
»ذاكرة السمك« َترضخ للعصف الذهني األميركي 
في تغييب »بطل االنتصار«

في الذكرى الثالثة لتحرير الموصل

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ثالث�ة أع�وام مرت ع�ى تحري�ر مدينة 
املوص�ل مرك�ز محافظة نين�وى، التي 
اإلرهاب�ي  »داع�ش«  تنظي�م  اتخذه�ا 
عاصمة لخالفت�ه املزعومة عام 2014، 
وم�ا ي�زال »البط�ل الحقيق�ي« يواجه 
حمالت شعواء ل�«شيطنته« واستهداف 
كيان�ه العس�كري ال�ذي أع�اد للع�راق 
هيبته، يف الوقت الذي تخى الجميع عن 
ن�رة أبنائه يف مواجه�ة أعتى عصابة 
بربري�ة كان�ت تحظى برعاي�ة »محور 

الرش«.
وكان »داعش« قد بس�ط سيطرته عى 
مس�احة ُتقدر بثلثي العراق يف أواس�ط 
ع�ام 2014. وبع�د مرور ثالث س�نوات 
ع�ى االجتي�اح تمكنت الق�وات األمنية 
والحش�د الش�عبي وفصائ�ل املقاوم�ة 
اإلسالمية، من هزيمة التنظيم اإلرهابي 
عس�كرياً وانت�زاع تل�ك املس�احات من 

قبضته.
وتمر هذه الذكرى عى العراقيني، يف ظل 
اس�تمرار التحدي�ات الت�ي يواجهونها، 
م�ع تصاع�د الفت م�ن جديد لنش�اط 
الوالي�ات  م�ن  املدعوم�ني  اإلرهابي�ني 

ع�ى  دأب�ت  خليجي�ة  ودول  املتح�دة 
رضب اس�تقرار العراق والحيلولة دون 
استقراره، إذ أنه عى الرغم من الهزيمة 
العس�كرية للتنظي�م لكنه ال ي�زال بعد 
ث�الث س�نوات يمث�ل تحدي�اً للحكومة 
العراقية واملجتمع الدويل، وس�ط خالف 
حاد ب�ني الطبق�ة السياس�ية العراقية 

حول الوجود األمريكي يف العراق.
وأعلنت القيادة العامة للقوات املسلحة، 
 ،2017 األول  كان�ون  م�ن  التاس�ع  يف 
تحري�ر أرض الع�راق م�ن العصاب�ات 
اعت�رت  فيم�ا  بالكام�ل،  اإلرهابي�ة 
املحافظة عى وحدة البالد وشعبه »أهم 
وأعظم إنجاز«، حيث خاض العراقيون 
معرك�ة وجودي�ة كانت قوات الحش�د 
الش�عبي وفصائل املقاومة اإلس�المية 

تمثل رأس الحربة فيها.
وي�رى مراقب�ون أن الدور ال�ذي لعبته 
ق�وات الحش�د وفصائ�ل املقاوم�ة إىل 
العراقية  العس�كرية  الصن�وف  جان�ب 
األخرى، حطم »مؤامرة كرى« خططت 
له�ا الوالي�ات املتح�دة وم�ن يواليها يف 
الخليج، بغية إس�قاط النظام السيايس 
يف العراق وتحويله إىل »سوريا جديدة«.

وب�ني العارش والثالث عرش من حزيران 
2014، ثالثة أيام فقط هي التي فصلت 
سقوط املوصل، عن التطور الذي أطلق 
صف�ارة الب�دء النتظ�ام ع�دد كبري من 
الش�باب يف إطار مس�لّح، كانت له اليد 
الط�وىل يف هزيم�ة التنظي�م اإلجرامي، 
ومنعه من السيطرة عى بالد الرافدين.

وتمث�ل ذل�ك بدع�وة املرجعي�ة الدينية 
بالنج�ف االرشف، العراقيني، إىل الجهاد 
الكفائي دفاعاً عن “الوطن واملقدسات 
والحرمات”، والتي كان لها الدور األبرز 
يف دفع اآلالف نحو معسكرات التدريب، 
الت�ي ولدت م�ن رحمه�ا الحق�اً هيئة 

الحشد الشعبي.
ويف خض�م ذل�ك ما ت�زال »املجس�ات« 
اإلعالمية والسياس�ية املمول�ة أمريكياً، 
تواصل مس�اعيها ل�«ش�يطنة« هؤالء 
املقاتلني الشجعان، عر سيل جارف من 
األخب�ار املفركة والتحريض املس�تمر، 
إىل  العراقي�ني  ذاك�رة  لتحوي�ل  وذل�ك 
»ذاكرة س�مكية« عر عمليات العصف 

الذهني املتبعة، حسبما يرى مراقبون.
متصف�ح  ألي  يمك�ن  زر،  وبكبس�ة 
مراقبة التح�ول التدريجي يف اآلراء لدى 

»البع�ض«، ج�راء الجه�د األمريك�ي يف 
الس�يطرة ع�ى العقل الجمع�ي لتغيري 
العراقيني، واس�تهداف  آراء ومتبني�ات 
فئات متعددة الس�يما املؤيدون للحشد 
الش�عبي وفصائل املقاومة اإلس�المية، 

بغية تحويلهم إىل »خانة املعارضة«.
ويق�ول النائ�ب ع�ن محافظ�ة نينوى 
العراقي«،  مختار املوس�وي ل�«املراقب 
إن »األمريكي�ني دم�روا البن�ى التحتية 
ومن�ازل املدنيني يف املحافظ�ة، بصورة 
فاق�ت م�ا أق�دم علي�ه تنظي�م داعش 
اإلرهابي خالل فرتة س�يطرته عليها«، 
الفتا إىل أن »فضل التحرير يعود للقوات 
األمنية والحش�د الش�عبي الذي كان له 
الدور البارز يف اس�تعادة الس�يطرة عى 

أغلب املدن«.
ويضيف املوسوي، أن »الواليات املتحدة 
تس�عى إىل ش�يطنة الحش�د الش�عبي، 
بتقس�يم  مخططاته�ا  أفش�ل  كون�ه 
الع�راق وتحويله إىل س�احة رصاع، من 
خ�الل دعمه�ا للتنظيم�ات اإلرهابية«، 
مؤك�داً أن »العراقيني أكثر وعياً من تلك 
املحاوالت، وسوف ينأون بأنفسهم عن 

تلك املحاوالت الدنيئة«

المراقب العراقي/بغداد...
 أك�د لجن�ة االم�ن والدف�اع النيابية، 
امس الس�بت،  أن الحدود الس�ورية 
وتش�كل  رخ�وة  الزال�ت  العراقي�ة 

خطورة عى امن البلدين.
وق�ال عض�و اللجن�ة النائ�ب كاطع 
الركابي، يف تري�ح صحفي تابعته 
»الح�دود  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
العراقي�ة – الس�ورية طويلة وتمتاز 
وم�ن  بالتضاري�س  بتعقي�دات 

الصعوبة السيطرة عليها وفق االطر 
التقليدي�ة وتحتاج اىل تغيريات مهمة 
من ناحية زيادة االعتماد عى االدوات 
الكام�ريات  وخاص�ة  االلكرتوني�ة 
املس�رية  والطائ�رات  الحراري�ة 

باالضافة اىل الدوريات املستمرة«.
»الح�دود  ان  الركاب�ي،  واض�اف 
الس�ورية التزال تمثل خطرا حقيقيا 
عى االمن العراقي مع استمرار تسلل 
خاليا تنيظم داعش االرهابي«، مؤكدا 

أن »مل�ف الحدود معق�د ويحتاج اىل 
جه�ود كب�رية لك�ن باملحصلة ضبط 
الحدود ينعكس ايجابا عى االستقرار 
ومنع تس�لل العنارص املتطرفة التي 
تش�كل مصدر تهديد امن�ي يف العمق 

العراقي«.
يشار اىل ان قيادة العمليات املشرتكة، 
اك�دت وج�ود تنس�يق م�ع الجان�ب 
السوري بش�أن منع تنقل اإلرهابيني 

وضبط حدود البلدين.

المراقب العراقي/بغداد...
كش�فت لجنة االتص�االت واالع�الم النيابي�ة، امس 
الس�بت، ان رشكات الهات�ف النق�ال التتع�اون م�ع 
الحكوم�ة امنياً، فض�اًل عى انها التدف�ع الرضائب. 
وقال رئيس اللجنة نعيم العبودي يف تريح صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »الرخص الس�ابقة 
ل�رشكات الهاتف النقال وقعت بع�ام 2007 وامتدت 

ل� 15 عاما ومن املفروض ان تنتهي يف العام املقبل«. 
واضاف إن » رشكة كورك لالتصاالت ال تدفع الرضائب 
للحكوم�ة العراقية وغري متعاونة معه�ا أمنيا وقبل 
فرتة كان لدينا اجتماع يف اللجنة واس�تضافينا وزير 
االتص�االت وممثلني ع�ن األمن الوطن�ي واملخابرات 
وابلغنا بأن الرشكة ترف�ض التعاون األمني وخاصة 
فيم�ا يتعلق بوجود ه�دف إرهابي ينبغ�ي متابعته، 

نعتق�د ان هن�اك غطاء س�يايس يف إقليم كردس�تان 
يمتلك هذه الرشكة«. ولفت اىل إن »رشكة اس�يا سيل 
اجنبية اكثر من 50٪ من اسهمها يمتلكها أشخاص 
غري عراقيني ولكن تدف�ع االموال عى إنها محلية ما 
يعافيه�ا عن رضائب تقل 3٪ عن النس�بة املفروضة 
عى ال�رشكات األجنبية والبالغ�ة 18٪، بينما رشكة 

كورك ال تدفع اية رضائب لبغداد«.

المراقب العراقي/بغداد...
انتقد النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، امس السبت، 
الصم�ت الحكوم�ي ازاء التمادي االمريكي عى الس�يادة 

العراقية
وقال الفايز يف تريح صحفي تابعته »املراقب العراقي« 
إن  »حكوم�ة مصطف�ى الكاظم�ي مطالب�ة أن توض�ح 
للرمل�ان س�بب س�كوتها ع�ن الخروق�ات األمريكي�ة  يف 
الع�راق”، مبين�ا أن “الس�فارة االمريكي�ة تم�ادت كثريا 
وينبغ�ي ع�ى الحكوم�ة ع�دم الس�كوت واالبتع�اد عن 

البيانات الخجولة«.
وطال�ب رئاس�ة مجل�س الن�واب »بعق�د جلس�ة نيابية 
ملناقش�ة حماية الس�يادة الوطنية م�ن التدخل األمريكي 
والرتكي”، معترا أن “صمت الحكومة العراقية ازاء قيام 
الس�فارة األمريكي�ة بتجربة منظومة باتري�وت بأنه أمر 

مستفز للشعب العراقي«.

برلماني ينتقد الصمت الحكومي 
ازاء التمادي االمريكي

االمن النيابية: الحدود السورية العراقية الزالت »رخوة«

االتصاالت النيابية: شركات الهاتف التتعاون مع الحكومة امنيًا

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
أثن�اء الع�ودة م�ن العم�ل جذبن�ي خ�روج 
املواطن�ني م�ن منازله�م وه�م يتجولون يف 
طرق�ات الح�ي، رغم أن الس�اعة تش�ري إىل 
الثالث�ة والنص�ف يف ظ�ل ارتف�اع درج�ات 
الح�رارة , وح�ركات املواطنني ت�زداد ذهابا 
وإياب�ا يف الش�وارع الداخلي�ة , وهم يف حالة 
من الهس�ترييا ، وهو م�ا يوضح أن املولدات 
األهلي�ة متوقف�ة بس�بب وج�ود الكهرب�اء 
الوطني�ة، لك�ن م�اذا يح�دث ومل�اذا ترتفع 
األص�وات م�ن جه�ات عدي�دة!, فه�ي تارة 
تبته�ل إىل الل�ه س�بحانه وتع�اىل ب�أن ينزل 

غضبه ع�ى الظاملني وت�ارة أخ�رى ينددون 
بترف�ات أصح�اب املول�دات األهلية، وبعد 
س�ؤايل تبني أن التي�ار الكهربائي »الوطنية« 
الواص�ل للمنطقة متذبذب وه�و كما يقول 
»أبو س�جاد« وهو س�اخط وصوت�ه يرتفع 
ت�ارة وينخفض م�رة أخرى بس�بب اإلعياء 
ج�راء ارتف�اع درج�ات الح�رارة: إن »وزارة 
الكهرب�اء ربط�ت »كهرباءن�ا عى اإلش�ارة 
املروية وأصحاب املولدات يرفضون تشغيلها 

بحجة وجود الكهرباء الوطنية ».
مش�هد يتك�رر يوميا يف ش�هري تم�وز وآب 
بش�كل كبري وهو إش�ارة واضحة عى فشل 

وزارة الكهرباء يف توفري الطاقة الالزمة، رغم 
تريح�ات املس�ؤولني قبل موس�م الصيف 
بأن املواطن سيشهد زيادة بساعات التجهيز 
والحقيق�ة أن ال�كالم يتك�رر من�ذ 17 عاما 
ويب�دو أن هذه العبارة يتس�لمها كل وزير يف 

حقيبته من الوزير السابق!!.
الكهرب�اء ووزيره�ا اختف�وا يف ه�ذه األيام 
وكذل�ك اختفت تريحاته�م ألنهم يعلمون 

أن الغضب الشعبي قد يجتاح وزاراتهم .
الحكومة بدأت اآلن تفكر بحل أزمة الكهرباء 
وقد كلفت املستش�ار املخرضم رعد الحارس 
بوضع حل�ول لألزمة , والح�ارس كما تؤكد 

هيئة النزاهة أنه راف�ق أكثر وزراء الكهرباء 
يف مراح�ل متع�ددة ولم ينج�ح يف عمله , بل 
إن�ه م�ن أدوات الفس�اد يف الوزارة وحس�ب 

تريحات النزاهة النيابية.
الكهرب�اء  وزارة  أن   , يؤك�دون  مختص�ون 
خالل األعوام املاضية كانت بيئة رافضة ألي 
رشكة اس�تثمارية تس�عى إلعمار الكهرباء 
بس�بب الرش�اوى والعموالت وما زالت لحد 
اآلن , وهي املسؤولة عن رفض عرض رشكة 
س�يمنس لتطوي�ر الكهرب�اء نتيج�ة وجود 
رغبة أمريكية رافضة إلعمار كهرباء العراق.

تفاصيل اوسع صفحة 3

كيف دمرت »الكترك« االمريكية قطاع الطاقة 
في العراق وابعدت »سيمنس«؟

»فايروسات« سياسية تتحالف مع 
»كورونا« لـ »تبييض« السجون من القتلة

المراقب العراقي/ احمد محمد...
م�رة أخ�رى يع�ود »التهري�ج« الس�يايس 
املطال�ب بإخ�راج الس�جناء م�ن الحب�س 
وتبيي�ض الس�جون العراقية تح�ت ذريعة 
»كورون�ا«، فبعد أن يئس�ت بعض الجهات 
السياس�ية املعروفة من تحقي�ق هذا امللف 
تح�اول مجددا قرع ه�ذا الباب والعمل عى 

إحراج الحكومة.
ويؤكد مراقبون يف الش�أن السيايس أن تلك 
الجهات تعتمد عى أس�اليب خطرية أهمها 
وأبرزه�ا اللجوء إىل منظمات مجتمع مدني 
»مأج�ورة« إلص�دار تقاري�ر كاذب�ة تفيد 
بتفيش الوباء بش�كل كبري، عى العكس من 

التقارير الرسمية التي تنفي ذلك.
ومنذ دخول وباء كورون�ا إىل العراق وحتى 

يومنا هذا يحاول عدد من الكتل السياس�ية 
مم�ن لها ي�د يف إق�رار قانون العف�و العام 
املصوت علي�ه يف 2016، يحاول التعكز عى 
»الوباء« واملطالبة بني فرتة وأخرى بتبييض 
السجون من الجماعات اإلرهابية املتلطخة 
أيديه�ا بدم�اء العراقيني ، فه�ذه الحمالت 
الت�ي تق�وم به�ا تل�ك الجهات السياس�ية 
املعروفة عر قنواتها وجيوشها اإللكرتونية 

تخمد تارة وتعود إىل الواجهة تارة أخرى.
ويب�ث عدد من وس�ائل اإلع�الم وصفحات 
الفي�س ب�وك أخبارا  تفيد بوج�ود إصابات 
بكورونا بني السجناء، فيما تقدم تحذيرات 
غ�ري رس�مية مفاده�ا التحذير م�ن خطر 

تفيش الوباء داخل السجون.
وردا ع�ى ذلك أك�دت لجنة األم�ن والدفاع 

النيابي�ة، أم�س الس�بت، ع�دم الحاجة إىل 
تخفي�ف االكتظاظ داخل الس�جون بحجة 
الوب�اء، مرجحة إخ�راج ممن ل�م تبق من 

محكوميته إال فرتة قليلة.

المراقب العراقي/بغداد...
اكد القيادي بالحش�د الشعبي محور الشمال 
عيل الحس�يني، ام�س الس�بت، ان عصابات 
داع�ش االجرامي�ة تتخ�ذ خط�ة اله�روب يف 

محافظة دياىل.
وق�ال الحس�يني يف تريح صحف�ي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن�ه »يف بع�ض مح�اور 
عمليات ابطال العراق الرابعة التي تس�تهدف 
خاليا داعش ش�مال رشق دياىل وغربها، كان 
هن�اك مضافات تم تفجريها، وهناك مطاردة 
لداع�ش يف بعض املحاور االخ�رى والكل يعلم 

ان مناط�ق دي�اىل ذات تضاري�س صعب�ة«.
واض�اف: »اىل االن لم يق�م تنظيم داعش باي 
هجوم انما يعتمد خطة الهروب فقط«، الفتا 
اىل ان »القطع�ات االمنية والحش�د الش�عبي 
اش�رتكوا بمحاور مش�رتكة خ�الل العمليات 
الجاري�ة  ألول مرة، وهذه خطوة مهمة، كون 
التنس�يق عايل ب�ني جمي�ع االجه�زة االمنية 

والحشد الشعبي«.

قيادي بالحشد:
 داعش يعتمد خطة 
الهروب في ديالى

Corona Virus Infections

خليك في البيت

بغداد
الوفاةالشفاءاالصابات

98854732

سليمانية
الوفاةالشفاءاالصابات

131139

البصرة
الوفاةالشفاءاالصابات

12112711

صالح الدين
الوفاةالشفاءاالصابات

14801

النجف االشرف
الوفاةالشفاءاالصابات

182841

بابل
الوفاةالشفاءاالصابات

195353

االنبار
الوفاةالشفاءاالصابات

6412

ميسان
الوفاةالشفاءاالصابات

881618

STAY HOME
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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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حزب اهلل يؤكد 
جهوزيته لردع 

أي عدوان 
صهيوني 

يستهدف لبنان

هل ينتهي 
فجأة االحتالل 

األميركي 
للشرق 

السوري ؟

الميناء يعلق 
نشاطه حدادًا 

على وفاة 
كرار إبراهيم

456

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د الخبري القانوني حيدر الصويف، امس الس�بت، 
انه من حق الحكومة العراقية املطالبة بإدانة دولية 
ضد واشنطن بخصوص ارتكابها جريمة ضد قادة 

النص، بالتزامن مع ذكرى تحرير املوصل.
وق�ال الصويف يف تريح صحف�ي تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »الفع�ل ال�ذي قام�ت به واش�نطن 
باغتي�ال القادة الش�هداء خ�رق للقوان�ني الدولية 

والسيادة العراقية«.
واض�اف، أن »من حق الحكوم�ة العراقية املطالبة 
بإدانة دولية بش�أن العملي�ة االجرامية التي قامت 
بها واشنطن«، مش�ريا اىل انه من »املمكن الضغط 
دولي�ا عى واش�نطن بع�د قيامها باغتي�ال القادة 

الشهداء«.
يش�ار اىل ان طائ�رة امريكي�ة مس�رية كان�ت ق�د 
اس�تهدفت قادة النر نائب رئيس هيئة الحش�د 
الش�عبي اب�و مه�دي املهن�دس، والفري�ق قاس�م 
س�ليماني قائ�د فيلق الق�دس يف مط�ار العاصمة 

بغداد.

خبير قانوني 
يدعو الدانة دولية ضد 

واشنطن
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المراقب العراقي/ أحمد محمد...
»التهري�ج«  يع�ود  أخ�رى  م�رة 
السيايس املطالب بإخراج السجناء 
م�ن الحب�س وتبيي�ض الس�جون 
العراقي�ة تحت ذريع�ة »كورونا«، 
فبع�د أن يئس�ت بع�ض الجه�ات 
السياسية املعروفة من تحقيق هذا 
امللف تحاول مجددا قرع هذا الباب 

والعمل عىل إحراج الحكومة.
ويؤكد مراقبون يف الشأن السيايس 
أن تلك الجهات تعتمد عىل أس�اليب 
خط�رة أهمها وأبرزه�ا اللجوء إىل 
منظمات مجتمع مدني »مأجورة« 
إلصدار تقاري�ر كاذبة تفيد بتفيش 
الوباء بشكل كبر، عىل العكس من 

التقارير الرسمية التي تنفي ذلك.
ومنذ دخول وباء كورونا إىل العراق 
وحت�ى يومنا هذا يح�اول عدد من 
الكت�ل السياس�ية مم�ن له�ا يد يف 
إق�رار قانون العف�و العام املصوت 
علي�ه يف 2016، يحاول التعكز عىل 
»الوباء« واملطالبة بني فرتة وأخرى 
بتبييض الس�جون م�ن الجماعات 
أيديه�ا بدماء  املتلطخة  اإلرهابي�ة 
العراقي�ني ، فه�ذه الحم�ات التي 
تقوم به�ا تلك الجهات السياس�ية 
املعروف�ة ع�ر قنواتها وجيوش�ها 
اإللكرتوني�ة تخمد ت�ارة وتعود إىل 

الواجهة تارة أخرى.
ويب�ث ع�دد م�ن وس�ائل اإلع�ام 

أخب�ارا   ب�وك  الفي�س  وصفح�ات 
تفيد بوجود إصاب�ات بكورونا بني 
السجناء، فيما تقدم تحذيرات غر 
رس�مية مفادها التحذير من خطر 

تفيش الوباء داخل السجون.
وردا ع�ىل ذل�ك أكدت لجن�ة األمن 
والدفاع النيابية، أمس السبت، عدم 
الحاجة إىل تخفيف االكتظاظ داخل 
الس�جون بحج�ة الوب�اء، مرجحة 
إخراج ممن لم تبق من محكوميته 

إال فرتة قليلة.
وقال�ت اللجنة »ال ن��زال ن�ت�اب�ع 
ح��االت ال�س��ج�ون، وال نحتاج 
إل�ى تخفي�ف االك�ت�ظ�اظ بحجة 
الوباء وإخ��راج القتلة وال�س�راق 
صحي�ح،  غ�ر  أم��ر  وه��و 
اإلج����راءات  ع���ن  ن�اه�ي��ك 
ت�راف�ق  ال��ت��ي  ال�ق�ان�ون�ي�ة 

العفو«.
وأش�ارت إىل »احتمالي�ة أن تتخ�ذ 
بإخ�راج  إج�راءات  الحكوم�ة 
الحاالت الخفيف�ة ومن لم تبق من 

محكوميته إال فرتة قليلة.
ولتسليط الضوء عىل هذا امللف، أكد 
املحلل السيايس الدكتور عبد األمر 
بإخ�راج  »املطالب�ة  أن  العب�ودي، 
الس�جناء بحجة وباء كورونا، هي 
الصحية والوبائية  ليست لألسباب 
كما يش�يعون«، مبينا أن »ميوالت 
هذه الجهات معروفة ومش�خصة، 

وينتمون إىل جهة واحدة«.
ل��  ترصي�ح  يف  العب�ودي،  وق�ال 
العراق�ي« إن »املطالبني  »املراق�ب 
بإخراج الس�جناء هدفه�م اإلفراج 
عن اإلرهابي�ني، بدليل أن املطالبني 
بذلك هم ليس�وا من أهل الش�هداء 
أو م�ن عوائلهم وليس�وا أيضا من 
املحافظ�ات الت�ي قدم�ت ش�هداء 
نفذه�ا  الت�ي  العملي�ات  ج�راء 
اإلرهابي�ون القابعون يف الس�جون 
والذي�ن ص�درت بحقه�م أح�كام 

باإلع�دام واملؤب�د«.
الجه�ات  »ه�ذه  أن  إىل  وأش�ار، 
السياس�ية س�بق له�ا أن طالب�ت 
باإلفراج عن اإلرهابيني، وهي اليوم 
تحاول إحراج الحكومة بحجة وباء 
كورونا وتأثره عىل أرواح املنتسبني 

األمنيني يف تلك السجون!«.
منظم�ات  »وج�ود  إىل  ولف�ت 
ُمموَّلة ومأجورة م�ن بعض الكتل 
إص�دار  ع�ىل  عمل�ت  السياس�ية 
تقاري�ر كاذب�ة وغ�ر مبني�ة عىل 
الحقيق�ة، أف�ادت ب�أن الس�جون 
تتع�رض للخطر وتش�هد إصابات 
تق�در ب�اآلالف بني الس�جناء، عىل 
العكس من التقارير التي تصدرها 
منظمات لها تواص�ل مع الوزارات 
املس�ؤولة  الحكومي�ة  والجه�ات 
والت�ي تنفي وج�ود خط�ر يداهم 

السجون«....مدقق

بذريعة تفشي فايروس كورونا
حــراك لـ »تبييــض« السجـــون مـــن اإلرهـــابيين 

ُمستِندًا على »تقــاريــر« كــاذبــة

املراقب العراقي/ بغداد...
طالب�ت اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة، ام�س الس�بت، 
بتش�كيل محكم�ة علي�ا للنزاه�ة ش�بيهة باملحكمة 
االتحادية يعني فيها القض�اة من االختصاص، مبينة 
أن هذه املحكمة تأخذ عىل عاتقها فتح قضايا الفساد 

بشكل مبارش.
وقال عضو اللجنة حسني العقابي، يف ترصيح تابعته 
»املراقب العراق�ي« إن »الحكومة والرمل�ان مطالبان 
بمن�ح صاحيات قضائي�ة لديوان الرقاب�ة املالية من 

اجل تمرير القضايا بشكل مبارش«.

