالتهيا بشيكل مكثيف مع 
عدد مين الالعبين، وهناك من 
أبيدى رغبتيه يف تمثييل الفريق 
ويبقى فقط االتفاق عىل األمور 

املالية إلنهاء الصفقات واإلعالن 
عنها بشكل رسمي«.

يشيار إىل أن زاخيو تعاقيد مع 
امليدرب الشياب أحميد صيالح 
لقيادة الفريق يف املوسم املقبل.

زاخــو يضــم
 صفقتيـــن 
جديدتيـــــن الثالثاء 14 تموز 2020 
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بين السطور

 أعضاء الجمعيه العمومية التحاد الكرة القدم 
يريدون نظاما داخليا على ما يشتهون، نظام 

يسمح لهم بالبقاء في مناصبهم اإلدارية 
باألندية ويمنحهم الفرصة للتواجد في اتحاد 

كرة القدم  ،نظام يسمح لهم بازدواج المناصب 
والحصول على ثالثة او أربعة أو خمسة مواقع 
في االتحاد واالتحاد الفرعي واللجنة األولمبية 

وفي األندية واالتحادات الوطنية على ما 
يشاءون ما يرضيهم فقط حتى يقول النظام 

الداخلي جيد!!
 يريدون نظام داخليا ال يعرتف بالشيهادات ،األمية سيائدة 
يف هيذا البليد وليس مهما مين يكون الرئيس سيواء كان يف 
الدراسية االبتدائيية أو املتوسيطة أو الثانويية أو حتيى ال 
يعيرف القيراءة والكتابيه ألن الرياضة عندهيم خربة وهم 
يملكيون الخيربة وال حاجة للشيهادات الجامعيية ،بل هم 
اآلن يسيتندون عىل حكاية جديدة بطلها الرئيس األمريكي 
االخيرق ترامب اليذي يريد اعطاء البعيض فرصة للحصول 

عىل املناصب بدون شهادات.
 النظام الداخيل الذي يريدون مصمم لكي يبقوا يف مواقعهم 
وهيم يرفضيون تحديد الوالييات ماذا يعني البقياء واليتن 
فقيط أنها فرتة قليلية جدا اعتادوا البقياء 20 او 30 او 40 
سينة ثيم يحولوا املنصيب إىل أبنائهيم أو ربميا إىل اخوانهم 
وهكيذا هي أصبحت عملية التورييث يف العوائل يف املناصب 

اإلدارية و حتى يف االتحادات الرياضية.
 النظيام الداخيل اليذي يرييدون ال يخصيص املناصب فهم 
يريدون أن تكون الفرصة لهم للتنافس عىل جميع املناصب 
االتحادية وأن تكون عملية توزيع االصوات حسيب املنافع 
وحسيب املكاسيب اعطني صيوت وأعطييك صوتي بغض 
النظر عين مدى فائدة هذا الصوت يف الهيئة العامة أو لكرة 
القيدم العراقيية، ميدى فائدة هيذا الصوت يف وجيود رجل 

مناسيب يقود ملف خطري مثل ملف 
كيرة القيدم العراقيية املهيم لديهم 
مصالحهيم املهيم لديهيم أن يبقيوا 
إىل أطيول ميدة ممكنية و يحقق ما 
يردون وليذهب النظام والقانون إىل 

الجحيم!!
 ارتفعيت شيكواهم اآلن وأصواتهيم 
ان  ملجيرد  وغضبهيم  ورفضهيم 
القائمن عىل النظام الداخيل وضعوا 

بعض اليرشوط التي ترقى بعملية الوصيول يف املناصب إىل 
أفضل الخيارات من قبيل تحديد الشيهادة وحرص الواليات 
يف واليتن فقط وعيدم ازدواج املناصب حفاظا عىل الجهود 
اإلنسيانية فاإلنسيان ال يسيتطيع أداء اكثر مين وظيفة يف 
أن واحد: ملاذا هذا االسيتهالك ملاذا هيذا اإلرساف ولدينا من 
األسيماء الكثري ما يمكن أن يقوم بمختليف املهام وتوزيع 
املهام أفضل للجميع حتى يسيتطيع كل شخص أن يبدع يف 

املهمة التي توكل إليه.
 ال يرييدون التطويير وال االرتقياء يف كيرة القيدم العراقيية 
املهم لديهم يشء واحيد فقط أن تبقى مناصبهم وان تبقى 
مصالحهيم وأن يبقيى نفوذهم يف النادي الذي يسييطرون 
علييه ويف االتحاد الذي يعزز ويقوي تلك السيلطة ويجعلها 

اكثر  تمددا واكثر توسعا.
 ال يؤمنيون بتبادل األدوار وال تجدييد الدماء ومنح الفرصة 
للكفاءات الشيابة، الخربة عندهم هي كل يشء وهم يقولوا 
دائميا أن خربتهم كبرية  واليمكن االسيتغناء عنها، مع أننا 
ليم نرى عمال إيجابييا واحدا لهم طوال السينوات املاضية، 
لم نسيمع بربنامج او فكرة او خطة اصالح، يتعكزون عىل 
اسيمائهم وعىل رصيد ما تحققه أنديتهم من نتائج اما عىل 
صعيد الخطط و العمل والبناء فلم نرى شييئا  مثمرا حتى 

اآلن.
 لين يقبليوا بهيذا النظيام ويرفضيوه وسيسيتمر الرصاخ 
والعويل ألنهم يشيعرون انه ثمة تهديد يهدد مواقعهم التي 
دأبوا عىل البقاء فيها وهم يريدون السييطرة يف األندية عىل 
ميزانيتها وعىل اوضاعها وعىل تفاصيلها ويريدون أيضا أن 
تكون لهم السيلطة والنفوذ يف  اتحاد كرة القدم كي ينفذوا  
يريدون ،ال يهتمون بكرة القدم وال خططها وال مستقبلها، 
املهيم أن تبقى مصالحهم إىل األبد وتبقى كراسييهم دائمة 

ال تكرس.

النظام الداخيل الذي يريدون
عدنان لفتة

لالتحياد  التطبيعيية  الهيئية  تلقيت 
العراقي لكرة القيدم، املوافقة املبدئية 
لالتحاد الفلسطيني، عىل إقامة مباراة 
وديية تجميع املنتخبين، خيالل أيلول 
تحضيريات  ضمين  أربييل،  يف  املقبيل 
التصفييات  السيتئناف  الطرفين 

اآلسيوية املزدوجة.
وكان االتحاد العراقي قد عرض تنظيم 

مبياراة بن الشيقيقن، يف الرابع عرش 
من أيلول، عىل ملعب فرانسو حريري.

ووافق االتحاد الفلسطيني مبدئيا، عىل 
أن يجري التواصيل بن الطرفن خالل 
األيام املقبلة، للتحضيري للمباراة وفقا 
للظروف التي يشيهدها العالم، بسبب 

جائحة فريوس كورونا. 
سييواجه  العيراق  منتخيب  أن  ُيذكير 

ُعمان، يوم 3 سيبتمرب يف مسقط، قبل 
مالقاة سيوريا يوم 8 من الشهر نفسه 
يف أربيل، عىل أن يخوض مباراته الودية 
األخيرية ييوم 14 سيبتمرب، تحضيريا 
ملباراة هونيج كونج ضمين املجموعة 
 13 ييوم  املقيررة  الثالثية،  اآلسييوية 

ترشين أول.
مين جانب اخر حدد االتحاد االسييوي 

لكرة القدم موعد انطالق بطولة آسييا 
للشيباب تحت 19 عاماً بشكل رسمي، 
والتي من املقرر ان تقام يف أوزبكستان 

بمشاركة منتخب العراق.
وقالت مصادر صحافيية، أن »االتحاد 
االسييوي حيدد الرابع عرش من شيهر 
ترشيين االول املقبيل موعيداً النطالق 
بطولة آسييا للشيباب تحيت 19 عاماً 

منتخبنيا  بمشياركة  أوزبكسيتان  يف 
»املنافسيات  ان  واضياف  الشيبابي«، 
ستسيتمر لغاية الحيادي والثالثن من 

شهر ترشين األول املقبل«.
وكانت قرعة البطولة وضعت منتخبنا 
الشيبابي يف املجموعة الثانية اىل جانب 
منتخبيات كورييا الجنوبيية -اليابان 

-البحرين. 

الوطني يواجه فلسطين وديا استعدادًا 
للتصفيات اآلسيوية المزدوجة

الشرطة يؤكد مفاوضاته 
مع عالء عباس 

حيدر أحمد يقترب من نفط الوسط

توقف صفقة انتقال سيد ضياء الى القيثارة

الطلبة يحسم صفقتي كاصد وجاكوب رسميا

تشكيل لجنة مؤقتة بدال من االولمبية العراقية

ادارة  كشيفت 
الرشطة،  نادي 

حقيقية 
تهيا  ضا و مفا

عالء  الالعيب  مع 
عبياس، تمهييداً 
لصفوف  لضميه 

القيثارة.
الهيئة  عضو  وقال 

للنيادي  االداريية 
ان  الربيعيي  عيدي 

»ادارة نادي الرشطة، 
تتفاوض مع العب نادي 

الكويت عالء عباس«.
واضياف ان »النيادي يركيز 
اهيداف  صيوب  جهيوده 
اخيرى، والتي مين املؤمل 
االعيالن رسيمياً  يتيم  ان 
عنها خالل الفرتة القليلة 

املقبلة«.
يذكير ان عبياس امللقب 
بي«االباتيش«، يمتد عقده 
الكويتيي  الكوييت  ميع 

حتى املوسم املقبل.

اقيرتب مدافع الزوراء حييدر أحمد من 
االنتقال لنفط الوسط، يف املوسم املقبل.

وقيال مصيدر مقيرب مين إدارة نفيط 
الوسيط إن إدارة نيادي نفيط الوسيط 
وصليت التفاق نهائي ميع العب الزوراء 

حييدر أحميد يفيي النتقاليه عيىل سيبيل 
اإلعيارة لتمثييل عندليب الفرات األوسيط يف 

املوسم املقبل.
وبين أن حييدر أحميد يبحيث عين فرصية 
إثبيات الذات مع نفط الوسيط، بعد أن باتت 

مشياركته ميع الزوراء بشيكل أسيايس أمر 
معقد.

يشار إىل أن نفط الوسط طالب برشاء الالعب 
بشيكل نهائيي، لكن اليزوراء رفيض منحه 

البطاقة ووافق عىل انتقاله معارا.

املنتخيب  العيب  كشيف 
ضياء،  سييد  البحرينيي، 
العسيكري  العميل  ان 
قد يكيون عائقياً امام 
صفيوف  اىل  انتقاليه 
الرشطية  نيادي 

العراقي.

وقيال ضيياء يف ترصييح لوسيائل اعيالم 
إن  العراقيي«  »املراقيب  تابعتيه  بحرينيية 
»املفاوضيات وصليت اىل مراحيل متقدمية 
خيالل االييام املاضيية ميع نيادي الرشطة 
العراقيي«. وأضياف »ليدي الرغبية بتمثيل 
نادي الرشطة السيما ان الرشطة يعترب من 
الفيرق الجماهرييية يف العيراق، لكن عميل 

كعسكري قد يكون عائقاً يف اتمام صفقة«.
يف  القيثيارة  لتمثييل  »انتقيايل  وتابيع 
املوسيم املقبل مرهيون بموافقية الداخلية 

البحرينية«.
يذكير ان سييد ضيياء اتفيق عيىل انتقاله 
لصفوف الرشطة لتمثيل الفريق يف املوسيم 

املقبل.

نيادي  إدارة  أنهيت 
التعاقد  الطلبة، إجراءات 
بصفية نهائية ميع الالعب 
الكامريونيي جاكوب لتمثيل 
الفريق يف منافسيات املوسيم 

املقبل.
وقال مصدر مقرب من اإلدارة 

إن أحميد خليف ميدرب الطبية، 
أبدى رغبته بالتعاقد مع املحرتف 
ونجحيت  جاكيوب  الكامريونيي 
اإلدارة بضمه رسيميا معه قادما 

من فريق نفط الجنوب.
أن جاكيوب  إىل  املصيدر،  وأشيار 
أصبيح أول صفقيات الطلبة عىل 

مسيتوى املحرتفن وهناك اتفاق 
السيوري  املحيرتف  ميع  مبيدأي 
بيركات النضمامه  الرحمين  عبد 
يف أقيرب وقيت. وأكد املصيدر، أن 
الفرييق تعاقيد أيضا رسيميا مع 
الحيارس املخيرم محمد كاصد 

قادما من صفوف الزوراء.

نوعيية  إضافية  كاصيد  ويعيد 
للفريق مليا يملكه من خربة كبرية 

ستنعكس إيجابيا عىل الفريق.
يشيار إىل أن الطلبة أبرم صفقات 
تحضيريا  وممييزة  مقتضبية 
اليدوري  مين  الجدييد  للموسيم 

املمتاز.

الشيباب  وزيير  اتفيق 
والرياضية عدنان درجال 
مع رئيس اللجنة االوملبية 
رعد حمودي، عىل تشيكيل 
لجنية مؤقتية لحين اجراء 

االنتخابات.
وقال مصيدر يف اللجنة االوملبية 
ان »وزيير الشيباب والرياضة 
اتفيق  درجيال  عدنيان 
ميع رئييس اللجنة 
رعد  االوملبيية 
ي  د حميو

عيىل 

تشيكيل لجنة مؤقتة لتسييري 
اميور اللجنية االوملبيية لحن 

اجراء االنتخابات«.
واوضح ان اللجنية تتألف من 
رعد حمودي رئيسياً وعضوية 
العطوانيي  د.اكيرم  مين  كل 
رئيس لجنة القيرار ١٤٠، اياد 
نجيف رئييس اتحياد الجمباز 
وزيياد حسين رئييس اتحياد 

املبارزة«.
الدوليية،  االوملبيية  ان  يذكير 
انتخابيات  باجيراء  طالبيت 

جديدة لالوملبية العراقية.



يعان�ي أنطوني�و كونتي املدي�ر الفني إلنرت مي�ان، من الغياب�ات العديدة 
بصفوف فريقه عىل مدار األس�ابيع األخرية، بسبب اإلصابات التي ال تزال 
ترضب العبي فريقه.وبحس�ب شبكة »سكاي سبورت إيطاليا«، فإن إنرت 
ق�د يواجه نظ�ريه تورينو، بدون 3 العب�ن جدد وهم ماتياس فيتش�ينو، 
روميلو لوكاكو ومارسيلو بروزوفيتش.وأضافت أن فيتشينو سيغيب عن 
اللقاء بعدما تجددت إصابة التهاب الركبة، التي عانى منها األوروجواياني 
يف الف�رتة املاضية، بينما س�يتم إراحة لوكاكو بعدما عان�ى من إصابة يف 
الظه�ر والفخذ، كي ال يتعرض ألي مخاطر أخرى.وأش�ارت إىل أن كونتي 
س�يعتمد عىل الثنائي الوتارو مارتينيز وأليكس�يس سانش�يز كمهاجمي 
الفريق، م�ن بداية املباراة.ولفتت الش�بكة إىل أن مارس�يلو بروزوفيتش، 
الع�ب وس�ط النرياتزوري، قد يغي�ب أيًضا عن املب�اراة، موضحة أن اإلنرت 
قد يعاقب الاعب بعدما تم إيقافه بس�بب تجاوزه الضوء األحمر يف إحدى 

إشارات ميانو، والقبض عليه بسبب القيادة تحت تأثري الكحول.

أك�د يورج�ن كل�وب م�درب ليفربول، 
أن مب�اراة فريقه أمام نظريه آرس�نال 
منتص�ف األس�بوع الجاري، س�تكون 

مثرية لالهتمام.
وق�ال كلوب خ�الل ترصيحات�ه ملوقع 
ليفربول الرس�مي، عن املباراة »أمامنا 

مساحة لالستعداد وهذا أمر جيد«.
وأض�اف »س�يكون لدين�ا ي�وم واح�د 
إضايف، األيام الس�بع املاضي�ة كانت ال 
تصدق، خضنا 3 مباريات خالل أسبوع 
واحد«.وتاب�ع كلوب »ه�ذا هو الوضع 
واآلن لدينا ي�وم إضايف، نأمل أن نتمكن 

من التحسن بشكل كامل«.
ون�وه »سنتحس�ن ونذهب م�رة أخرى 
ملواجهة آرس�نال، وهي مباراة ستكون 

مثرية لالهتمام«.
ويحل ليفربول، الذي توج بلقب الدوري 
يف وق�ت س�ابق، ضيًف�ا عىل آرس�نال، 
ضم�ن منافس�ات املرحل�ة السادس�ة 

والثالثني من الدوري اإلنجليزي.
ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري 
اإلنجلي�زي برصي�د 93 نقط�ة، فيم�ا 
يحتل آرسنال املركز التاسع برصيد 50 

نقطة.

أعلنت محكم�ة التحكيم الري�ايض »كاس« 
إس�قاط العقوب�ة املوقع�ة عىل مانشس�ر 
س�يتي باإليقاف مل�دة عامني عن املش�اركة 

بالبطوالت األوروبية.

كما أمرت املحكم�ة بتقليص الغرامة املالية 
املوقع�ة ع�ىل الس�يتي والت�ي ق�درت ب�30 

مليون يورو، إىل 10 ماليني فقط. 
وكان االتحاد األوروبي لكرة القدم )يويفا(، 
ق�رر يف ش�باط امل�ايض، حرم�ان 
مانشسر س�يتي من املشاركة يف 
البط�والت األوروبية يف املوس�مني 
ملي�ون   30 وتغريم�ه  املقبل�ني 
يورو، بدع�وى »ارتكاب انتهاكات 

جس�يمة فيم�ا يخ�ص قواع�د اللع�ب املايل 
النظي�ف«.اىل ذل�ك احتف�ل بي�ب جوارديوال 
املدير الفني ملانشسر سيتي، بقرار محكمة 
التحكيم الريايض »كاس«، بإسقاط العقوبة 
املوقعة عىل نادي�ه باإليقاف ملدة عامني عن 

املشاركة بالبطوالت األوروبية.
كما أمرت املحكم�ة بتقليص الغرامة املالية 
املوقعة عىل املان س�يتي والتي قدرت ب� 30 
مليون ي�ورو، إىل 10 ماليني فق�ط. وذكرت 

ش�بكة »س�كاي س�بورتس« أن جوارديوال 
احتف�ل مع بقي�ة الجه�از الفني للس�يتي، 

بقرار إسقاط العقوبة.
والتقط املدرب اإلسباني، صورة سيلفي مع 
مس�اعديه بالجهاز الفني أمام قناة سكاي 

سبورتس، بعد سماع القرار.
وأضافت الشبكة أن مانيل إستيارت، مساعد 
جوارديوال، ه�و من نرش ص�ورة االحتفال، 

قبل أن يقوم بحذفها بعد دقائق قليلة.