واض�اف العقاب�ي، أن »ترشيع قان�ون تنظيم العقود 
الحكومية يسمح بمتابعة العقود بشكل شفاف فضا 

عن تشكيل محكمة نزاهة عليا لتحقيق يف الفساد«.
واوض�ح أن »املحكم�ة العلي�ا للنزاه�ة تكون ش�بيه 
م�ن  القض�اة  فيه�ا  يع�ني  االتحادي�ة  باملحكم�ة 

االختصاص وينقل س�كنهم اىل املنطقة الخرضاء ملنع 
استهدافهم او تهديدهم فضا عن تعيني 500 محقق 
قضائي من االختص�اص ايضا وتمنح صاحيات فتح 
قضايا الفساد بش�كل مبارش من الفاو اىل زاخو دون 

استثناء«.

القانونية النيابية تقترح تشكيل محكمة عليا للنزاهة لمواجهة الفساد 

 لم نطالب باكتشاف لقاح او 
عالج لهذا الفايروس القاتل 
، الذي يحص����د يوميا قرابة 
المئة -وهو رق����م كبير إذا 
ما قورن بالنس����بة السكانية  
- جل م����ا نطلبه هو توفير 
االوكس����جين  غ����از  قنان����ي 
في بغ����داد وذي قار وباقي 
المحافظات فهل هذا صعب 
عل����ى ال����وزارة؟ واذا كان����ت 
هن����اك معرقالت فلتبين لنا 

لكي نساعدها جميعاً.

تــغريدة
املراقب العراقي/ نينوى...

ألق�ت مفارز وكال�ة االس�تخبارات يف وزارة الداخلي�ة، امس الس�بت  القبض عىل 11 
إرهابي�اً يف محافظ�ة نينوى، فيما اك�دت انهم اعرتفوا بتنفي�ذ عمليات اجرامية 
ضد القوات االمنية.وذكر بيان لوكالة االستخبارات، تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه أنه�ا »ألقت القب�ض عىل اإلرهابي�ني يف مناط�ق متفرقة من 
نين�وى، وهم مطلوبون وفق أحكام امل�ادة 4 إرهاب النتمائهم لعصابات 
داعش اإلرهابية«،واضاف أن »اثنني منهم عما يف ما يسمى “املعسكرات 
العامة” وآخر يف ما يسمى “املعهد الرشعي” واملكنى أبو هدير، أما املكنى 
أبو رقية فعمل بما يس�مى “فرقة عني جال�وت” واملكنى أبو رحيل عمل 
حارساً بما يسمى “املنظومة”، فيما عمل أحدهم بما يسمى “مركز والية 
الجن�د”، وآخ�ر يف “والية نينوى” كم�ا عمل ثاثة منهم بما يس�مى “والية 

دجلة، والحويجة، وحمام العليل”.

املراقب العراقي/ دياىل...
أعلنت خلية اإلعام األمني، امس الس�بت، عن تدمر مقر قيادة ل� 
»داعش«، وتفجر عبوات واس�تهداف اوكار خ�ال عملية »أبطال 
العراق«.وقال�ت الخلية، يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
منه، إن »القوات األمنية املش�رتكة يف محور ل�واء القوات الخاصة 
األول والفوج األول مغاوير قيادة عمليات دياىل وفوج من الحش�د 
الشعبي، وخال عملية أبطال العراق بمرحلتها الرابعة، تمكنوا من 
تفجر اربع عبوات ناس�فة تحت الس�يطرة«.وأضافت أن »القوات 
تمكن�ت ايضا من تدم�ر مقر قيادة لعنارص لداعش وحرق س�تة 

أوكار وتدمر اربع دراجات نارية«.

دياىل.. عملية مشرتكة 
تستهدف مقر قيادة »لداعش« 

وتدمر اوكارا ومواد متفجرة

ط 
شري

ال
ين

ألم
ا

النائب ياسر المالكي

اعرتفوا بتنفيذ عمليات ضد القوات األمنية.. 
االستخبارات تقبض عىل 11 مطلوبا يف نينوى

أمام قلق من االعضاء.. رئاسة البرلمان ترفض طلبات 
نيابية لعقد جلسة استثنائية!

املراقب العراقي/ بغداد...
اتهم عض�و لجنة األمن والدف�اع النيابية بدر 
الزي�ادي، ام�س الس�بت، الوالي�ات املتح�دة 
األمريكية باثارة الفوىض يف العراق، مبينا أنها 
تنصلت عن تس�ليح العراق بأسلحة متطورة 
الزي�ادي،  داعش.وق�ال  ع�ىل  الح�رب  اب�ان 

إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه  يف ترصي�ح 
»واشنطن تس�ببت يف نرش الفوىض والكوارث 
ب�كل جوان�ب الحي�اة يف العراق«.وأض�اف أن 
»أمري�كا تنصلت من وعوده�ا بتزويد العراق 
بأس�لحة متطورة خال الحرب عىل داعش«، 
مشراً إىل أن »ما يحدث اليوم من فوىض داخل 

العراق تتحمله الوالي�ات املتحدة األمريكية«.  
وتابع بالقول إن »العراق وقع اتفاقية اإلطار 
االس�رتاتيجي عام 200٩ مع الواليات املتحدة 
األمريكي�ة به�دف تزوي�د العراق باألس�لحة 
املتط�ورة إال أن أي م�ن تل�ك العق�ود لم تنفذ 

لغاية االن«.

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت وزارة الصح�ة، امس الس�بت، عن وجود 
ع�رشات اإلصاب�ات بف�روس كورون�ا بصف�وف 
م�اكات ال�وزارة، مؤك�دة أنه�م ورغ�م االصاب�ة 
ل�م يتوقفوا ع�ن تقدي�م الخدم�ات للمرىض.وقال 
الناط��ق باس�م ال�وزارة س�يف الب�در، يف بي�ان 
تلقت »املراقب العراقي« نس�خة من�ه إن »تعرض 
الكث�ر م�ن العاملني ضم�ن املؤسس�ات الصحية 
اىل االصاب�ة م�ن اطب�اء وممرض�ني ورج�ال امن 

ومس�عفني نظ�را لوجوده�م بتام�س مبارش مع 
ت�ق��ف  ل�م  »اصابته�م  أن  إىل،  املصابني«.ون�وه 
حائ�ا ام�ام تق�دي��م ال�خدم�ات وحرصهم عىل 
انقاذ املواطنني بعد تماثلهم اىل الش�فاء وب�نف�س 
ال�نش�اط«، مبين�ا أن »الوزارة خصص�ت ع���دة 
م��ؤس��س���ات ل�ف�ح��ص امل�اك�ات الطبية 
وك��ان اخ�ره�ا بتوجيه من وزير الصحة والبيئة 
ت�خ�ص�ي��ص  ال����ى  ال�ت�م�ي�م��ي  حس�ن 
ال��خ���اص  ال�ت�م�ري��ض  م�س�ت�ش��ف�ى 

اح���د مستش�فيات دائ�رة مدينة الط�ب ملاكات 
وزارة الصح�ة ملعالج�ة مصابي ال��وزارة وتقديم 
جمي�ع الخدم�ات الصحية له�م ال��ى ان يتماثلوا 
ال�ى ال�ش��ف�اء ال�ت�ام وال�ع��ودة ال�ى صفوف 

الجيش االبيض«.
وأضاف الب�در، »وجود ع�رشات االص�اب�ات ب�ني 
ص�ف�وف م�اك��ات وزارة الصحة والبيئة، اال ان 
االع��داد سيعلن ع�ن�ه�ا وب�ش�ك�ل ت�ف�ص�ل�ي 

وك��ا حسب االختصاص واملحافظة«.

الصحة تكشف عن اصابة العشرات من مالكاتها بكورونا

االمن البرلمانية: واشنطن تسببت بفوضى عارمة في العراق بسبب سياستها

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�دت النائ�ب ع�ن تحال�ف الق�وى 
زيت�ون الدليم�ي, امس الس�بت, أن 
رئاس�ة مجلس الن�واب رفضت عدة 
اس�تثنائية  جلس�ة  لعق�د  طلب�ات 
ان  اال  الحكوم�ة  ق�رارات  ملناقش�ة 
الرف�ض  واجه�ت  الطلب�ات  ه�ذه 
السباب تداعيات وباء كورونا.وقالت 
الدليم�ي، يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »تعطي�ل عمل مجلس 
النواب اصبح امرا مقلقا بسبب عدم 
اس�تمراره بالعمل الترشيعي خاصة 

وان قرارات الحكومة األخرة تحتاج 
اىل مناقشات لتصحيح قسما منها«.
وأضاف�ت أن »طلب�ات ع�دة موقعة 
م�ن العديد م�ن أعض�اء املجلس تم 
رفعه�ا اىل هيئ�ة الرئاس�ة لغ�رض 
عق�د جلس�ات اس�تثنائية للمجلس 
اال انها واجهت بالرفض«.وأوضحت 
الدليم�ي، أن »أس�باب الرفض يعود 
اىل ع�دم قدرة املجل�س لدعوة النواب 
وذلك الصابة العديد من النواب بوباء 
كورونا, فضا عن إصابة العديد من 

موظفيه بذلك الوباء«.

نائب سابق: عدم اجراء 
الحكومة تحقيقا باغتيال 

قادة النصر يثري الشك
املراقب العراقي/ بغداد...

اعت�ر النائ�ب الس�ابق صاح عبد ال�رزاق، امس الس�بت، أن عدم 
اج�راء الحكومة العراقية تحقيقا بش�أن اغتي�ال قادة النرص يثر 
الش�ك، مش�را اىل ان القوانني الدولية تمنع دخول طائرات مسرة 
مس�لحة دون اذن الدول�ة الت�ي تدخ�ل لها.وق�ال عبد ال�رزاق، يف 
ترصي�ح لراديو »العه�د« وتابعته »املراق�ب العراقي« 
إن »الحكوم�ة العراقي�ة خال ف�رتة عادل عبد 
امله�دي او مصطفى الكاظم�ي لم تجري اي 
تحقيق رسمي حول اغتيال قادة النرص 
الشهيدين ابو مهدي املهندس وقاسم 
»رواي�ة  ان  س�ليماني«.واضاف، 
الحكومة العراقي�ة هي ان ما جرى 
انتهاك للسيادة العراقية وعىل ارض 
مط�ار مدن�ي وليس هدفا عس�كريا 
وايضا دخول طائرات مس�لحة مسرة 
اىل االرايض العراقي�ة ودون اع�ام الحكوم�ة العراقي�ة 
وبالواقع يش�رتط ان يتم اعام الدولة املعنية بانه سيتم استخدام 
قوة مسلحة عىل الهدف الفاني ويشرتط ايضا موافقة الدولة عىل 
هذا االمر، لكن لاس�ف لم يتم اخطار الحكوم�ة، وايضا فأن عدم 

اجراء تحقيق رسمي يثر الشك«.

إذاعيترصيح

»العارات« يريدون كسر ضلوعنا!

ألواح طينية

م�رَّ احت�ال املوصل من قب�ل الدواعش األرشار؛ عىل كث�ر من فاقدي 
الحياء، وكأنه حدث ع�ادي يمكن أن يحصل يف كل زمان ومكان، كان 
عند بعضهم يشبه رشب قدح من عرق السوس، الذي يسِقيِه بآنية من 
نحاس، الباع�ة الجوالون يف املوصل ببزته�م الخاصة..وبدت الصورة 
وكأن كل يشء ق�د انته�ى، وأن املوص�ل ومعها ثلث الع�راق، لن نراها  

ضمن عراق الجالسني يف بغداد قبل العارش من حزيران 2014.. 
حتى الناس البس�طاء أصابهم ذهول الصدمة، كيف ملئتني وخمس�ني 
داعش�يا فق�ط، أن ينترصوا عىل خمس�ني ألفا من الق�وات العراقية، 
املدجج�ة بس�اح قيمت�ه ع�رشون ملي�ار دوالر، أرص »األصدق�اء« 

األمريكان عىل أن ُيَخَزن يف املوصل! كيف؟
بعدها القصة معروفة؛ قادة الجيش والرشطة وباقي األسماء الكبرة، 
هربوا عر كردس�تان، وبقي الجنود ال يعرف�ون أين ُيوُلوَن وجوههم، 
فهرب من هرب وقىض نحبه من قىض، وَس�ِلَم القادة وُسِحِق الجنود، 
وارتفع�ت أع�ام دولة الخراف�ة بعده�ا يف تكريت والفلوج�ة و..ثلث 

العراق!
كان الس�كان املدنيون وقادتهم االجتماعيون؛ شيوخ العشائر، رجال 
الدي�ن، التج�ار واملنخرط�ون يف س�احات االعتصام، يقف�ون صفوفا 
طويل�ة، ليرضب�وا أكف البيع�ة، للشيش�اني واألوزبك�ي، والفرنيس، 

والتونيس والسعودي، وبقية الشذاذ الذين تسيدوا عىل أرض العراق..
إنه االصطفاف الطائفي الذي عملوا عىل إذكائه؛ طيلة الس�نوات التي 
تل�ت زوال نظام صدام عام 2003،  وهو اصطفاف كان قد أس�س له 
صدام نفسه، يف حملته اإليمانية التي رشع بها عام 1٩٩2، يف محاولة 
لرمج�ة العقل الس�ني ليقف إىل جانب�ه يوم يحتاج�ه، لكن تخطيط 
صدام لم يأت بنتيجة، فقد اس�تقبلت املدن العراقية السنية األمريكان 
باألحضان عام 2003، وَس�لَّمت مفاتيح تلك امل�دن للغزاة باحتفاالت 
رس�مية، فيم�ا بقي�ت أم قرص يف أق�ى الجنوب، تقات�ل وحدها ملدة 

خمسة عرش يوما، وشّتاَن ما بني املواقف، وشّتاَن ما بني الرجال..!
تل�ك هي قص�ة املوص�ل التي تص�ور كثرون أنه�ا لم تعد ج�زءا من 

العراق..
ع�اد قادة العس�كر إىل بغ�داد يتلمضون 
كالعواهر، ومنحتهم الحكومة مكافئات 
الهزيمة، فاستلموا قطع أراٍض يف أماكن 
مميزة يف بغداد، حيث حولت أمانة بغداد 
حدائق شارع فلسطني إىل قطع سكنية، 
إكرام�ا لخيانتهم وجبنه�م، نعم كوفئوا 
ألنه�م كانوا أمن�اء عىل تنفي�ذ املخطط 

التآمري املكشوف..!
املوص�ل  س�قوط  ب�ني  فق�ط؛  يوم�ان 
وال�رشوع بعملي�ة تحريره�ا ، فق�د صدرت 
الفت�وى ي�وم الثال�ث عرش م�ن حزي�ران، لك�ن قبلها كان�ت فصائل 
املجاهدي�ن قد رشع�ت بعملياتها ضد الدواعش الذي�ن باتوا يطرقون 
أس�وار بغداد، وكانت اإلمدادات قد وصلت من إيران، وس�ليماني حط 
مع خمسني من رجاله يف أربيل ليحموها، بعد أن استنجد به بارزاني، 
وَن سوية مع الدواعش، ويف بغداد حقائب  فيما بيشمركته كانوا يتعشُّ
كب�ار املس�ؤولني الحكوميني والسياس�يني، كانت تتزاح�م يف صاالت 

املطارات..وفجأة انقلب السحر عىل الساحر، وبدأ مسلسل التحرير..
كان املنظ�ر غريبا ولكنه َمهيبا، س�يارات حمل كبرة، يتزاحم الرجال 
املدنيون ليصعدوها، متوجهني إىل س�احات القت�ال، فيما كان الجنود 

ينظمون عملية إركابهم، وزجهم يف املعركة..!
املدن�ي كان ذاهب�ا للقتال، والعس�كري يقوم بإركابه يف الش�احنات، 
وابحث�وا يف محرك البحث اإللكرتوني »ك�وكل« عن هذه الصور، كوكل 
حفظه الله ورعاه أمني جدا عىل ما ُحِفَظ لديه، وستكتش�فون معنى 

املفارقة التي لم يحصل مثلها طوال التأريخ إال يف العراق!
لق�د نظم الش�عب العراقي صفوفه، وش�كل الرجال الذين اس�تجابوا 

لفتوى الجهاد الكفائي حشدهم الشعبي، ومنذ لحظتها انترصنا..!
اليوم تتصاعد أصوات الجبناء الذين لم يش�اركوا يف ملحمة االنتصار، 
مطالبني بحل الحش�د الش�عبي، ليس ألن الحش�د أصبح قوة رئيسية 
للدفاع عن العراق، وال ألنه ش�وكة بعيون من ُتسوُِّل له نفسه املساس 
بس�يادة الع�راق، وال ألن�ه لم يدخ�ل بيت الطاع�ة األمريك�ي، بل ألن 
الع�ارات املطالبني بحل�ه، يري�دون أن يتخلصوا من عار مش�اركتهم 
بصنع الهزيمة..كام قبل الس�ام: الع�ارات الذين يرومون كرس ضلع 
الحشد الشعبي؛ هم خليط  متجانس، من »الناشطني املدنيني«،  وأبناء 
الس�فارة  من جيوش الذباب اإللكرتوني، وأدعياء الوطنية من اليسار 
العراقي، املتس�كع عىل بواب�ات مكاتب االتحاد األوروبي والس�فارات 

الغربية، ومعهم أبطال ساحات االعتصام السابقة املعروفني..!
سام.

قاسم العجرش 
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دع�ا عضو لجن�ة االع�ام واالتص�االت يف مجل�س الن�واب رابون 
مع�روف، اىل انهاء احت�كار رشكات الهاتف وفت�ح االبواب الخرى 

متطورة.
وق�ال معروف يف بيان ان »الرشكات العاملة حاليا يف البلد احتكرت 
السوق عىل مدى ١٦ عاما دون أن تقدم خدمات متطورة او انرتنت 
ع�ايل الجودة للمواطن�ن«، مؤكدا »رضورة فت�ح االبواب لرشكات 

أخرى يمكن أن تقدم للعراق خدمات اشبه ملا موجود يف العالم«.
واض�اف ان »ال�رشكات العامل�ة حالي�ا تتمي�ز بارتف�اع أس�عار 
الخدمات الس�يئة التي تقدمها، س�واء كان باالتصال او االنرتنت، 
يف ح�ن ترى الكثري من ال�دول ومنها اوروبا تتميز بتقليل أس�عار 

الخدمات املقدمة للمواطنن عرب الهواتف النقالة«.

معروف يدعو الى انهاء احتكار شركات 
الهاتف وفتح االبواب الخرى متطورة

أبرم�ت رشك�ة النف�ط الوطني�ة االيراني�ة م�ع رشكة 
“برش�يا” لتطوير صناع�ة النفط والغاز الی�وم ، عقدا 
لتطوي�ر حق�ل “ي�اران” الواق�ع جن�وب غ�رب الب�اد 

واملشرتك مع العراق.
وحرض مراسم التوقيع وزير النفط بيجن زنكنة واملدير 
التنفيذي لرشكة النفط الوطنية” مسعود كرباسيان”.

ويس�تهدف العقد تطوير حقل ياران املشرتك مع حقل 
“مجنون” العراقي” عىل مدى ١0 سنوات، باستثمارات 
مبارشة وغري مبارشة بقيمة 294 مليون دوالر، وتكلفة 

بناء منشآت ب� 23٦ مليون دوالر.

شركة ايرانية تطور حقال نفطيا 
مشتركا مع العراق

طال�ب النائب منصور البعيجي رئيس مجلس الوزراء 
مصطف�ى الكاظمي بااليع�از اىل وزارة املالية برصف 
روات�ب منتس�بي وزارة الصح�ة ف�ورا وع�دم تأخري 
رصفه�ا نهائي�ا النها تأخ�رت كثريا وه�م يخوضون 

حربا قاسية مقابل جائحة كورونا منذ اشهر .

وق�ال يف بي�ان صحف�ي ان« تاخ�ري رصف روات�ب 
منتس�بي وزارة الصح�ة اىل االن يمث�ل بخس�ا كب�ريا 
بحقه�م وعدم تحمل مس�ؤولية للحكومة اتجاه هذه 
الرشيح�ة الكب�رية الت�ي تضح�ي بحياتها م�ن اجل 
القض�اء عىل هذا الفايروس اللع�ن لذلك يجب ان يتم 

رصف رواتبه�م بارسع وقت وهو لي�س منة من احد 
انما هو حق طبيعي لهم تاخر كثريا«.

واش�ار اىل ان« مش�كلة تاخري رصف رواتب موظفي 
الدول�ة هو ام�ر جاء نتيج�ة جائحة كورون�ا وقد تم 
ح�ل هذه املش�كلة من خال تصوي�ت مجلس النواب 

عىل قان�ون االق�رتاض الداخيل والخارج�ي والنعرف 
س�بب تاخري رصف الرواتب رغم ترصيحات الجهات 

املختصة بتوفري االموال لدى وزارة املالية ».
واضاف البعيجي : كنا نتامل ان يتم انصاف منتسبي 
وزارة الصحة بكافة اقسامهم ملا يقومون به من جهد 

استثنائي وهم يضحون بحياتهم ليا ونهارا ال ان يتم 
تاخ�ري رصف رواتبه�م اىل االن ونطال�ب منهم تقديم 
املزي�د يف مواجهة جائحة كورون�ا لذلك عىل الحكومة 
والجهات املعنية التحرك فورا برصف رواتب منتسبي 

وزارة الصحة فورا ودون اي تأخري .

البعيجي : ال نعرف سبب تاخير رواتب منتسبي وزارة الصحة رغم توفير االموال 

أف�اد مص����در ، ب�أن وزارة 
امل�وارد املائي�ة أطلق�ت حملة 
ع�ىل مس�توى الع�راق إلزال�ة 
يف  األنه�ار  ع�ن  التج�اوزات 

الباد.
وقال املصدر إن “وزارة املوارد 
املائية ب�ارشت بحمل�ة إلزالة 
محرم�ات  ع�ىل  التج�اوزات 
الجداول واالنهر عىل مس�توى 
الع�راق، بن�اًء ع�ىل توجيهات 

ال�وزراء،  رئي�����س مجلس 
مصطفى الكاظمي”.

املائية،  امل�وارد  وكان�ت وزارة 
ق�د أعلن�ت، إزالة التج�اوزات 
ع�ىل نه�ر دجل�ة يف الكريعات 
واألعظمي�ة ببغ�داد، ألول مرة 

منذ عام 2003.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان إن�ه 
رئي�س  لتوجيه�ات  “تنفي�ذا 
مصطف�ى  ال�وزراء  مجل�س 

الكاظم�ي، وجه وزي�ر املوارد 
املائي�ة املهندس مهدي رش�يد 
التجاوزات  بإزال�ة  الحمدان�ي 
ع�ىل ضفت�ي نه�ر دجل�ة من 
قب�ل م�اكات  الهي�أة العامة 
الري والبزل  لتشغيل مشاريع 

/ مديرية ري بغداد”.
واض�اف البي�ان أن “الحمل�ة 
ش�ملت إزال�ة  التج�اوزات يف 
االعظمي�ة  منطقت�������ي 

والكريع�ات  ملس�افة بح�دود 
١0ك�م، وبالتعاون م�ع قيادة 
والرشط�ة  بغ�داد  عملي�ات 
إزال�ة  تم�ت  النهري�ة، حي�ث 

العديد من التجاوزات”.
واشار إىل أن “هذه الحملة التي 
تنفذها الوزارة  عىل نهر دجلة، 
هي االوىل منذ عام 2003، ولن 
تكون االخرية حيث س�تتبعها 

حمات اخرى”.

الموارد المائية تطلق حملة على مستوى العراق إلزالة التجاوزات عن األنهار

االقت�صادي

تس�ببت املخ�اوف االقتصادية، م�ن ارتفاع عدد 
اإلصابات بف�ريوس كورون�ا يف الواليات املتحدة 
خ�ال  النف�ط  أس�عار  بانخف�اض  األمريكي�ة 
التعامات بأكثر من 2%.وكانت الواليات املتحدة 
قد سجلت أكثر من ٦0 ألف إصابة جديدة بمرض 
كوفي�د-١9، وه�ي أك�رب زي�ادة ألي بل�د يف يوم 
واحد.وما زال�ت مخزونات النفط تش�هد تخمة 
بس�بب تبدد الطلب عىل البنزي�ن والديزل وبقية 

أنواع الوقود خال التفيش األويل لجائحة كورونا.
وانخفض�ت العق�ود اآلجل�ة للخ�ام األمريك�ي 
“غ�رب تكس�اس الوس�يط” بنس�بة 2.35% إىل 
38.٦9 دوالراً للربمي�ل، يف ح�ن تراجعت العقود 
اآلجل�ة للخام العاملي “برنت” بنس�بة 2.03% إىل 
4١.49 دوالراً للربميل.وحدث�ت الزي�ادة الجديدة 
باالصاب�ات بالف�ريوس يف بع�ض الوالي�ات مثل 

كاليفورنيا وتكساس.

مخاوف من ارتفاع حاالت كورونا تسبب 
انخفاض اسعار النفط اكثر من 2 %

النزاهة تضبط عقدين تسبَّبا بهدر ماليين الدوالرات في البصرة

أعلن�ت وزارة الطاق�ة اإليراني�ة 
م�ن  باملئ�ة   50 تس�لم  ع�ن   ،
املس�تحقات املرتتب�ة عىل توريد 

الكهرباء للعراق.
الطاق�ة  وزي�ر  مس�اعد  وق�ال 
اإليران�ي هماي�ون حائ�ري، إن 
»عملية توري�د الكهرباء للعراق 
الطاق�ة  متواصل�ة، وإن وزي�ر 
اإليران�ي يف زيارت�ه االخرية للبلد 

الجار أبرم عقدا ملدة عامن«.
ولف�ت حائ�ري، بحس�ب وكالة 
»فارس« اإليرانية، إىل »تسلم 50 
باملئة م�ن املس�تحقات املرتتبة 
ع�ىل تصدي�ر الكهرب�اء للعراق، 
وم�ن املقرر ع�رب آلية، اس�تام 
بواس�طة  املس�تحقات  بقي�ة 
املص��������رفي�ة  التعام�ات 

القائمة«.

العراق يسلم طهران نصف ديون 
استيراد الكهرباء

»الكهرباء« تواصل انحدارها وشركات الخصخصة 
»تســـرق« المنــاطــق الفقيـــرة 

أزمة تتجدد منذ 17 عاماً !

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
أثن�اء الع�ودة م�ن العم�ل جذبن�ي خ�روج 
املواطن�ن م�ن منازله�م وه�م يتجولون يف 
طرق�ات الح�ي، رغم أن الس�اعة تش�ري إىل 
الثالث�ة والنص�ف يف ظ�ل ارتف�اع درج�ات 
الح�رارة , وح�ركات املواطنن ت�زداد ذهابا 
وإيابا يف الش�وارع الداخلي�ة , وهم يف حالة 
من الهس�ترييا ، وهو ما يوضح أن املولدات 
األهلي�ة متوقف�ة بس�بب وج�ود الكهرب�اء 
الوطني�ة، لك�ن م�اذا يح�دث ومل�اذا ترتفع 
األص�وات م�ن جه�ات عدي�دة!, فه�ي تارة 
تبته�ل إىل الل�ه س�بحانه وتع�اىل ب�أن ينزل 
غضب�ه عىل الظامل�ن وتارة أخ�رى ينددون 
بترصف�ات أصحاب املول�دات األهلية، وبعد 
س�ؤايل تبن أن التيار الكهربائي »الوطنية« 
الواص�ل للمنطقة متذبذب وه�و كما يقول 
»أبو س�جاد« وهو س�اخط وصوت�ه يرتفع 
ت�ارة وينخفض م�رة أخرى بس�بب اإلعياء 
ج�راء ارتفاع درج�ات الح�رارة: إن »وزارة 
الكهرب�اء ربط�ت »كهرباءن�ا عىل اإلش�ارة 
يرفض�ون  املول�دات  وأصح�اب  املروي�ة 

تشغيلها بحجة وجود الكهرباء الوطنية ».
مش�هد يتكرر يوميا يف ش�هري تم�وز وآب 
بش�كل كبري وهو إش�ارة واضحة عىل فشل 
وزارة الكهرب�اء يف توف�ري الطاق�ة الازمة، 
رغ�م ترصيح�ات املس�ؤولن قب�ل موس�م 
الصيف بأن املواطن سيشهد زيادة بساعات 
التجهي�ز والحقيقة أن الكام يتكرر منذ ١7 
عام�ا ويبدو أن ه�ذه العبارة يتس�لمها كل 

وزير يف حقيبته من الوزير السابق!!.
الكهرب�اء ووزيره�ا اختف�وا يف ه�ذه األيام 
وكذلك اختفت ترصيحاته�م ألنهم يعلمون 

أن الغضب الشعبي قد يجتاح وزاراتهم .
أزم�ة  بح�ل  تفك�ر  اآلن  ب�دأت  الحكوم�ة 
الكهرباء وقد كلفت املستشار املخرضم رعد 
الحارس بوض�ع حلول لألزم�ة , والحارس 
كما تؤكد هيئة النزاهة أنه رافق أكثر وزراء 
الكهرب�اء يف مراح�ل متعددة ول�م ينجح يف 
عمل�ه , بل إنه من أدوات الفس�اد يف الوزارة 

وحسب ترصيحات النزاهة النيابية.
الكهرب�اء  وزارة  أن   , يؤك�دون  مختص�ون 
خال األعوام املاضية كانت بيئة رافضة ألي 
رشكة اس�تثمارية تس�عى إلعمار الكهرباء 
بس�بب الرش�اوى والعموالت وما زالت لحد 
اآلن , وهي املسؤولة عن رفض عرض رشكة 
س�يمنس لتطوي�ر الكهرب�اء نتيج�ة وجود 
رغبة أمريكية رافضة إلعمار كهرباء العراق 
, كم�ا أن نظام رشكات خصخص�ة الجباية 
الت�ي ابتدعه�ا الوزي�ر األس�بق وراء رسقة 

كهرب�اء املناطق الفق�رية وإعطائها ملناطق 
الخصخص�ة , علما أن تل�ك الرشكات مدينة 
للوزارة والتدفع م�ا بذمتها.ويقول املختص 
بالشأن االقتصادي جاسم الطائي يف اتصال 
مع ) املراقب العراقي(: إن الكهرباء أزمة كل 
عام منذ س�بعة ع�رش عاما نتيجة الفس�اد 
يف وزارتها والتي ابتلع�ت أكثر من 40 مليار 
ع�ن  فض�ا   , اس�تثمارية  كموازن�ة  دوالر 
مليارات أخرى كرواتب ملوظفيها , والنتيجة 
معان�اة للمواط�ن م�ع بداي�ة كل صي�ف , 

ملفات الفساد كثرية أبطالها وزراء الكهرباء 
ووكاؤها إىل أصغر عامل يف محطات التوزيع 
الذي يتاعب بتوزيع الكهرباء ملن يدفع أكثر 
.وتاب�ع الطائي: رشكات الخصخصة س�يئة 
الس�معة م�ا زالت تتحم�ل أوزار ج�زء كبري 
من األزم�ة يف بغدداد جراء تواط�ؤ العاملن 
يف ال�وزارة م�ع تل�ك ال�رشكات م�ن خ�ال 
تحويل كهرب�اء املناطق الفق�رية إىل رقعات 
عم�ل رشكات الخصخص�ة يف مناطق زيونة 
والسيدية وجانب الكرخ وغريها من املناطق 
, والوزارة اليوم تس�عى للحصول عىل أموال 
أخ�رى البتاعه�ا من قبل جيوب الفاس�دين 
جهت�ه  توليدها.م�ن  يف  تحس�ن  واليوج�د 
يؤك�د املخت�ص بالش�أن االقتصادي س�الم 
عب�اس يف اتصال مع )املراق�ب العراقي(: أن 
الكهرب�اء أصبح�ت أزمة اليمك�ن حلها مع 
بقاء الفاسدين يف الوزارة , فمشاريع رشكة 
سيمنس أفشلها أصحاب املرشوع األمريكي 
يف وزارة الكهرب�اء والس�ماح لرشكة جنرال 

إلكرتك بالعمل ولم تحقق إنجازات تذكر .
وتاب�ع عباس : الحكومة وم�ن أجل الهروب 
من فشلها ش�كلت خلية لوضع حلول ألزمة 
الكهرب�اء وكلفت رع�د الحارس برئاس�تها 
وه�و وكيل وزارة راف�ق وزراء الكهرباء منذ 
س�نوات طوال ول�م ينجح يف حلحل�ة األزمة 
والي�وم وم�ع ه�ذه الظ�روف الصعب�ة يراد 
تدوير الفس�اد واللعب عىل معان�اة املواطن 
من خال كذب الحكومة بأنها س�تجد حلوال 
للكهرباء , مما يهيج الشارع العراقي لعودة 

االحتجاجات من جديد.

نج�م  نين�وى  محاف�ظ  اعل�ن 
الجب�وري ان نس�بة البطال�ة يف 
املحافظة ارتفعت لعدة اسباب. 

اه�م  ان  الجب�وري   وق�ال 
مس�ك  »ع�دم  االس�باب  تل�ك 
تس�مح  الت�ي  املنافذالحدودي�ة 
الزراعي�ة  املنتج�ات  بدخ�ول 
املنت�وج  ورضب  والحيواني�ة 
الوطني مما اثر سلبا عىل الحياة 
الفاح�ن،  لرشيح�ة  املعيش�ية 
فضا عن تفيش فريوس كورونا 
الذي انعكس عىل حي�اة االجراء 
اليومي�ن وزاد من حج�م الفقر 
يف املحافظ�ة، حيث تم تس�جيل 
ارتف�اع نس�بة البطال�ة اىٕل %37 
يف عم�وم م�دن املحافظة. وعىل 
صعيد املحافظة تمكنت ش�عبة 
الرقابة الصحي�ة يف دائرة صحة 
نين�وى من اتاف نحو )خمس�ة 
( اطن�ان من امل�واد الغذائية غري 
الب�رشي  لاس�تهاك  صالح�ة 

فض�ا ع�ن غل�ق )١5( مح�اال 
بس�بب ع�دم الت�زام اصحابه�ا 
بتعليمات خلية االزمة يف نينوى .
وقال مدير صحة نينوى الدكتور 
فاح الطائي ان »اجهزة الرقابة 
توجيه�ات  نف�ذت  الصحي�ة 
وتعليمات واوامر خلية االزمة يف 
املحافظة ومنه�ا متابعة املحال 
واملطاع�م به�دف املس�اهمة يف 
تقليل عدد االصاب�ات ومواجهة 
خط�ر ف������اي�روس كورن�ا 
املكتظ�ة  املناط�ق  يف  خاص�ة 

بالسكان ».
الرقاب�ة  ان« م�اكات  وأض�اف 
إت�اف  م�ن  تمكن�ت  الصحي�ة 
خمسة اطنان من املواد الغذائية 
لاس�تهاك  الصالح�ة  غ�ري 
البرشي بس�بب نفاذ صالحيتها 
مع غلق محات تجارية بس�بب 
عدم الت�زام أصحابها بتعليمات 

خلية األزمة داخل املحافظة

 الزراعة تعلن اعادة الحليب المجفف محافظ نينوى : نسبة البطالة وصلت الى 37 % في عموم مدن المحافظة
الى بلد المنشأ بسبب انتهاء الصالحية

أن  الزراع�ة  وزارة  أعلن�ت 
إىل  التابعة  البيطرية  املحاجر 
دائ�رة البيطرة أع�ادت عدداً 
من إرساليات الحليب املجفف 
لاس�تهاك  واملخص�ص 
البرشي إىل بلد املنشأ، بسبب 

انتهاء صاحيتها.
الرس�مي  املتح�دث  وق�ال 
:إن  الناي�ف  لل�وزارة حمي�د 
“املاكات البيطرية يف املحجر 
طريبي�ل  ملنف�ذ  البيط�ري 
أرب�ع  أع�ادت  الح�دودي 
بالحليب  ش�احنات محمل�ة 
املجفف عام�ة ) گرين فاج 
( أيرلندي املنش�أ والعائدة اىل 
)مراعي  املس�توردة  الرشكة 
الرافدين( بع�د أن تبن بأنها 

منتهية الصاحية”.
أن  الناي�����ف،  وأوض�ح 
البيطري  املحج�ر  “م�اكات 

يف منف�ذ طريبي�ل الح�دودي 
س�حبت عدة نم�اذج إلجراء 
الفحوص�ات املختربية عليها 
م�ن م�ادة الحلي�ب املجفف 
املعد لاستهاك، وبعد إجراء 
الفحص املختربي تبن بانها 
وتجاوزت  الصاحية  منتهية 
ثلث مدة اإلنتاج ولهذا قررت 
البيطري يف  ماكات املحج�ر 
املنفذ اعادة جميع الكمية إىل 

بلد املنشأ”.
وأش�ار إىل أن “ق�رار إع�ادة 
ج�اء  املجف�ف  الحلي�ب 
املواصف�ات  إىل  اس�تناداً 
الخاصة  العاملي�ة  القياس�ية 
الغذائية  املنتوجات  باسترياد 
والحيواني�ة والتي تنص عىل 
املس�توردة  املنتوجات  اعادة 
ف�رتة  ثل�ث  تج�اوزت  إذا 

الصاحية”.

اإلعم������ار  وزارة  اعلن�ت 
واإلس�كان والبلدي�ات العام�ة 
، ع�ن مصادقتها ع�ىل تحديث 
ملدين�ة  االس�اس  التصمي�م 

الرمادي.
وقال�ت الوزيرة نازن�ن محمد 
لوس�ائل  ترصي�ح  يف  وس�و 
ان�ه “تمت  اعامي�ة حكومية، 
املخطط�ات  ع�ىل  املصادق�ة 
التصمي�م  بتحدي�ث  الخاص�ة 
يف  الرم�ادي  ملدين�ة  االس�اس 

محافظ�ة االنب�ار بع�د االطاع 
عليها ودراس�تها بش�كل دقيق 
ومفص�ل”، مش�رية اىل انه “تم 
تحديثه من قبل فريق تخطيطي 
مش�رتك م�ن املديري�ة العام�ة 
التابع�ة  العمران�ي  للتخطي�ط 
للوزارة ومحافظة االنبار خال 

العام املايض 20١9”.
واضافت انه “تمت يف التحديث 
الجوان�ب  جمي�ع  مراع�اة 
واالجتماعي�ة  االقتصادي�ة 
والعمراني�ة ملدين�ة الرم�ادي”، 
مؤك�دة أنه�ا “قريب�ا س�توقع 
النهائي�ة  املصادق�ة  ع�ىل 
للمدين�ة  األس�اس  للتصمي�م 
الرمادي  الجدي�دة يف  الس�كنية 
ضمن م�رشوع امل�دن الجديدة 
ال�ذي تبنت�ه ال�وزارة يف عم�وم 
س�تكون  والت�ي  املحافظ�ات 
االساس�ية  للمدين�ة  ماصق�ة 

القديمة”.

وزارة االعمار تعلن عن مصادقتها على 
تحديث التصميم االساسي لمدينة الرمادي

أعلنت هيئ�ة املنافذ الحدودية،  عن 
إع�ادة افتتاح منفذ منديل الحدودي 
للتبادل التجاري الجزئي مع إيران.

وذك�ر بي�ان للهيئ�ة، أن “رئي�س 
الوزراء مصطفى الكاظمي يرافقه 
عم�ر عدن�ان الوائيل رئي�س هيئة 
املنافذ الحدودية افتتح منفذ منديل 
الحدودي للتب�ادل التجاري الجزئي 

مع جمهورية إيران اإلسامية”.
ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن 
“زيارتنا للمنفذ رسالة واضحة لكل 
الفاس�دين بأنه ليس لديكم موطئ 
قدم يف املنافذ الحدودية اجمع وعىل 
جمي�ع الدوائر العم�ل عىل محاربة 
الفس�اد الن�ه مطل�ب جماه�ريي، 
وزيارتنا ملنفذ منديل رسالة واضحة 
ل�كل الفاس�دين بأن الوج�ود لكم، 
واعددنا الخطط الكفيلة ملحاربتكم 
وعىل الجميع التكات�ف إلنجاز هذا 

املطلب”.

أن�ه “منحن�ا  الكاظم�ي  واض�اف 
صاحي�ات اىل رئيس هيئ�ة املنافذ 
الفاس�دين  ملحارب�ة  الحدودي�ة 
املناف�ذ  كاف�ة  يف  وماحقته�م 

الحدودية”. 

المنافذ الحدودية تعلن اعادة افتتاح 
منفذ مندلي بشكل جزئي
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المراقب العراقي/ متابعة...
الجرائ�م  وت�رة  تصاع�د  م�ع 
الس�عودّية بح�ق اليمن وش�عبه، 
أعلنت بريطاني�ا، الثالثاء املايض، 
عزمه�ا اس�تئناف عملي�ات بي�ع 
األسلحة للرياض، بعد أن جّمدتها 
الع�ام املن�رم، بن�اء ع�ى قرار 
بريطانّي�ة  محكم�ة  أصدرت�ه 
ع�ى خلفّي�ة الحملة العس�كرّية 
ع�ى  ُش�نت  الت�ي  اإلجرامّي�ة 
اليمنّيني، والتي ُتش�كل مملكة آل 

سعود رأس الحربة فيها.
وق�د ت�م إيق�اف بي�ع األس�لحة 
يف  الس�عودّية  إىل  الربيطانّي�ة 
حزي�ران 2019، بع�د أمر قضائّي 
من محكمة االستئناف لِما ُتشكله 
تلك األس�لحة من انتهاك للقانون 
اإلنسانّي الدويلّ، بسبب استعمالها 

يف الحرب السعودّية عى اليمن.
وُت�ّر الحكوم�ة الربيطانّية عى 
أّن الس�عودية تمتل�ك نّي�ة فعلّية 
للقان�ون  االمتث�ال  ع�ى  وق�درة 

اإلنس�انّي ال�دويلّ، بحس�ب وزيرة 
التج�ارة الدولّي�ة، ليز ت�راس، ما 
س�مح بإع�ادة النظ�ر يف إص�دار 
رخص التصدير، ويمكن استنتاج 
ه�ذا  م�ن  مهمت�ني  نقطت�ني 
التري�ح، أولهم�ا أّن الس�عودّية 
ممتثل�ة  غ�ر  غرب�ّي  باع�راف 
ه�ل  واآلخ�ر  الدولّي�ة،  للقوان�ني 
س�ُيجرب الغرب النوايا السعودّية 
عى حس�اب أطفال اليم�ن؟، بعد 
أن أوقع�ت الح�رب الت�ي تقودها 

اململك�ة ضد اليم�ن، عرشات آالف 
الش�هداء، وتس�ببت بأس�وأ أزمة 
إنس�انّية يف العالم، بحس�ب تعبر 

األمم املتحدة.
وذكرت »تراس« أّنها أجرت تقييماً 
خلص إىل عدم وجود خطر واضح 
بأّن األس�لحة واملعدات العسكرّية 
املصّدرة للسعودّية قد تستعمل يف 
ارتكاب انتهاكات خطرة للقانون 
اإلنس�انّي ال�دويلّ، بحس�ب بي�ان 

وّجهته للربملان.