رسمًيا.. »كاس« تقرر إسقاط عقوبة مانشستر سيتي األوروبية

يورغن كلوب 
يتوقع مباراة مثيرة 

أمام آرسنال
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استش�هد توماس توخي�ل مدرب باريس س�ان جريمان، 
بمصري يوفنتوس، للتأكيد ع�ىل صعوبة مواجهة أتاالنتا، 

يف ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وق�ال توخي�ل عرب صحيف�ة ليكي�ب »منافس�ات دوري 
األبطال هذا املوس�م س�تكون معقدة، ألن هن�اك 8 أندية 
تري�د الظف�ر باللق�ب. ال مج�ال للمفاج�آت ألن 
أي فري�ق يمكن�ه التتويج م�ع النظام 
إنجاز  للبطولة، فهو  الجديد 
 3 يحت�اج 

مباريات فقط«.
وأض�اف »مباراة أتاالنتا صعب�ة ومغلقة، ألنه فريق جيد، 
لقد تابعت ما فعله أمام يوفنتوس الفريق القوي هجومًيا 
وبدنًيا، ل�ذا الوضع الحايل يتطلب أقىص درجات الركيز«.
وأش�ار »التح�دي أن نص�ل إىل لش�بونة ويف جعبتنا لقبي 
كأس فرنس�ا وكأس الرابطة، بعدها س�يكون أمامنا 12 
يوًم�ا من أجل االس�تعداد ملواجه�ة أتاالنتا، م�ن األفضل 
أن نعم�ل خطوة بخطوة«.وأتم »بالطب�ع حزين لرحيل 3 
ركائز أساس�ية مثل كافاني ومونييه وكوايس، ألن الوفرة 
العددي�ة مهمة يف صفوف فريق مثل س�ان جريمان، لكن 
تبق�ى األج�واء داخ�ل الفريق جي�دة للغاية«.وفاز س�ان 
جريم�ان عىل لوهافر بنتيج�ة 9-0 ودًيا، يف أول 
مب�اراة لباري�س، بع�د توق�ف دام 4 
أشهر بسبب أزمة فريوس 

كورونا.

ثبات مستوى أتالنتا يثير قلق توخيل

ذكر تقري�ر صحف�ي، أن الربتغايل كريس�تيانو 
رونال�دو ه�داف يوفنتوس، حدد موقفه بش�أن 
البق�اء أو الرحي�ل عن صف�وف الس�يدة العجوز 
خالل الفرة املقبلة.وقالت صحيفة »توتو سبورت« 
إن رونالدو يرغب يف البقاء مع يوفنتوس، ويستهدف 

صناعة التاريخ مع الفريق اإليطايل.
وأضافت أن الدون يس�تهدف منافسة ش�ريو إيموبييل 
مهاج�م التس�يو، عىل لق�ب ه�داف الكالتش�يو، وكذلك 
منافس�ة روبرت ليفاندوفس�كي نجم باي�رن ميونخ، عىل 
جائزة الحذاء الذهب�ي األوروبي.ونوهت بأنه ليس هناك أي 
مجال للش�ائعات حول انتقال رونالدو لباريس سان جريمان 
أو الع�ودة لري�ال مدري�د، ألن النج�م الربتغ�ايل يري�د مواصلة 
مغامرته مع البيانكونريي.وس�جل رونال�دو 28 هدًفا حتى اآلن 
بالكالتش�يو، متأخرًا بهدف واحد خلف املتصدر إيموبييل، بينما 
يفصل�ه 6 أهداف ملعادلة رقم ليفاندوفس�كي هذا املوس�م، عىل 

جائزة الحذاء الذهبي بالدوريات الخمس الكربى.

أكد االتحاد األس�رايل لكرة القدم، اس�تئناف دوري الدرجة األوىل 
يوم الجمعة املقبل، بعد 4 أش�هر من التوقف، ومع دخول 3 فرق 

من ملبورن الحجر الصحي يف سيدني.
وكان م�ن املف�رض ع�ودة دوري األضواء بمباراة ب�ني ملبورن 
فاكت�وري وويس�رن يونايت�د، لكن تغ�ري الجدول بس�بب أزمة 

جائحة كورونا يف ملبورن.
وتعود املس�ابقة بمباراة بني س�يدني ضد ولنجت�ون فينكس يف 

استاد جوبييل.
وانتقل�ت فرق ملب�ورن فاكتوري وويس�رن يونايت�د وملبورن 
س�يتي، إىل س�يدني مطلع األس�بوع لقضاء 14 يوم�ا يف الحجر 

الصحي.
وقال جريج أورورك مدير املسابقات باالتحاد األسرايل »واجهنا 
الكث�ري من التحديات يف األس�بوع املايض من�ذ اإلعالن عن جدول 
املباري�ات الذي احت�اج إىل بعض التعديالت بس�بب تنقالت فرق 

ملبورن إىل سيدني«.
وتأمل املسابقة يف إنهاء آخر 27 مباراة بالدور التمهيدي خالل 4 

أسابيع، مع إقامة الدور النهائي الحاسم يف 23 آب املقبل.

قال إيدي هاو مدرب بورنموث، إن املدافع ناثان آكي سيغيب 
ع�ىل األرجح ع�ن آخر ث�الث مباريات يف ال�دوري اإلنجليزي 
املمت�از هذا املوس�م، بع�د إصابته بكدمة خ�الل الفوز 1-4 
عىل ليس�ر س�يتي.وغادر قلب الدفاع، الذي شارك أساسيا 
يف 29 مب�اراة بال�دوري هذا املوس�م، امللعب بع�د 40 دقيقة 
عقب إصابته يف التحام مع جيمي فاردي.وأبلغ هاو ش�بكة 
»سكاي سبورتس«: »ال تبدو إصابة جيدة. يف ظل هذا الوقت 
القصري املتبقي يف املوسم، سيكون من الصعب أن يلعب مرة 
أخ�رى«.وكان انتصار بورنموث ه�و األول يف عرش مباريات 
وعزز آمال�ه يف البقاء، إذ يحتل املرك�ز 18 برصيد 31 نقطة 
بفارق ثالث نقاط خلف واتفورد أول فريق يف منطقة األمان.

ويحل بورنموث ضيفا عىل مانشس�ر سيتي صاحب املركز 
الثاني وينهي املوسم ضد ساوثهامبتون وإيفرتون.

بورنموث يفقد ناثان آكي لنهاية الموسم

اهتمت الصحف اإلنجليزي�ة الصادرة بإلقاء 
القبض ع�ىل فتى يبلغ من العم�ر 12 عاًما، 
بس�بب تغريدات�ه العنرصية تج�اه ويلفريد 

زاها العب كريستال باالس.
كم�ا س�لطت الض�وء ع�ىل أح�الم جوزي�ه 
مورينيو مدرب توتنهام هوتسبري، يف التأهل 
للمس�ابقات األوروبي�ة املوس�م املقبل، بعد 
تغلب�ه ع�ىل آرس�نال بنتيج�ة 2-1 يف ديربي 
م�ريور  صحيف�ة  لندن.وعنون�ت  ش�مال 
»العن�رصي البال�غ م�ن العم�ر 12 عاًم�ا.. 
رشطة ميدالندز تعتقل طفاًل بسبب تغريدات 
عنرصي�ة تج�اه زاها.. وأس�تون فيال يتعهد 
بحرمان املشجع من املباريات مدى الحياة«.

ويف األع�ىل، كتب�ت »مورينيو: كنا س�نتوجد 
يف املراك�ز األربع�ة األوىل لو جئ�ت منذ بداية 
املوس�م«.أما صحيفة دييل تليجراف عنونت 
»اعتق�ال طف�ل يبل�غ م�ن العم�ر 12 عاًما 
إلهان�ة زاه�ا«.ويف األس�فل، كتب�ت »ف�وز 
توتنهام بالديربي يوجه أعني مورينيو تجاه 

بطوالت أوروبا«.
وعنونت صحيفة دييل ستار 
»جبان وحقري«، يف إش�ارة 

إىل هجوم روي هودسون 
مدرب كريستال باالس، 

عىل التغريدات املسيئة 
التي تعرض لها زاها.
األع�ىل  يف  وكتب�ت 
»س�عادة الديرب�ي تمن�ح جوزي�ه 

الحلم نح�و الثالثي�ة األوروبية«، 
يف إش�ارة إىل رغب�ة الربتغ�ايل يف 

األوروبي  بال�دوري  املش�اركة 
بلقب  املقبل، والفوز  املوس�م 

يف  الثالث�ة  للم�رة  البطول�ة 
دي�يل  مس�ريته.وعنونت 

إكس�ربيس »جوزيه يرك 
لبوكيتين�و  مالحظات�ه 

املحن�ة  بس�بب 
األوروبية«، يف إش�ارة 

موريني�و  ل�وم  إىل 
الس�يئة  للنتائ�ج 
حققه�ا  الت�ي 

بداي�ة  يف  توتنه�ام 
املوس�م م�ع املدرب الس�ابق 

بوكيتينو، وتسببها يف الغياب املحتمل 
للفريق عن املشاركة يف دوري األبطال.

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، عن موق�ف عثم�ان ديمبيل، نجم 
برشلونة، من اهتمام مانشسر يونايتد.

ويعان�ي ديمبيل )23 عاًم�ا( من إصابة قوية تعرض لها يف ش�باط 
املايض، وخضع عىل إثرها لعملية جراحية، ومن املرجح عدم لحاقه 

بما تبقى من املوسم الحايل.
وكان�ت أنباء ق�د ترددت عن رغبة مانشس�ر يونايتد يف التعاقد مع 
ديمب�يل، يف ظ�ل الصعوبات الت�ي واجهها الفري�ق يف التفاوض مع 

دورتموند، من أجل ضم جادون سانشو.
وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن خيار االنتقال 
إىل مانشس�ر يونايتد ال يقن�ع ديمبيل، الذي يفضل االس�تمرار مع 
برش�لونة، وتعويض كل ما فاته منذ انضمامه للفريق الكتالوني يف 

صيف 2017.
يف الوق�ت ذاته، فإن بوروس�يا دورتموند، الفريق الس�ابق لديمبيل، 
يرقب رحيل النجم الفرنيس عىل برش�لونة، حيث يحق له الحصول 

عىل 20 مليون يورو، من وراء بيعه.

ديمبلي يرفض مانشستر يونايتد

تحديد موعد انطالق
 الدوري األسترالي 

ثالثي إنتر ميالن يزيد صعوبات كونتي

كريستيانو يؤكد بقاءه مع يوفنتوس

أحالم مورينيو 
وعنصرية زاها 

في صدر 
صحف إنجلترا
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مصطلحات ادبية
البيت الشعري: 

وحدة لغويَّة مركبة من عدد من الجَمل يتمُّ تقسيمها إىل شطرين، 
ى الَعُج�ز، واملالحظ  در والثانية تس�مَّ ى الصَّ الش�طرة األوىل تس�مَّ
ع�ى كلمة بيت أنَّها تأخذنا إىل حالٍة من االس�تقرار التي تأتي بعد 
جهد وحرَكة ونش�اط؛ فكأنَّ الش�اعر الذي يِص�ل يف تعبريه إىل ما 
يالئ�م تماًما حالَته ِمن خالل اس�تعانته وتوظيف�ه لكلمات اللغة 
فإنَّه بذلك يلَمس غايته، وساعتها يشعر باالسِتقرار الذي ينسِجم 
وطبيعة البيِت الذي يحمل معاني األيواء واملقام والس�كون؛ ومن 
ث�مَّ تصري كلم�ة قصيدة الت�ي تش�ري إىل معاني القص�د والطلَب 
عي والسفر املعريف يف داخل  والبحث بمثابة ِمرآة عاكسة لحالَة السَّ
عال�م اللغة يفتش فيه املبدُِع عن املفردات التي تنضبط تماًما وما 

يودُّ تجسيده من ِفكر وعاطفة.

طرائف من التراث 

اش�رى رجل حمارا ألول م�رة يف حياته، ومن فرحته به أخذه 
إىل سطح بيته وعند مغيب الشمس أراد الرجل أن ينزل الحمار 
من عى الس�طح إلدخاله اإلس�طبل، فحزن الحمار ولم يقبل 
النزول..فالحمار أعجبه السطح وقرر أن يبقى فوقه..توسله 
صاحبن�ا مرات عديدة..وحاول س�حبه بالق�وة أكثر من مرة، 
أبدا لم يقب�ل الحمار النزول..لكن الحمار دق رجله بني قرميد 
الس�طح، وصار يرفس وينه�ق يف وج�ه صاحبه...البيت كله 
صار يهتز، والس�قف الخش�بي املت�آكل للبي�ت العتيق أصبح 
عاجزا ع�ن تحمل حركات ورفس�ات الحمارفأنهار الس�قف 
بجدران البيت وم�ات الحمارفوقف صاحبنا عند رأس حماره 
املي�ت وهو مرضج بدمائ�ه.. وقال:ان الخط�أ ليس منك فمن 
الصعب إن�زال الحمري الذين يتم إيصاله�م ملكان غري مكانهم 

الحقيقي.. إال بعد أن يدمروه.
8

الثقافـي

عزيز الشعباني... اسرار الواقع 

ثقافة

روح الكتاب�ة التمن�ح امل�رات لكاتب نب�اش ، دقي�ق التفحص 
واملالحظ�ة، ينتمي اىل فرق البحث االثاري الذين يضحون بالكثري، 
م�ن أج�ل الوص�ول اىل لحظة اكتش�اف ق�د تغري مس�ار املعرفة 
االنس�انية، ه�ذا التفحص ، ق�د يجعل الفاح�ص يف موقف نفيس 
يشوبه الش�ك واالستكانة، لكنه مايلبث ان يمنح عقله مساحات 
اجتياز خاصة، تعزز معارفه، وتمنحه حضوراً، زمانياً ومكانياً  ، 
اليمكن تجاهلهما، تحت تلك الصورة يش�تغل عزيز الش�عباني.. 
الراغب بتدوين حكايات رسدية، وان كنت اراها قد اصبحت ظاهرة  
تش�ري اىل وجود جيل رسدي همه نقل غرائبيات الواقع ومخاوفة، 
لكنها عند الش�عباني، تتوافر عى الكثري م�ن املغايرة، واالدهاش 
الصوري، يف رسدياته وضوح الصورة املشهدية السينمائية، التي 
ترتبط بجرأة ، فيما يليها من متالحقات ثيمية، لكل منها داللتها 
واشاراتها، لكنها وضمن حدود البناء النيص، تقدم رسالة واحدة، 
تفتت الغايات البسيطة، من اجل الوصول اىل الغاية االهم واالدق، 
لغة الشعباني، ابنة يومها، وس�ليلة  البساطة والوضوح والدقة، 
ال ي�رىض باالضاف�ات التي قد تأخذ متلقي�ه اىل غري مقاصده، وال 
تهم�ه تلك املعان�ي التي تقرب من الش�عر، وتح�اول متاخمته، 
يجت�از به�ذه اللغة محنة عصية، هي عالقة الش�خوص الردية 
باللغة، التي التتفق واالس�س النفسية للحوار وردود افعاله، يجد 
الش�عباني، ان الرديات التي تتحدث شخوصها باغراب لغوي، 
تعيش ازمات وجودية، لهذا ال ترك اثراُ عند متلقيها، وهذا ما فعله 
نجيب محفوظ.. وغائب طعمة فرمان وفؤاد التكريل،  فلقد كرا 

القان�ون الفظ�ي وقدم�ا، تطابق داليل 
اث�ر كث�ري يف الوجدانية الجمعي�ة، وقد 
اقتف�ى الش�عباني، اثار تل�ك الخطوات 
بدق�ة متفحص�ة، يعمل عن�د تخومها، 
لكنه يصنع لشخوصة، خطوات ال تريد 
الول�وج كام�اًل يف ه�ذا املغاي�ر، وهجر 
الس�ائد الردي ومألوف�ة، الذي يجد يف 
اللغ�ة قانوناً اليحق تج�اوزه اول اللعب 
في�ه، بل يمكم اللعب م�ن خالله فقط، 

تل�ك الحقيق�ة تفهمه�ا رسدي�ات عزي�ز 
الشعباني، وتحاول ايجاد منافذ خاصة تحقق املرادات، هل تصمد 
الرديات الت�ي تتعامل مع الصورة املحلي�ة وغوابيها وارسارها 

امام هذا الكم الردي املحيل والعاملي؟
ه�ل يمكن لهذه الرديات كس�ب متل�ق مغاير عرب�ي او عاملي، 

وثمة املثري من املغاليق التي يجب فك حروفها وطالسمها؟
هل يعنى س�ارد مثل عزيز الش�عباني، بمثل هذه االسئلة، املثرية 
للج�دل، والت�ي اتعبت الردي�ة العراقية كثرياً،  ح�ني كر فؤاد 
التك�ريل يف رجع�ه البعيد، اش�كاليات الخطاب اللغ�وي وتأثرياته 

النفسية، سألته.. ماالذي دفعك اىل هذا؟
فأجاب.. ال يمكن ان اتحمل نطق الجدة ونفيسة وباقي شخوص 
الرواي�ة، بلهج�ة اولغة تبعدها ع�ن ذاتها الحقيقية، الش�خوص 
معان�ي تنتمي اىل اللغ�ة الخاصة بها، بهذا الح�د تغريت مفاهيم 
الح�وار الردي، وقواماته التي  منحت الردية العراقية هويتها 
االجتماعية والنفسية الخاصة، عزيزالشعباني يحتاج اىل تفحص 
نق�دي دقيق، وهذا م�ا تعجز عنه النقدي�ة العراقية، التي هجرت 
اهتماماته�ا الباحث�ة واملدقق�ة والكاش�فة، وصارت تس�عى اىل 
عروض بس�يطة يف مطبوعات ورقية،  وهذا ما اثر كثرياً يف املسار 

الردي العراقي.