وأوضحت وزيرة التج�ارة الدولّية 
أَن الحكومة س�تبدأ حالي�اً عملّية 
االنتهاء مما تراكم منذ 20 حزيران 
تراخي�ص  طلب�ات  م�ن   ،2019
تصدي�ر إىل الس�عودّية ورشكائها 
يف التحال�ف، مبين�ة أّن إنجاز هذه 

العملّية قد يستغرق أشهراً.
وقالت تراس إّن الحكومة وضعت 
م�ا أس�متها »منهجي�ة منّقحة« 
االنته�اكات  مزاع�م  لتقيي�م 
الس�عودّية،  للق�وات  املنس�وبة 

املاضي�ة  الح�وادث  أّن  مّدعي�ة 
كان�ت »معزول�ة«، وأوضح�ت أّن 
الطلبات س�يتّم تقييمه�ا بعناية 
املوح�دة إلص�دار  املعاي�ر  وف�ق 
تراخي�ص تصدي�ر األس�لحة عى 
صعيد االتح�اد األوروبّي والصعيد 
الوطن�ّي، مش�ّددة ع�ى أّن�ه ل�ن 
يمنح أّي ترخيص إذا كان يش�كل 

انتهاكاً لهذه املعاير.
ه�ذا  أّن  بالذك�ر  الجدي�ر  وم�ن 
اإلعالن، يأتي غداة فرض بريطانيا 

س�عودياً،   20 ع�ى  عقوب�ات 
لالشتباه بتوّرطهم يف جريمة قتل 
الصحايف الس�عودّي البارز »جمال 
خاشقجي«، يف قنصلية بالده لدى 

تركيا.
وأثار الق�رار الربيطان�ّي حفيظة 
حق�وق  مج�ال  يف  الناش�طني 
انتق�ادات  أث�ار  كم�ا  اإلنس�ان، 
نشطاء يف مجال مراقبة األسلحة، 
حيث أعلنت ما تسّمى حملة »ضّد 
تجارة األسلحة« أنها تدرس إمكان 
اتخاذ مزيد من التدابر القضائّية، 
وقال املس�ؤول يف الحمل�ة »آندرو 
س�ميث« أّن هذا القرار املُشني ينّم 

عن »إفالس أخالقي«.
القص�ف  أدى  الص�دد؛  وبه�ذا 
الهمج�ّي الس�عودّي ع�ى اليم�ن 
إىل أس�وأ وضع إنس�انّي عى وجه 
األرض، وإّن األس�لحة املصّنعة يف 
بريطانيا تأّثر بش�كل مبارش عى 
أرواح اليمنّيني، باعراف الحكومة 
الربيطانّية، ولذلك بنّي الحملة أّنها 
س�تدرس ه�ذا الق�رار الجديد مع 
املحام�ني التابعني لهم، وس�تقوم 
املتاحة لالعراض  الخي�ارات  بكل 

عليه.
تج�ارة  »ض�ّد  حمل�ة  وتق�ول 
ألرق�ام  تحليله�ا  أّن  األس�لحة« 
الحكوم�ة الربيطانّي�ة يظه�ر أن 
بي�ع  تراخي�ص  أص�درت  الب�الد 
أس�لحة بنح�و 5 ملي�ارات جنيه 
 6,4 يق�ارب  م�ا  أّي  إس�رليني 
مليارات دوالر أمريكّي، للسعودّية 
من�ذ ب�دء الحملة العس�كرّية عى 

اليمن عام 2015.
ويف القرار القضائ�ي الصادر عام 
2019، اعتربت محكمة االستئناف 
يف بريطاني�ا أن الحكوم�ة خرقت 
القان�ون بع�دم إجرائه�ا تقييم�اً 
صائب�اً ح�ول م�ا إذا كان يش�ّكل 
بيع األس�لحة إىل الري�اض انتهاكاً 
حق�وق  مج�ال  يف  اللتزاماته�ا 
اإلنس�ان، أمرت املحكم�ة بإعادة 
النظر يف املس�ألة وتقييم املخاطر 

املستقبلية.
وأعرب نائب وزير الدفاع السعودي 
خالد بن س�لمان بن عب�د العزيز، 
يف وقت س�ابق، خالل اتصاله مع 
وزير الدفاع الربيطانّي، بن واالس، 
ع�ن التقدير الس�عودّي لربيطانيا 
بس�بب جهودها لتحقيق التعاون 
بني البلدين من خالل إرسال قوات 
دفاعّي�ة  ومنظوم�ات  عس�كرّية 
إىل الس�عودّية، لتحقي�ق األهداف 
املش�ركة يف حماية أمن املنطقة، 

وفق ادعائه.
م�ن جانب�ه، ب�نّي وزي�ر الدف�اع 
الربيطاني أنَّ قوات بالده املوجودة 
يف الس�عودية تؤكد عمق الرشاكة 
بني البلدين، وتعزز التعاون لحفظ 
أمن املنطقة واستقرارها، عى حد 

تعبره.
ويف هذا الص�دد؛ أثنى وزير الدفاع 
الس�عودّي ع�ى م�ا وصل�ت إليه 
م�ع  اإلس�راتيجّية«  »الرشاك�ة 
بريطانيا يف جميع املجاالت خاصة 
الدفاعّي�ة منه�ا، موضح�اً أهمية 
تعزي�ز الرشاك�ة ب�ني البلدي�ن يف 
إطار ما أس�ماها الرؤية املشركة 
يف مواجه�ة كافة أش�كال التهديد 
الدولّيني باإلضافة  لألمن والس�لم 
إىل حماية املم�رات املائّية الحيوّية 
وع�دم تعري�ض التج�ارة الدولّية 
للخط�ر، ما أث�ار موجة س�خرية 
التواص�ل  مواق�ع  ع�ى  واس�عة 
االجتماعي يف ذل�ك الحني، خاصة 
وأنَّ الس�عودّية ه�ي رأس الحربة 
يف عدة حروب دموّية أولها الحرب 

عى اليمن.
وكان نائب وزير الدفاع السعودّي، 
ن�رش ع�رب »توي�ر«، أن�ه أج�رى 
اتص�االً هاتفي�اً مع وزي�ر الدفاع 
الربيطان�ّي »ب�ن واالس«، وبحث 
املج�ال  يف  الثنائ�ي  التع�اون 
العس�كري ب�ني البلدي�ن، مضيفاً 
إنَّ�ه نق�ل ش�كر املل�ك الس�عودي 
إىل  العزي�ز«،  »س�لمان ب�ن عب�د 
حكوم�ة بريطاني�ا، فيم�ا تكت�م 
املسؤول العسكرّي السعودّي، عن 
كام�ل التفاصيل املتعلقة بالقوات 
املرسلة من  الدفاعّية  واملنظومات 

قبل بريطانيا إىل بالده.
»الغاردي�ان«  صحيف�ة  وذك�رت 
الفائ�ت،  آذار  يف  الربيطانّي�ة، 
أس�لحة  اش�رت  الس�عودّية  أنَّ 
بريطاني�ة بقيمة تبل�غ نحو 5.3 
ملي�ارات إس�رليني أي ح�وايل، 6 
ملي�ارات دوالر، من�ذ انخراطها يف 

الحرب عى اليمن عام 2015.
حس�ب  بريطاني�ا،  أن  ُيذك�ر 
اإلحصاءات األخرة، ربحت عقوداً 
ك�ربى لبي�ع األس�لحة بقيمة 14 
 15 ح�وايل  أي  إس�رلينّي  ملي�ار 
أنه�ا  إىل  ملي�ار دوالر، باإلضاف�ة 
احتلت املرتبة الثانية عاملياً بمجال 
تصدي�ر األس�لحة، بحص�ة بلغت 
قيمته�ا 19% م�ن إجم�ايل قيم�ة 
مبيعات السالح يف العالم، يف الفرة 
املمتدة ب�ني عامي 2008 و2018، 

بحسب مواقع إخبارية.

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

صحيفة: اللوبي »اإلسرائيلي« يتصادم مع الديمقراطيين بشأن خطة الضم

نيويورك تايمز: أزمة كورونا تظهر مدى انفصال اسكتلندا عن 
المملكة المتحدة

المراقب العراقي/ بغداد...
تحت عنوان »اس�كتلندا تؤك�د عى انفصالها عن 
انجل�را ىف التعام�ل م�ع أزمة كورونا«، س�لطت 
صحيف�ة »نيويورك تايمز« األمريكية الضوء عى 
اختالف املناهج بني الحكومة االسكتلندية بقيادة 
نيكوال س�تورجون والربيطانية بقي�ادة بوريس 

جونسون فيما يتعلق بقرارات أزمة كورونا.
وقال�ت إنه مع خروج اس�كتلندا م�ن إغالق ملدة 
ثالثة أش�هر، فإنها تتحرك بحذر أكثر من إنجلرا 
املجاورة، وهو اختالف يرجع باألس�اس ألسلوب 
س�تورجون الحذر وحذرها من أن إنجلرا، تحت 

قي�ادة بوريس جونس�ون األكثر حري�ة، تخاطر 
بالكث�ر يف االندف�اع املته�ور الس�تئناف الحي�اة 

العامة.
س�تورجون  منه�ج  جع�ل  الح�ايل،  الوق�ت  ويف 
اس�كتلندا نقط�ة مضيئة يف بريطاني�ا التي أثرت 
عليه�ا بش�كل كب�ر وب�اء كورونا الس�يما فيما 
يتعل�ق باإلصابات والوفي�ات. وتضاءلت الحاالت 
الجدي�دة إىل أق�ل م�ن 10 يف الي�وم، والوفيات إىل 

صفر.
ويق�ول خ�رباء الصح�ة العامة إن�ه إذا حافظت 
اس�كتلندا ع�ى ه�ذا التق�دم - وهو أم�ر صعب 

بالنظ�ر إىل حدوده�ا املفتوح�ة – فستس�تطيع 
القضاء عى الوباء بحلول الخريف. يبدو مثل هذا 
اله�دف خيالًي�ا يف إنجلرا، التي ال ت�زال ُتبلغ عن 
مئات الحاالت الجديدة وعرشات الوفيات كل يوم.
وأضاف�ت الصحيفة أن ما يح�دث يف إنجلرا يمتد 
يف نهاية املطاف إىل اس�كتلندا. يف حالة الفروس، 
أدى التباي�ن الصارخ يف األرق�ام اليومية إىل إعادة 
إحي�اء املظال�م القديم�ة لالس�كتلنديني، الذي�ن 
صوتوا ضد مغادرة اململكة املتحدة يف عام 2014، 
لكنهم رفضوا بش�دة تصوي�ت بريطانيا ملغادرة 

االتحاد األوروبي بعد ذلك بعامني.

المراقب العراقي/ بغداد...
يق�وم اللوبي الصهيون�ي داخل الوالي�ات املتحدة 
االرسائيلي�ة  الش�ؤون  لجن�ة  بمنظم�ة  ممث�ال 
االمريكي�ة بب�ذل جهود م�ن اجل ترشي�ع يقوده 
السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن الذي من 
شأنه أن يمنع املساعدات األمريكية من املساهمة 
يف قي�ام الكي�ان الصهيوني بعملي�ة ضم  لألرايض 

الفلسطينية.
وذكرت صحيفة »ميدل ايس�ت مونير«، أنه “مع 

تح�رك إرسائي�ل لضم أج�زاء من الضف�ة الغربية 
املحتل�ة، أصبح من الصعب بش�كل متزايد العثور 
ع�ى أي ديمقراطي يف واش�نطن ال يعارض خطط 
رئيس ال�وزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو، وحتى 
املنظمات الرئيس�ية املوالية إلرسائي�ل واملرّشعني 
يف  يتزعزع�ون  ال  الذي�ن  الرئيس�يني  األمريكي�ني 
ه�ذه  ش�جبوا  اإلرسائيلي�ة  للحكوم�ة  دعمه�م 
الخطوة”. وم�ع ذلك فإن »لجنة الش�ؤون العامة 
اإلرسائيلية االمريكية التي تزعم أنها من الحزبني، 

تق�ود الحملة لص�د الجهود الت�ي يبذلها األعضاء 
الض�م  إلحب�اط  الكونغ�رس  يف  الديمقراطي�ون 
املخطط له، حيث حش�دت املجموعة مؤيديها ضد 
الترشي�ع ال�ذي اقرح�ه الس�يناتور الديمقراطي 
كريس فان هولن والذي س�يضمن أن املس�اعدات 

األمريكية للكيان لن تكون ضمن عملية الضم”.
وأض�اف التقري�ر أن ”املنظم�ة دع�ت أتباعها إىل 
االتصال بممثليهم يف واش�نطن وحثهم عى رفض 

اقراح السيناتور فان هولن”.

بريطانيا والسعودّية في خندق واحد إلزهاق 
أرواح اليمنيين

صناعة الموت في اليمن..

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د نائب األمني الع�ام لحزب الله، الش�يخ 
نعي�م قاس�م، جهوزي�ة املقاومة ل�ردع أي 
ع�دوان أو تهدي�د يس�تهدف لبن�ان، فيم�ا 
أش�ار إىل أن ش�ن أي عدوان صهيوني جديد 
عى لبنان س�يكون هزيمة عسكرية للكيان 

الغاصب.
وق�ال الش�يخ قاس�م يف حديث متلف�ز، إن 
كل الضغوط�ات األمريكي�ة والتدخ�الت يف 

الشؤون اللبنانية وشؤون حزب الله هدفها 
س�لب ق�درة املقاومة ع�ى مواجه�ة العدو 
اإلرسائييل”. وأشار إىل أن “منظومة الجيش 
والشعب واملقاومة حققت السيادة للبنان”، 
مضيف�اً: “إذا وقع�ت الح�رب م�ع إرسائيل 

فستكون قطعاً هي الجهة الخارسة”.
وتابع الش�يخ قاس�م أن “ق�درات املقاومة 
وحضورها أكرب بكثر من تموز 2006، وأن 

الكيان اإلرسائييل يعي ذلك جيًدا”.

المراقب العراقي/ متابعة...
حس�ن  اإليران�ي،  الرئي�س  أك�د 
روحاني، الس�بت، أن بالده تسعى 
لف�روس  وع�الج  لق�اح  إلنت�اج 
كورونا رغ�م العقوبات األمريكية، 
مش�را إىل أن�ه ال يمك�ن ألي دولة 
إغ�الق االقتص�اد ألش�هر ملواجهة 

تفيش الوباء.
اجتم�اع  خ�الل  روحان�ي،  وق�ال 
ملكافح�ة  الوطني�ة  اللجن�ة 
“ال  إن�ه  الس�بت،  “كوفي�د-″19، 
يس�تطيع أي بل�د يف العال�م إغالق 
االقتصاد عدة أشهر ملواجهة تفيش 

فروس كورونا”.
وأض�اف، أن�ه “رغم الجه�ود التي 

بذلناه�ا خ�الل الش�هر األول م�ن 
انتشار كورونا، لكن أعداد الوفيات 
إىل  ونس�عى  لدين�ا،  ارتفع�ت  ق�د 

خفضها”.
وتاب�ع: “نح�ن نعم�ل ع�ى إيجاد 
لقاح وعالج ضد ف�روس كورونا، 
ونح�ن لم نجل�س وننتظر أن ينتج 
أحد اللقاح ألخ�ذه، رغم العقوبات 

املفروضة علينا”.
وكانت وزارة الصح�ة اإليرانية قد 
أعلنت، الجمع�ة، يف آخر إحصائية 
له�ا عن تس�جيل 142 حال�ة وفاة 
ف�روس  تف�يش  ج�راء  جدي�دة 
كورونا، ما يرفع إجمايل الوفيات يف 

البالد إىل 12447.

حزب اهلل يؤكد جهوزيته لردع أي عدوان صهيوني يستهدف لبنان

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال الرئيس األمريك�ي دونالد 
هن�اك  إن  الس�بت،  ترام�ب، 
يف  مقب�ل  كب�را  “حدث�ا 
فنزوي�ال”، مؤك�دا أن أمريكا 

ستكون متورطة فيه.
م�ع  مقابل�ة  يف  ترام�ب،  وق�ال 
تلفزيون “نوتيس�ياس تيليموندو”، 
فنزوي�ال  يف  س�يحدث  م�ا  “يشء 
وأمريكا ستش�ارك فيه إىل حد 
كبر”، متعه�دا “باالهتمام 
أي  بش�عب فنزويال، ودعم 
ش�خص ينتخبه الش�عب 

ويدعمه كزعيم له”.
كان  إن  س�ؤاله  وعن�د 

الح�دث يتعل�ق بخ�وان زعي�م املعارضة 
الفنزوي�يل  الرئي�س  أم  خ�وان غواي�دو، 
نيك�والس م�ادورو، أو بتدخ�ل أمريكي، 
رد ترام�ب قائ�ال: “إنه�ا الحرية لش�عب 
فنزويال. إنها الحرية، فنزويال كانت دولة 
غنية قبل 15 عاما، وقد دمرها شخصان، 
نظامه�ا فظي�ع .. يشء ما س�يحدث مع 

فنزويال هذا كل ما يمكنني إخبارك به”.
ث�م س�أله املضي�ف م�رة ثاني�ة: “ع�رب 
الواليات املتحدة؟” لرد قائال: “س�نكون 
متورط�ني كث�را”. يأت�ي ذلك، بع�د أيام 
م�ن إجراء الرئي�س الفنزوي�يل نيكوالس 
م�ادورو، تعديالت عى مس�توى القيادة 
العليا للجي�ش والبحرية والقوات الجوية 
حف�ل  يف  م�ادورو  وق�ال  الفنزويلي�ة. 

تخريج عس�كريني يف ك�راكاس: “قررت 
كالع�ادة أن أثبت جزئي�ا وأن أجدد جزئيا 
الفري�ق االس�تثنائي للقادة العس�كريني 
الذي�ن يتول�ون القيادة العس�كرية العليا 

لفنزويال”.
امل�ايض،  األس�بوع  فنزوي�ال  واحتفل�ت 
بذك�رى االس�تقالل، وندد م�ادورو خالل 
الحف�ل بسياس�ة الواليات املتح�دة تجاه 
كراكاس، مؤك�داً أنها تزيد من عدوانيتها 
خ�الل وب�اء كورون�ا. وق�ال إن “اإلدارة 
األمريكي�ة ل�م تكتف بتصعي�د العقوبات 
اإلجرامي�ة التي طالت الغ�ذاء والوقود بل 
وص�ل بها األم�ر إىل حرم�ان الفنزويليني 
من الحصول عى األدوية واملعدات الطبية 

خالل تفيش الوباء”.

المراقب العراقي/ متابعة...
وّجه الناشط البحريني املحكوم 
ع�يل  حس�ني  باإلع�دام  علي�ه 
موىس، رسالة صوتية من داخل 
معتقله يف البحرين أكد فيها عى 
تعرض�ه للتعذي�ب وبأن�ه بريء 

من االتهامات التي أدين بها.
وق�ال م�وىس: “لق�د تعرض�ت 
حق�وق  انته�اكات  ألبش�ع 
والرضب“،  والتعذيب  اإلنس�ان، 
مشرا إىل أن االتهامات املوجهة 

له غر حقيقية وال عالقة له بها 
وقد تم الحكم عليه باإلعدام.

وأض�اف “أن�ا ب�ريء وكل م�ن 
أطب�اء  م�ن  قضيت�ي  ع�رف 
ومحاميني وحقوقيني وأطباء يف 
الداخ�ل والخارج“ يش�هد بذلك. 
وتق�دم موىس بالش�كر للربملان 
العم�وم  بغرفتي�ه  الربيطان�ي 
والل�وردات ال�ذي ناقش قضيته 
خالل يوم�ي األربعاء والخميس 
“أش�كر  قائ�ال:  تم�وز،  و9   8

وجميعهم  الربيطان�ي  الربمل�ان 
قالوا أنا بريء وأوضحوا تعريض 

للتعذيب واالنتهاكات“.
وخاط�ب م�وىس املس�ؤولني يف 
البحري�ن والعال�م قائ�ال: “أن�ا 
ب�ريء ولم ارتكب ه�ذه القضية 
وم�ا حص�ل يل من انته�اكات ال 
يقبلها إنس�ان صاحب ضمر يف 
حقوق اإلنس�ان“ وأخ�را تقدم 
موىس بالش�كر لكل م�ن تحرك 
وعمل عى قضيته دوليا ومحليا.

التميي�ز  محكم�ة  وتعق�د 
البحرينية جلس�ة االثنني املقبل 
13 تم�وز للنظ�ر يف حكم نهائي 
بإعدام م�وىس. كان�ت محكمة 
بتأيي�د حك�م  خليفي�ة قض�ت 
اإلع�دام ض�د محم�د رمض�ان 
وحس�ني م�وىس يف الثام�ن من 
رغ�م  امل�ايض،  الثان�ي  كان�ون 
مطالب�ات دولي�ة بوق�ف ه�ذه 
الجريمة كونهما ضحايا تعذيب 

وبراءتهم ثابتة.

ترامب يقر بتورط أميركا بـ »شيء« سيحدث في فنزويال

روحاني: إيران تسعى إلنتاج لقاح وعالج لكورونا

معتقل بحريني يفّند ادعاءات محكمة خليفية ويروي تفاصيل 
»االنتهاكات البشعة«



ومقاالت5 Aأراء  l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االحد 12تموز 2020 العدد 2374 السنة العاشرة

في اللحظة التي أعلن فيها األمين العام لحزب اهلل سماحة السيد حسن نصر اهلل في خطابه في 2020/7/7، أن لبنان يجب أن يصبح دولة تأكل مما تزرع وتلبس 
مما تصنع، كان يعلن مرحلة المقاومة من خالل العمل والعتماد على الذات بدلاً من انتظار المساعدات التي يمكن أن تأتي من هنا وهناك. فالمقاومة تكون 

في تأمين الطعام وحاجيات الحياة كما هي في حمل السالح من أجل الدفاع عن األرض والوطن. ففي حين أن المقاومة المسلحة تحرر األرض وتحميها من 
المستعمر، فإن »المقاومة القتصادية« تكتسب أهمية كبرى في تحرير اإلنسان من الطغيان والهيمنة.

خطاب السيد والمقاومة القتصادية والسياسية

التخطيط اإلستباقي في مهمة 
المفاوض العراقي

هل ينتهي فجأة الحتالل األميركي للشرق السوري ؟

اس�تعرض الس�يد  الخي�ارات املطروحة عىل 
لبنان، وربط ذلك باملستجدات التي حصلت يف 
لبنان. ويف الحقيقة فإن خطاب الس�يد نرص 
الل�ه أتى اليوم ليكمل ما بدأه يف الخطاب الذي 
ج�اء قبله يف 2020/6/16، والذي تحدث فيه 
عن أهمية توسيع مجال الخيارات أمام لبنان 
بالتوج�ه رشق�اً للنه�وض اقتصادي�اً بالبلد. 
الخطاب يكتس�ب أهمية يف توقيته اذ إنه جاء 
بعد أّيام من زيارة الس�فري الصيني للحكومة 
اللبنانية وبدء استعراض املشاريع التي يمكن 
للصني أن تس�تثمرها يف هذا البلد، وبعد زيارة 
الوف�د العراقي، الذي جاء بح�ل ألزمة الوقود 
لتش�غيل معامل الكهرباء ويدرس إمكانيات 
لبن�ان،  م�ع  االقتص�ادي  التع�اون  ع�ودة 
وتح�ركات أخرى قد ين�ر مضمونها الحقاً 

والتي تتعلق بتوجه لبنان نحو الرق.
ولنبدأ من تاريخ الخطاب، فقد شغلت مواقع 
إىل  ورده  تحليل�ه  يف  االجتماع�ي  التواص�ل 
أص�ول رمزية. بالطبع اختار الس�يد الخروج 
والتحدث مع اللبناني�ني معتمداً يف قراره عىل 
املعطيات الس�ابقة، ولك�ن املغردين يف لبنان 
اختاروا أن يربط�وا التاريخ بحلم عزيز مرص 
الذي فرسه النبي يوس�ف عليه الس�ام حول 
الس�بع بقرات الس�مان اللواتي يأكلهن سبع 
بق�رات عجاف وس�بع س�نابل خ�ر وأخر 
يابس�ات، وأّن التواتر يف األرقام 7/7 ويف 20/ 
20 ل�ه دالالته، وقد أش�ار الس�يد للمصادفة 
وه�و يضحك، ولكن�ه يف الحقيق�ة أراد ممن 
يس�معه أن يؤرخ يف ذلك اليوم بدء عهد جديد 

يف املقاومة الزراعية والصناعية.
ويف هذا اإلطار فإن أهم ما لفت له الس�يد هو 
دور الحكوم�ة يف دع�م املزارعني والصناعيني 
م�ن أج�ل انتاج س�لع منافس�ة يف األس�واق 
اإلقليمي�ة، والت�ي يج�ب أن تحم�ل ميزت�ني 
هامت�ني، اوالهم�ا الج�ودة، وثانيتهم�ا هي 
رخ�ص األس�عار. وأم�ا الصف�ة األوىل فه�ي 
تس�تند إىل مواصف�ات موضوعي�ة لها عاقة 
بأداء العمل ونوعية األرض والبذار والس�ماد 
وتوفر مي�اه الري بالنس�بة للزراعة، ونوعية 
امل�واد األولي�ة وحرفي�ة التصني�ع بالنس�بة 

للثانية.
واملزارع والصناعي والحريف اللبناني لن يعدم 
الوس�يلة املهنية يف مجايل الزراعة والصناعة. 
ولكن املش�كلة هي يف التكلفة املرتفعة، التي 
ق�د تجع�ل املنافس�ة يف األس�واق اإلقليمي�ة 
كبرية، وهنا تدخل أهمية ما أشار إليه السيد 
نرص الله حول دور الحكومة يف دعم املزارعني 
املش�اريع  خ�ال  م�ن  أوالً،  والصناعي�ني، 
اإلنمائية وخاصة مش�اريع الري والكهرباء، 
واللذين هما عصب الصناعة والزراعة، وثانياً 
من خال تأمني القروض امليرسة واملنخفضة 

الفائدة وخاصة للفاحني.
وبذل�ك، يج�ب أن ينتج دور اقتص�ادي جديد 
للبن�وك يف لبن�ان يف دعم اإلنت�اج يف الصناعة 

والزراع�ة، ب�دالً م�ن االعتم�اد عىل سياس�ة 
اقتصاد املال والقروض الحرصية وغريها من 
سياس�ة الخدمات والتي تعتمد عىل القروض 
الش�خصية ذات الفوائد العالية والتي تشجع 
عىل استهاك السلع: كالسيارات واملفروشات 
وغريها.. والتي يمكن للبنوك وضع اليد عليها 
يف ح�ال ق�رص املق�رض يف دف�ع أقس�اطه. 
وه�ذا الدفع نح�و الواقعية يف وض�ع الزراعة 
والصناع�ة وتحويلها إىل مص�در دخل قومي 
وليس فقط ش�خصيا، مع أهمية املصدرين، 
ه�و نظرة جديدة إىل واق�ع االقتصاد اللبناني 
وحيثيات�ه، اذ لم يعد باإلم�كان االعتماد عىل 
قط�اع الخدمات ال�ذي لم يجد نفع�اً ولم يعد 
لبنان ق�ادًرا ع�ىل العمل عليه يف ظ�ل هيمنة 

الواليات املتحدة عىل عمل املصارف من خال 
تحكمها بخطوط س�ري التحويات املرصفية. 
السياس�ة  به�ذه  االس�تمرار  ف�إن  وبالت�ايل 
س�يفرض التزاماً سياسياً يف املنطقة واإلقليم 

تضع فيه الواليات املتحدة أمن ارسائيل أوالً.
إذاً االلت�زام بقط�اع الخدم�ات ال�ذي انتهجه 
لبنان يف سياس�اته االقتصادية الفاش�لة منذ 
الع�ام 1990، أي من�ذ اتف�اق الطائف وحتى 
الي�وم، تح�دث الس�يد رصاح�ة ع�ن تبعاته 
االقتصادية واألمنية والسياس�ية عىل لبنان. 
ه�ذه السياس�ات بنيت ع�ىل مب�دأ اتفاقيات 

سام مستقبلية يف املنطقة.
يأتي خطاب الس�يد نرص الله يف وقت ابتدأت 
فيه املندوبة الس�امية األمريكية دوروثي شيا 

بإطاق الترصيحات املس�تفزة عىل شاش�ات 
الفضائي�ات العربية، والتي تأت�ي خطورتها 
م�ن أنه�ا تؤس�س وتدع�و بش�كل مبطن أو 
لبن�ان.  يف  جدي�د  أه�ي  اقتت�ال  اىل  رصي�ح 
فأمري�كا امللتزم�ة بأمن »ارسائي�ل«، أوالً، ال 
تس�تطيع أن تراق�ب لبنان وهو يس�ري نحو 
اس�تقال اقتصادي ومقاوم يمنحه القوة يف 
مواجهة الكي�ان الغاصب. وإس�تقال لبنان 
بغذائ�ه ودوائ�ه وحاجاته بعيداً ع�ن هيمنة 
البنك الدويل والس�وق العامل�ي الغربي ياتي يف 
هذا اإلطار. لقد جاء الخطاب داعماً للحكومة 
اللبناني�ة يف اجراءاته�ا الجريئ�ة يف التوج�ه 
رشق�ًا من أجل الدفع نحو اس�تقال اقتصاد 

لبناني بعيداً عن الهيمنة.