شوقي كريم حسن 

يا أّيها اإلنساُن ويحَك أيَن هم ؟

ع��اٌد وما جمعوا... وأيَن ثموُد

تبني ململكِة الفساِد كأّنما

تح���يي ألمسَك أّيها الن��مروُد

حا للظالِم تظّنُه وأقمَت َصْ

ُملكاً وأن��َت بِ�عرشِه ستسوُد

ورميَت رمَيَك للسماِء تريدها

ح��ربا وفيَك إىل اإللِه ج�حوُد

وَجمعَت جندا قد ُغرّرَت بعّدهم

حتى أتتَك من السماِء جن��وُد

كوفيُد أصغُر من بعوٍض كي ترى

أّن الض�اللَة ثوُب�َك امل��عهوُد

فارجْع لرّبَك ...ُربَّ ُيْذِهُب ما أتى

ويع�يُد ما قد ك�اَن حنَي ت�����عوُد

 كورونا والنمرود

احمد مانع الركابي

محتوى كتاب

املراقب العراقي / متابعة...
ص�در أخريا ع�ن “الكتب خ�ان” للنرش 
والتوزي�ع بالقاهرة، كت�اب “أقىص ما 
يمكن” لألديب والسيناريست مصطفى 

ذكري.
ال تبتع�د صورة مصطف�ى ذكري الذي 
يعّد م�ن أبرز األس�ماء األدبي�ة يف جيل 
التس�عينات، يف كتاب يوميات�ه الجديد، 

ع�ن صورت�ه يف الكتاب�ني الس�ابقني يف 
حقل اليوميات “ع�ى أطراف األصابع” 
2009، و”حط�ب مع�دة رأيس” 2012، 
من حيث انفالته م�ن القواعد الجامدة 
الص�ارم  واإلخ�الص  األدب�ي،  للن�وع 
تدوي�ر  وإع�ادة  الش�خصية،  للذائق�ة 
الكتابة الكتش�اف احتماالتها املختلفة 
يف س�ياقات جديدة، ثم خوض الحروب 
نفس�ها مع الكلمة والجمل�ة والفقرة، 
مرة تلو املرة، بالدأب نفسه، يف محاولته 
الصطي�اد األف�كار واملعاني بأنش�وطة 

الكلمات.
يف “اليومي�ات”، يب�دو مصطفى ذكري 
مس�ريحاً تمام�اً داخل ه�ذه الصيغة، 
بأق�ىص تحري�ٍف ممكن ملعناه�ا، وهي 
يومي�ات ُحذف�ت تواريخه�ا وأماكنها، 
ليقطر فيها كل ما تعجز عن اس�تيعابه 
مقدم�ًة  ل�ألدب،  التقليدي�ة  األش�كال 
صيغة منفتحة تسمح لعناص متنافرة 

بطبيعتها بالتجاور داخلها.
وعرب “الش�ذرة”، التي صارت الوس�يط 
األثري عند ذكري، يقفز الكاتب مبارشة 
إىل قل�ب معاٍن وأخيلة لطامل�ا راودها يف 
أدبه، ليص�ل بفقرته األدبية الهجينة إىل 
حافتها، حافة الفكرة وحافة األسلوب.

هذا التحريف، من ضمن فوائده العديدة، 
أنه يتيح للكات�ب أن يمزج داخل النص 
الواحد، ب�ني التأمالت األدبي�ة بطابعها 
الفلسفي والس�ريي، وبني اآلراء الفنية، 
-العن�ر  الس�يايس  الهج�اء  وقط�ع 
الدخي�ل األحدث عى كتابة ذكري- دون 

تعاُرض يُذكر.

»أقصى ما يمكن« يوميات ُحذفت تواريخها وأماكنها

املراقب العراقي/ متابعة...
صدر مؤخرًا عن العتبة العباس�ية املقّدس�ة، املركز اإلسالمي 
للدرسات االسراتيجية كتاب بعنون: »نقد الحضارة الغربية 
يف فك�ر مالك بن نبي« لعماد الدي�ن إبراهيم عبدالرزاق، وفيه 
يس�عى املؤل�ف اىل اإلضاءة عى ش�خصية املفك�ر النهضوي 
الجزائري مال�ك بن نبي ودوره يف إحياء الفكر النقدي للغرب 
ب�ني النخ�ب العربية واإلس�المية يف خالل النص�ف األول من 
الق�رن العرشي�ن املن�رم. كم�ا يب�ني املرتك�زات الفكرية 
األساس�ية التي أق�ام عليها بن نبي مرشوع�ه الحضاري وال 
س�يما لجهة املقاومة الثقافية لالستعمار الجديد.ومما جاء 

يف مقّدمة الكتاب:

...ويجب أن نلفت االنتب�اه إىل أن نقد مالك للحضارة الغربية 
كان بمنظ�ار الناق�د ال�ذي عايش تل�ك الحضارة بمش�اعره 
ول�م يكت�ف بالتأمل فيها من الخارج، ولق�د تغلغل يف أعماق 
وعالقات�ه  وزواج�ه  دراس�اته  بفض�ل  الغربي�ة  الحض�ارة 

وقراءاته، وطول املدة التي عاشها يف باريس. 
لذا يش�ري إىل أن الغرب تجربة تعد درًسا خطريًا لفهم مصائر 
الش�عوب والحض�ارات، فه�ي تجرب�ة مفي�دة لبن�اء الفكر 
اإلس�المي، وتحقيق الوعي الس�نني. وم�ن هنا يرى رضورة 
فهم الغرب يف عمقه وتحديد خصائصه، ومعرفة ما يتميز به 
من إيجابيات وس�لبيات، حتى ال تكون معرفتنا به سطحية 

مبترة، وأفكارنا عامة وغري نابعة من اطالع متأمل. 

ويج�ب أن نوض�ح أن أفكار مال�ك متكامل�ة ومتداخلة، فال 
نس�تطيع نقد الحض�ارة الغربية يف فكره ب�دون الحديث عن 
موقف�ه من الحض�ارة ونظريته ع�ن الثقاف�ة والحديث عن 
االستعمار بكل أشكاله، ومصطلحات مثل معامل االستعمار 
والقابلية لالس�تعمار كل هذا س�وف نوضحه بالتفصيل من 

خالل هذا الكتاب.
ويتك�ون ه�ذا الكت�اب م�ن مقدمة عام�ة وأربع�ة مباحث 
وخاتم�ة ث�م قائمة باملراج�ع. املبحث األول بعن�وان )حياته 
ومؤلفاته( واملبحث الثاني )وحدة الثقافة والحضارة عند بن 
نبي( أم�ا املبحث الثالث فيندرج تحت )مفهوم االس�تعمار( 

واملبحث الرابع)موقف مالك من الحضارة الغربية(.

نقد الحضارة الغربية في فكر مالك بن نبياصدار

قصص قصيرة جدا

عودة

خرج ساملا معاىف من _ كوفيد 19_
تجمع حوله نفر من الصحفيني وكامريات 
آخ�ر األخب�ار، طالب�وه بإب�داء ش�عوره 
ومرشوع�ه الجدي�د، أخربه�م مبتس�ما ؛ 
كن�ت نهيتكم ع�ن ق�راءة قص��يص ،أال 

فاقرؤوها !!

لينا 
برغبة منها، سجل زوجته األملانية لتتعلم 
اللغ�ة العربي�ة، لس�وء حظه�ا، كان أول 

درس حرضته؛ رضب زيد عمرا  !

جحود
اس�تهزأوا من�ه وه�و يقيم ش�باكا من _ 

فوالذ _ لحصد الضباب...
ملا اس�تفاقوا صباحا ؛ ُذهل�وا  للصدأ الذي 

غمر عقولهم !!

  رخصة
أخربتها أن هناك من يضحي باثنني، واحد 

له، واآلخر عنا... أبرقت وأرعدت قائلة :
_ أكمل دينك... أكمل دينك ؛

 رحت أطلب يد  الثانية.

 حالل
عى مضض، وافق عى أخذ أرسته للبحر..

س�بقهم بنصف س�اعة للش�اطئ ، حمل 
مكرب الصوت ؛

أعل�ن للحض�ور أن املاء والرم�ل والصخر  
مصاب بإشعاعات نووية.

  بدون تعليق
هل رأيت كي�ف أََعدَّ_ بنجم�ان فرانكلني_ 
برنامج�ا من ثالث�ة عرش ج�زءا  لتنظيم 

وقته األسبوعي ؟
_ نعم، وهل عمل بحساب اليوم اآلخر ؟!

حّمالة االحباط
حت�ى يف القيل����ول�ة، تأتيه�ا  األف�كار 

تباعا....
؛  وقاص�ة  بأنه�ا ش�اعرة  أخربته�م  مل�ا 
خصص�وا  لها مكان�ا يف س�احة _ جامع 

الفنا  _
+ س�احة جام�ع الفن�ا س�احة ترفيهية 
فلكلورية ش�عبية  مشهورة عامليا بمدينة 

مراكش.

***
  رغ�م أن كل الطرق تؤدي إىل روما.. إال أن 
الكلب الذي اش�راه ذلك الس�ائح اإليطايل،  
فق�د خاصي�ة الع�����ودة لوح�ده م�ن 

الرباري.

إلهام
أجربوه ذهابا وإيابا عى قضاء أس�بوعني 
يف الحج�ر الصحي ، لم يخ�رج من  غرفة 

الفندق ؛ 
لكنه دخل يف رواية جديدة : موسم الهجرة 

للجنوب .

صالح الدين بوشتاوي

للدراس�ات  ص�درت ع�ن دار نين�وى 
والنرش والتوزيع دراسة علمية بحثية 
للفنان الراحل د. عبد املطلب الس�نيد ، 
بعنوان شكس�بري بني الفطرة والعقل 
وهي تحلي�ل و مقارن�ة  مجتمعية يف 
عاملي�ة املت�ج الشكس�بريي وذل�ك ما 
ج�اء عى غ�الف الكتاب ال�ذي يقع يف 
351 م�ن القطع الكب�ري وجاءت هذه 
الدراسة عى ش�كل فصول متسلسلة 
رص�د الباح�ث خاللها أب�رز التجارب 
املرحي�ة التي تم تقديمه�ا يف العراق 
خالل ف�رة 20 عاماً من عام 1962 – 

.1982
واض�اف: ان الباح�ث حاول تس�ليط 
الفط�رة  مصطلح�ات  ع�ى  الض�وء 
وم�ا يتعل�ق بالنف�س البرشي�ة  مثل  
الغري�زة والعق�ل م�ن خ�الل معايري 
علمية وعرب مصادر مختلفة بما فيها 
الكتب املقدس�ة ومنها الق�رآن الكريم 
مستش�هداً ببعض اآليات التي تتحدث 
عن النف�س البرشية وفطرته�ا ، كما 
جال الباحث يف أروق�ة التاريخ القديم  

الع�راق و  القديم�ة يف  الحض�ارات  و 
غريها م�ن البقاع التي ش�هدت بزوغ 
حض�ارات عريق�ة كم�ر واليون�ان 
وغريها ، راص�داً الخط البياني لتطور 
املجتمعات االنس�انية و مخرجات تلك 
الحضارات عى حرك�ة التطور الثقايف 
واملعرف�ة  العل�م  حق�ول  مختل�ف  يف 
والفن�ون ومنها حرك�ة الرجمة التي 
أوصل�ت لنا كمجتمع�ات عربية كتاب 
فن الشعر الشهري ألرس�طو الذي يعد 
حت�ى هذه اللحظ�ة املرجعية النظرية 

االساسية لفن الدراما .
وتاب�ع: كما تناول الباحث عرب فصول 
كتاب�ه مح�اور متنوع�ة منه�ا نظرة 
تاريخية موجزة لتشّكل حركة املرح 
يف بلدان عربي�ة متعددة منها مر  و 
البل�دان العربي�ة التي عرف�ت املرح 
كف�ن من خ�الل الحمالت العس�كرية 
التي قادتها فرنس�ا وغريها من الدول 
ه�ذا  يف  و   ، القديم�ة  االس�تعمارية 
الصدد إس�تفاد الباحث د. السنيد من 
مصادر أرش�فية ووثائق عززت بحثه 

ليقدم للقارئ نط�رة تاريخية معمقة 
لنش�وء الظاهرة املرحي�ة يف بلداننا 
العربي�ة التي ب�دأت بش�كل متواضع 
وبأنم�اط مختلفة تبع�اً لحركة تطور 
الف�ن املرحي الذي واج�ه صعوبات 
جم�ة يف بداية إنتش�اره يف املجتمعات 
العربي�ة بس�بب طبيع�ة املجتمع�ات 
آئ�ذاك ، وتط�رق الباح�ث اىل مس�رية 
العدي�د من الف�رق املرحي�ة العربية 
الناش�ئة آنذاك ورصد مس�ار حركتها 
عرب م�ا  قدمته من تج�ارب مرحية  
وم�دى تفاعل الجمهور معها وطبيعة 
الخطاب املق�دم للجمهور ، وصوالً اىل 
حركة امل�رح العربي املع�اص الذي 
مر بتحوالت وإنعطافات عى مستوى 
الش�كل واملضم�ون حتى أخذ ش�كله 

الحايل.
 واش�ار اىل ان الحدي�ث ي�دور هنا عن 
املرح التجريبي تحديداً الذي يخضع 
ملعاي�ري التجرب�ة الفني�ة والعلمي�ة يف 
ذات الوقت وليس عن النمط املرحي 
التجاري الذي ال يبايل ملس�ألة التجريب 
ويبقى هدفه يف النهاية الفرجة لغرض 
فص�ول  وع�رب   ، والتس�لية  الضح�ك 
متع�ددة تناولت عدداً من املحاور التي 
التاريخ�ي بالفلس�في  تداخ�ل فيه�ا 

والسيايس والنفيس واالجتماعي .
واوض�ح: أدخلن�ا الباح�ث اىل عوال�م 
شكسبري عرب عدة نصوص تم تقديمها 
كع�روض مرحي�ة  تجريبية  ضمن 
ف�رة زمني�ة  امتدت قراب�ة العرشين 
عام�اً يف الع�راق تحدي�داً لريص�د من 
خالل م�ا قدم من أعمال شكس�بريية 
املرحي�ة  التجرب�ة  مالم�ح  أب�رز 

لنص�وص  تتص�دى  وه�ي  العراقي�ة 
شكسبري وابرز ما تم إستخالصه والبد 
م�ن التنويه أن د. الفن�ان عبد املطلب 
الس�نيد يعد أحد عناص تلك التجارب 
بوصفه أحد املشتغلني بها كممثل مع 
عدد من املخرجني وه�و األكاديمي يف 
كلي�ة الفن�ون الجميلة ببغ�داد فضال 
ع�ن كون�ه خري�ج الوالي�ات املتح�دة 
االمريكي�ة يف حقل الفن�ون املرحية 
ويملك حساً فنياً وأكاديمياً يف تصنيف 
الشكس�بريية  املرحي�ة  التجرب�ة 
الت�ي قدمت يف العراق ع�رب تلك الفرة 
الزمنية ويدرك جيداً املناخ االجتماعي 
والس�يايس الس�ائد آن�ذاك يف الع�راق 
الذي ألقى بظالله عى طبيعة صياغة 

الرؤى املرحية  .
أدرج  الباح�ث  ان  اىل   ولف�ت م�ايض 
التج�ارب املرحي�ة  م�ن  لن�ا ع�دداً 
الكت�اب  فص�ول  ع�رب  الشكس�بريية 
متن�اوالً الرؤي�ة الفني�ة الت�ي قدمت 
خاللها ومبين�ًا أهم أج�زاء النصوص 
والت�ي  الرؤي�ة  عليه�ا  بين�ت  الت�ي 
تمث�ل نق�اط حيوية للن�ص تحمل يف 
مضمونه�ا دالالت الفط�رة والغري�زة 
منظوم�ة  ضم�ن  وتش�تغل  والعق�ل 
العن�اص الت�ي تدف�ع بإتج�اه تفعيل 
أفعاله�ا النفس�ية وق�د دأب الباح�ث 
عى إف�راد كل تجرب�ة متصديا ًللنص 
الس�ينوغرافيا  وعن�اص  واالخ�راج 
البرية وأب�رز ما ُكتب ع�ن التجربة 
من قبل النقاد واالصداء التي ش�كلتها 
التجربة حينه�ا ومدى نجاحها ، وعرب 
حزم�ة م�ن التج�ارب الشكس�بريية 
التي ش�هدها املرح العراقي ومازال 
يش�هدها ح�اول الباح�ث د. الس�نيد 
االجابة عى تس�اءل حول مدى تأصيل 
التجربة املرحية الشكسبريية ضمن 
مخت�ربات امل�رح العرب�ي والعراقي 
تحديدا ضمن تجرب�ة تحمل مالمحها 
الفني�ة والفكري�ة والجمالية الخاصة 
الذي  املختل�ف  وإتجاهه�ا االس�لوبي 

يراعي البيئة االجتماعية :
خاضع�ا  االخت�الف  يبق�ى   : وخت�م 
ملعايري ومجس�ات املخرج الذي يمتلك 
قراءته الخاصة للعرض لذا يظهر ذلك 
التباي�ن يف ط�رح االف�كار ومقرحات 
 ً بري�ا   ً خطاب�ا  بوصف�ه  الع�رض 
وتن�وع   الداللي�ة  منظومت�ه  يحم�ل 
الرؤى املرحي�ة البرية من مخرج 

آلخ�ر تبعا ً لطبيعة ق�راءة كل مخرج 
الفلس�في  وتفس�ريه  وحساس�يته 
والجم�ايل للنص ، وخل�ص الباحث يف 
نهاي�ة بحثه اىل ع�دة توصيات جاءت 
عى ش�كل نقاط تتعلق يف إيجاد آليات 
ومتطلبات مهني�ة وأكاديمية لغرض 
تطوير طرق التعاط�ي مع النصوص 
الشكس�بريية وإستكش�اف مناط�ق 
جدي�دة يف أدب شكس�بري وبن�اء رؤى 
فني�ة مرحية عى تلك االكتش�افات 
، والن أدب شكس�بري يحم�ل صفات�ه 
العالية وطروحاته العميقة وجماليته 
االستثنائية ويغور يف أعماق ومناطق 

مختلفة من النفس االنسانية .

قاسم ماضي

عبد المطلب السنيد 

                           ي��رى الناق��د قاس��م م��ايض ان الفن��ان الراح��ل د. 
عبد المطلب الس��نيد من خالل دراس��ته التي حملت عنوان 
شكس��بري بني الفط��رة والعقل اس��تطاع االبح��ار يف عوالم 
شكسبري النفس��ية عرب التجارب المرسحية طوال فرتة 20 

عامًا ممتدة من عام 1962 – 1982. وقال مايض
 يف قراءة نقدية خص بها )المراقب العراقي( :

المراقب العراقي/القسم الثقايف...