بقلم/ محمد الجاسم
من التعاريف املتفق عليها للعاق�ات الدولية ،انها تفاعات 
ثنائي�ة األوج�ه ، كالت�ي تحص�ل ب�ني دولت�ني،أو كالت�ي 
تحصل بني طرف�ني دوليني ،إلجراء تفاع�ات ثنائية أيضاً..
وبغ�ض الطرف عن نمطي�ة التفاعات ب�ني )الرصاعية( و 
)التعاوني�ة(، فإن بعض التفاع�ات التعاونية تبدو كذلك يف 
الظاهر،لكنه�ا موجه�ة اىل خدمة رصاع مس�تور أو رصاع 
م�ن ن�وع آخ�ر ،يتبناه أح�د الطرف�ني، إم�ا لتنفي�ذ أجندة 
إس�تغالية إقتصادياً ،أو بغية الهيمنة عىل القرار الس�يايس 
واألمني للطرف اآلخر األضع�ف يف املعادلة.ويف هذه الصورة 
يمارس الطرف األقوى نمطاً من تقديم العون أو املساعدات 
العسكرية يف التدريب والتسليح املقرح،وربما تعاوناً تجارياً 
يضمن في�ه ربحية مضمونة، بغية الوص�ول اىل التأثري عىل 
قرار الطرف األضعف، وتوجيه سياس�ته بما يخدم مصالح 
الط�رف األقوى، وفرض القيود التي تك�ون تحصيَل حاصٍل 
للمفاوضات غري املتكافئة بني الطرفني، كالذي يحدث تماماً 

يف العاقة بني الواليات املتحدة والعراق.
ويف ه�ذا الس�ياق،يعتزم رئي�س ال�وزراء العراق�ي الس�يد 
مصطفى الكاظمي الس�فر اىل واش�نطن إلج�راء محادثات 
تتعل�ق بالعاق�ات بني البلدي�ن،وال يب�دو واضح�اً هنا، أن 
الط�رف األق�وى وه�و الواليات املتحدة،سيس�تقبل الس�يد 
الكاظم�ي بوصف�ه رئي�س وزراء دول�ة قوية أو مس�تقرة 
يف  الكاظم�ي  الس�يد  س�يكون  واقتصادياً..ب�ل  سياس�ياً 
املحادث�ات ،هو الطرف املمثل لدولة التتمكن فيها حكومتها 
من تأمني رواتب موظفيها إال بطريقة اإلقراض،واليتعاون 
معه ال�ركاء الداخلّي�ون وأهمهم حكوم�ة اإلقليم املتمرد 
ع�ىل الس�لطة اإلتحادي�ة والخ�ارج ع�ن س�طوة القض�اء 
اإلتح�ادي وديوان الرقابة املالي�ة اإلتحادي،والتخضع قوات 
ح�رس اإلقلي�م فيها لس�لطة القائد العام للقوات املس�لحة 
اإلتحادية،دول�ة يطمع يف اإلعتداء عليها عس�كرياً واحتال 
ج�زء م�ن أراضيه�ا دول الج�وار دون أن ُتَح�رَِّك قطع�اٍت 
عس�كريًة ل�ردع اإلعت�داء أو تحجيم�ه لحني تس�وية األمر 
دبلوماسياً،دولة ليس لديها القدرة أن تتفاوض عىل اسرداد 

هيبتها من الطرف املفاوض ،لدرجة أنها س�اكتة تماماً إزاء 
تحويل س�فارة دولة الطرف املفاوض اىل قاعدة عسكرية يف 
قلب العاصمة العراقية وتجريب منظومة صواريخ باتريوت 
دون عل�م أو أخ�ذ رأي أو موافقة الدولة املضيفة،س�يذهب 
رئي�س الوزراء يتفاوض مع طرف بعد أن اعتدى عىل أجوائه 
وأراضي�ه ،وقصف مط�ار عاصمته الدويل وقت�ل قائداً مهماً 
جداً يف حش�ده الشعبي املنتظم ضمن القيادة العامة للقوات 
املس�لحة التي يرأس�ها هذا املف�اوض، ناهيك�م عن الوضع 

األمني الهش والذي اليأمن فيه أحد عىل حياته وعمله.
 نرج�و إن ال تك�ون املفاوضات القادمة املزم�ع عقدها بني 
الس�يد الكاظمي والجان�ب األمريكي عبارة ع�ن حزمة من 
اإلم�اءات التي تخص الراكة األمريكية العراقية يف ميادين 
التج�ارة والتس�ليح والتجهي�ز والتدريب،وربم�ا ستش�مل 
الجانب الثقايف اىل حد ضعيف،دون أن يتم التطرق اىل خروج 
أو برمج�ة مغ�ادرة القوات العس�كرية األمريكي�ة األرايض 
العراقية،األم�ر الذي أعرب عن الرغبة فيه الش�عب العراقي 
بالتظاه�رة املليوني�ة املعروف�ة، والتي عىل أثره�ا إنبثق عن 
مجل�س الن�واب العراقي يف وقته�ا قرار ت�م التصويت عليه 
بإجم�اع الحارضين يقيض بالطلب م�ن الحكومة أن تتبنى 

إخراج القوات األجنبية من الباد بالطرق الدبلوماسية .
ينتظر الش�عب العراقي بفارغ الصرب، تحوي�ل قرار الربملان 
العراق�ي بإخراج الق�وات االجنبي�ة من الب�اد،اىل أمر واقع 
،وتأس�يس عاق�ات جدي�دة م�ع التحال�ف ال�دويل، تراعى 
فيه�ا مصلحة الش�عب العراق�ي وس�يادة الدول�ة واحرام 
خياراته�ا الدولية،والتخلص من كابوس الوجود العس�كري 
األمريك�ي يف الع�راق الذي بات يش�كل مص�در رفض وقلق 
وانزعاج للعراقيني وجريانهم،وبخافه س�تكون املفاوضات 
بني واش�نطن وبغ�داد ليس�ت ذات قيمة جوهري�ة للجانب 
العراق�ي و ل�ن تحقق األه�داف املرجوة منه�ا إذا لم تناقش 
خروج الق�وات األمريكية م�ن الباد بركي�ز وإلحاح ودون 
مهادنة،علماً أن الربملان العراقي قال كلمته عن طريق لجنة 
الدفاع واألمن النيابية، بأنه س�ريفض اي تفاوض بني بغداد 

وواشنطن يعزز الوجود األمريكي داخل العراق.

بقلم/ شارل ابي نادر
يش�هد الرق الس�وري م�ن ف�رة اىل أخرى، 
بع�ض عمليات املقاومة ض�د وحدات االحتال 
االمريك�ي. وحت�ى اآلن بقي�ت ه�ذه العمليات 
خجول�ة، وال يمك�ن الق�ول إنه�ا تأخ�ذ طابع 
العنف أو الراس�ة أو الفعالية الكافية لتأمني 
ضغط مناس�ب، بش�كل ُيج�رب تل�ك الوحدات 
املحتل�ة ع�ىل االنس�حاب، كم�ا وصل�ت مث�ًا 
عمليات املقاومة العراقية من درجة الراسة، 
يف املرحل�ة األخ�رية قب�ل انس�حاب االمريكيني 
من الع�راق عام 2003، أو كما وصلت عمليات 
املقاوم�ة اللبناني�ة وح�زب الل�ه ض�د الع�دو 

االرسائيي قبل تحرير لبنان عام 2000.
طبًع�ا، هذا ال يعن�ي أن أبناء الرق الس�وري 
راضون به�ذا االحتال، أو أن نس�بة املعارضة 
ل�دى أبناء تلك املنطقة ال ترقى ملس�توى اتخاذ 
ق�رار بمقاوم�ة االحتال، بالعك�س فإن أغلب 
الس�وريني يف رشق الف�رات ويف ش�مال رشق 
س�وريا هم أح�رار وطنيون، يؤمن�ون بوحدة 
وسيادة سوريا بالكامل تحت قيادة حكومتها 
الوطني�ة الرعي�ة ورئيس�ها الدكتور بش�ار 
االسد. ولكن ظروف االحتال املزدوج الضاغط، 
م�ن أمريكي أو تركي، باالضافة لوجود نس�بة 
كب�رية م�ن املس�لحني األجان�ب واالرهابي�ني 
برعاية االحتالني، ترفع من صعوبة املواجهة، 
خاص�ة أن األمريكي�ني كم�ا االت�راك، يعطون 
أهمي�ة ك�ربى يف احتالهم االرايض الس�ورية، 
بهدف تنفيذ أجن�دة كل منهما الخاصة، والتي 
بني�ا عليها الكث�ري من املخططات واملش�اريع 
املش�بوهة التي تس�تهدف س�وريا م�ن جهة، 
ومح�ور املقاومة بني ايران والعراق ولبنان من 
جهة أخ�رى.  بتاريخ 26 أيار املايض، أصيب 3 
جنود أمريكيني و5 عنارص من »قوات س�وريا 
الديمقراطي�ة« يف هجوم عىل رتل مش�رك لهم 
عىل الح�دود اإلدارية بني محافظتي الحس�كة 
ودي�ر ال�زور ش�مال رشق�ي س�وريا، وكانت 
ق�د نقل�ت وكالة »س�انا« عن مص�ادر محلية 
قولها إن رتل آليات مش�ركا للقوات األمريكية 
ومجموعات من »قوات س�وريا الديمقراطية« 
تع�رض لهج�وم نف�ذه مجهولون باس�تخدام 
س�احي الرشاش�ات وق�واذف »آر ب�ي ج�ي« 
عند مفرق قرية رويش�د عىل الح�دود اإلدارية 
الفاصلة بني محافظتي الحس�كة ودير الزور، 
وق�د نقل املصاب�ون الثمانية إىل مق�ر القاعدة 

األمريكية يف مدينة الشدادي جنوب الحسكة.
وس�بق تلك العملية عملية أخرى يف 27 نيسان 
املايض، قتل فيها  ضابط من القوات األمريكية 
واثن�ان م�ن الق�وات الكردي�ة بكم�ني نف�ذه 
مجهولون عىل دورية أمريكية كردية مشركة 
عند قري�ة الوس�يعة التابع�ة لناحي�ة الِصَور 

بريف دير الزور.

من جه�ة أخرى، نقل�ت قناة »روس�يا اليوم« 
عرب�ي ع�ن وكالة »س�انا« الس�ورية، بتاريخ 
3 تم�وز الح�ايل، وق�وع إصابات ب�ني القوات 
األمريكية و«قس�د« يف هجوم عىل رتل مشرك 
رشق س�وريا، حي�ث وق�ع الهج�وم ع�ىل تلك 
الوحدات أثناء مرور الرتل بجانب كازية عيىس 
العصم�ان يف قري�ة الصبح�ة التابع�ة ملنطقة 

البصرية بريف دير الزور الرقي.
هذه العمليات األخ�رية، تعطي فكرة معينة أن 
هناك تصاع�ًدا أو تط�وًرا متصاع�ًدا لعمليات 
املقاوم�ة ض�د االحت�ال االمريك�ي يف ال�رق 
الس�وري، ووقوع هذا العدد من االصابات بني 
قتيل ومصاب، يؤرش اىل ارتفاع مستوى نوعية 
وفعالية األسلحة واملعدات املستخدمة من قبل 
وحدات املقاومة السورية، مع اشارة أخرى اىل 
وجود مس�توى غري متواضع من الخربات لدى 
تلك الوحدات، والتي اس�تطاعت ايقاع اصابات 
يف صف�وف وح�دات امريك�ة مدرب�ة ومجهزة 
بأح�دث تجهي�زات الحماية واالنتق�ال اآلمن، 
وتس�تفيد أثن�اء انتقاالته�ا م�ن ش�بكة رصد 

ومراقبة جوية وأرضية واسعة وفعالة .
ه�ذا االرتف�اع يف مس�توى العتاد املس�تعمل يف 
العمليات ويف مستوى حرفية وخربة املنفذين، 
وال�ذي ب�دأ ُيواَكب م�ع حركة ش�عبية داعمة 
االحت�ال،  ملقاوم�ة  وص�ارخ  علن�ي  بش�كل 
ويقودها كوكبة كب�رية من املواطنني والقبائل 
يف ال�رق الس�وري، يمك�ن اعتباره�ا نقطة 
انط�اق جدي�ة وفاعلة نح�و حرك�ة مقاومة 

واعدة. ويف ه�ذا االطار املع�ارض علًنا وجهاًرا 
لاحت�ال االمريك�ي، ش�هدت قري�ة طرط�ب 
يف ري�ف القامش�ي م�ن محافظ�ة الحس�كة، 
تظاهرات احتجاجية رافضة لقانون »قيرص« 
األمريك�ي ض�د س�وريا، وللمطالب�ة بخ�روج 
القوات األجنبية م�ن أراضيهم، وحركة األهايل 
الذين تجمعوا يف س�احة القرية وأحرقوا العلم 
األمريك�ي، والذي�ن ع�ربوا ع�ن إرادة ش�عبية 
رافض�ة ألي وج�ود أجنبي ع�ىل أرضهم، تؤكد 
بما ال يحمل الش�ك اب�دا، اس�تعدادهم إلطاق 
املحتل�ني  لط�رد  ش�املة  ش�عبية  مقاوم�ة 
واس�تعادة السيادة الوطنية عىل كامل األرايض 

السورية.
الس�وريني،  املواطن�ني  حرك�ة  لناحي�ة  ه�ذا 
والذين يعيش�ون تح�ت االحت�ال االمريكي يف 
رشق سوريا، أما بالنس�بة الجراءات الوحدات 
االمريكية املحتلة يف تلك املنطقة، فا ش�ك أنها 
بعد ه�ذه العملي�ات األخ�رية، ب�دأت تغري من 
طريق�ة انتقالها بش�كل يصب�ح محمًيا أكثر، 
م�ع تش�ديد املراقب�ة الجوية وزي�ادة عنارص 
الدوري�ات،  ومواكب�ة  واالس�تعام  الحماي�ة 
باالعتم�اد ع�ىل ع�دد أك�رب من عن�ارص قوات 
الوح�دات  أن  كم�ا  الديمقراطي�ة،  س�وريا 
االمريكية املحتلة، أضافت مؤخرًا عىل قواعدها 
األساسية، مطاًرا عسكرًيا يف منطقة اليعربية 
بري�ف الحس�كة، لتعزيز وحماي�ة وجودها يف 
الجزيرة الس�ورية، باالضافة لقيامها وبشكل 
متواصل مع وحدات قس�د، بادخال ش�احنات 

محمل�ة باملعدات وامل�واّد اللوجس�تية، واقامة 
سلس�لة واسعة من السواتر اإلسمنتية والثكن 

العسكرية.
املتصاع�دة  العملي�ات  حرك�ة  م�ن  انطاق�ا 
والواع�دة ض�د االحت�ال االمريك�ي يف الرق 
الس�وري، م�ع االع�راف بكونه�ا غ�ري كافية 
حت�ى اآلن الح�داث فارق مؤث�ر عليها يجربها 
عىل االنس�حاب، واملرافقة مع مواقف شعبية 
وقبلي�ة متقدم�ة ضد االحت�ال، فيه�ا الكثري 
من الجرأة واإلقدام بمواجهة احتال مس�يطر 
بش�كل غري بس�يط، م�ع وجود ط�رف محي 
داع�م ل�ه ومس�اند الحتال�ه )قوات س�وريا 

الديمقراطية(.
التحصين�ات  حرك�ة  تزاي�د  م�ن  وانطاق�ا 
االحت�ال  لوح�دات  امليداني�ة  والتغي�ريات 
االمريك�ي، والت�ي ت�ؤرش اىل جدي�ة األخرية يف 
أخ�ذ عمليات املقاومة ضدها عىل محمل الجد، 
والتي ال يمكن اعطاؤها طابع تثبيت االحتال، 
أكثر من�ه اعطاؤه�ا طابع الخوف والخش�ية 

والعمل لحماية أوسع لوحداتها.
 انطاق�ا من كل ذل�ك، باالضافة مل�ا يمكن أن 
يتخ�ذه الرئي�س ترامب م�ن ق�رارات مفاجئة 
واس�تثنائية، يأم�ل أنه�ا ق�د تش�كل صدم�ة 
ايجابية، تساعده عىل تحسني صورته الداخلية 
قب�ل االنتخابات، والتي يبدو أنه أصبح مقتنًعا 
بخسارتها، ال يمكن استبعاد فرضية انسحاب 
مفاج�ىء لوح�دات االحت�ال االمريك�ي م�ن 

الرق السوري، وذلك بني ليلة وضحاها.

 

اول م�رة بتاري�خ الدول�ة العراقي�ة يأتي املس�ؤول وهو موظ�ف جديد 
بحجة مدعوم ومس�نود من كتلة سياس�ية ، ويطال�ب جميع املوظفني 
يف وزارة النف�ط )دائرةاملكامن( وتطوير الحق�ول  بتزويده بكافة ارسار 
ومخطط�ات املكامن من ابار واس�تخراج، وكميات النفط تحت االرض ، 
بحجة الحفظ يف بيته ولكن تحوم حوله الش�بهات وممكن ان تصل تلك 
االرسار للث�روة النفطية بيد الركات النفطية االجنبية التي تس�تخرج 
النفط وتعمل لصالح جوالت الراخيص وغريها  وهذه املعلومات خطرية 
ج�دا وتخص مصلحة الش�عب العراقي واذا س�كت الوزير عنها س�وف 

نذهب مبارشا اىل مجلس النواب ، وهيئة النزاهة ، والقضاء العراقي .
 هدر املليارات اعتاد عليها الشعب العراقي ولم يستفيد  من تلك الثروات 
من�ذ عقود طويل�ة وكل العالم يتح�دث عن ملفات فس�اد نخرت الدولة 
العراقي�ة  خاصة بوزارة النفط قل مثيله�ا يف بقية دول العالم، ولكن ان 
تص�ل الرسقات واالس�تغال للمنص�ب اىل بيع ورشاء الث�روات النفطية 
وه�ي تح�ت االرض ،،ملك رصف للش�عب العراقي ,, وحس�ب ما مدون 
يف الدس�تور هذا االمر لم ولن نس�كت عليه اطاقا . العديد من املوظفني 
منه�م الدرج�ات الخاصة تم تثبيتهم بعجالة يف اخر ش�هر لحكومة عبد 

املهدي املستقيلة  وتحوم حولهم الشبهات .
كل املوظف�ني يف دائ�رة املكام�ن وتطوي�ر الحقول اس�تغربوا ه�ذا االمر 
واملطالبة بالتزويد باألرش�فة واالرسار واملعلومات املهمة والخطرية جدا 
لحساب موظف واحد كان يعمل منذ سنني طويلة مع الركات النفطية 

االجنبية  يف القطاع الخاص. 
 محاولة رسقة أرسار تكنولوجية وتجارية قيمة ال تقدر بثمن ربما تباع 
وتشرى ويتم املتاجرة بها يف ضل سكوت الوزارة ، وشخص السيد وزير 

النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل .
 ي�روم االس�تحواذ عىل ه�ذه املعلومات ع�ن طريق تحمي�ل  األقراص او 
الهارد وتس�حب من الحاسبات وتس�لم له وخاصة التي تشمل املخزون 
النفط�ي يف الحق�ول تحت االرض  . ع�رات املوظفني قال�وا نعمل منذ 
سنني طويلة ولكن لم نسمع او نرى اي موظف يطالب ان تسلم له هذه 
املعلوم�ات كاملة وب�دون اي نقص ، واملوظف ال�ذي يرفض يتم تهديده 

بالنقل العقوبة والتوبيخ .
 االستحواذ عىل أرسار تكنولوجية بهذا املستوى امر يثري الشكوك والريبة 
ويحاس�ب عليه القانون بش�دة . لم ينته األمر بعد اذ أع�رب العديد  من 
مس�ؤويل إدارة املكامن وتطوي�ر الحقول عن القلق من االس�تحواذ عىل  

هذه األرسار عرب صفقات او سكوت املسؤولني يف وزارة النفط . 
تنفي�ذ تكتيكات خبيثة للوص�ول إىل التكنولوجيا القيمة وبش�كل دهاء 
ع�ايل  ونخ�ى ان يتم مثا  إب�رام صفقات رسية لغ�رض الحصول عىل 
تل�ك الكنوز . قيل إن بعض مس�ؤولني يف  املكامن  ضغطوا بش�كل كبري 
عىل موظفني  للحصول عىل تكنولوجيا بالغة الحساس�ية بحجة أن هذا 
األم�ر رضوري للتأكي�د عىل وجود تل�ك املعلومات ولك�ي ال تتلف او يتم 

عطل الحاسبة .
 تبقى املخاوف قائمة يف ظل قدرات مافيا الفساد واالفساد بوزارة النفط 
والعب�ث بأم�ن وارسار وثروات  الش�عب العراقي ع�رب التاريخ وال يجوز 
اعط�اء او ترسيب ه�ذه املعلومات النفطي�ة والتكنلوجيا عرب تأس�يس 
الدولة العراقية واكتش�اف النفط ، لكي تذهب تلك املعلومات اىل رشكات 
النف�ط االجنبي�ة والقط�اع الخاص.  ننتظ�ر املتابعة والتدقي�ق من قبل 
مكت�ب رئيس ال�وزراء ووزير النف�ط ، ولجنة النف�ط والطاقة الربملانية 

وبقية املسؤولني يف الدولة العراقية .  