تناول فيها الفطرة في القران الكريم وتاريخ الرافدين القديم 
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قال رسول الله )ص(: ما َزّوجُتُه، َولكنَّ اللَه َزوََّجُه. 
)عبد الرحمن بن الجوزي، املنتظم ج 2 ص 200(

قصة الزواج
كان اإلمام عيل ]عليه الس�ام[ يف الس�نة األوىل من 
الهجرة النبوية ابن أربع وعرشين سنة وهو ابن عم 
الرس�ول املصطفى )ص( وأول من آمن به؛ وكانت 
فاطم�ة الزه�راء ]عليها الس�ام[ قد بلغ�ت يومئذ 
التاسعة من عمرها « ]١[ بناًء عىل أن والدتها كانت 
يف السنة الخامسة بعد البعثة ،]٢[ وهي بنت رسول 
الل�ه ]ص�ىل الله علي�ه وآله وس�لم[ وله�ا منزلتها 
الرفيعة الزاخرة بالفضائل اإلنسانية، والخصائص 
امللكوتية الس�امية. وق�د أثنى عليها أبوه�ا مراراً، 

وسماها َبْضَعَته.
فعن النبي ]صىل الله عليه وآله وسلم[ قال: »فبينا 

صلّيت يوم الجمعة صاة الفجر، إذ سمعت حفيف 
املائكة، وإذا بحبيبي جربئيل ومعه س�بعون صّفاً 
من املائكة ُمتوّجني ُمقرّطني ُمَدملجني ، فقلت: ما 
هذه القعقعة من الس�ماء يا أخي جربئيل؟! فقال: 
يا محمد! إن الل�ه أّطلع عىل األرض إّطاعًة فاختار 
منها من الرجال علياً ، ومن النساء فاطمة ، فزّوج 
فاطمة من ع�يل . فرفعت فاطمة ]عليها الس�ام[ 
رأس�ها وتبّس�مت... وقالت: رضيت بم�ا ريض الله 

ورسوله« .
ق�ال أنس : أقبل عيل فتبس�م النبي ]صىل الله عليه 
وآل�ه وس�لم[ ثم ق�ال: »يا ع�يل، إن الل�ه أمرني أن 
أزوجك فاطمة، فق�د زوجكها عىل أربعمائة مثقال 
فضة إن رضيت« . فقال عيل : قد رضيت يا رس�ول 
الله ... فقال رسول الله ]صىل الله عليه وآله وسلم[  

: »ب�ارك الل�ه عليكم�ا وفيكما وأس�عدكما وأخرج 
منكما الكثري الطّيب« .

ق�ال أنس: فوالل�ه لقد خرج منهم�ا الكثري الطّيب.
الصحابة يخطبون فاطمة )عليها السام(

روى ابن األثري بس�نده عن أبي إسحاق عن الحارث 
ع�ن عيل قال : خطب أبو بكر وعمر - يعني فاطمة 
إىل رس�ول الله ]صىل الله عليه وآله وس�لم[ - فأبى 
رس�ول الله ]ص�ىل الله عليه وآله وس�لم[ عليهما ، 
فق�ال عم�ر: أنت لها يا عيل، فقل�ت: ما يل من يشء 
إال درع�ي أرهنه�ا. فزّوجه رس�ول الل�ه ]صىل الله 
علي�ه وآله وس�لم[ فاطم�ة، فلما بلغ ذل�ك فاطمة 
بكت، قال : فدخل عليها رسول الله ]صىل الله عليه 
وآله وس�لم[ فقال: ما ل�ِك تبكني يا فاطمة، فوالله، 
فقد أنكحتك أكثرهم علماً، وأفضلهم حلماً، وأّولهم 

سلماً.
ع�ن بريدة قال: خطب أبو بكر فاطمة 
فقال رس�ول الله ]صىل الله عليه وآله 
وسلم[ : »إنها صغرية، وإني أنتظر بها 
القض�اء«. فلقيه عم�ر فأخربه فقال: 
رّدك، ثم خطبها عمر فرّده.]وعن عبد 
الله ب�ن بريدة عن أبيه قال: خطب أبو 
بكر وعم�ر فاطمة، فقال رس�ول الله 
]ص�ىل الله علي�ه وآله وس�لم[ : )إنها 

صغرية(، فخطبها عيل فزوجها منه.

قرار الزواج من السماء
قال رسول الله )ص(:

ه�ذا جربي�ل يخربن�ي أّن الل�ه زوَّجك 
فاطمة، وأش�هد عىل تزويجها أربعني 
ألف ملك، وأوحى إىل شجرة طوبى: أن 
انثري عليه�م الدّر والياق�وت، فنثرت 
عليهم ال�دّر والياقوت، فابت�درت إليه 
الح�ور الع�ني يلتقطن يف أطب�اق الدّر 
والياقوت، فهم يتهادونه بينهم إىل يوم 

القيامة.
قال ابن أبي الحديد : وإن إنكاحه علّياً 
إّياه�ا م�ا كان إالّ بع�د أن أنكح�ه الله 
تعاىل إّياها يف السماء بشهادة املائكة.

وع�ن ابن مس�عود، ع�ن رس�ول الله 
]ص�ىل الله عليه وآله وس�لم[ أنه قال: 
»إن الل�ه أمرن�ي أن أزوج فاطم�ة من 

عيل«.
وروي ع�ن عم�ر ب�ن الخط�اب ق�ال: 
نزل جربئيل فق�ال: »يا محمد! إن الله 
يأم�رك أن ت�زوج فاطم�ة ابنت�ك من 

عيل«.
يف الرواي�ة : أن النبي ]ص�ىل الله عليه 
]عليه�ا  فاطم�ة  أت�ى  وآل�ه وس�لم[ 
السام[ ... فقال فيما قاله: »َفواللِه لو 
كان يف أه�يل )أهل بيت�ي( خرٌي منه ما 
زوجتِك إياُه )بِه( وَما أنا زوجُتِك َولكنَّ 

اللَه زّوَجِك« .
ويف رواية أخ�رى : »لو أّن علّياً لم يكن 
)لم يخل�ق( )وروي: ل�م يتزوجها( لم 

يكن لفاطمة كفٌؤ«.

املسلمون يشهدون الخطبة
روي عن أم سلمة وسلمان الفاريس وجابر : ملّا أراد 
رس�ول الله أن ي�زوج فاطمة علياً ق�ال له: )اخرج 
ي�ا أب�ا الحس�ن إىل املس�جد فإن�ي خ�ارج يف أَثرَك، 
ومزّوجك بح�رة الناس، وذاكٌر من فضلك ما تُقرُّ 

به عيُنك...( .
ق�ال عيل ]علي�ه الس�ام[  : )فواللِه ما توّس�طناه 
حتى لَِحَق بنا رس�ول الله ، وإّن وجَهُه ليتهلَل فرحاً 

ورسوراً( .
فقال ]صىل الله عليه وآله وسلم[  : )أين بال؟( .

فأجابه مرسعاً: لبيك وسعديك يا رسول الله.
ثّم قال: )أين املقداد؟(.

فأجاب: لبيك يا رسول الله.
ثّم قال: )أين سلمان؟(.

فأجاَب: لبيك يا رسول الله.
ثّم قال: )أين أبو ذر؟(.

فأجاب: لبيك يا رسول الله .
فلّم�ا مثلوا ب�ني يديه ق�ال: )انطلق�وا بأجمعكم ، 
فقوم�وا يف جنب�ات املدينة، وأجمع�وا املهاجرين و 

األنصار واملسلمني( .
فانطلق�وا ألمر رس�ول الل�ه ]صىل الل�ه عليه وآله 
وس�لم[ ... ، وأقبل رس�ول الله ]صىل الله عليه وآله 
وس�لم[ فجلس ع�ىل أعىل درج�ة من من�ربه، فلما 
حش�د املس�جد بأهل�ه قام رس�ول الله ]ص�ىل الله 
عليه وآله وسلم[ ، فحمد الله وأثنى عليه... � وذكر 
الخطب�ة، إىل أن ق�ال � : )وإن الله أمرن�ي أْن اُزّوج 
كريمت�ي فاطمة بأخي وابن عم�ي وأوىل الناس بي 
ع�يل بن أبي طالب، والله )عّز ش�أنه( قد زّوجه بها 
يف الس�ماء، بش�هادة املائكة، وأمرني أن أزوجه يف 

األرض، وأشهدكم عىل ذلك( .
ثم جلس رس�ول الله ]صىل الله عليه وآله وسلم[ ، 

ثم قال: )قم. يا عيل � فاخطب لنفسك....( .
وابتدأ ع�يل ]عليه الس�ام[ فقال: )...ف�إن النكاح 
مما أمر الله تعاىل به، وأذن فيه، ومجلسنا هذا مما 
قضاه ورضي�ه، وهذا محمد بن عبد الله... رس�ول 
الل�ه ، زّوجني ابنته فاطمة ، عىل ص�داق أربعمائة 
درهم ودينار، وقد رضيت بذلك، فاسألوه واشهدوا( 

.فقال املسلمون: زوجته يا رسول الله؟
قال: )نعم(.

ق�ال املس�لمون: بارك الل�ه لهما وعليهم�ا، وجمع 
شملهما.

التجهيز لزفاف فاطمة )عليها السام(
روي ع�ن أن�س ب�ن مالك أن أم�ري املؤمن�ني ]عليه 
السام[ بعد أن أحر مهر فاطمة ]عليها السام[ 
قيمة درع�ه الذي باع�ه بأربع مائ�ة وثمانني، أتى 
بها النبي ]صىل الله عليه وآله وس�لم[ فوضعتها يف 
حجره، فقبض منها قبضة، فق�ال: )يا بال، أبغنا 

بها طيباً، وأمرهم أن يجهزوها(. 

تاريخ الزواج
كان زواج النورين أمري املؤمنني ]عليه الس�ام[ من 
فاطمة الزهراء ]عليها السام[ � يف املشهور � سنة 

2 ه� ليلة الخميس، وقيل: اإلثنني. 

جهاز زواج الزهراء )عليها السام(
كان جهازه�ا ]عليها الس�ام[ أربعمائ�ة وثمانني 

درهماً سود َهجرّية .
وروي ع�ن اإلم�ام الصادق ]عليه الس�ام[ أّن أمري 
املؤمن�ني ]عليه الس�ام[ ج�اء بالدراهم وس�كبها 
يف حجر رس�ول الله ]ص�ىل الله عليه وآله وس�لم[ 

فقبض منها قبضة، وكانت ثاثة وس�تني أو س�تة 
وس�تني. وكان�ت ثم�ن درع اإلمام ]عليه الس�ام[ 
فأعطى أم أيمن ملتاع البيت، و أس�ماء بنت ُعميس 
للطي�ب، و أم س�لمة للطع�ام، وأنفذ معه�ن عّمار 
وأبا بكر و بال ليبتاع�وا ما يصلح للبيت من باقي 

األثاث، ومن ذلك:
قميٌص بسبعة دراهم.
وخماٌر بأربعة دراهم.

و)عباءٌة( قطيفٌة سوداٌء خيربيٌة. 
ورسيٌر مزمٌل برشيط. 

وفراٌش من خيش مرص محشٌو بالصوف. 
ووسادٌة محشوٌة بليف النخل.

وأربعٌة مرافق من أدم الطائف محشوٌة ب� أذخر. 
وسرٌت من صوف رقيق.

وحصرٌي هجرٌي.
ورحى اليد.

وسقاٌء من أدم.
ومخضٌب من نحاس. 

وقعٌب للّبن. 
وشٌن للماء.

وِمْطَهرٌة مزّفتٌة. 
وجرٌّة خراء.

خزف.
ونطٌع من أدم.

وعباٌء قطوانية. 
وِقربُة ماٍء.

فق�ال النب�ي ]صىل الله عليه وآله وس�لم[  : )اللهم 
بارك لقوم جلُّ آنيتهم الخزف(.

وعن يزيد املديني قال: ملا أهديت فاطمة إىل ]]اإلمام 
عيل|عيل[ لم تجد عنده إالّ رماً مبس�وطاً، ووسادة 

)حشوها ليف(، وجرة، وكوزاً. 

وليم�ة الزف�اف
ع�ن ابن عب�اس يف قصة زواج ام�ري املؤمنني ]عليه 
السام[ قال: دعا النبي ]صىل الله عليه وآله وسلم[ 
ب�االً ، فقال : )يا بال، إني زّوجت ابنتي ابن عمي، 
وأن�ا أحب أن يكون من س�نة أمت�ي إطعام الطعام 
عن�د النكاح، فأت الغن�م، فخذ ش�اة، وأربعة أمداد 
أو خمس�ة، فاجع�ل يل قصع�ة لع�يل أجم�ع عليها 
املهاجرين واألنصار، فإذا فرغت منها فآذني بها( .

فانطل�ق ففعل ما أمره، ثم أت�اه بقصعة، فوضعها 
بني يديه، فطعن رس�ول الله ]ص�ىل الله عليه وآله 
وس�لم[ يف رأس�ها، ثم قال: )أدخل ع�ىل الناس زفة 
زف�ة،وال تغادرن زفة إىل غريه�ا( - يعني إذا فرغت 

زفة لم تعد ثانية - .
فجعل الناس يردون كلما فرغت زفة وردت أخرى، 
حتى ف�رغ الناس، ث�م عمد النبي ]ص�ىل الله عليه 
وآله وس�لم[ إىل م�ا فُضل منها فتفل في�ه، وبارك، 
وقال: )ي�ا بال، احملها إىل أمهاتك، وقل لهن: كلن، 

وأطعمن َمن َغشيكن(.
ث�م إن النبي ]ص�ىل الله عليه وآله وس�لم[ قام حتى 
دخ�ل عىل النس�اء، فقال: )إني قد زوج�ت ابنتي ابن 
عم�ي، وقد علمت�ن منزلتها مني، وإن�ي دافعها إليه 

اآلن إن شاء الله، فدونكن ابنتكن(.
فق�ام النس�اء فغلّفنها من طيبه�ن، وحليهن، ثم إن 
النب�ي ]ص�ىل الله عليه وآله وس�لم[ دخ�ل، فلما رآه 
النس�اء ذهبن، وبينه�ن وبني النبي ]ص�ىل الله عليه 
وآله وس�لم[ س�رتة، وتخلفت أس�ماء بن�ت عميس، 
فق�ال له�ا النبي ]صىل الله عليه وآله وس�لم[ : )عىل 

رسلك، من أنت؟(.

قالت: أنا التي أحرس ابنتك، فإن الفتاة ليلة ُيبنى لها، 
البدَّ له�ا من امرأة تكون قريبا منه�ا، إن عرضت لها 

حاجة، وإن أرادت شيئاً أفضت بذلك إليها.
ق�ال: )فإني أس�أل إلهي أن يحرس�ك من ب�ني يديك، 
ومن خلفك، وعن يمينك، وعن ش�مالك، من الشيطان 

الرجيم(.
بال يكرّب يف الزفاف

روى محمد بن سعيد، بإسناده، قال: ملا ُزّفت فاطمة 
إىل عيل ]عليه السام[ كرّب رسول الله ]صىل الله عليه 

وآله وسلم[ .
وكان بال بني يديه، فكرّب.

فقال رسول الله : )لم كربت يا بال؟!( .
فقال: يا رسول الله، كرّبَت فكرّبُت .

فقال رس�ول الله ]صىل الله عليه وآله وس�لم[  : )ما 
كرّبُت أنا حتى كرّب جربائيل ]عليه السام[ (.

أهازيج الزفاف
قال ابن شهر آشوب:

أم�ر النبي ]ص�ىل الله علي�ه وآله وس�لم[ بنات عبد 
املطلب ونس�اء املهاجري�ن و األنص�ار أن يمضني يف 
صحبة فاطمة وأن يفرحن يرجزن ويكرّبن ويحمدن 

وال يقولن ما ال يريض الله .
قال جابر: فأركبها ع�ىل ناقته، ويف رواية: عىل بغلته 
الش�هباء، وأخ�ذ س�لمان زمامه�ا وحولها س�بعون 
ح�وراء، والنبي ]صىل الله عليه وآله وس�لم[ وحمزة 
وعقي�ل ب�ن أبي طال�ب وجعفر بن أب�ي طالب وأهل 
البيت يمش�ون خلفها مش�هرين س�يوفهم ونس�اء 

النبي ]صىل الله عليه وآله وسلم[ قّدامها يرجزن.
فأنشأت أم سلمة:

رسن بعون الله جاراتي واشكرنه يف كل حاالت
واذكرن ما أنعم رب العىل من كشف مكروه وآفات

هدانا بعد كفر وقد أنعشنا رب السماوات
ورسن مع خري نساء الورى تفدى بعمات وخاالت
يا بنت من فّضله ذو العىل بالوحي منه والرساالت

ثم قالت عائشة:
ي�ا نس�وة اس�رتن باملعاج�ر واذك�رن ما يحس�ن يف 

املحارض
واذكرن رب الناس إذ خصنا بدينه مع كل عبد شاكر

فالحمد لله عىل أفضاله والشكر لله العزيز القادر
رسن به�ا فالل�ه أعط�ى ذكرها وخصه�ا منه بطهر 

طاهر
ثم قالت حفصة:

فاطمة خري نساء البرش ومن لها وجه كوجه القمر
فضلك الله عىل كل الورى بفضل من خص بآي الزمر
زوجك الله فتى فاضا أعني عليا خري من يف الحر

فرسن جاراتي بها انها كريمة بنت عظيم الخطر
ُعْمُر عيٍل وفاطمَة )عليهما السام( يوم العقد

قي�ل عق�د النبي ]صىل الل�ه عليه وآله وس�لم[ ألمري 
املؤمن�ني ع�ىل ابنت�ه فاطم�ة ]عليهم�ا الس�ام[ يف 
الخامس عرش من رجب وكان عمرها تس�ع سنني � 
كما هو املش�هور عن�د اتباع اهل البي�ت )ع( كاّفة � 
وذكَر العاّمة أقوال أخرى ، فقيل: عرش س�نني، وقيل: 
إح�دى عرشة س�نة، وقيل: ثاث عرشة س�نة، وقيل: 
أربع عرشة س�نة، وقيل: خمس عرشة سنة وخمسة 
أش�هر، وقيل: ثمان عرشة س�نة، وذكروا أيضاً: تسع 
ع�رشة س�نة. وكلّها راجع�ة لتعيينهم س�نة والدتها 

]عليها السام[ قبل البعثة.
بينم�ا ُذك�ر أن ُعم�ُر أمري املؤمن�ني ]عليه الس�ام[ 
ت إليه فاطمة ]عليها الس�ام[ كان خمس  عندما ُزفَّ
وعرشين س�نة، وقيل: أربع وعرشون سنة وخمسة 

أشهر .
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زواج النورين االمام علي والسيدة فاطمة الزهراء عليهما السالم
وقع الزواج المبارك لإلمام علي من فاطمة الزهراء عليهما الس���الم في 1 ذي الحجة 2 ه�، وس���مي بزواج 
النوري���ن، وتحظى هذه الواقعة بأهمية كبيرة ألنهما من أعظم الش���خصيات وأفضل الخلق بعد الرس���ول 
]ص[ وأئم���ة أهل البي���ت ]ع[ هم ثمرة هذا الزواج المبارك، ويدل أيضًا هذا الزواج على مكانة اإلمام علي 

]ع[ عند النبي ]ص[ حيث اختصه بابنته دون سائر المؤمنين.

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

عبدالكريم و عبد السالم صداقة ابتدأت بثورة و انتهت باعدام 
الكريم  »عبد  الوزراء  رئيس  ناشد  الكلمات  بهذه 
قاسم« الشعب العراقي، بعد وقوع انقالب 8 شباط 
االسود  1963، إال أن هذه الكلمات لم يسمعها أحد 
غري قاسم، فقد قام بتسجيلها يف محطة إذاعة قرص 
»الزهور« االحتياطية، لكن االنقالب منع إذاعتها بعد 
أن سيطر عىل كل املنشآت الحيوية للدولة، بمساعدة 
الذي  عارف«،  السالم  »عبد  املقرب  قاسم  صديق 
انتهز الفرصة لألخذ بثأره القديم، فقد سبقه قاسم 
وانقلب عليه، ووضع حبل املشنقة حول عنقه، لكن 
حكم  تنفيذ  يستطع  لم  قاسم  أن  بينهما  االختالف 
الفرصة  سنحت  عندما  نّفذه  عارف  لكن  اإلعدام، 
أمامه. فما قصة هذه الصداقة التي استمرت لـ 20 
رميا  العمر  صديق  إعدام  ثم  بانقالب  انتهت  عاما 

بالرصاص؟
صداقة بدأت يف ساحة الكلية العسكرية

يف عام 1938 بساحة الكلية العسكرية ببغداد، كان 
قاسم«  الكريم  »عبد  بني  جمع  الذي  األول  اللقاء 
الطالب  عارف«  السالم  و«عبد  بالكلية  املدرس 
األوىل  الصداقة  بدأت خيوط  األوىل، من هنا  بالفرقة 
ل  يُفضِّ الذي  األستاذ  فقاسم  وطالبه،  األستاذ  بني 

عارف عن بقية الطالب، وعارف الطالب املطيع الذي 
ال يرى قائدا ومعلما غري قاسم.

لتستمر الصداقة بينهما حتى تخّرج عارف يف الكلية 
إذ  الصديقان،  افرتق  هنا   ،1941 عام  العسكرية 
ُعنّي عارف بعد تخرجه قائدا إلحدى رسايا املدرعات 
الكيالني  عايل  رشيد  ثورة  يف  وشارك  ببغداد،)2( 
)ثورة مايس( عام 1941، التي قامت اعرتاضا عىل 
تبعية األمري عبد اإلله بن عيل الهاشمي الويص عىل 
يف  نفوذها  بزيادة  لها  والسماح  لربيطانيا  العرش 
خارج  اإلله  عبد  هرب  هي  النتيجة  فكانت  العراق، 
رشف«  »الرشيف  وتنصيب  عزله،  ثم  ومن  العراق، 
االئتالفية  لحكومته  الكيالني  وتشكيل  منه،  بدال 
لم تستمر سوى شهر واحد  املرة  لكن هذه  الثالثة، 
هذه  تعارض  كانت  إذ  لها،  بريطانيا  رفض  بسبب 
الكيالني  الحكومة مصالحها، فقد سبق وأن رفض 
إيطاليا  مع  الدبلوماسية  العالقات  قطع  ذلك  قبل 

ملشاركتها يف الحرب العاملية الثانية ضد بريطانيا.
مما سبّب ذلك تخوفا لربيطانيا من حكومة الكيالني، 
مصالحها،  ضد  ستعمل  الحكومة  هذه  أن  رأت  إذ 
واحتالله  العراق  عىل  الحرب  شن  قّررت  لذلك 
وإسقاط حكومة الكيالني والحكم عليه وعىل رفاقه 
اإلله«  »عبد  من  كلٌّ  عاد  ثم  ومن  غيابيا،  باإلعدام 
نوري  ومعه  أخرى  مرة  للحكم  العرش  عىل  الويص 
العديد  توىّل  السعيد، وهو سيايس وعسكري عراقي 
من املناصب خالل العهد امللكي، فكان وزيرا للدفاع 
ووزيرا للداخلية، وأخريا رئيسا للوزراء حتى انقالب 
سقوط  وبسبب  العراق.  يف   1958 يوليو/تموز 
للحكم  اإلله  وعبد  نوري  وعودة  الكيالني،  حكومة 
نفسه،  العام  يف  البرصة  إىل  عارف  نُقل  أخرى،  مرة 
وهناك  العسكرية،  االستخبارات  يف  ضابطا  وُعنّي 
اللقاءات  وكثرت  جديد،  من  قاسم  بصديقه  التقى 
بينهما، والتي كانت تدور دائما حول سوء األوضاع 
التي يعيشها الشعب العراقي، وخضوع األمري »عبد 
رئيس  السعيد«  و«نوري  العرش  عىل  الويص  اإلله« 

الوزراء لسياسة االحتالل الربيطاني.

منهما  كلٌّ  ذهب  حيث  الصديقان،  افرتق  ذلك،  بعد 
لكن  بعضا،  بعضهما  عن  بعيدة  مناطق  يف  للعمل 
مثلما فّرقتهما الحياة العسكرية فقد جمعتهما مرة 
 1948 عام  مدينة كركوك، ويف  يف  معا  للعمل  أخرى 
إىل  أُرسل قاسم  فقد  شاركا معا يف حرب فلسطني، 
مدينة  إىل  عارف  ذهب  بينما  قاسم«،  »كفر  مدينة 
نظرا  بينهما  اللقاءات  استمرت  وهناك  »جنني«، 
لصغر املسافة بني املدينتني، وبعد انتهاء الحرب عادا 

معا إىل العراق، وتوطدت الصداقة بينهما أكثر.
بعد   1951 عام  جديد  من  تفّرقا  قد  أنهما  بيد 
مدينة  يف  تدريبية  دورة  يف  للمشاركة  عارف  سفر 
»دوسلدورف األملانية«، ظّل فيها ملدة خمس سنوات، 
رسيا  تنظيما  »قاسم«  أّسس  الفرتة  هذه  خالل 
اسمه »املنصور«، اندمج هذا التنظيم فيما بعد مع 
لقائده  الوطنيني(  الضباط األحرار )الضباط  تنظيم 
يف  بتأسيسه  قام  الذي  رسي«  الحاج  »رفعت  الرائد 
امللكي يف  النظام  نهاية عام 1952 من أجل إسقاط 
العراق، وهو شبيه بتنظيم الضباط األحرار املرصي، 
فقد اقتبس تنظيم الضباط العراقي االسم والفكرة 
إسقاط  يف  نجاحه  بعد  املرصي  الضباط  تنظيم  من 

النظام امللكي يف مرص عام 1952. 
هو  واجتمع  العراق  إىل  عارف  عاد   1956 عام  ويف   
بينهما  القوية  الصداقة  وبسبب  جديد،  من  وقاسم 
الرغم  األحرار، عىل  الضباط  تنظيم  إىل  قاسم  ضّمه 
من رفض أعضاء التنظيم جميعا لعارف)7( بسبب 
»شخصيته العصبية وعدم سيطرته عىل انفعاالته، 
وطائفيته«، لكن مع إرصار قاسم عليه قائال: »هذا 
معنا يف التنظيم، وهو يعرف كل يشء«، وافق أعضاء 
ذكر  اآلخر  الجانب  عىل  ضّمه)8(،  عىل  التنظيم 
املؤرخ الفلسطيني »حنا بطاطو« أن عارف كتب يف 
مذكراته التي نرشتها مجلة »روز اليوسف« املرصية 
أنه ضّم قاسم للتنظيم قائال: »التقيت يف إحدى ليايل 
رسي  الحاج  رفعت  بالشهيد  األول  ديسمرب/كانون 
باألوضاع  الضباط، وكان الجتماعنا عالقة  نادي  يف 
يف بلدنا، واتفقنا منذ اللحظات األوىل عىل أن اللحظة 

الحاسمة للعمل الثوري كانت يف متناول اليد، وكان 
توّلوا  الذين  العالية  الرتب  ذوي  الضباط  بني  هناك 
تنظيم القوى بانتظار يوم الثورة عبد الكريم قاسم، 
معنا  االشرتاك  مسألة  يف  األوىل  للمرة  فاتحته  الذي 
إلحدى  كآمر  بإمرته  خدم  عندما  و1955   1954 يف 

كتائب اللواء التاسع عرش«.
فإن  التاريخية  الروايات  اختالف  ورغم 
واحدة، وهي محاكمة صورية  تبقى  النهاية 

الثاني لالنقالب صدر خاللها  اليوم  عاجلة يف 
الحكم باإلعدام عىل قاسم والضباط املرافقني 
الشيخ  و«طه  املهداوي«،  »فاضل  وهم  له، 
يف  بالرصاص  رميا  حداد«،  و«كنعان  أحمد«، 
بجثثهم  والتمثيل  ببغداد،  دجلة  إذاعة  مقر 
ومعهم قاسم عىل شاشة التلفزيون العراقي، 
لتأكيد التخلص منهم، وتنصيب عارف رئيسا 

للعراق.

»أبناء الشعب: إن النصر معنا.. وإننا 
مصممون على سحق االستعمار 

وأعوانه.. فال تلتفتوا إلى الخونة 
والغادرين.. فإن اهلل معكم وسوف 

يعلم الدساسون.. سوف يعلمون 
عندما توجه الضربات الخاطفة 
إليهم.. وقد بادرنا بتوجيهها 

إليهم.. اهلل ينصركم أبناء الخير 
الغيارى.. أيها الضباط: اسحقوا 

الخونة الغادرين.. اسحقوهم.. إنني 
عبد الكريم قاسم.. وإننا أقوى 

وأشد عزما في سبيل الفقراء والنصر 
لشعب العراق«.    بتشجيع الصناعة 

الوطنية..
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وتعتمد احيانا عىل املظهر والجنس 
الخريجني  االف  وراءها  وترتك 
والكفائات  االقسام  مختلف  من 
عاطلني عن العمل ، ووضعت االف 
غري  ايادي  تحت  املهمة  املناصب 

كفوئة وغري ملمة بالتخصص .
اثر يخريجي

الحسيني  عالء  الدكتور  وبني 
أن  القانون  كلية  يف  التدرييس 

ويعد  تخريبي  اثر  لها  الظاهرة 
عليها  يحاسب  جريمة  الفعل 
 ، العقوبات  بها  وينزل  القانون 
يعاقب   330 املادة  تنص  حيث 
مكلف  أو  موظف  كل  بالحبس 
امتنع بغري حق عن  بخدمة عامة 
احد ما  أو وظيفة وأهل  اداء عمل 
نتيجة  واجباتها  من  بواجب  عمدأ 
الي  وساطة  أو  توصية  أو  رجاء 

سبب غري مرشوع(، ويدرج تحت 
والعقوبة  القانون  خرق  طاولة 
من  البهاديل  سعد  محمد  .واكد 
املمكن  من  النزاهة  مفوضية 
املحسوبية  افة  عىل  القضاء 
األمور  كل  يف  ليس  لكن   ، تدريجياً 
يف  قطعيا  الواسطة  ضد  والجميع 
التي تتسبب بظلم االخرين  األمور 
وغريك  وظيفة  عىل  تحصل  كأن   ،

لهذه  اكثر  مؤهل  املتقدمني  من 
الوظيفة ويحرم منها .

وحلول  طرق  عدة  )هناك  وتابع 
املحسوبية  ظاهرة  عىل  للقضاء 
من  امليدانية  الرقابة  زيادة  منها   ،
قبل النزاهة يف الدوائر والقطاعات 
اشد  وانزال  واالهلية  الحكومية 

باملحسوبية  عمل  ملن  العقوبات 
قوانني  ووضع  لغريه  عربة  ليكون 
الظاهرة،  بما يخص هذه  صارمة 
املواجهة  يف  كبري  اإلعالم  ودور 
النرش  خالل  من  منها  والحد 
والتوعية لالبالغ عن هذه الحاالت(.

حقوق التعيني
خريجي  احد  حمد  قاسم  واشار 
)األعوام  ان   ، الحقوق  كلية 
الخريجني  حصول  دون  تمر 
وحتى  التعيني  حقوق  عىل 
ولعل   ، العليا  بالدراسات  القبول 
االحتجاجات والتظاهرات املتتالية 
منذ سنوات تشكل الحق والطريقة 

الشباب  ويرفض  يعرتض  التي 
شهادات  عىل  والحاصلني 
االعرتاض  ان  نرك  لذا   ، جامعية 
عىل واقع الدولة التي تتعامل بها 
الحكومة يف العراق انصب برفض 
السياسية  االحزاب  تدخالت 
 ، التأثريات  ذات  والشخصيات 
تجاوزت  الفساد  أبواب  ان  حتى 
وانظمة  وتعليمات  معايري  كل 
 ، للوظيفة  التقديم  وضوابط 
وبات من يرغب التعيني ال يذهب 
نحو  ويتجه  للوزارات  للتقديم 
الشخص  ومنزل  الحزب  مقر 
الظاهرة  فان  وبالتايل  املعني، 
مرفوضة وسيبقى شباب العراق 
يحتجون اىل ان تتحقق العدالة(.

ودعا قادة عامليون لتوجه شامل 
يف مكافحة تأثري جائحة كورونا 
العمل  منظمة  رئيس  قال  التي 
االربعاء  رايدر،  جاي  الدولية 
غري  ”أزمة  يف  تسببت  إنها 
مسبوقة“ يف سوق العمل.   وقال 
العام  األمني  غوترييش  أنطونيو 
ملنظمة  قمة  يف  املتحدة  لألمم 
عرشات  فيها  يشارك  العمل 
والحكومات،   الدول  رؤساء  من 
بني  خيارا  ليس  واضحني:  لنكن 
واالقتصاد.  الوظائف  أو  الصحة 
نفوز  أن  إما  متشابكون:  إنهم 
عىل جميع الجبهات أو نخرسها 

جميعا“

الوساطة والمحسوبية ابرز صور الفساد التي تقضي على الشباب
تسود الواقع ظاهرة مرفوضة من صور الفساد اإلداري التي تمحو بدورها كل فرص المساواة 
في المجتعات ، فالواس���طات والمحسوبية تضعف بدورها كفاءة الدوائر والقطاعات الحكومية 

واالهلية وتؤثر على كفاءة العاملين ، وتلغي دور االحق بالوظيفة والمنصب .

لجان بائسة التسمن وال تغني من جوع
الناس  حق  »من  تدوينة،إنه  يف  وقال 
دوالر  مليار   40 ذهبت  اين  تعرف  ان 
الظالم  يعانون  ومازالوا  الكهرباء  عىل 
املسؤولون  بينما  واملرض  والقيض 
ينعمون  الكهرباء  فساد  ملفات  عن 
وأضاف  والراحة«.   والتربيد  باألضواء 
فساد  ملف  فتح  خطوة  » نساند 
والتحقيق   2003 عام  منذ  الكهرباء 
االعالمية  الدائرة  وذكرت    . فيها«، 
ملجلس النواب يف بيان، إنه »بعد التدهور 

الكهربائية  املنظومة  يف  الحاصل 
السنوات  طيلة  املرتاكمة  واالخفاقات 
لرئيس  االول  النائب  يرتأس  السابقة، 
مجلس النواب حسن كريم الكعبي، يف 
مبنى مجلس النواب ، اجتماعا موسعا 
تعاقدات  بجميع  والتدقيق  للتحقيق 
لغاية   2006 عام  منذ  الكهرباء  وزارة 
يف  امُلّشكل  النيابي  لالمر  بناء   ،  2020

11/7/2020 لهذا الغرض«.    
ستعقد  »الجلسة  أن  البيان  وأضاف 

بحضور عدد من رؤساء اللجان املعنية 
ورئيس  املالية  الرقابة  ديوان  ورئيس 
يف  التحقيقات  ومدير  النزاهة  هيأة 

الهيئة املذكورة ووسائل اإلعالم«.    
بتشكيل  النواب  مجلس  رئيس  ووجه 
للتدقيق  األول  النائب  برئاسة  لجنة 
الكهرباء،  وزارة  بتعاقدات  والتحقيق 
املنظومة  يف  املستمر  التدهور  بسبب 
املرتاكمة  واإلخفاقات  الكهربائية، 
ووجود  السابقة،  السنوات  طوال 

شبهات فساد إدارية ومالية.      
أجل  »من  يـأتي   ذلك  أن  وأضافت 
تحقيق  عدم  أسباب  عىل  الوقوف 
تقدٍم واضٍح يف هذا القطاع ومحاسبة 
املوضوع  هذا  يف  الغريب  املقرصين«.  
املريخ   ( يف  كانت  النوب  مجالس  ان  
بالرضر  االن  لتدرك  سنة    لعرشين   )
املنظومة  اصاب  الذي  الفادح 
الكهربائية و املبالغ الفلكية التي نهبت 
اللجان  وتشكيل   ... اصالحها  بحجة 
تمييع  يف  مستهلك  بائس  اسلوب  هو 
اللجنة  ... وستعقد  املطالبات الشعبية 
النسيان  املوضوع  ويلف  اجتماعات 
اللجان  .. ككل  بعد فرتة وبدون نتائج 

السابقة .

عبر احد النواب،  عن 
تأييده فتح ملفات 

الفساد التي تخص وزارة 
الكهرباء، وذلك عقب 
إعالن البرلمان تشكيل 

لجنة تحقيقة بشأن ذلك.  

تعرض مواطن يف البرصة إىل برت ساقه واصابته بجروح 
اثر انفجار مخلف حربي يف حادث وقع بمنطقة الرميلة 

ضمن واقع الزبري غربي املحافظة.
العمر  اىل نقل املصاب ) يف االربعني من  واشار املصدر 
ان  بعد  جروحه  ملداواة  العام  الزبري  مستشفى  اىل   )
بارشت القوات االمنية باتخاذ اجراءاتها الالزمة بصدد 

الحادث.
البرصة،  وغرب  رشق  الحدودية  املناطق  وتشهد 
مخلفات  بانفجار  ملواطنني  وإصابات  وفيات  حوادث 
من  ضحاياها  غالبية  األرض  تحت  مطمورة  حربية 
واملنظمات  املعنية  السلطات  تؤكد  فيما  األغنام،  رعاة 
تلك  من  كبرية  أعداد  إزالة  من  تمكنت  انها  املختصة 

األلغام واملخلفات.