الثروة النفطية 
اقرأ عليها السالم !

بقلم/ عبير بسام

بقلم/ زهري الفتالوي
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التطبيعية: استثناء االندية من التراخيص المحلية   

عبد األمير يجدد عقده مع الشرطة نفط الوسط يضم خلدون ابراهيم ونبيل صباح 

أبل�غ االتحاد اآلس�يوي لكرة الق�دم الهيئة 
التطبيعي�ة لالتح�اد العراق�ي، بخص�وص 
اعتم�اد مقاعد العراق الخارجية للموس�م 
املقب�ل، وذل�ك بعد الغ�اء ال�دوري العراقي 

ملوسم )2020-2019(.

وكانت الهي�أة التطبيعية لالتحاد العراقي، 
وع�ن طري�ق أم�ن ال�ر محم�د فرحان، 
للعب�ة  اآلس�يوي  االتح�اد  خاطب�ت  ق�د 
بخصوص كيفية اعتماد املقاعد الخارجية 
يف املس�ابقات القاري�ة بع�د إلغ�اء الدوري 

العراقي بسبب جائحة فريوس كورونا.
وقرر اآلس�يوي، يف كتابه املرسل إىل الهيئة 
التطبيعية، اعتماد نتائ�ج تصنيف الدوري 
العراق�ي املمت�از ملوس�م )2019-2018(، 
لتحديد األندية املمثلة للعراق التي ستشارك 

يف دوري أبطال آسيا ملوسم 2021.
يش�ار إىل أن فريق الرشطة ق�د توج ببطل 
ال�دوري العراقي املمت�از لعام 2019، وحل 
الق�وة الجوي�ة وصيف�اً، وال�زوراء ثالث�اً، 

وفريق النفط باملركز الرابع.

اآلسيوي يعتمد تصنيف الموسم الماضي للمشاركة القارية

اليخفى على أحد، إننا اليوم نعيش ذروة أزمة 
تفّشي وباء فايروس كورونا المستجّد في العراق 

بدليل األرقام الكبيرة التي ُتعلن يوميًا من خلية 
األزمة، ومع هذه الزيادة غير المحسوبة يزداد 

الضغط كثيرًا على المستشفيات ومراكز العزل 
والحجر الصحي التي تتطلّب رعاية خاصة وتوفير 

معّدات وأدوية معالجة الفايروس، ومن الصعوبة 
بمكان توفير سرير مجّهز لمريض في هذه 

الظروف الصعبة، والحظنا تدّخل المسؤولين 
على مستوى وزير لدى وزارة الصّحة ومديرياتها 
من أجل هذا الغرض مع األخذ بنظر االعتبار أن 

عدد المصابين من الرياضيين ال يستهان به وهي 
مالحظة جديرة بالدراسة واالهتمام لمعرفة 

اسبابها.
تعرّض رج�ال اإلعالم إىل الب�الء أيضاً وتضاعفت ع�دد االصابات 
لديه�م، ومنهم العامل�ون يف الصحافة واإلع�الم الريايض، ولكن 
لألس�ف فإن ه�ؤالء يعانون األمّري�ن دونما متابعة أي مس�ؤول 
ملحنتهم حتى وإن تّمت اإلش�ارة اىل ذلك عرب وسائل اإلعالم، لذلك 
نتمّنى عىل املؤسسة املهنية واالتحاد العراقي للصحافة الرياضية 
أن ُيتابع حالة الصحفين املصابن، وتس�هيل أمر حصولهم عىل 
العالج، وهم أقدر عىل هذه املهّمة اإلنسانية النبيلة، وجّل االحرتام 
والتقدي�ر لع�دد من الزم�الء الذين نذروا أنفس�هم كجن�ود ألداء 

خدمات كبرية، ومنها الحصول عىل بالزما الدم للمصابن.
مطّبات تطبيعية

يتوق�ع أغل�ب نج�وم الك�رة املعتزلن 
أن الفرص�ة التي تتيحه�ا االنتخابات 
املقبل�ة التح�اد الك�رة س�تكون حّداً 
فاصالً للعودة اىل املسار الصحيح، ومن 
بعدها العمل عىل تجاوز أدران املايض، 
املشكلة أن األحاديث اإلعالمية لرجال 
ه�ذا الوس�ط الريايض تكون ش�كلية 
أكثر منها فعلية يف زم�ن االنتخابات، 
وتبدو أحاديث الكرة العراقية واألندية 
واملنتخبات والجماهري »اس�تهالكية« 
ُيغلفه�ا الح�رص ش�كالً ال مضمون�اً 

وقناع�ة تامة، فبوادر الرصاع االنفج�اري من املمكن حدوثه مع 
تق�ادم الوقت وصدور إش�ارات م�ن الهيئة التطبيعي�ة عىل آلية 

االنتخاب.
رئي�س التطبيعية إي�اد بنيان رّصح م�راراً أن أولويات عملنا هي 
كتابة النظام األس�اس وتس�يري ش�ؤون الكرة العراقية، وإجراء 
انتخاب�ات االتح�ادات الفرعي�ة والرواب�ط، فض�اًل ع�ن إج�راء 
االنتخابات القادم�ة، محّددات تطّرق اليها ولم يتدّخل يف أروقتها 
ودهاليزها، ف�إذا كان الهّم األول هو إجراء االنتخابات بسالس�ة 
نك�ون ق�د عملنا بطريقة ش�كلية اىل أبعد الح�دود دون مراجعة 
الُعقد واملشاكل املرتاكمة التي أحّس بها االتحاد الدويل ووضع لها 
إطاراً اس�تباقياً للعمل كانت مالمحه تتضّمن عمل الهيئة املؤقتة 
لستة أشهر قابلة للزيادة، عىل أن تجري خاللها الهيئة التطبيعية 
أكثر من 23 مؤتمراً انتخابياً لالتحادات الفرعية والروابط، ويجب 
أن نقيمه�ا قب�ل انتخابات املكت�ب التنفيذي، وع�اد فيفا ليكون 
أكثر مرونة مع االحس�اس بأن جائحة كورونا ق�د فَعلَْت ِفعلِتها 
الضبابية، وصار من غري املمكن التعامل بما هو قبل كورونا وما 
بعده�ا وإن كانت لم تبّت بأي طل�ب للتمديد، ولكنها عىل األرجح 

ستعطي الضوء األخرض اىل بنيان يف هذا االتجاه .
إن اش�ارات التطبيعية التي تتعلّق بتمش�ية أمور االتحاد اليومية 
وه�ي كث�رية يقف ع�ىل رأس�ها إع�داد املنتخ�ب الوطن�ي لكرة 
الق�دم لالس�تحقاقات املقبلة، إش�ارات معقول�ة ومفهومة من 
الوس�طن الريايض واإلعالمي، ولك�ن مع ذلك فإن تواجد الخرباء 
واملستش�ارين الُجدد والحديث عن تحديث النظام االس�اس وفق 
رؤيتي حداثة منظور فيفا واالستعانة بالتجارب الجاهزة لبلدان 
ناجح�ة ال يلغي�ان أب�داً م�ا س�يتعرّضان له من هجم�ة مضادة 
ُمحتملة، وعليه فإن الش�فافية هي الحل واستيعاب االعرتاضات 
والصدام�ات مبّكراً أفضل من املفاج�أة املتأخرة التي قد ال تكون 
يف الحس�بان السيما وأن االتحادات الفرعية ومن املقرّبن منها يف 
بغداد ليسوا مكتويف األيدي أو معدومي 
الوس�يلة كم�ا يتص�ّور البعض، 
لذل�ك كلّ�ه ف�إن نظ�رة أخرى يف 
س�يناريو اإلخراج مبّكراً قد تفي 
الغرض وُتجّن�ب تطبيعية بنيان 

ما ال يوده.

�إعالميون يف حمنة!

محمد حمدي

أكملت الهيئ�ة اإلدارية لنفط الوس�ط تعاقدها 
م�ع الثنائ�ي نبي�ل صب�اح وخل�دون إبراهيم، 

لتدعيم الفريق يف املوسم الجديد.
وقال املدرب املساعد لنفط الوسط، لؤي صالح، 
»نجح�ت اإلدارة يف التعاقد بش�كل رس�مي مع 

الثنائي نبيل صباح قادًما من الرشطة، وخلدون 
إبراهي�م قادًما م�ن أمانة بغ�داد«.  وأوضح أن 
هن�اك مفاوض�ات مع العب�ن آخرين، مش�دًدا 
عىل أن تعاق�دات الفريق جيدة وفق الرؤية التي 
حددها الطاقم الفني. وتابع »نتطلع الستكمال 

التعاق�دات يف وقت مبك�ر، والب�دء يف التحضري 
البدن�ي عن�د وص�ول ق�رار خ�وض التدريبات 
الجماعي�ة م�ن جدي�د«.  وأش�ار إىل أن الجهاز 
الفني يدرس التعاقد مع عدد من املحرتفن، بعد 

ضم املغربي عمر املنصوري.

جددت الهيئة اإلدارية لنادي الرشطة تعاقدها مع القائد سعد عبد األمري، 
ليخوض موس�مه الثالث عىل التوايل مع الفريق. ونرش س�عد، تدوينة عرب 
حسابه عىل موقع التواصل فيس بوك، قال فيها »أجدد الوالء للفريق الذي 
أعش�قه«. وس�بق لس�عد عبد األمري، العمل مع املدرب عبد الغني شهد يف 

املنتخ�ب األوملبي الذي تأه�ل ألوملبياد ريو دي جانريو.  يش�ار إىل 
أن الرشطة أبرم صفقات مميزة يف س�وق االنتقاالت الحايل، 

لتدعيم صفوفه قبل املوسم الجديد.

وافق االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم 
عىل إس�تثناء االندي�ة العراقية من 
املقبل  للموس�م  الرتاخيص  رشوط 

ظ�روف  بس�بب   2020/2021
جائحة كورونا. 

وقال رئيس لجنة الرتاخيص، حسن 

فالمرز »إن الهيئة التطبيعية، ومن 
خ�الل ام�ن الر املهن�دس محمد 
فرحان، خاطبت االتحاد اآلس�يوي 

الس�تثناء أندية الدوري املمتاز من 
رشوط الرتاخي�ص، برشط تطبيق 
االندي�ة  ع�ىل  الرتاخي�ص  نظ�ام 
التي ستش�ارك يف بط�والت االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم«. 
بالرغ�م  »أن�ه  فالم�رز  وأض�اف 
م�ن إعف�اء االندي�ة العراقي�ة من 
الرتاخي�ص للمش�اركة يف ال�دوري 
املح�ي، لك�ن يتوجب ع�ىل كل ناٍد 
تقدي�م وثائ�ق معاي�ري الرتاخيص 
االص�ول  وحس�ب  الخمس�ة، 
والضوابط من أجل إكمال متطلبات 
املش�اركة يف الدوري، وحفاظاً عىل 

السمات االحرتافية لكرة القدم«. 
الرتاخي�ص  لجن�ة  رئي�س  وب�ّن 
لجن�ة  م�ن  إش�عارا  »تس�لمنا 
الرتاخيص االسيوية مرفقا ببعض 
التحديثات ونتائج الشكاوى املالية 
املقدمة م�ن قبل العب�ن ومدربن 
وأندي�ة، وق�د ت�م إش�عار م�دراء 
تراخيص االندي�ة، وتمت مخاطبة 
االندية من خالل امانة الر إلتمام 

الالزم حسب املهلة املحددة«.

ترتق�ب االتح�ادات الرياضي�ة يف العراق، 
نهاي�ة األزمة التي تعيش�ها منذ أكثر من 
سنة و3 أشهر، واملتمثلة يف تعطيل املكتب 
التنفيذي للجنة األوملبي�ة، املنتخب خارج 
القوان�ن العراقية، ووق�ف الدولة دعمها 
املايل، نتيج�ة قرار القض�اء بعدم رشعية 

االنتخابات.
وأرسلت اللجنة األوملبية الدولية، إىل رئيس 
اللجن�ة األوملبية العراقي�ة، رعد حمودي، 
خارط�ة طريق إلقام�ة انتخابات جديدة، 

خالل الفرتة املقبلة.
املضمون

رس�التها،  يف  الدولي�ة  األوملبي�ة  أك�دت 
حم�ودي،  رع�د  الح�ايل  الرئي�س  من�ح 
رشعي�ة املخاطب�ات وإدارة ملف تحضري 
االنتخابات املقبلة، بعد 3 أش�هر من عقد 
اجتم�اع الجمعية العمومية االس�تثنائي، 
عىل أن تج�رى االنتخابات وف�ق القانون 
وبالتنس�يق  األوملبي�ة،  للجن�ة  الجدي�د 
إلنه�اء  والرياض�ة  الش�باب  وزارة  م�ع 
التقاطع�ات م�ع القوانن املحلي�ة، وبما 

يتوافق مع امليثاق األوملبي.
للجمعي�ة  الدولي�ة  األوملبي�ة  ومنح�ت 
العمومي�ة، حق إج�راء بع�ض التعديالت 
عىل النظام الداخي والتصويت عليه، كما 
أب�دت اس�تعداداتها لحل املش�اكل لبعض 
االتح�ادات املحلي�ة يف الع�راق، من خالل 
التواصل بش�كل رسمي مع االتحاد الدويل 
للعبة، مشددة عىل أن من يمثل االتحادات 
التي س�تدخل االنتخابات هم املعرتف بهم 

من قبل االتحاد الدويل لكل لعبة.
فرصة حقيقية

رئي�س االتح�اد العراقي أللع�اب القوى، 
الدكت�ور طالب فيصل، أوضح أن رس�الة 
األوملبي�ة الدولي�ة تع�د فرص�ة حقيقي�ة 
للخ�روج م�ن األزمة والعمل بش�كل جاد 
النبث�اق مكتب تنفيذي يأخ�ذ عىل عاتقه 
ترميم الرياضة العراقية بعد هذه املشاكل 
مفاص�ل  أصاب�ت  الت�ي  والتقاطع�ات 
الرياض�ة العراقي�ة وأثرت ع�ىل مكانتها 

ونتائجها.
وأك�د أن اتح�اد ألع�اب الق�وى س�يلعب 
دورا فاع�ال يف ح�ل األزمة، وسيس�هم يف 
الح�وارات ومخاطبة االتح�ادات األخرى، 
لضم�ان س�ري العملي�ة االنتخابي�ة بم�ا 
يخدم الرياض�ة العراقية، دون الدخول يف 
رصاعات املصالح الشخصية؛ ألن املرحلة 
املقبل�ة تتطل�ب تضافر جه�ود الجمعية 
النتش�ال الرياض�ة العراقية م�ن واقعها 

املرير.
وتاب�ع أن الجمعي�ة العمومي�ة س�تكون 
أم�ام مس�ؤولية إلنه�اء حال�ة الت�رشذم 
املؤسس�ات  م�ع  س�واء  والتقاطع�ات 
الرياضي�ة فيم�ا بينه�ا أو م�ع القض�اء 
االنتخاب�ات  تع�د  وبالت�ايل  العراق�ي، 
املقبل�ة فرصة حقيقية لتصحيح املس�ار 

واالستفادة من التجارب السابقة.
بداية جديدة

رئيس اتحاد كرة الس�لة، الدكتور حسن 
العمي�دي، أك�د أن توقيت رس�الة اللجنة 
األوملبية الدولية جاء مناسبا، نظرا لوجود 
تف�ّرغ ت�ام ملس�ؤويل املؤسس�ات املعنية، 
وعدم وجود بطوالت والتزامات ومشاغل، 
قد تح�ول دون املب�ارشة بتحويل املطلب 

الدويل إىل واقع عمي.
س�تكون  الحالي�ة  »الف�رتة  وأض�اف: 
مفصلية ومهم�ة للتخلص من إرهاصات 
لوائ�ح دوكان )الت�ي كتب�ت ع�ام 2004 
إلدارة الحركة األوملبي�ة( وتقاطعاتها مع 
القوانن املحلية، من خالل تش�كيل لجنة 

بكتاب�ة  خاص�ة 
الداخلي�ة  اللوائ�ح 
القان�ون  وف�ق 
الجديد، وبما ينطبق 
مع امليثاق األوملبي«.
وزاد: »يت�م انتق�اء 
اللجنة من الجمعية 
وتعم�ل  العمومي�ة 
مع مجلس ش�ورى 
ووزارة  الدول�ة 

الشباب والرياضة ورئيس اللجنة األوملبية 
رعد حمودي، وبالتايل نخرج بلوائح تنهي 

جدل املايض«.
وخت�م: »تطبي�ق حك�م القض�اء بع�دم 

رشعية اللجن�ة األوملبية الوطنية، هو من 
أفض�ل ق�رارات اللجنة األوملبي�ة الدولية؛ 
ألنه سيتم ترس�يخ رشعية قانون اللجنة 
األوملبي�ة الوطنية رقم 29 لس�نة 2019، 
ومن خالله س�ينبثق نظام أس�ايس قوي 

وتناقش�ه  العمومي�ة  الجمعي�ة  تضع�ه 
وتص�ادق عليه، ليتس�نى له�ا التصويت 
لتش�كيل مكتب تنفيذي جدي�د، وهو أمر 
مه�م يف طريق حل جمي�ع الُعقد املتوالية 

منذ عام 2003«.

أعلن�ت الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي املين�اء تعليق 
النش�اط الري�ايض للن�ادي ح�داداً ع�ىل وفاة 

حارسه الس�ابق كرار إبراهيم. وذكر النادي 
أن »الهيئ�ة اإلدارية لن�ادي امليناء الريايض 
علقت انش�طتها ثالثة أيام وذلك حداًد عىل 
وفاة حارس مرمى فريقها السابق )كرار 
إبراهيم( رحمه الل�ه«. وكان إبراهيم قد 
تويف مس�اء الخميس اثر سكتة قلبية يف 

العاصمة بغداد.

الميناء يعلق نشاطه حدادًا 
على وفاة كرار إبراهيم



كش�ف تقرير صحف�ي بريطاني، اليوم الس�بت، عن 
تطور جديد بش�أن صفقة ليفربول بول املنتظرة، يف 
املريكات�و الصيفي املقبل.وكانت العديد من التقارير، 
قد زعمت اقرتاب ليفربول من حسم صفقة مستقبل 
تياج�و ألكانتارا، الع�ب وسط باي�رن ميونخ، نظري 
»م�ريور«  لصحيف�ة  إسرتليني.ووفًق�ا  ملي�ون   30
الربيطانية، فإن كًل من يوفنتوس ومانشسرت سيتي 
دخ�ل يف سابق مطاردة تياج�و يف املريكاتو الصيفي.

وأش�ارت إىل أن يوفنتوس يبحث عن إضافة جديدة يف 
خط الوسط، بينما يريد بيب جوارديوال لم الشمل مع 
العبه السابق يف برشلونة وبايرن ميونخ.وكان كارل 
هاين�ز رومينيج�ه، رئيس بايرن ميون�خ، أكد األنباء 
املتداول�ة ع�ن رغبة تياج�و يف الرحيل ع�ن البافاري 

بنهاية هذا املوسم وخوض تجربة جديدة.

تع�رض ريال مدريد متصدر الدوري اإلسباني لكرة 
لنكس�ة قبل نهاي�ة املوسم بإصاب�ة ظهريه األيرس 
الربازييل مارسيلو يف العضلة املقربة بفخذه األيرس 

وفق ما أفاد النادي.
وج�اء يف بيان مقتضب للن�ادي امللكي أّن مارسيلو 
تعرّض: »إلصابة يف العضلة املقربة اليرسى وستتم 
متابع�ة عملي�ة شفائه«، م�ن دون أن يذكر الفرتة 

التي سيغيب عنها عن امللعب.
إال أن صحيف�ة »أس« املدريدي�ة أف�ادت أّن ال�دويل 
الربازييل: »سيغيب ما بني أسبوعني وثلثة أسابيع، 
سيعود إىل دوري األبطال«، الذي تستكمل منافساته 

يف السابع من آب.

ولم يش�ارك مارسيل�و يف التمارين الجماعية وكان 
سب�ق أن ذكر املدرب الفرنيس زي�ن الدين زيدان أّن 
مدافعه يعاني »من إصاب�ة طفيفة وآمل أن تكون 

إصابة بسيطة فقط«.
وإذا صح�ت التوقع�ات، سيغي�ب مارسيل�و ع�ن 
مواجه�ات غرناطة وفياري�ال وليغانيس حيث من 
املتوقع أن يح�ل مكانه الفرنيس فريالن مندي الذي 
ش�ارك أساسياً يف مباريات عدة هذا املوسم، عىل أن 
يعود ملواجهة مانشس�رت سيت�ي اإلنكليزي يف إياب 
ال�دور ثمن النهائي من دوري األبطال علماً أن بطل 
أوروبا 13 م�رة خرس مباراة الذهاب يف »سانتياغو 

برنابيو« 2-1.

التحكي�م  محكم�ة  أعلن�ت 

الريايض )ك�اس( أّنها ستصدر 

بش�أن  قراره�ا  اإلثن�ني  غ�دا 

االستئناف ال�ذي تقدم به نادي 

مانشس�رت سيت�ي اإلنكلي�زي، 

م�ن  منع�ه  عقوب�ة  لنق�ض 

املشاركة يف مس�ابقات االتحاد 

األوروبي لك�رة القدم ملوسمني 

ملخالفت�ه قواع�د اللع�ب امل�ايل 

النظيف.

إنكلرتا  وعاق�ب »يويفا« بط�ل 

م�ن  املاضي�ني  املوسم�ني  يف 

املشاركة يف مس�ابقاته القارية 

يف املوسم�ني املقبل�ني، إضاف�ة 

إىل تغريم�ه مبل�غ 30 ملي�ون 

يورو التهامه بتضخيم إيرادات 

مخالف�ات  ليخف�ي  الرعاي�ة 

و2016   2012 ب�ني  حصل�ت 

الت�ي  امل�ايل  اللع�ب  لقواع�د 

يفرضه�ا »يويف�ا« م�ن أج�ل 

تحقي�ق التوازن ب�ني اإليرادات 

واإلنفاق.

دحض سيتي ال�ذي خرس لقبه 

ه�ذا املوس�م يف ال�«برمريليغ« 

لصالح ليفربول، بش�كل جازم 

هذه االتهامات وُعقدت جلس�ة 

استماع حول القضية ملدة ثلثة 

أيام عرب تقنية الفيديو الش�هر 

املايض.

وجاء يف بيان ل�«كاس« بش�أن 

»ستعل�ن  التط�ورات:  آخ�ر 

الري�ايض  التحكي�م  محكم�ة 

)ك�اس( الق�رار املتخذ بش�أن 

إج�راءات التحكي�م ب�ني نادي 

واالتح�اد  سيت�ي  مانشس�رت 

غ�دا  الق�دم  لك�رة  االوروب�ي 

االثنني«.

ويحت�ل سيتي املرك�ز الثاني يف 

ترتي�ب ال�دوري متقدماً بفارق 

11 نقط�ة ع�ن غريم�ه وجاره 

يونايتد صاحب املركز الخامس، 

وه�و بحاج�ة لف�وز واحد من 

مبارياته األربع األخرية لضمان 

تأهله إىل املسابقة القارية األهم 

املوسم املقبل.