اعلنت الرشكة العامة لصناعة االسمدة الجنوبية 
ضمن موقعها يف خور الزبري جنوب غرب البرصة 
او  الدائم  املالك  عىل  التعيينات  كافة  ايقاف  عن 
دائرة  توجيهات  اليومية حسب  العقود واألجور 

املوازنة يف وزارة املالية.
حول  تلقى  توضيحي  بيان  يف  الرشكة  وقالت 
الـ30  ضمن  العمل  عن  العاطلني  تشغيل  طلب 
طلب  عىل  والرد  الرشكة  يف  عمل  فرصة  الف 
البرصة،  محافظة  كتاب  بتنفيذ  املتظاهرين 
واملعادن  الصناعة  وزارة  خاطبت  انها  قالت 
لغرض   2020/2/1 يف   953 املرقم  بكتابها 
استحصال املوافقة يف تشغيل 100 من العاطلني 
عن العمل وحسب كتاب املحافظة لتوفري فرص 
مبينة  وظيفية،  درجة  ألف   30 ضمن  عمل 
 9128 املرقم  بكتابها  ردت  الصناعة  وزارة  ان 
كافة  بايقاف  مامضمونه   2020/2/17 يف 
واألجور  العقود  او  الدائم  املالك  عىل  التعيينات 
يف  املوازنة  دائرة  توجيهات  حسب  اليومية 
بطلب  الرشكة  تعذر  عىل  مؤكدة  املالية،  وزارة 
التشغيل بسبب تعليمات وزارة املالية وتأكيدات 

مرجعيتها وزارة الصناعة واملعادن.
الساكنني  الشباب  من  العرشات  ونظم  هذا 
بمنطقة خور الزبري صباح امس األحد تظاهرة 
بتوظيفهم  للمطالبة  الرشكة  بوابة  مدخل  امام 
التظاهرة بقطع  التعيني وتسببت  اوامر  وتنفيذ 
الطريق املؤدي اىل الرشكة مؤكدين يف تظاهراتهم 
أمام  الطريق  وقطع  بالتظاهر  االستمرار  عىل 

بوابة الرشكة لحني تنفيذ طلبهم.

افادت رشكة نقل الطاقة الكهربائية يف الجنوب 
)مقرها البرصة( بعدم وجود مشاكل يف خطوط 
هو  حدث  ما  كل  بان  موضحة  الطاقة  نقل 
انفصال تلك الخطوط بسبب انخفاض الفولتية 
توليد  محطتي  خروج  نتيجة  االحمال  وارتفاع 
الهارثة والنجيبية فيما اعربت عن املها بعودة 
اليوم  مستوى االنتاج اىل وضعه الطبيعي خالل 
 18 نحو  اىل  التجهيز  بساعات  للصعود  االثنني 

ساعة.
ان  فاضل  عيل  زياد  الرشكة  عام  مدير  وقال 
الوطنية  املحلية  الشبكة  من  احمال  انفصال 
االحد  امس  ميكاواط   900 بمعدل  البرصة  يف 
بمستوى  كبري  انخفاض  لحدوث   نتيجة  كان 
الهارثة  توليد  نتيجة خروج محطتي  الفولتيات 
والنجيبية ما ادى اىل صعود الحمل عىل خطوط 
جميع  انفصال  اىل  ادى  وبالتايل  الفائق  الضغط 

املحطات بعد ساعتني من الحادث.
لسان  عىل  اعلنت  قد  البرصة  حكومة  وكانت 
وجود  عن  للمربد  العيداني   اسعد  املحافظ 
مشكلة بخط ميسان - واسط ما اثر سلبا عىل 

عودة الكهرباء للبرصة.

مدن الموت  تفقد االحبة ..وال حلول تلوح باالفق مستحقات الفالحين.الى اين؟

دينار  مليار   253 مبلغ  تخصيص  التجارة،  وزارة  اعلنت 
ملحصول  املسوقني  واملزارعني  للفالحني  كمستحقات 

الحنطة خالل املوسم التسويقي 2020.
ان«  بيان،  يف  حنون،  محمد  للوزارة  الرسمي  الناطق  وقال 
الرشكة العامة لتجارة الحبوب استلمت تخصيصات مالية 
املسوقني  الفالحني  ملستحقات  الثانية  الدفعة  تمثل  جديدة 
مبينا  الحايل«،  التسويقي  املوسم  خالل  الحنطة  ملحصول 
انها »بصدد توزيع هذه املبالغ عىل الفالحني خالل االسبوع 

الحايل«.
اكمال  بصدد  الحبوب  لتجارة  العامة  الرشكة  ان  واضاف، 
املسوقني  واملزارعني  بالفالحني  الخاصة  الصكوك  جميع 
وتوزيعها وفقا لالولويات التي اعلن عنها يف تسليم الوجبة 
بحسب  التسويق  وتاريخ  استحقاق  اول  تمثل  والتي  االوىل 

الكميات املسوقة«.
واشار اىل، ان«الدعم الذي يقدمه رئيس الوزراء للمسوقني 
الحكومة  دعم  اطار  يف  يأتي  الحنطة  ملحصول  والفالحني 
الخطة  تنفيذ  عىل  الفالحني  وملساعدة  الزراعي  للقطاع 

التسويقية وتحقيق االمن الغذائي«.
استقبلت  واملحافظات  بغداد  يف  الرشكة  ان«مخازن  وبني، 
اكثر من 4،5 مليون طن حنطة هذا املوسم وبالتايل تحقق 

االكتفاء الذاتي الذي يوفر األمن الغذائي من املحصول«.
الحبوب  لتجارة  العامة  الرشكة  عام  مدير  اكد  جهته  من 
الرشكة  يف  املايل  القسم  انجاز  طوفان،  عجي  عبدالرحمن 
ملحصول  واملسوقني  بالفالحني  الخاصة  الصكوك  تنظيم 

الحنطة للموسم التسويقي 2020 .
غذا  باملراجعة  واملواقع  الفروع  ادارات  وجه  أنه  وأضاف 
مؤكدا  الفالحني،  عىل  بتوزيعه  للبدء  االشعارات  الستالم 
الكثري  الحايل متميزا وتم تحقيق خالله  التسويقي  املوسم 

من االنجازات والتي ياتي يف مقدمتها االكتفاء الذاتي  .
 يذكر ان  املبلغ )253 مليار دينار ( سيتم توزيعها حسب 
االرقام التسويقية وحسب استحقاق كل محافظة والكمية 

التي تم تسويقها.

وفسر الماء
 بعد الجهد بالماء
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وص�ف النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الش�مري الحكومة املحلية بانها  10
ضعيفة جدا وغري جادة يف محاربة الفساد وهناك مشاريع يتم احالتها ملتنفذين 

من خارج املحافظة واشخاص تتعلق بهم تهم ارهاب.
وق�ال الش�مري  ان«الحكومة املحلية غري ج�ادة وضعيفة ج�دا ،وهناك ملفات 
فس�اد بمش�اريع كبرية تعطي فقط الش�خاص و مقاولني له�م صلة باالرهاب 

وعليهم اوامر قبض قضائيةصادرة بحقهم باملادة 4 ارهاب منذ عام 2018 »
واض�اف« هناك ملفات لعقود فس�اد واضحة داخل مدينة املوص�ل وطالبنا من 
النزاه�ة العامة جلب العق�ود والتاكد منها لكن النزاهة لالس�ف لم تتعامل بهذا 
املوضوع بجدية ،من اجل اثبات الفس�اد الحاص�ل داخل املحافظة والقبض عىل 

املتورطني بهذا الفساد ».

حكومة نينوى ضعف وعدم جدية بمحاربة الفساد

الثالثاء   14  تموز  2020   العدد  2376  السنة العاشرة

الحرشات  مكافحة  لرشكات  ووفقا  واملرشوبات،  األطعمة  بعض  يف  الحرشات  من  أجزاء  الكثريون  يجد 
األمريكية، يتم استهالك نحو 140000 جزء من الحرشات كل عام.وأوضحت إدارة الغذاء والدواء األمريكية، 
جامعة  موقع  نرشها  دراسة  بحسب  طبيعيا،  أمرا  يعد  األطعمة  يف  الحرشات  من  معينة  كمية  وجود  أن 
مينسوتا األمريكية.وفيما يخص أكثر األطعمة التي قد تحتوي عىل أجزاء من الحرشات، فهي كالتايل..وقد 
تحتوي رسا عىل حوايل 70 جزءا من الحرشات، وتعد أجزاء الرصاصري واحدة من أكثر قطع الحرشات شيوعا 
يف الشوكوالتة.ونحو نسبة 10% من حبوب القهوة موبوءة بالحرشات، وقد يصل مقدار الحرشات الذي قد 
ترشبه سنويا يف فنجان القهوة إىل 120 قطعة.وزجاجة من العصري املعبأ قد تحتوي عىل 5 من بيوض الذباب 
يف كل 250 مل.وقد تحتوي زبدة الفول السوداني الغنية بالربوتني عىل 30 جزء من الحرشات لكل 100 غرام.

وشملت القائمة أطعمة أخرى مثل الدقيق والفشار واملكرسات والفاكهة املجففة ولبن البودرة والشاي.

تحذير

مخاطر االلغام
 على المدنيين

صحة  عام  مدير  انتقد 
جاسب  الكرخ  بغداد 
رصف  تأخر  الحجامي،  
الطبية،  الكوادر  رواتب 
فيما اكد ان اكثر من 870 

منتسباً اصيبوا بكورونا.
وقال الحجامي يف بيان، ان 
االبيض(  )الجيش  »جنود 
مطالبني  يقفون  املنهك 
لم  التي  رواتبهم  برصف 
علما  اليوم،  لغاية  ترصف 
سيكون  الثالثاء  يوم  ان 
عطلة رسمية و قد تتأجل 
االسبوع  اىل  رواتبهم 

القادم!«.
»هل  الحجامي،  وتساءل 
الجميل؟«،  رد  هكذا يكون 
 870 من  اكثر  ان«  مبيناً 
بمرض  اصيبوا  منتسبا 
من  كورونا  فايروس 
فقط  الكرخ  صحة  دائرة 
والبعض  تويف  بعضهم  و 
اىل  الفايروس  نقل  االخر 
تويف بعض  و  عائلته  افراد 

افراد عوائلهم بسببهم«.

الرشطة  قوات  قيادة  منتسبي  من  مجموعة  نحن 
 49  -  48  -47  ( االساسية  الدورات  خريجي  االتحادية 
املذكورة  الدورات  من  تخرجنا  بعد  النعمانية  مدرسة   )
الصد  خطوط  يف  و  فعالة  قتالية  لوحدات  نسبنا  أعاله 
يف  املقدس  الواجب  تأدية  يف  الفخر  لنا  كان  و  األمامية 
خري  كنا  و  الخطورة  من  تخلوا  ال  هي  و  املناطق  تلك 
يف  منا  اقدم  هم  من  املنتسبني  الخوتنا  سند  و  عون 
اتممنا  و  املسؤولية  قدر  عىل  كنا  و  العسكرية  الخدمة 
الواجبات امللقاة عىل عاتقنا بكل حرص و أمانة و أثناء 
و  الشهداء  اعتزاز  و  فخر  بكل  و  قدمنا  الواجبات  تلك 
زلنا مستمرين  آنفا و ال  املذكورة  الدورات  الجرحى من 
لن  و  لم  و  العالية  القتالية  الروحية  و  العطاء  بنفس 
القضاء عىل كل  الواجب حتى  أداء  ترتاجع عزيمتنا عن 
بقاع  من  بقعة  اي  يف  و  االرهابيني  و  اإلرهاب  أشكال 

الحبيب. بعد كل ما تقدم فوجئنا بقرار مجلس  عراقنا 
الوزراء ذي الرقم 116 لسنة 2017 و شمل هذا القرار 
الذي  )47-48-49(و  االساسية  الدورات  خريجي 
البالغة  يقيض برصف 50% من مخصصات الخطورة 
500 الف دينار عراقي اي يرصف لهم 250 الف دينار 
عمليات  بعد  حديثا  معينني  انهم  بحجة  فقط  عراقي 
إلغاء هذا القرار و  التحرير. راجني عطفكم األبوي يف 
رصف مخصصات الخطورة كاملة تثمينا للتضحيات 
التي قدمناها و الزلنا و سنستمر يف تقديمها من أجل 
عراق واحد موحد و لن نتوانا يف صد اي عدو يريد النيل 
من العراق و اهله و مستعدين لتنفيذ اي واجب و يف 
جئناكم  الحبيب.  عراقنا  محافظات  من  محافظة  اي 
العون  يد  مد  و  إنصافنا  منكم  راجني  هذا  بطلبنا 

ألبنائكم األبطال و رفع الحيف عنهم.

طلب

انتقادات لتاخر 
صرف رواتب الصحة

من  قياسيا  عددا  قار  ذي  فقدت 
املاضية  الثالثة  األيام  خالل  االبرياء 

جراء تفيش فايروس كوفيد19.
وقد تصدرت  مدن املوت وحازت عىل 
قصب السبق فيه عىل كل محافظات 
العراق وال نغايل إذا كان عىل كل مدن 
العالم من حيث عدد السكان الذين 

ال يتجاوز املليونني ونيف.
فأن  الدقيقة  غري  االحصاءات  رغم 
املراكز  يف  املسجلون  املصابون  عدد 
 .. مخيفة  أرقام  تجاوز  الطبية 
يف  هؤالء  أضعاف  طوعيا  ويحجر 
وطرق  وسائل  ويتبعون  مساكنهم 
بالعناية  ثقتهم  ..النعدام  العالج 
الطبية  األجهزة  توفر  وعدم  الطبية 

الالزمة .

عنها  نتجت  التي  األسباب  تعددت 
ألتزام  عدم  منها  االرقام  هذه 
االسابيع  يف  املنزيل  بالحجر  السكان 
وشحة  املايض  الشهر  من  االخرية 
بعض  تأخر  ..و  االوكسجني 
الوباء  أعراض  بمعرفة  املصابون 
يف  الطبية  املفاصل  بعض  ..وقصور 

عالجهم .
والصحية  االمنية  الجهات  تشرتك 
هذه  تصاعد  يف  املحلية  والسلطة 
لكل  االحرتام  كامل  ..ومع  األرقام 
يحتاج  االمر  لكن  الخرية  الجهود 
فريق  استقدام  أو  دويل  تدخل  اىل 
متخصص من وزارة الصحة ملعرفة 
عىل  دوما  تقع  التي  املصائب  هذه 

اهايل النارصية الطيبون .

الوفيات  أرقام  إن  مراقبون يقولون 
بجائحة  املصابون  اليخص  اغلبها 
صحية  لدواعي  هي  بل  كورونا 
قول  نرجح  او  نؤيد  ..وال  أخرى 
البعض بأن تسجيلهم يتم ألغراض 
التعويض او رصف منح من الدولة 
تداركه.. يتم  لم  ان  خطري  .االمر 
بمنظمات  االستعانة  من  ضري  وال 
الجوار  دول  من  او  الدولية  الصحة 
..وليس بذلك بمعيب وهو خريا من 

ان نفقد أرواح أبنائنا .
..وعلينا  الوباء  أو  باملوت  شماتة  ال 
االتهامات  وتبادل  التنباز  ترك 
ذلك  وليس  بديلة  حلول  اىل  التوجه 
النارصية  يف  االمر  أويل  عىل  بكثري 

الحبيبة .

عدم وجود مشاكل
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يعان�ى األطف�ال غالب�ا من أل�م يف البطن 
وغثي�ان مس�تمر دون ان تع�رف االمهات 
وج�ود  ع�ى  دلي�ل  وه�و  ذل�ك،  س�بب 
اضطراب�ات يف الجه�از الهضم�ي أث�رت 
ع�ى حالته�م الصحية، وحس�ب ما ذكره 
تؤث�ر  أن  ويمك�ن   mainehealth موق�ع 
االضطرابات عى نمو الطفل، ويقوم أطباء 
األطفال وأطباء الجه�از الهضمي برعاية 
األطف�ال الذي�ن يعان�ون م�ن مجموع�ة 
واس�عة من اضطرابات الجهاز الهضمي، 
مبين�ن أن اش�هر ه�ذه االضطرابات هي 
وج�ع البطن املس�تمر، الته�اب القولون، 
اإلمس�اك، مرض ك�رون، الته�اب املريء، 
الطع�ام،  حساس�ية  التغذي�ة،  مش�اكل 
أمراض امل�رارة، نزيف الجه�از الهضمي، 
مرض هريشس�رونغ، متالزم�ة القولون 
املتهيج، مرض التهاب األمعاء واالنس�داد 
املعوي.واض�اف االطباء أن م�ن االمراض 
االخ�رى ه�ي م�رض الكب�د، اضطرابات 
الحرك�ة، أم�راض البنكري�اس، القرح�ة 
الحمي���������دة،  األورام  الهضمي�ة، 
األمع�اء  ومتالزم�ة  املفرط�ة،  الس�منة 

القصرية.
واش�ار االطب�اء اىل أن يمك�ن أن تش�مل 
عالمات وأع�راض االضطرابات الهضمية 

ب� »آالم يف املعدة، غثيان، التقيؤ، إس�هال، 
إمس�اك، انتفاخ البطن، نزيف، مشاكل يف 

الشهية«.
ويمك�ن لطبي�ب طفل�ك أو مق�دم الرعاية 
الصحي�ة للعائلة أن يس�اعد يف تش�خيص 
وع�الج مش�اكل الجه�از الهضم�ي، وق�د 
الجه�از  أم�راض  أخصائ�ي  ل��   يحول�ك 
الهضمي لألطف�ال - وهو متخصص تلقى 

تدريًب�ا إضافًيا عى تش�خيص وعالج 
اضطراب�ات الجه�از الهضم�ي لدى 
األطفال، وقد يطلب إجراء اختبارات 
للمساعدة يف تش�خيص اضطراب 
أن  يمك�ن  الهضم�ي،  الجه�از 

تشمل اختبارات مشاكل 
الجه�از الهضم�ي م�ا 
تنظي���ر  يل�����ي« 
تنظي�����ر  القولون، 
الهضمي  الجه����از 
تنظ�ري  العل����وي، 
الكبس�ولة،  املوجات 
الصوتي�ة،  ف����وق 
الس�يني  التنظ���ري 
املرن،خزعة،تحالي�ل 
ال������دم،االش�عة 

املقطعية«.

كمحاول�ة النقاذهم م�ن االلم والوح�دة وش�عورهم بالونس قررت 
بع�ض دور الرعاية نقل الحيوان�ات األليفة الروبوتي�ة إىل دار رعاية 

لتساعد كبار السن عى تخطى الحزن والقلق.
وحسب ما ذكره موقع mirror وقالت هيذر هيث، منسقة نشاط دار 
الرعاية يف Hythe View بانكلرتا، لقد كانت االستجابة رائعة، خاصة 
من القيمن بالدار الذين يعانون من الخرف، وكانت للحيوانت االليفة 

الروب�وت دور كب�ري يف تعزي�ز مزاجه�م 
وصحته�م النفس�ية كم�ا قل اس�تخدام 

املرىض لألدوية املهدئة.
وقال�ت هيذر إن ذلك أدى زي�ادة التفاعل 
االجتماع�ي بن املقيم�ن يف دار الرعاية، 

بينما كانت جوان، أكثر يقظة وتحدًثا.
وأضافت هيذر »قد تكون حيوانات أليفة 
ميكانيكي�ة ولكنه�ا تبدو واقعي�ة جًدا، 
ويعتقد العديد من الس�كان املصابن 
بالخرف أنها حقيقية، إنهم يروجون 
لبيئة مريحة ويجلبون الفرح، وغالًبا 

م�ا يث�ريون ذكري�ات حيواناته�م األليفة«.وقال توم س�تيفنز، 
الرئي�س التنفيذي لرشك�ة تومبوت »مع حيوان�ات الروبوت، إذا 
قدمتها يف وقت مبكر عندما ال تزال لديها القدرة املعرفية لتشكيل 

مرفق، فإنها يمكن أن توفر راحة كبرية«.

م�ع ارتف�اع درج�ات الحرارة الش�ديدة يتع�رض الكثريون ملش�اكل 
اللتهابات ومش�اكل جلدية مختلفة، نتيجة الحرارة العالية وحس�ب 

.aad.org ما ذكره موقع
واش�ار التقري�ر اىل أن أب�رز املش�اكل الجلدية يف فص�ل الصيف هي 
ظهور حب الش�باب، وذلك عندما يختلط الع�رق بالبكترييا والزيوت 
عى برشتك، ويمكن أن يس�د املس�ام إذا كان�ت برشتك معرضة لحب 
الش�باب، لذل�ك ينصح بغس�ل الوجه دائم�ا وعدم التع�رض للحرارة 

العالية.
واوض�ح ان التهاب�ات الجل�د والح�روق 
الش�ديدة من أبرز املش�اكل الجلدية التي 
نتع�رض له�ا يف فص�ل الصي�ف نتيج�ة 
الحرارة العالية، لذلك ينصح بوضع كريم 

الشمس قبل الخروج من املنزل.
واك�د أن الته�اب الجريب�ات، م�ن اب�رز 
املش�اكل الجلدي�ة الت�ي نعان�ى منها يف 
فصل الصيف، حيث تبدو بصيالت الشعر 
املصاب�ة مث�ل البثور وتس�بب الش�عور 

بالحكة وااللتهاب، اضافة اىل االكزيما التي تعد من املش�اكل الجلدية 
الش�هرية التي تس�بب التهاب وألم يف الجلد، وينص�ح بزيارة الطبيب 

لوصف العالج املناسب للحالة.
ولتعزي�ز صح�ة الجس�م والبرشة يف فص�ل الصيف ينص�ح باالكثار 
م�ن رشب املي�اه والس�وائل الطبيعية وعدم الخروج م�ن املنزل إال يف 

الرضورة ووضع كريم واقي للشمس قبل الخروج بنصف ساعة.

تمكن�ت جامعة بوالية س�طيف الجزائرية من النج�اح يف تصميم وصناعة 
جهاز يساعد عى التنفس يف الحاالت العاجلة يمكن استخدامه عى مصابي 
ف�ريوس كورونا، ح�ن يتم انتظ�ار اعتم�اده، والتصديق علي�ه من طرف 

املصالح املختصة.
وأعل�ن رئي�س جامع�ة »فرح�ات عب�اس«، 
عب�د الكريم بن يعيش، أم�س األحد، أن هذه 
املب�ادرة »تن�درج يف إطار مس�اهمة جامعة 
س�طيف يف مواجه�ة ف�ريوس كورون�ا، يف 
محاولة منه�ا التكيف م�ع الوضع الصحي 
الراهن من خالل تس�يري ومس�اهمة أفضل 
للوسائل التي تتوفر عليها يف سبيل مكافحة 

هذه الجائحة.«
ويوج�ه ه�ذا الجهاز ال�ذي ت�م تصميمه و 
صناعت�ه ع�ن طري�ق تع�اون ورشاكة بن 
الجامعة وخرات خارجي�ة لفائدة املصابن 

بف�ريوس كورون�ا ممن يواجه�ون مش�كالت يف التنفس، إذ يق�وم الجهاز 
ب�«إمداد الرئتن باألوكسجن بعد ضبطه وذلك دون الحاجة لتدخل املمرض 

أو عون اإلنعاش«، حسب ما أوردت وكالة األنباء الجزائرية.

جامعة عربية تبتكر جهازا للتنفس
 للحاالت العاجلة

الثالثاء 14 تموز  2020 العدد 2376 السنة العاشرة

كش�فت دراس�ات جديدة وجود خاليا دماغية 
محددة تتحكم يف كمية الس�كر التي تتناولها 

ومقدار الرغبة يف تذوق الطعام الحلو.
ووفًق�ا لدراس�ة عرض�ت نتائجه�ا صحيفة 
»news medical« الطبي�ة يس�تمتع معظ�م 
الن�اس بمذاق حلو ب�ن الح�ن واآلخر لكن 
اإلكث�ار يف تن�اول الس�كر دون رقابة يمكن 
أن ي�ؤدي إىل اإلف�راط يف اس�تهالك األطعم�ة 
الس�كرية واملش�كالت الصحي�ة املزمنة مثل 
الس�منة وم�رض الس�كري م�ن الن�وع 

الثاني.
ورشحت الدراسة أن فهم اآلليات 
البيولوجية التي تتحكم يف تناول 
الس�كر وتفضي�ل امل�ذاق الحلو 
آثار مهمة عى إدارة ومنع هذه 

املشاكل الصحية.
ووفًقا للدراسة ركز الباحثون عى 

إجراءات هرمون يس�مى نم�و الخاليا الليفية 
.”FGF21“ 21 العامل

وبحس�ب املوقع املذكور فه�ذا الهرمون يلعب 
دوًرا يف توازن الطاقة، والتحكم يف وزن الجسم، 

وحساسية األنسولن.
وأوض�ح الباحث�ون أن »هذه أول دراس�ة يتم 
تحديده�ا حًق�ا حيث يعم�ل ه�ذا الهرمون يف 
الدم�اغ وقد قدم بعض األفكار الرائعة جًدا عن 
كيفية تنظيم تناول الس�كر، حيث تم اكتشاف 
من قب�ل ان ه�ذا الهرم�ون “FGF21” يصنع 
يف الكبد اس�تجابًة لزيادة مس�تويات الس�كر، 
ويعمل يف الدماغ لقمع تناول الس�كر وتفضيل 

املذاق الحلو.
وبن�اًء عى هذه النتيجة، أظهر الباحثون، ألول 
م�رة، خالي�ا الدماغ التي تس�تجيب إلش�ارات 
التفاع�ل يف  “FGF21” وكي�ف يس�اعد ه�ذا 

تنظيم تناول السكر وتفضيل الطعم الحلو.

تحقق فريق م�ن العلماء يف جامعة فيينا يف 
النمسا من مدى صحة اآلراء الشائعة والتي 
تفي�د بأن زي�ت نب�ات الالفن�در يعمل عى 
تحس�ن جودة النوم عن طريق تقليل القلق 

والخوف وأعراض االكتئاب.
مفع�ول  ع�ى  دراس�ة  العلم�اء  وأج�رى 
كبس�والت نبات الخزامى، واملع�روف أيضاً 
باسم الالوندة أو الالفندر، عى مجموعة من 
األش�خاص ملدة عرشة أس�ابيع بحس�ب ما 

نقل موقع “دويتش فيله”.
وقّس�م العلم�اء املش�اركن يف الدراس�ة إىل 
مجموعت�ن، تناول�ت املجموع�ة األوىل من 
80 إىل 160 مليغراماً من كبسوالت الالفندر 

يومي�اً، بينما حصلت املجموع�ة الثانية 
عى كبسوالت التأثري لها دون علمهم.

وخُلص العلماء بعد أس�بوعن 
إىل أن املجموعة التي حصلت 
الالفن�در  كبس�والت  ع�ى 

انخفضت لديها نس�بة 
املخ�اوف والقل�ق 
واض�ح،  بش�كل 

بل ووص�ل مفعول 
للمس�توى  الكبس�والت 

نفسه لبعض األدوية املضادة لالكتئاب.

وع�ى النقي�ض م�ن األدوي�ة املصنع�ة لم 
يف  النباتي�ة  الالفن�در  كبس�والت  تتس�بب 
أع�راض جانبي�ة خطرية ملن اس�تخدموها. 
فباس�تثناء اضطراب خفيف باملعدة وطفح 
جل�دي خفيف ل�دى بعض املش�اركن، كان 
العق�ار النباتي آم�ن لالس�تخدام حتى مع 
أدوي�ة أخرى، ولم يتس�بب برغب�ة قوية يف 

النوم خالل فرتة النهار.

20 اضطرابا في الجهاز الهضمي يصيب األطفال الصغار.. كيف تتعامل معها ؟

أظه�رت دراس�ة جدي�دة أن تن�اول نوع 
شائع من أدوية حرقة املعدة قد يزيد من 

خطر اإلصابة ب�«كوفيد-19«.
واس�تنادا إىل استطالع عر اإلنرتنت ألكثر 
م�ن 86600 ش�خص، بينه�م أكث�ر من 
تش�ري  ب�«كوفي�د-19«،  3300 مص�اب 
يتناول�ون  الذي�ن  أولئ�ك  أن  إىل  النتائ�ج 
مثبط�ات مضخ�ة الروت�ون )PPIs( قد 
يكونون أكث�ر عرضة لإلصابة بالفريوس 
ب�ن 2.2 إىل 3.7 مرة أكثر من أولئك الذين 
ال يأخ�ذون ه�ذا النوع م�ن أدوية حرقة 

املعدة.
وُن�رشت نتائ�ج ه�ذه الدراس�ة يف ورقة 
املجل�ة  يف  الج�اري  تم�وز   7 يف  بحثي�ة 
 The American Journal ofاألمريكي�ة

.Gastroenterology
ويش�ار إىل أن املس�ح ال يمكن�ه تحدي�د 
الس�بب والنتيج�ة، وإنما يس�لط الضوء 
فقط عى االرتب�اط املحتمل بن مثبطات 
التق�اط  وف�رص  الروت�ون  مضخ�ة 

»كوفيد-19«.
وإلظه�ار أن مثبطات مضخ�ة الروتون 

تزي�د يف الواق�ع م�ن احتم�االت اإلصابة 
إىل  األطب�اء  س�يحتاج  ب�«كوفي�د-19«، 
فحص الس�جالت الطبي�ة للمرىض الذين 
ثبت اختبارهم اإليجابي ل�«كوفيد-19«، 
والتحق�ق مم�ا إذا كان ه�ؤالء امل�رىض 
يس�تخدمون أدوية حرقة املعدة الشائعة 
وال يعانون م�ن الخصائص األخرى التي 
قد تزيد أيضا من خطر اإلصابة بالعدوى.
وقال مؤلف الدراس�ة الدكتور كريستوفر 

الجه�از  أم�راض  أخصائ�ي  أملاري�و، 
الهضم�ي واألس�تاذ املس�اعد يف الطب يف 
Cedars-Sinai، منظمة الرعاية الصحية 
األكاديمية غري الربحية يف لوس أنجلوس 
»ال نق�ول ب�أي ح�ال م�ن األح�وال أن 
الناس بحاج�ة إىل إيقاف تناول مثبطات 
مضخ�ة الروت�ون«، موضح�ا أن العديد 
من املقيمن يف الواليات املتحدة يتناولون 
مثبط�ات مضخ�ة الروت�ون م�ن أج�ل 

االرتجاع الحميض الشديد أو حرقة املعدة 
أو القرح�ة الهضمي�ة، وال ينبغي لهؤالء 
األش�خاص خف�ض جرعاته�م اليومي�ة 
أو تبدي�ل األدوية دون استش�ارة الطبيب 

أوال«.
وتقل�ل مثبط�ات مضخ�ة الروت�ون من 
كمي�ة األحم�اض الت�ي تطل�ق يف املعدة 
ع�ن طري�ق من�ع مضخ�ات الروت�ون 
بش�كل دائ�م، وه�ي بروتين�ات تنبع�ث 
منها الجزيئات املش�حونة بشكل إيجابي 
أملاري�و  املعدة.وأوض�ح  خالي�ا  خ�ارج 
»وجدن�ا أن اس�تخدام مثبط�ات مضخة 
مرت�ن  الجرع�ات  س�يما  ال  الروت�ون، 
يوميا، مرتبط بزي�ادة االحتماالت لإلبالغ 
عن اختبار كوفيد-19اإليجابي، حتى بعد 
احتس�اب مجموعة واسعة من املتغريات 
االجتماعية والديموغرافية ونمط الحياة 
واملتغ�ريات الرسيرية«، وتاب�ع: »تواصل 
النتائج التي توصلنا إليها التأكيد عى أنه 
يجب استخدام مثبطات مضخة الروتون 
فق�ط عندم�ا يش�ار إليها رسيري�ا بأقل 

جرعة فعالة«.

تعرف على المحصنون ضد عدوى كورونا
كش�ف متخص�ص رويس يف عل�م املناعة، 
الفئات التي تحظى بف�رص عالية لتجنب 
العدوى بكورونا، أو مرور املرض لديها من 

دون اإلحساس به.

نيك�والي  املناع�ة،  اختص�ايص  وأوض�ح 
كريوتش�كوف، أن أول فئة من األشخاص 
املحصن�ن، ه�م أولئ�ك الذي�ن يمتلك�ون 

»مناعة«  فطرية بالوالدة.

وق�ال كريوتش�كوف يف مقابل�ة صحفية 
»مع وجود جرعة فريوسية صغرية نسبيا، 
س�تعمل مث�ل ه�ذه املناعة عى مس�توى 
الجهاز التنفيس العلوي وال تسمح للعدوى 

باخرتاق الجسم أكثر«.
تض�م  املماثل�ة  األخ�رى  الفئ�ة  أن  ورأى 
ع�دوى  م�ن  تعاف�وا  الذي�ن  األش�خاص 
الفريوس�ات التاجية املوس�مية، مشريا إىل 
أنه كقاعدة، ُتخزن يف اجس�ادهم أجس�ام 
مض�ادة قوي�ة أو يف ذاك�رة خالي�ا )ت�ي( 
املناعي�ة، وهي بدورها تنش�ط اس�تجابة 

مناعية مميزة.
ولفت الطبيب املختص إىل أن خطر اإلصابة 
املنخف�ض بالفريوس التاج�ي يوجد ايضا 
ل�دى أولئ�ك الذي�ن يتمتعون بش�كل عام 
بأجس�ام قوية، وليس�وا عرضة للجلطات 
والقصور املناعي، مشريا إىل أن هؤالء حتى 
يف حال�ة اإلصاب�ة بالع�دوى، يم�ر املرض 

لديهم بشكل غري محسوس.
وخل�ص اختص�ايص عل�م املناع�ة إىل أنه 
»يمكن لش�خص م�ا أن ال يلح�ظ ذلك وال 
يهت�م ب�ه. ع�ى س�بيل املث�ال، إذا اصيب 
بس�عال لبضعة أيام وانتهى األمر. مع ذلك 
كان�ت هناك ع�دوى، وبقيت لدي�ه املناعة 

املميزة«.

نوع شائع من عالجات »حرقة« المعدة مرتبط بارتفاع خطر اإلصابة بـ »كوفيد19-«

دراسات حديثة تكشف عن خاليا دماغية تتحكم بالرغبة في تناول الطعام الحلو

التوصل الى روبوتات على شكل حيوانات أليفة 
في دور رعاية المسنين لتعزيز صحتهم النفسية

منها حب الشباب واالكزيما.. مشاكل 
جلدية مرتبطة بالحر الشديد

علماء يتوصلون الى زيت نباتي يقضي 
على القلق والخوف ويحسن النوم
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مصمم أزياء عربي يبتكر »كمامة سواريه«! 

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

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

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

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

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

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

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

بواسطِة القطار. 

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

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

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

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

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

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

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

باالتصال بالرشطة. 

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

بداية نقطة تحويّل كبرية يف حياتها.

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

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

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

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

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

وبني صاحبة العمل. 

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

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

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

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

ألف دوالر.

صورة حديثة تنذر بوجود »حياة غريبة« على سطح المريخ 

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

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

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

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

صحيفة »الغارديان«.

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

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

باإليجاب.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عىل املريخ. 

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

ة مربورة. إال كان له بكل نظرة حجيّ

أقوال 
من

 نور 

مواقيت 
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 سرير »خاص« لمدمني ألعاب الفيديو   

الخميس  5 اذار 2020 العدد 2282

مليونير شاب يخفض راتبه
 ليضاعف مخصصات موظفيه والنتيجة مبهرة

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

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

فريوس كورونا يف اآلونة األخرية.

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

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

املنظمة.

السالم بالقدمين بدال من اليدين في »أوبك« 

المحشي يحّول مصرية إلى سيدة أعمال

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

ضابط شرطة متهم بارتكاب 108 جرائم

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

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

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

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

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

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

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

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

برسومات ملونة وكتابات بارزة. 

أقدم هرم في مصر 
عمره 4700 عام !   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

كورونا يف إيطاليا. 

ال يزال قطار زعيم 
كوريا الشمالية كيم 

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

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

قمة السالم بينه وبين 
الرئيس األميركي 

دونالد ترمب.

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

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

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

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

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

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

القمرية يف يناير/ كانون الثاني.

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

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

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

إخالء صحن الحرم المكي
 من المعتمرين للوقاية من كورونا

 املراقب العراقي/ متابعة...

كورونا يفجر العنصرية بين ايطاليا 
والصين ويثير سخرية المصريين

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

مواقيت ال�صالة

الثالثاء   14  تموز  2020   العدد  2376  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
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صالة المغرب
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رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

الطاوالت  أزياء لوضع حوايل ثالثني تمثال عرض مالبس بني  تعاون مطعم يف مونرتيال مع مصمم 
مع هدف مزدوج يؤمن التباعد الجسدي ويسمح ببيع القطع املعروضة يف مزاد يذهب ريعه لجمعية 
املساحة  من  مزيد  إتاحة  »أردنا  مونارك«:  »لو  مطعم  صاحب  باستيان  جرييمي  خريية.وأوضح 
»لو  استعاد  كيبيك،  مقاطعة  يف  الكبرية  املدينة  يف  أبوابها  فتح  واملطاعم  املتاجر  بدء  للزبائن«.ومع 
الطاهي  وهو  باستيان  االجتماعي.وقال  التباعد  احرتام  عىل  حرصه  مع  أيام  قبل  نشاطه  مونارك« 
أيضاً يف املطعم األنيق »لم نشأ سحب طاوالت أو وضع فواصل مصنوعة من البليكسيغالس ألنها أمور 
عادية نوعاً ما«. وأتت فكرة تماثيل عرض املالبس من فريق ماركة »ساره باكيني« الذي ينتمي إليه 
املصمم الكندي فيليب دوبوك.وروى دوبوك »أردنا إقامة منشأة أنيقة رفيعة املستوى مع لقاء هذين 

العاملني، املوضة وفن الطبخ. وهما برأيي، عاملان يتجاوران يف األساس«.