ع�ىل  اإلبق�اء  ح�ال  يف  ولك�ن 

ملوس�م  تقليص�ه  أو  اإليق�اف 

املركز  واحد، سيتأه�ل صاحب 

دوري  إىل  تلقائي�اً  الخام�س 

األبطال املوسم املقبل.

وأبدى امل�درب االسباني للفريق 

جوسي�ب غوارديوال االحد ثقته 

بتجنب فريق�ه العقوبة: »نحن 

مستعدون، لدي ثقة كبرية بأّنه 

سيسمح لنا باملشاركة يف دوري 

األبط�ال، ألنن�ا نري�د أن نكون 

ع�ىل أرض امللعب خ�لل هذين 

العامني«.

ومهم�ا ك�ان الق�رار، فإنه لن 

يمن�ع سيتي الباح�ث عن لقبه 

دوري  يف  التاري�خ  يف  األول 

األبط�ال من مواصلة مش�واره 

يف املوسم الحايل من املس�ابقة، 

وهو فاز 2-1 خارج الديار عىل 

ري�ال مدري�د اإلسبان�ي »ملك« 

البطولة املت�وج بلقبها 13 مرة 

يف ذهاب الدور ثمن النهائي«.

بي�ب  أك�د  ساب�ق  وق�ت  ويف 

سيت�ي،  م�درب  جواردي�وال، 

جاهزي�ة فريقه للمش�اركة يف 

البطولة القارية، املوسم املقبل.

اإلسبان�ي،  امل�درب  وق�ال 

»نح�ن  صحف�ي  مؤتم�ر  يف 

جاه�زون.. تحدوني ثقة كبرية 

باملش�اركة يف  لن�ا  الس�ماح  يف 

دوري األبطال«.

وإذا ل�م ُيقبل طعن مانشس�رت 

سيت�ي، سيش�ارك ب�دال منه يف 

دوري األبط�ال، صاح�ب املركز 

الذي  الربيمريليج،  الخام�س يف 

يحت�ل الفري�ق وصافت�ه حاليا 

خلف ليفربول البطل.

غدًا.. محكمة »كاس« تحسم مصير مانشستر سيتي في المشاركة االوربية

ريال مدريد يفتقد 
مارسيلو بسبب 

اإلصابة 
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غوارديوال يخطط لحرمان ليفربول من ضم ألكانتارا

كش�ف تقري�ر صحف�ي إسباني ع�ن تطور جديد بش�أن 
مستقبل األرجنتيني الوتارو مارتينيز، مهاجم إنرت ميلن، 

خلل املوسم املقبل.
ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو«، فإنَّ برشلونة تلقى 
دفع�ة قوية يف الصفق�ة، بعد أن تخىل إن�رت ميلن عن 21 

مليون يورو من األموال املطلوبة لحسم الصفقة.
كان النرياتزوري يتمسك بالحصول عىل 111 مليون يورو 

قيمة الرشط الجزائي، الذي انتهى يف 7 تموز الجاري.
لكن مع انتهاء صلحية هذا البند وتراجع مستوى الوتارو 
وعدم إحرازه أي هدف يف آخر 5 مباريات، باإلضافة إلهدار 
ركلة جزاء أمام بولونيا، اضطر إنرت لطلب 90 مليون يورو 

فقط نظري بيع مارتينيز.
وذك�رت الصحيف�ة أن برشلون�ة ينتظ�ر تح�رك آخر من 
الوت�ارو، للضغ�ط عىل إن�رت ميلن مج�دًدا خ�لل الفرتة 
املقبلة، من أجل املوافقة عىل خوض مفاوضات انتقاله إىل 

قلعة الكامب نو.

انتر يقلل من سعر الوتارو مارتينيز

ب�ات فري�ق مانشس�رت يونايت�د، مه�دًدا 
بخس�ارة صفق�ة مميزة، خ�لل املريكاتو 
»ذا  لصحيف�ة  املقبل.ووفًق�ا  الصيف�ي 
صن« الربيطانية، ف�إنَّ نيوكاسل يونايتد، 
انض�م بقوة إىل سب�اق التعاقد مع اإليطايل 

فيدريكو كييزا، جناح فيورنتينا.
وأش�ارت إىل أنَّ نيوكاس�ل ع�ىل استع�داد 
لحس�م صفقة كييزا مقاب�ل 53.7 مليون 
إسرتليني.وأوضحت أنًّ مانشس�رت يونايتد 
بات مهدًدا بخسارة اللعب، الذي استهدف 
ضم�ه كبديل منخف�ض التكلف�ة يف مركز 
الجن�اح، لجادون سانش�و نج�م بوروسيا 
أن  التقاري�ر،  بع�ض  دورتموند.وزعم�ت 
دورتمون�د يطل�ب 100 ملي�ون إسرتليني 

عىل األقل، للستغناء عن خدمات سانش�و 
للش�ياطني الحمر.وسبق أن ذكرت تقارير 
أن يوفنتوس أيًضا يريد ضم كييزا، لكن من 

خلل صفقة تبادلية مع فيورنتينا.

نيوكاسل يصارع 
اليونايتد في صفقة كييزا

كش�ف تقري�ر صحفي إيط�ايل، أن مس�تقبل أنطونيو 
كونت�ي يف مقعد القيادة الفنية إلنرت ميلن، ال يزال غري 
مس�تقر.ووفًقا لصحيفة »توتو سبورت«، فإن كونتي 
ق�د يلجأ للرحي�ل عن إنرت مي�لن، إذا لم تدعم�ه إدارة 

النرياتزوري بشكل قوي يف املريكاتو الصيفي املقبل.
وأش�ارت إىل أن إنرت ميلن يض�ع ماسيمليانو أليجري، 
املدرب الس�ابق مليلن ويوفنتوس، يف مقدمة اختياراته 
الستب�دال كونتي.وأوضح�ت أن أليجري حت�ى اآلن لم 
يتول قيادة أي فري�ق، منذ إقالته من تدريب يوفنتوس 

يف املوسم املايض.
وذك�رت أن العلق�ة القوي�ة ب�ني أليج�ري وجوزيب�ي 
ماروت�ا املدير التنفيذي إلنرت ميلن، منذ أن عمل مًعا يف 

يوفنتوس، ستلعب دوًرا يف حسم الصفقة.

إنتر ميالن يحدد أليجري بديال لكونتي

أقرّت رابط�ة ال�دوري اإلنكليزي لك�رة القدم 
بح�دوث أخط�اء يف ق�رارات تقنية مس�اعدة 
التحكي�م بالفيديو »يف أيه آر« يف ثلث مباريات 
يف ظل تصاعد مس�توى االحباط من استخدام 

هذه التكنولوجيا يف الربيمريليغ.
وحصل مانشسرت يونايتد عىل ركلة جزاء خلل 
فوزه عىل أستون في�ل )3-صفر( سجل منها 
الربتغايل برونو فرناندي�ش الهدف االفتتاحي. 
اخرتق العب وسط سبورتينغ السابق منطقة 
الج�زاء قبل ارتطامه باملدافع إزري كونس�ا يف 

عرقلة غري واضحة.
وقال دين سميث مدرب أستون فيل »يمكنني 
تفهم خطأ جون )م�وس، حكم املباراة(، لكن 
ال أع�رف إىل ماذا ك�ان ينظر ال��VAR. لديهم 
شاشة ويمكنهم النظر إليها، لكنهم لم يكلفوا 

أنفس�هم عن�اء ذلك.. ملس�ة فرناندي�ش األوىل 
كان�ت عىل الك�رة والثاني�ة عىل قصب�ة إزري 

كونسا«.
م�درب  موريني�و  جوزي�ه  الربتغ�ايل  وص�ب 
توتنهام غضب�ه عىل الحكام، لعدم احتس�اب 
ركلة جزاء ملهاجم�ه الدويل هاري كاين مطلع 
املب�اراة الت�ي حق�ق فيه�ا تع�ادال مخيبا مع 
بورنم�وث املتواضع.وق�ال مدرب مانشس�رت 
يونايتد وتش�يليس الس�ابق »الجميع يف العالم 
يعرف أنها كانت ركلة ج�زاء. الجميع، وأعني 
الجمي�ع.. اللعبون يش�عرون بالقرارات، كما 
نحن نش�عر بها عىل مقاعد الب�دالء.. تعرفون 
متى كان�ت اللحظة األهم يف املب�اراة، وال أريد 

قول املزيد ألن الجميع يعرف«.
وسّدد جايمس وارد-براوس ركلة جزاء جدلية 

لساوثمبتون يف عارضة إيفرتون قبل تعادلهما 
1-1. ق�ال م�درب إيفرت�ون االيط�ايل كارل�و 
أنش�يلوتي »أداء الحكم كان مثل فريقي، ليس 

جيدا بما يكفي«.
وأكدت رابطة الدوري لشبكة »بي بي يس« بأن 
يونايتد وساوثمبتون لم يستحقا ركلة الجزاء 
فيما ك�ان يجب منح كاين ركل�ة لعرقلته من 

قبل النرويجي جوشوا كينغ.
واقرتح األسرتايل الدويل السابق تيم كايهل الذي 
يعمل محلل تلفزيوني�ا، أن يكون العب سابق 
إىل جان�ب حكام الفيديو »أعتق�د أن هذا األمر 
سيس�اعدهم، لفهم التحركات. عندما يرتمي 
العب لرشاء ركلة جزاء يمكنك الشعور باألمر. 
يتعني تواجد العب لتقديم النصح بشأن حركة 

اللعب«.

»VAR»رابطة الدوري اإلنكليزي تقّر بأخطاء الـ

تح�دث الس�ويدي زالت�ان إبراهيموفيتش، نجم 
ميلن، عن مس�تقبله مجدًدا مع الروسونريي يف 

املوسم املقبل.
وكان إبراهيموفيت�ش أجرى حواًرا مع صحيفة 
»الجازيتا ديللو سب�ورت« اإليطالية وأكد خلله 
دخوله يف مش�ادة م�ع إيفان جازيدي�س، املدير 
التنفي�ذي للروسونريي، واحتمالي�ة رحيله عن 
الفريق.ورصح إبرا لشبكة »سبورت ميدياست« 
اإليطالية: »هذا ليس ميلن، كل يشء يتم بشكل 
مختلف اآلن، وأه�داف الفريق لم تعد التي كانت 

يف رأيس عن الروسونريي«.
وأض�اف: »أري�د رؤي�ة الفري�ق يقات�ل من أجل 
لقب ال�دوري اإليطايل ودوري أبط�ال أوروبا. ما 
زل�ت أستمتع باللع�ب، لكنني ال ألع�ب من أجل 

الحصول عىل عقد«.
وتابع: »ألعب للوصول إىل أهداف تحفزني، لذا ال 
أع�رف إذا كنت سأبقى الع�ام املقبل مع الفريق 

أم ال«.
وأت�م إب�را: »أتوق�ع الحص�ول عىل اتص�ال من 
جازيدي�س؟ ال أع�رف، لك�ن أحدا ل�م يتصل بي 

حتى اآلن«.

إبراهيموفيتش: قد ارحل 
عن ميالن بنهاية الموسم
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مصطلحات ادبية
يف الحياة األدبية يوجد الكثري من الطرائف التي  تستحق 
الذكر والس�يما عند كبار الكتاب املعروفني الذين لديهم 
رسعة البديهية والرد القوي ع�ى مقابلهم الذي يحاول 
التقليل من ش�أن إعمالهم األدبية والشخصية فتجدهم 
يردون ردا مزلزال كما حدث يف هذه الطرفة :عندما كتب 
الفيلس�وف األملان�ي ش�وبنهور كتابه املش�هور )العالم 
كإرادة وفكر( تلقاه القراء بفتور وعدم مباالة، وس�مع 
ش�وبنهور أحد النق�اد يطع�ن يف الكتاب أمام�ه، فقال 
ل�ه:إن هذه الكتب مثلها مثل امل�رآة، إذا نظر فيها حمار 
ف�ا يتوقع أن ي�رى وجه م�اك! وعندها انس�حب ذلك 
الش�خص من املكان بعد ان وجد ان ال�رد الذي تلقاه قد 

أحرجه أمام الجميع .

طرائف من التراث 

البنيوية التكوينية
تأسس�ت البنيوية التكوينية كمنهج نقدي ماركيس يس�تهدف 
تفس�ري كل إنتاج إنس�اني، يف إعتماد عى تحليل البنيات عى يد 
الناقد الفرنيس الروماني األصل لوسيان غولدمان 1913 /1970 
وف�ق تص�ور فكري وفلس�في يؤمن بوج�ود تأث�ري للمعطيات 
اإلجتماعي�ة يف الواق�ع ع�ى اإلنت�اج األدبي وم�ن ضمنه جنس 
الرواي�ة الت�ي إهت�م بها يف هذا اإلط�ار النظري لي�س فقط هذا 
الناقد الذي نحن بصدده بل وأس�تاذه لوكاش أيضاً الذي س�اهم 
يف تشكيل رؤية العالم بعد دراساته املتعددة للواقعية وخصوصا 
فيما يتعلق بأعمال والرت س�كوت وربط رؤيته الفكرية بتصور 
عن التاريخ بدأ يتشكل يف أوروبا تحت تأثري فلسفة هيغل، وكذا 
تنبيه�ه إىل رضورة إحتياط الناقد من الوق�وع يف الخطأ الفادح 
الذي ينش�أ عن النظرة امليكانيكية يف تفس�ري أعم�ال الروائيني، 
اعتماداً ع�ى انتماأتهم اإلجتماعية، يقول يف معرض حديثه عن 

8الروائي الفرنيس بلزاك.
الثقافـي

أياد خضيرالشمري..وظيفة السارد!!

ثقافة

القلق املعريف ، كثرياً مايربك خطو الباحث عن ماهيات تكوين الخطاب الجمايل، 
واساس�يات اش�تغاله الكاش�فة عن مضامني تأثريية يف الوجدانية العامة، تلك 
مهم�ة ال تقبل القس�مة مع مهم�ة ثقافية جمالي�ة ثانية، لكنن�ا نجد ثمة من 
يقتحم املعارف محاوالً االمساك بأكثر من ايضاح وتكوين، ومهمة، تثقل كاهل 
وعيه لكنه يرص بعناد عى التميز ، واثبات القدرات البنائية الرسدية والش�عرية، 
والنق�د بوصفه كش�فاً تحليلياً يتوجب من خاله االنتماء اىل مدرس�ة نقدية او 

الجمع بني مدارس ومكونات كثرية.
 هن�اك حكاية قديم�ة، تقول ، وعن عم�د، ان الناقد مجرب جمايل فاش�ل، كان 
يرغب ان يكون ش�اعراً، فما سمح له بدخول وادي عبقر، واراد ان يكون ساردا 
فما اعطته املوج�ودات الرسدية فرصة انتماء، فح�اول توظيف معارفه ليكون 
ضمن دائرة الش�ارح للتلق�ي واملعرف باملنجز، ولكن تلك االش�ارة الغتها الكثري 
من املهمات التي اضطلعت بها املعارف، فقدمت نقاداً، يقدمون انفس�هم ضمن 
اجناس كتابية اخرى، ومنهم الس�ارد  اياد خضري الشمري الذي ولج  محرتفات 
النقد، او مايمكن ان نسميه املتابعات االشارية النقدية، دون احساس باالرتباك 

، او االنزياح صوب مهمة دون صويحبتها.
 تنتم�ي رسديات الش�مري بمجمله�ا اىل خط�اب االرث االجتماعي والس�يايس 
اليوم�ي، ش�خوص مأزومة، تعيش بحث�اً ازلياً ع�ن خاص، لكنه�ا ماتلبث أن 
تصط�دم بمؤث�رات تعويقي�ة خط�رة، يح�اول الش�مري اعطائها لب�اس الثيم 
القصدية املساعدة، من اجل الوصول اىل الرسالة املعرفية العامة والذي يجد من 
الرضورة ايصالها، وجعلها معلماً داللياً قادراً عى ولوج العقل الجمعي والبقاء 

كمكون ارثي، كاشف عن ماهيات الخطاب الفكري واالجتماعي.
 تعرب لغة الشمري حدود اليباس لتقدم مؤامة بني ماهو سائد يومي وماهو ات 

من عمق الشعرية الرسدية، يرسم مشاهده بدقة 
الراغب بالوق�وف عند قمة جب�ل التميز، ولكنه 
وتحت س�يطرة رغب�ات الناق�د ، يع�اود الخلق 
املعريف الذي يريد االقرتاب من املنجز االخر، وتلك 
واح�دة من اهم معوق�ات العمل ال�رسدي الذي  

يطمح بأن ينتمي اىل غري وجوده.
 يف نقديات اياد الشمري ، الكثري من االنطباعية، 
التي تج�د ان النص املقروء يج�ب ان يقع تحت 
مطرقة، الوضوح والقبول، والحبكات البسيطة 
الغايات، واللغة التي يسميها سلسة ، مع توافر 
ش�خوص ال يقف�ون ف�وق قمم ابراج التس�مح 

لهم بالنزول وممارس�ة الحياة، تل�ك واحدة من اهم 
مميزات االنطباع املعريف.

 يرفض بش�دة الخروج عن ضوابطه، وال يس�مح لغري الذائقة التحكم بهمومه 
االيضاحي�ة النقدية ، قد يحاول أياد خض�ري، التمرد عى هذا املنطق ، فنراه يقرأ 
نص�اً بدق�ة توضيحية تقف عند ضفاف مدرس�ة م�ا دون رغب�ة يف ولوجها، ال 
يسمح السارد لشخوصه اجتياز الواقع، ويعد هذا امراً غري مرغوب فيه، ويمكن 

ان يقال انه يشبه املستحيل.
 يف لحظات رسدية، يس�تغل الس�ارد مفاهيم النقد محاوالً تطبيقها عى مرسود 
يش�تغل عليه، لكنه يشعر بأستحالة تطويع الرسد اىل رغبات النقد، ثمة عفوية 
كتابية تس�يطر عى الكاتْب، التس�مح ل�ه بأخذها اىل غري غاياتها وس�حريتها، 
الرسديات ب�كل تصانيفها، ترف�ض الوصاية النقدية، وتعتربه�ا مجرد متابعة 
تعريفي�ة، حت�ى وان كانت ص�ادرة من اعظم امل�دارس النقدي�ة واهمها، يظل 
النق�د التطبيقى ماحقاً اليمكن�ه الفكاك من الجمالي�ات، وال الجمالية بقادرة 
ع�ى مخاصم�ة النقد والفرار منه، هي رفقة كونية، تعمد إياد  خضريالش�مري  
، الجم�ع بينهما، ولكنه يقف عند منتصف اللوحة تماماً، يريد ان يكون س�ارداً 
متمكن�اً، وه�و يتواف�ر عى مثل ه�ذه القدرة االكتش�افية والتفحصي�ة، ويريد 
االس�هام يف رفد النقدية العراقية املتعثرة، بما يس�اعدها عى الوقوف ، والتميز، 
وتأسيس منهج نقدي عراقي خالص، وان كان االمر يشبه املستحيل، الن الكثري 
عم�ل عى مث�ل هذه الخصيصة منذ نص�ف قرن، لكنه فش�ل.. مادامت النقدية 
العراقي�ة تعتم�د بكلها عى املنجز النقدي والتفس�ريي االتي من االخر، يس�عى 
الشمري، وهو االكثر اسهاماً يف مسابقات عراقية وعربية، اىل ان يعرف بوجوده، 

وهذه ميزة مهمة، رشط ان التكون همه االساس، وفعله القصدي االول.

شوقي كريم حسن 

شخصياتها مأزومة تنتمي الى ما بعد الواقعية 

»فاليوم عشرة« تكشف عن قضية االنسحاب من الموصل وتسليمها لمجرمي داعش 
المراقب العراقي /القسم الثقايف...

يرى الناقد حمدي العطار 
ان ال��روايئ خض��ر فلي��ح 
الزيدي يقدم ش��خصيات 
م��ا  اىل  تنتم��ي  مأزوم��ة 
بع��د الواقعي��ة يف رواية 
ع��رة« التي  »فالي��وم 
قضي��ة  ع��ن  تكش������ف 
االنس��حاب م��ن الموصل 
لمجرم��ي  وتس��ليم����ها 

داعش 

وق�ال العط�ار يف ق�راءة خ�ص به�ا 
)املراق�ب العراق�ي(: يح�ق للروائيني 
وه�م يعيش�ون يف بيئة غ�ري معقولة 
وال يتحكم فيه�ا العقل واملنطق، وما 
يحصل بالواق�ع – خاصة يف العراق- 
م�ن أمور غ�ري واقعي�ة واس�تثنائية 
رسدي�ة  اىل  تحت�اج  البيئ�ة  فه�ذه 
اس�تثنائية ،ال يك�ون فيه�ا التوفيق 
والف�وز والن�رص لبطل الرواي�ة ! وال 
يع�د البطل النم�وذج القاب�ل للتقليد 
واملحاكاة! فقد يك�ون البطل مخادع 
ويتعاطى املخ�درات ومدمن او حتى 
خائن ومجرم وكلها ألناس يعيش�ون 
بيننا ونتعامل معه�م! وليس وظيفة 
الروائي ان يضل�ل القارئ بمخرجات 
)الواقعية الكاس�يكية( او )الواقعية 
الحديث�ة( وحتى )الواقعي�ة الرمزية 
( لارتق�اء بالواق�ع امل�زري عى أمل 
تف�اؤل س�اذج ب�إن الخ�ري الب�د ان 

ينترص!.
واض�اف: لق�د خضع بع�ض الكتاب 
اىل الواقعي�ة االش�رتاكية زمنا طويا 
وقدم�وا روايات تدعو فع�ا للتفاؤل 
وصدقهم الناس، ولكن جاءت النتائج 
ع�ى عكس م�ا اقتنع�وا ب�ه وفقدوا 
االيم�ان بالتغيري نح�و االفضل!وبدال 
م�ن التفاؤل كان الفش�ل واالحباط ، 
وقد عرب الروائي الفلس�طيني »جميل 
الس�لحوت«  الذي فقد وطنه ويشعر 
بالغرب�ة اينما يكون حت�ى لو كان يف 
فلس�طني عرب عن م�ا بع�د الواقعية 

برواية )الخارصة الرخوة( .
  وتاب�ع : ان أدب�اء أمري�كا وأورب�ا  
الجزئي�ة وغ�ادروا  اس�توعبوا ه�ذه 
محط�ات الواقعي�ة بكافة أش�كالها 
واس�تبدلوها بمفهوم ما بعد الحداثة 
يشء  )كل  معادل�ة  غ�ريت  الت�ي   ،
صحي�ح ه�و املفي�د( فأصبح�ت ما 
بع�د الحداث�ة )كل يشء مفي�د ه�و 
الصحيح( وأن العالم ليس ثابتا مهما 
حاولت الرسديات الكربى)االشرتاكية 
اثب�ات    ) والرأس�مالية واالس�امية 
ذلك فالعالم ال يتوق�ف ابدأ واالنظمة 
االقتصادي�ة واالجتماعي�ة متط�ورة 
التحك�م فيه�ا ،ولك�ي  ، وال يمك�ن 
يكتبوا روايات تع�رب عن هذا املفهوم 
،تم خلق امكنة وهمي�ة يطلق عليها 
)مجتم�ع العفوي�ة( ومعرفة النفس 
البرشي�ة باالعتماد عى )علم التحليل 
النفيس( واالهتمام بحقوق االنس�ان 
وحري�ة التعب�ري واملعتقد م�ن خال 

)الش�عور بالتحرر الف�ردي( وكانت 
رواي�ات »ميش�يل بوت�ور )املتحرك( 
و)املرتدة( قد ع�ربت بصدق عن هذا 
املفه�وم/ »اندري�ه بريت�ون«  ينتقد 
بش�دة املوقف الواقع�ي ويعده )عدو 
لكل تقدم فكري( قائا:- اني اكرهه 
ألن�ه مصنوع م�ن االعت�دال والحقد 
الش�خصيات  ت�أكل  وأن  واالكتف�اء 
نفس�ها. ودعا اىل )قتل الحبكة( وهو 
يش�جع الروائي ان يكت�ب من ذاكرة 
ثقافية ومعرفية وعاطفية ووجدانية 
، والرواية عنده ليس�ت )مجرد سجل 

اجتماعي راسب يف الواقعية(.
واش�ار اىل ان الروائ�ي خض�ري فليح 
روايات�ه  ش�خصيات  ق�دم  الزي�دي 
وفق ه�ذا التصور يف جمي�ع  اعماله  
)فن�دق كريس�تال، واملدع�و ص�دام 
فرح�ان، وامللك يف بجامت�ه( كما هي 
ش�خصيات روايته موض�وع القراءة 
)فالي�وم عرشة( ومن العن�وان الذي 

يدع�و اىل اليأس من خ�ال النوم عرب 
تناول حبوب ش�ديدة الق�وة )فاليوم 
عرشة( ب�دال من الدعوة اىل النش�اط 
بالعتبة  والرياضة واالنفتاح يصدمنا 
الثاني�ة التي قد تمث�ل اغرب اهداء اىل 
مدينت�ه بغداد ) من العق�ل أن أصبح 
مجنون�ا وأنا أس�ري يف ش�وارع بغداد 
اآلن( ق�د يؤخذ البعض ع�ى الروائي 
س�وداويته ونظرته التش�اؤمية التي 
تع�رب عن الي�أس لكني كأني اس�مع 
رده )اعطوني سببا واحد للتفاؤل(!«.