وتلقى  نادرة  عملة  عىل  تركي  مواطن  عثر 
عروضا لبيعها بمبالغ كبرية، رغم أنه كان يعتقد 

يف البداية أنها عملة مزورة.
مشريا  الرتكي،  برس«  »ترك  موقع  ذلك  ذكر 
من  شاهني،  مصطفى  الرتكي  املواطن  أن  إىل 
الرتكية،  أنطاليا  والية  من  كونيالتي  منطقة 
 50 فئة  من  نقدية  ورقة  عىل  بالعثور  تفاجأ 
خطأ  تحمل  كانت  أنها  إىل  مشريا  تركية،  لرية 
الزاوية  من  الصفر  بحذف  البنك  من  مطبعيا 
الرتكي  املواطن  وجهها.وقال  من  العليا  اليمنى 
ذات  الورقية  عملته  لرشاء  عروضا  »تلقى  إنه 
50 لرية تركية املنزوعة الصفر، من قبل جامعي 
العمالت الخاصة والعتيقة، مقابل مبلغ يصل إىل 
75 ألف لرية تركية )تعادل 12 ألف دوالر تقريبا(، 

مشريا إىل أنه رفض ذلك وقرر االحتفاظ بعملته 
فإن  الرجل  تلقاه  الذي  للعرض  الورقية.ووفقا 
الورقة تساوي 240  تلك  الواحدة يف  اللرية  قيمة 

دوالرا أمريكي، وفقا للعرض الذي تلقاه.

املشاهدات  عدد  لرؤية  »ذهبت  موس:  وقال 
حول البث الذي كانت فيه البومة تقوم بإطعام 
صغارها، ألرى بأن البث والفيديو تم حظرهما، 
يتعلق  ما  يف  املوقع  معايري  إنتهاك  بداعي 

باألخالق«.

وأضاف بانه يعتقد بان سبب الحظر هو رسائل 
خاطئة تم إرسالها للموقع لحذف الفيديو.

أسباب  يف  يحقق  بأنه  املوقع  أعلن  جهته  من 
إزالة املنشور، وإن تم عن طريق الخطأ، بحسب 

ما نقل موقع »بي بي يس« الربيطاني.

فيسبوك يعد اطعام بومة لصغارها »مشاهد خادشة للحياء« !

أعلنت الرشطة البولندية أن جندياً سابقاُ حارب يف 
أفغانستان سّلم نفسه إىل الرشطة يف جنوب البالد 
مع  الغابات  إحدى  إىل  أيام  ثالثة  قبل  بعدما هرب 
أسده من نوع »بوما« إثر رفضه تسليمه إىل حديقة 
بحث  عملية  شنّت  الرشطة  حيوانات.وكانت 
واسعة عنه، شارك فيها نحو 200 عنرص، معززين 
عنارص  مسرّية.وكتب  وطائرات  بمروحيات 
أن  »فيسبوك«  موقع  عىل  صفحتهم  يف  الرشطة 
الجندي السابق ويُدعى كميل ستانك »حرض بملء 
زافيريتشيه)جنوب(  يف  الرشطة  مركز  إىل  إرادته 
وغادره بعد استجوابه«، فيما ُسّلم األسد إىل حديقة 
حيوانات.وأبدى هؤالء سعادتهم بكون األسد الذي 
من  مهنية  »برعاية  محاطاً  بات  »نوبيا«  يدعى 

العاملني يف حديقة خورزو )جنوب( للحيوانات«.

ويُمنع يف بولندا االحتفاظ بحيوانات خطرة. وطلب 
القضاء البولندي من الرجل املقيم قرب زافيريتشيه 
أن يسّلم الحيوان إىل حديقة حيوانات، لكنّه رفض.

غرب  يف  للحيوانات  بوزنان  حديقة  مديرة  وقالت 
بولندا إيفا زغرابجينسكا«هذا الحيوان ليس لعبة، 
العالم،  يف  الحيوانات  أخطر  بني  مصنّف  هو  إذ 
ويمكن أن يشّكل خطراً حقيقياً عىل صحة الناس 
بأن  املحلية  اإلعالم  وسائل  وحياتهم«.وأفادت 
كميل ستانك هدد ممثيل حديقة الحيوانات بخنجر 
عندما حرضوا إليه الجمعة، ثم الذ بالفرار يف اتجاه 

الغابة آخذا معه الحيوان مربوطاً برسن.
املحارب  أن  فيبورتسا«  »غازيتا  صحيفة  وذكرت 
السابق يف أفغانستان اشرتى أسد البوما قبل سّت 

سنوات يف تشيكيا وتوىل تربيته يف بيته.

األول  املستشفى  يف  والتطور  النمو  عيادة  ذكرت 
الصني  يف  التطبيقية  للفنون  خنان  لجامعة  التابع 
مؤخرا، أن عدد األطفال املرىض الذين قدموا إليها يف 
املبكر شهد زيادة كبرية  البلوغ  األيام األخرية بسبب 
تأثرا بوباء فريوس كورونا الجديد، بمقدار عدة مرات 
مقارنة بالسنوات السابقة، وفق صحيفة »الشعب« 
قالت  العدد،  يف  االرتفاع  هذا  سبب  الصينية.وحول 
تشانغ هوي، املمرضة يف العيادة، إن األطفال يخرجون 
قليال من البيت يف فرتة تفىش الوباء، ما أدى إىل خفض 
كبري ألنشطتهم البدنية، وأصبح الكثري من األطفال يعانون 
من السمنة املفرطة، مشرية إىل أن األطفال املصابني بالبلوغ 
املبكر يمثلون أكثر من نصف املريض يف عيادتها يف الوقت الحايل، 
ويف الوقت نفسه، ازداد عدد األطفال الذين يعانون من السمنة املفرطة 
يف  املبكر  البلوغ  السابقة.ويؤثر  بالسنوات  مقارنة  أيضا  كبري  بشكل 
زيادة طول األطفال، ويجلب لهم مخاطر الورم واضطرابات نفسية، كما 
هوي  تشانغ  قالت  السياق،  هذا  أيًضا.وىف  اجتماعية  مشاكل  يسبب  قد 
التقييم  لقبول  الفور  عىل  املستشفى  إىل  أطفالهم  إحضار  اآلباء  عىل  إنه 
والعالج املناسب عند ظهور خصائص جنسية ثانوية أو نمو الطول املفاجئ 

وغريهما من عالمات البلوغ املبكر ألطفالهم

فيزيائية  معادلة  حل  يف  تونيس  طالب  نجح 
يسمح  ما  عام  مئة  العلماء  حريت  شائكة، 
الحراري،  االحتباس  مقاومة  تقنيات  بتطوير 
تشتغل  التي  الساعات  مجال  يف  وتطبيقات 
بفقاعات املياه، وغريها من االخرتاعات ، وحصل 
الطالب عىل مقعد ضمن قائمة ألكثر 10 شباب 

تميزا يف العالم لسنة 2020.
عاما،  الـ23  ذو  الذوادي  وسيم  ويدرس 
لوزان  جامعة  يف  امليكانيكية  الهندسة 
بسويرسا،  التطبيقية  للفنون  االتحادية 
بميادين  عاملية  مسابقة  يف  تألق  وقد 
فيها  شارك  العلمي،  والبحث  الفنون 
الذوادي،  دولة.وأوضح   120 من  شباب 
عربية«،  نيوز  »سكاي  موقع  بحسب 
إن اللغز الذي فك أرساره يتعلق بظاهرة 
السوائل  يف  الهواء  فقاعات  حجم 
قوانني  وفق  السطح،  عىل  تطفو  التي 

الفيزياء.
حري  استثناًء  أن  غري 
من  قرن  منذ  العلماء 
هذه  تنتفي  إذ  الزمن، 
وجدت  حال  يف  القاعدة 
أنابيب  داخل  السوائل 
عمودية صغرية الحجم، 
العلماء  يسعى  ما  وهو 
لتفسريه منذ 100 عام.

وقال الذوادي  إنه تمكن 
من قياس ما يدور حول 
داخل  الهواء  فقاعات 
الصغرية،  األحجام 
وإثبات أنها تطفو، لكن 
ال  جدا  صغرية  برسعة 
بالعني  رؤيتها  يمكن 
أن  أثبت  وبذلك  سنة،   55 مرور  بعد  إال  املجردة، 
صحيح.ويرى  بشكل  تعمل  الفيزياء  قوانني  كل 
شأنها  من  النتيجة  هذه  أن  التونيس  الطالب 
االحتباس  مقاومة  تقنيات  بتطوير  تسمح  أن 
التي  الساعات  مجال  يف  وتطبيقات  الحراري، 

تشتغل بفقاعات املياه، وغريها من االخرتاعات.

هرب إلى الغابة مع أسد!

سيبدأ حي شينجوكو يف طوكيو 
)نحو  ين  ألف   100 منح  يف 
مصاب  مقيم  لكل  دوالرا(   930
يف  الجديد  كورونا  بفريوس 
أغسطس  شهر  من  مبكر  وقت 
سبل  لدعم  محاولة  يف  املقبل، 
عيش أولئك الذين ال يستطيعون 

العمل أثناء تلقي العالج.
أحد  يضم  الذي  الحي،  يخطط 
يف  الليلية  الحياة  مناطق  أكرب 
الطلبات  اليابان، إلرسال نماذج 
املؤهلني. املقيمني  إىل  قريبًا 

وتأتي هذه الخطوة يف وقت تزايدت فيه حاالت اإلصابة الجديدة يف النوادي 
يف  الضيافة  خدمات  تقدم  التي  األخرى  الليلية  الحياة  وأماكن  الليلية 
البالد.املؤهلون للحصول عىل أموال اإلعانة هم أولئك الذين تم التأكد من 
إصابتهم بالفريوس وسجلت إقامتهم يف الحي اعتباًرا من 7  نيسان، وهو 
اليوم الذي أعلنت فيه الحكومة اليابانية حالة الطوارئ بسبب الفريوس 
يف طوكيو و6 محافظات أخرى.يف ميزانيته التكميلية املالية للعام 2020، 
اإلغاثة،  أموال  لربنامج  كتكاليف  ين  مليون   100 حوايل  الحي  خصص 

بحسب موقع )اليابان بالعربي(.

طوكيو تمنح 930 دوالرًا
 لكل مقيم مصاب بكورونا !

البلوغ المبّكر والسمنة
 يجتاحان أطفال الصين !

ويف أول معرض له يف شهر أكتوبر بربيطانيا، 
من  ثمانية  مور،  أتون  الحريف  سيعرض 
أعماله، وهي إبداعات تتباين ما بني التجريدي 

والحيس، والجمايل والنفعي.
وبألوان  الشكل،  عديمة  بأشكال  مزدانة 
واالخرض  الكهربائي  االزرق  بينها  جريئة 
تستحرض  ال  املتصدأ،  واالحمر  الكيميائي 
بالراحة املنزلية، لكن أتون  تصاميمه شعوراً 
توثيق  يف محاولة  آخر،  يف مكان  إلهامه  يجد 
قلق الحياة املعارصة التي تعكسها شاشاتنا.

يرسم عىل أحد البسط، منظرا من الجو ملياه 
من  مساحات  عىل  مختلفة  بأنماط  مجمعة 

تخزينها  تم  التي  املشعة  السطحية  الرتبة 
فووكوشيما  يف  بالستيكية  صفائح  تحت 
صورة  أخذ  قد  كان   .2011 عام  باليابان 
ابداع  أعاد  ثم  وثائقية،  سلسلة  من  املشهد 
وبيضاء  سوداء  بقع  مع  املياه  أنماط  مشهد 
عىل خلفية بلون الطني. وهو غالبا ما يوجد 
لحظة  يف  أخذها  صور  لقطات  من  أشكاال 

زمنية.
قال يف مقابلة مع صحيفة »نيويورك تايمز: 
يمكنك  قصصاً  تروي  واملنسوجات  »البسط 
توثيق  أريد  وأنا  املستقبل،  يف  اليها  الرجوع 
الشاب  يصور  آخر،  بساط  اليوم«.يف  العالم 

لشجرة  املتساقطة  البتالت  اشكال  قرب  عن 
هي  كنت،  يف  منزله  حديقة  يف  املانغوليا 
حسبما  املناخي،  التغري  تأثري  عن  صورة 
هذا  جداً  باكراً  سقطت  فالبتالت  يقول، 
خريطة  البساط  يف  مور  ويستحرض  العام. 
طوبوغرافية، تمثل قطع البتالت املتحللة مثل 
روافد سوداء عىل خلفية غابة خرضاء. وكما 
عرض  جهاز  يستخدم  قطعة،  كل  مع  يفعل 
البوليسرت  من  قماشة  اىل  االسكتش  لنقل 
مسدس  تشغيل  قبل  دليل،  إلنشاء  الرمادية 
ونزوال  صعوداً  متقاربة  خطوط  يف  التطريز 

عىل القماش، يف تكرار يراه مهدئاً للذهن.

وبمجرد االنتهاء من التطريز، يخيط الحواف 
أكثر  بأشكال  الغزل  خطوط  ويقطع  بإبرة 
كي  تماماً  موحد  بشكل  ليس  لكن  انتظاما، 
املرحلة  ويف  الطبيعية.  تموجاتها  تفقد  ال 
األخرية يستخدم زوج من املقص. وباإلجمايل، 
أسبوعني  عمل  واحدة  قطعة  انهاء  يستغرق 

وما بني 40 اىل 5 بكرات من خيوط الغزل.
يعترب مور أسلوبه تقليدياً، لكنه متمكن من 
ومن  البسط،  انتاج  عملية  من  مرحلة  كل 
تكون  أن  يف  القطعة  لحواف  السماح  خالل 
فانه  متوازية،  غري  أخرى  او  قليالً،  مرتهلة 

يرتك بصمته عىل كل قطعة.

يبدع شاب بريطاني 

مجموعة بسط مزخرفة، 

عن طريق دمج تقنية 

حرفة تعود إلى قرون مع 

صور أحداث معاصرة.

تماثيل في مطعم للتباعد الجسدي وبيع األزياء !

طالب عبقري
 يحل لغزًا حير العلماء 100 عام !

بسط ومنسوجات تسرد قصصًا يمكن الرجوع إليها في المستقبل !

توفيت عروس تبلغ من العمر 25 
عاًما خالل زفافها يف موسكو.

يف  وليمة  املرأة خالل  ساءت حالة 
العاصمة،  جنوب  يف  املطاعم  أحد 
الحساسية.  بصدمة  أصيبت 
لكنهم  باإلسعاف،  الضيوف  اتصل 
العروس،  إنقاذ  من  يتمكنوا  لم 
فريق  محاوالت  من  الرغم  عىل 
صحيفة  الطبي.اكتشف  اإلنعاش 
»موسكوفسكي كومسوموليتس« 
حساسية  من  تعاني  العروس  أن 
املطعم  إبالغ  تم  املكرسات.  تجاه 
ولكن  القائمة،  وضع  عند  بذلك 
الحلوى عىل الطاوالت تحتوي عىل 
أجزاء من املكرسات، وأكلت الفتاة 
الحساسية  منها.صدمة  القليل 
قوي  تحسيس  فعل  رد  هي 
عناية  يتطلب  برسعة  ومتطور 
األعراض  تشمل  فورية.  طبية 
الرأس  يف  واأللم  والتعرق  الحمى 
الضغط  وانخفاض  والقلب 

واإلغماء.

عروس تتوفى 
خالل زفافها بسبب 

الحلويات !

إطعام  للحظة  مبارشا  بثا  »فيسبوك«  اإلجتماعي  التواصل  موقع  حذف 
بومة ألطفالها يف عشها، يف الوقت الذي وصف به املوقع بأنه 
يتناىف مع سياسته يف النرش، بحجة وجود صورعارية.
دونكاسرت  مدينة  أملوس موس، مواطن من  تفاجأ 
الربيطانية، بقيام موقع التواصل االجتماعي من 
يبثه من عش  الذي كان  املبارش  بثه  إيقاف 
طائر بومة يملكها. فبحسب ترصيحات 
عن  يجب  لم  املوقع  فإن  موس، 
أسئلته حول سبب الحظر مرتني 
 48 خالل  صفحته  عىل 

ساعة.

لم تكل امرأة أسرتالية أو تمل طوال 15 سنة، 
ظلت تجرب فيها حظها من أجل الفوز بجائزة 
حتى  نفسها،  األرقام  باستخدام  اليانصيب 

نالت مرادها أخريا.
ألف   700 بمبلغ  فازت  التي  املرأة  وكشفت 
دوالر أمريكي، عن مفاجأة، بتأكيدها أن الرقم 

الفائز جاءها يف املنام قبل 15 سنة.

وأوضحت أنها ظلت تحلم بالفوز بهذه الجائزة 
املدة، مما دفعها لالستمرار برشاء  تلك  طوال 
يف  اليانصيب  جائزة  ملوقع  وفقا  البطاقات، 
والية كوينزالند، شمال رشقي أسرتاليا.وظلت 
املرأة تعبئ بطاقات اشرتاك يف جائزة اليناصيب 
طوال هذه السنوات بنفس الرقم، إىل أن فازت 
أخريا بالجائزة، يف يوليو الجاري، وفقا لسكاي 

نيوز عربية.وكان الرقم الفائز الذي حلمت به 
 ،45 هو:  هويتها،  عن  يكشف  لم  التي  املرأة، 
8، 42، 41، 1، 15.وقالت تعليقا عىل فوزها: 
لكن  السنني،  املال عىل مر  القليل من  »ربحت 
خططها  مذهل«.وعن  أمر  اليوم  حدث  الذي 
عائلتها  ستساعد  إنها  املرأة  قال  الفوز،  بعد 

باملبلغ، وسترتك وظيفتها لتتقاعد مبكرا.

جاءها الرقم في المنام قبل 15 سنة.. حلم أسترالية يتحقق بفوزها باليانصيب !

50 ليرة تركية بـ 12 ألف دوالر !