واوض�ح ان حج�ي مف�ردة ش�اعت 
حت�ى  فاي�رويس  بش�كل  وانت�رشت 
وصل�ت إىل ش�ارع الس�عدون معقل 
ب�زوغ  أول  وم�ع  الزائل�ة..  املدني�ة 
لتصب�ح  الش�يب  لخص�ات  مبك�ر 
بمثاب�ة الهوية املوح�دة، ورغم البعد 
الجغ�رايف ع�ن الحرم املك�ي أصبحت 
دالل�ة عراقية يف التخاط�ب«ص44 ، 
يف مرحل�ة النظام الس�ابق كان كلمة 
)زاير( – ويقصد بها من يزور النجف 
وكرب�اء- ه�ي املتداول�ة يف الجنوب 
وعن�د الطبقات الفقرية التي ال يتملك 
تكالي�ف )الحج( دائم�ا الحديث عرب 
الش�خصية ) س�ام محمد عب�د الله 
الوايف( مع نفس�ها وهو شقيق )بطل 
االنس�حاب من املوصل( وس�قوطها 
)العقي�د غس�ان( )ع�ى الرئي�س أن 
يضع يف كفتي امليزان مجمل الخسائر 
املرتاكمة م�ن جهة واألرباح يف الجهة 
الكف�ة  س�تكون  األخرى..بالتأكي�د  

األوىل هي الراجحة(
وم�ى اىل الق�ول : ق�د يك�ون م�ن 
الروائ�ي ه�و ع�ن  املمك�ن الح�دث 
املايض، بعد م�رور زمن طويل، تفقد 
االحداث س�خونتها، ويرحل اصحاب 
الح�دث، وتنكش�ف بع�ض االرسار، 
لكن السارد سوف يحدثنا عن الجرح 
قبل ان يندمل، واي حديث رصيح با 
اع�ذار وال مماحكات حول االس�باب 
»ان�ا س�ام ال�وايف، أن�ا األخ األصغر 

للعقيد،  بطل االنسحاب األكرب..جئت 
إىل بغداد يف ي�وم 14 حزيران من عام 
2014..جئ�ت بع�د س�قوط املوص�ل 
ومدن أخ�رى مبارشة عى ي�د برابرة 
جدد« وهذه ليس�ت الرسدية الوحيدة 
للروائي )خضري فلي�ح الزيدي( يعود 
فيه�ا البط�ل م�ن خ�ارج الع�راق اىل 
بغداد، ففي رواية )فندق ( يعود ايضا 
البطل من املانيا اىل بغداد بعد انفجار 
ش�ارع املتنب�ي! هنا س�الم يعود من 
كن�دا اىل بغداد لتصوي�ر فيلم وثائقي 

لوكالة جوو الفرنسية.
وختم : منذ بداية الرواية يس�تعرض 
الرواية)العقيد  ش�خصيات  الروائ�ي 
غس�ان، أب�و الع�وف، أي�وب االب�رت، 
أصي�ل يوس�ف، دكت�ور ناع�م، جاد 
الله- الكن�دي من اص�ول صومالية، 
س�ليمة حنظل وابنتها سايل( واحيانا 
اس�ماء تمث�ل الواق�ع مث�ل )خالتي 
هزيم�ة( كث�ريا م�ن نس�مي خ�اف 
الواق�ع )انتص�ار – فرح – س�عيد – 
ثائر( لكن الروائي يرى حتى االسماء  
املزيف�ة علينا التخلص منها كي تعرب 
ع�ن الواقع الحقيقي ان تكون ممثلة 
هزيم�ة  »خالت�ي   ! الح�ايل  للوض�ع 
ولدت وعاشت يتيمة، ولدت من رحم 
الهزائ�م،ال من أب رشعي لها »ص47 
فص�ل  ل�كل  اخ�رى   وش�خصيات 
ش�خصية تظه�ر وتختفي بأس�ماء 
رصيحة ومناص�ب حكومية وحزبية 

ودينية معروفة.

خضير فليح الزيديحمدي العطار

  كاَن، تقريًبا، يبدُِّد الوقَت 

  رسَم إناًء 

  رسَم زهرًة يف اإلناء 

  وطلَع عطٌر من الورقة، 

  رسَم كوَب ماء 

  رشَب رشفًة 

  وسقى الزهرة، 

  رسَم غرفًة 

  وضَع يف الغرفِة رسيرًا 

  ونام 

  ... وحنَي استفاَق 

  رسَم بحرًا 

  بحرًا عميًقا 

  وَغِرَق. 

حياة 

»سيدات القمر« مشاعر الحب والفقدان داخل أسرة واحدة
املراقب العراقي/ متابعة...

قالت رئيسة لجنة تحكيم »املان بوكر« الربيطانية بيتاني 
هيوز، إن رواية » سيدات القمر« للكاتبة الروائية العمانية 
جوخة الحارثي) 41عاما(  أظهرت “فنا حساسا وجوانب 
مقلق�ة من تاريخن�ا املش�رتك”.مضيفة« أن “األس�لوب 

يقاوم بمهارة العبارات  »
  وإث�ر ف�وز الروائي�ة العماني�ة جوخة الحارث�ي بجائزة 
“انرتناش�يونال م�ان بوك�ر” الربيطاني�ة املرموق�ة، عن 
روايتها سيدات القمر. اخذت الوكاالت والصحف وقنوات 
ووس�ائط االخب�ار العربي�ة والعاملية تخ�وض يف عروض 
وتحلي�ات ترتى بدهش�ة الباح�ث عن اكتش�اف جوانب 
مهمة تجيل بعضا من تجربة الحارثي لتيضء س�طورا يف 
مسار التجربة العمانية والعربية الجديدة يف حداثة كتابة 
الرواية كعامة يف الراهن تيش بأشكال واجيال وتجارب يف 

الظل او الهامش.
و تتحدث الرواية عن مرحلة مهمة من تاريخ ُعمان.

وه�ي املرة األوىل الت�ي تفوز فيه�ا كاتبة عربي�ة بجائزة 
تنافس�ت عليها ه�ذا العام س�تة أعمال ص�ادرة بلغاتها 
األصلية وُترجمت اىل اللغة اإلنجليزية،لتصدر يف بريطانيا.
وحصلت جوخة الحارثي عى قيمة الجائزة وهي 60 ألف 
دوالر بالتشارك مع املرتجمة األمريكية مارلني بوث، التي 
ترجم�ت رواية “س�يدات القمر” اىل االنجليزي�ة بعنوان« 

اجرام سماوية »

واص�درت االكاديمي�ة العماني�ة جوخة محم�د الحارثي 
التي درس�ت الشعر العربي الكاس�يكي يف جامعة إدنربة 
باس�تكلندا. وتعم�ل حاليا اس�تاذة يف جامعة الس�لطان 
قابوس بالعاصمة العمانية مسقط. عددا من املجموعات 
القصصية من بينها »صبي عى الس�طح« وثاث روايات 

بالعربي�ة 

وكتاب�ا لألطف�ال وكانت اح�دى رواياتها ق�د حازت عى 
جائزة الشارقة لابداع العربي) االصدار األول(

وكان�ت الكاتب�ة العماني�ة، 41 عاما، فاقت 5 منافس�ني 
الت�ي تضمن�ت  للجائ�زة،  القص�رية  القائم�ة  ضمته�م 
مشاركات من فرنسا وأملانيا وبولندا وكولومبيا وتشييل.

وتحكي رواية “سيدات القمر” قصة ثاث اخوات تواجهن 
تغي�ريات تح�دث يف املجتم�ع العمان�ي وكي�ف تتعاملت 

عائلتهن مع تبدالت كتلك.
وقال�ت لجن�ة تحكي�م الجائ�زة يف حيثي�ات قراره�ا، إن 
الرواية امتازت ب “نظرة ثاقبة خيالية وغنية وش�اعرية 
يف مجتمع يمر بمرحل�ة انتقالية، ويف حياة كانت مخفية 

يف السابق”.
و يف قرية “العوايف” يف س�لطنة عم�ان، حيث تواجه ثاث 
ش�قيقات: مايا، الت�ي تزوجت من عبد الله بعد مش�اكل 
كثرية، وأس�ماء، الت�ي تزوجت فقط كواج�ب اجتماعي، 
وخول�ة، الت�ي تنتظر حبيبها ال�ذي هاج�ر إىل كندا.تدور 
اح�داث وزم�كان الرواي�ة. لتعك�س قصص الش�قيقات 
الث�اث تطور عمان من التقليدي�ة يف مجتمع يمتلك الرق 

إىل حداثة معقدة.
وكان محكم�ون يف بي�ان تقييمهم لس�مات م�ا تضمنته 
الرواي�ة اك�دوا “إن الرواي�ة منظمة ومبني�ة بأناقة وهي 
تحك�ي عن فرتة زمنية يف عمان من خال مش�اعر الحب 

والفقدان داخل أرسة واحدة”.

محتوى كتاب

اصدار

املراقب العراقي/ 
عن مركز املعارف للدراسات الثقافيَّة 
ص�در كت�اب الح�رب ع�ى الحجاب 
وهو يتحدث عن الترشيع اإلس�امّي 
الذي حفظ الحقوق املعنويَّة واملاّديَّة 

للمرأة
ه�ذا الكت�اب، ه�و حلق�ة م�ن ه�ذا 
الواقع اإلشكايلّ من النواحي الفكريَّة 
والثقافيَّة والحقوقيَّ�ة، حيث يتناول 
تعام�ل  كي�ف  والتحلي�ل  بالع�رض 
اآلخرون م�ن الغربيِّني واملس�تغربني 
ة  م�ع أحد الواجبات الرئيس�ة الخاصَّ
بعّفته�ا  ترتب�ط  -والت�ي  بامل�رأة، 
وخصوصّياتها كأنثى- وهي الحجاب 
التي�ارات  حّول�ت  والت�ي  والس�رت، 
الفكرية الغربية وغريها من املثقفني 
املس�تغربني من قضيَّة حج�اب املرأة 
املس�لمة وس�رتها إىل قضيَّة رأي عام 
ترتب�ط بالحّريَّ�ات، وتتع�ارض م�ع 

أنظمة املؤّسسات الرتبويَّة وغريها.

إن ه�ذا الكت�اب ق�د اعتم�د العرض 
والتحلي�ل، ول�م يدخل يف املناقش�ات 
النقديَّ�ة املب�ارشة، حت�ى ال يخ�رج 
الكت�اب عن هدفه املحّدد، وإّنما ذلك، 

كي يفتح الباب أمام الجميع للتصدّي 
وال�رّد والنق�د ع�ى كل م�ا أثري حول 
حج�اب املرأة يف أبع�اده املختلفة إنها 

دعوة مفتوحة، والله ويل التوفيق.

»الحرب على الحجاب« يكشف سوء تعامل الغربيِّين مع المرأة

يف حرضة الصمت طياً رحت أخترُص

بع��د املسافاِت يف وجٍد وأعتص���ُر 

أملي��ُت في���ِك حروف��اً لسُت أبخل�ها 

عى امتداد جروحي وهي تعت�ذُر

بغ��داُد مذ كنُت طف�اً كنِت منشدتي

وحياً من الشعر ما أربو وأتَّ������زُر
قد ات�كأُت عى تأريخ��ِك ج���������ذالً

فما ضوى يفَّ عرق منك ين����بزُر

أرسفُت ُحلْمَي ما أوقدُت يف َخلَدي

من ج�ذوٍة للمن�ى ما ك�ان يستِع��ُر

من�ذ اعت�اء ني�اط القل��ب ص��ادحًة 

حت�ى اتق��اِد لي��اٍل عاثه��ا َسَم����ُر
من�ِك اصطفيُت خي��االً قد سم�ا أَلقاً

وس��اَسني وجع��اً بال�روِح ينتش�ُر

أضحى بمكن��ون ه��ذا الوج��د متِشح�اً 

ت��اُه الخ���وف والخط��ُر ممل�وءًة كفَّ

أحبو حثي�ثاً اىل م��ا حيث يأخ�ذني

فيك النزيف وقد حاَرْت بِه الفَكُر

فم��ا حجْج�ُت س��وى للم���وِت م�ؤتزراً 

وم�ا ُهدي�ت س��وى للصب��ر أعتم��ُر

حتى ك�أنَي أسع�ى إذ ج�رْت قدم�ي

بي���َن املن���ايا إذا م��اراغني ق����َدُر

حت��ى ُنِكئُت لج�رٍح كان مندم��اً 

وأهِرق الدمُّ من – أوداجِه - الَعِطُر

فأمطرَْت ُسْحُب صيٍف َفْيَض واِبلها

غيض�اً لتّنوره�ا م��ا أن�زل املط������ُر
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

إّياك ومصادقة األحمق فإّنه يريد أن ينفعك فيضّرك.
ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثالث: في نكبته وغيبته ووفاته.
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حيث  من  الخمسينات  فرتة  يف  العراق  ازدهرت 
واالقتصادي  واالجتماعي  الفكري  التقدم 
والحضارية  والفنية  الثقافية  واالنجازات 
والتسامح الديني واالجتماعي والثقايف والسيايس 
وبداية  العسكرية  املؤسسة  وتوسع  جهة،  من 

صعودها اىل السلطة من جهة اخرى.
والعواصف  الخمسينيات  فرتة  قرص  من  وبالرغم 
آنذاك  العراق  بها، فقد شهد  التي مرت  السياسية 

فرتة من املمكن ان نطلق عليها فرتة التغيريات

يف  ومختلفة  عديدة  ابداعية  بانجازات  حفلت   
الفكر والعلم واألدب واملوسيقى والشعر والفنون 
التشكيلية، وتميزت بالثراء والكثافة واالبداع وكان 
تأثريها عاما وشامال عىل مجمل عملية التحديث 
يف العراق.غري ان أهم ما يميز تلك الفرتة هو تطلع 
نحو  وحماستهم  النامية  الوسطى  الطبقة  رواد 
التطوير والتغيري والحداثة، يدفعهم شعور داخيل 
االكثرية  ان  رغم  الحدود،  وتجاوز  واالبداع  للخلق 
ليست  اقتصادية  ظروف  يف  تعيش  كانت  منهم 

سهلة.
ومذاهب  حركات  العراق  يف  ظهرت 
األدب  مجال  يف  ريادية  وتيارات 
فردية  حرية  مع  والفنون  والثقافة 
ظهرت  جماعية،  ورؤى  نسبية 
مساهمات  يف  الثقايف  املستوى  عىل 
حسب  كل  العراقيون،  املثقفني 
واهتماماته،  وثقافته  اختصاصه 
منطلقني من اثارة اسئلة واشكاليات 
حديث  مدني  مجتمع  لبناء  تؤسس 
اىل  تدعو  حداثة  ارساء  اىل  يهدف 
التعددية وتعميق روح املواطنة وبث 
البرش. بني  واملساواة  التسامح  روح 

من  ينفرد  العراق  ان  من  منطلقة 
اقدم  مهد  بكونة  االخرى  الدول  بني 
تعود  التي  االنسانية  الحضارات 
وبابل  واكد  سومر  اىل  اصولها  يف 
 – العربي  الرتاث  اىل  وكذلك  واشور 
يف  ازدهر  الذي  العقالني  اإلسالمي 
علماء  ايدي  عىل  الوسيط  العرص 

الكالم والفالسفة العقالنيني.اضافة اىل انه يمتلك 
زراعية  وارايض  وفرية  ومياه  هائلة  نفطية  ثروة 
عال  مستوى  تمتلك  سكانية  ثروة  مع  متطورة، 
هذه  العملية.ان  والقدرات  والذكاء  التعليم  من 
االمكانيات واملقدرات كان من املفروض ان تساعد 
عىل بناء نظام تعددي ديمقراطي يف مجتمع متنوع 
واألقليات  والطوائف  واالديان  االثنيات  ومتعدد 
العربي  الفكر  بغداد عاصمة  العراق.أصبحت  مثل 
العرب  والفنانون  املتأدبون  يقصدها  املتحرر، 
عىل  والثورة  والتجدد  التحرر  ألنسام  املتعطشون 

القديم.أشهر الشخصيات يف فرتة الخمسينات
لشاعر العراقي الكبري الجواهر  يتسلم الجواهري 
عرش الشعر يف العراق، وبدأ ذلك الفيض من الثورة 

يف كل ميادين الفكر.
الحديث  الشعر  ثورة  املالئكة  ونازك  السيّاب  قاد 
املحدثني..  الشعراء  أسماء  وراءهما  وتألقت 
وصالح  وعاتكة  عمارة  عباس  ومليعة  البياتي 
نيازي وسواهم من الشباب.وتفّجر معهد الفنون 
حمدودي  جميل  الرسيايل  الحديث  بالفن  الجميلة 
واالنطباعي فايق حسن والتجريدي شاكر حسن، 
وشيّد جواد سليم نصب الحرية يف ساحة التحرير.
الثورية  األعمال  إبداع  يف  املرسحية  الفرق  نشطت 
محيي  الرشيف  إسطنبول  من  وجاء  والتحررية. 
الحديثة، فأحدث ثورة  املوسيقية  الدين بمؤلفاته 
يف عزف العود والتأليف املوسيقي. تمخض عن تلك 

األسماء الالمعة مثل منري بشري وسلمان شكر.
والتجديد.  بالنشاط  الثقافية  الساحة  امتلئت 
وضجت املقاهي باملناقشات الوجودية واملاركسية 

والبعثية والليربالية.. فرويد وماركس وسارتر.

لقد كتب عن ثورة 14 تموز 1958 مئات الكتب 
وآالف املقاالت والبحوث، وال زال الجدل حولها 
األمر  وهذا  وخصومها.  مؤيديها  بني  مستمراً 
طبيعي يف الثورات التي تجري تغيرياً جوهرياً يف 
املجتمع. فالثورة  الطبقية يف  العالقات  طبيعة 
الفرنسية العظمى مثالً، والتي اندلعت يف عام 
1789، لم يُحتفل بها رسمياً، لوجود خالفات 

حولها، إال بعد مرور مئة عام عىل قيامها!
إن ثورة 14 تموز أجرت تغيرياً جذرياً يف النظام 
وعىل مختلف األصعدة السياسية واالقتصادية 
طبيعة  تغيري  ذلًك  يف  بما  واالجتماعية، 
هذا  قرر  فقد  االجتماعية.  الطبقات  عالقات 
ومستقبلها،  الطبقات  بعض  مصائر  الحدث 
املايض،  تراث  من  جزءاً  بعضها  صار  بحيث 
كاإلقطاعية والكومربادورية وكان ذلك لصالح 
وحررت  أخرى،  وفئات  طبقات  وتطور  نمو 
ومن  العسكرية  األحالف  من  العراق  الثورة 
الحدث  لهذا  فإن  ولذلك  لالستعمار،  التبعية 

أنصاره وخصومه.
يتعلق  جداً  مهم  رأي  عند  هنا  وسأتوقف 
من  فهناك  للحدث،  التاريخية  باملرشوعية 
ينمو  أن  للعراق  املمكن  من  كان  بأنه  يعتقد 
ويتطور سلمياً ولو ببطء بدون ثورة 14 تموز. 
أفضل  كان  ذلك  بأن  الرأي  هذا  حملة  ويعتقد 
للعراق، ألن هذا الحدث أدخل العراق يف دوامة 
االعتقاد  وهذا  والعنف.  العسكرية  االنقالبات 
أن هناك  بل  الخصوم وحدهم،  ال يقترص عىل 
الذين  أبنائها،  من  وبعضهم  غريهم  وسطاً 
أهدافها،  تحقيق  أجل  من  وضحوا  ساندوها 
يعود  ذلك  يف  والسبب  الرأي.  هذا  يتعاطف مع 
التي بادر يف تفجريها الجيش  الثورة  إىل شكل 
ومآلها  املتذبذبة  الثورة  مسرية  وإىل  العراقي 
املخيب لآلمال بنهايتها الكارثية، وإىل الحروب 
بعد  بالعراق  لحقت  التي  والكوارث  واملحن 
هذا.  يومنا  وحتى  غدراً،  حكومتها  إسقاط 
ينفي  أن  شأنه  فمن  صح،  إن  الرأي،  وهذا 
األهمية  فمن  للثورة،  التاريخية  املرشوعية 

بمكان مناقشته.
التي  والظروف  األحداث  تطور  مجرى  إن 
أحاطت بالبالد، داخلياً وإقليميا وعاملياً، السيما 
تموز   14 ثورة  سبق  الذي  األخري  العقد  خالل 
الحاكمة  فاألقلية  املذكور.  الرأي  لصالح  ليس 
أمام  باتت تشكل حجر عثرة  آنذاك،  العراق  يف 
من  للعراًق  موضوعيا  املطلوبة  التطورات 
النواحي السياسيًة واالقتصاديًة واالجتماعية.

وسدت تلك األقلية السبل السلمية بوجه القوى 
وتحمل  التغيري  تنشد  كانت  التي  الوطنية، 
دورها  تلعب  أن  من  سلمياً،  تقدمياً  مرشوعا 
يف تطوير البلد. واستخدمت تلك األقلية العنف 

ضد أي تحرك جماهريي بما يف ذلك التحركات 
املطلبية كإرضابات العمال وتمردات الفالحني 
إىل  السلمية. وسأحاول هنا اإلشارة باختصار 

بعض مالمح تلك الفرتة.
فعىل الصعيد االقتصادي واالجتماعي، فإن أبرز 
ما يمكن مالحظته هو تعّمق التمايز الطبقي 
يف املجتمع خالل السنوات التي سبقت ثورة 14 
تموز يف كل من الريف واملدينة عىل حد سواء. 
ولكن هذا التمايز اتخذ يف الريف أبعاداً أوسع، 
وأفرز نتائج أخطر امتدت آثارها إىل املدينة، ألن 
تعاظم الفقر الذي حاق بالفالحني، دفع بمئات 
إىل  والهجرة  ديارهم  ترك  إىل  منهم  األلوف 
املدينة حاملني معهم إليها كل أوضار املجتمع 
األول يف  العامل  املتخلف. وكان  الفقري  الريفي 
اتساع عملية  الفالحني هذا قد نتج عن  إفقار 

استيالء املالكني الكبار عىل األرايض الزراعية.
لسياسة  نتيجة  املذكورة  العملية  وجرت 
مصالح  تطمني  يهمها  كان  التي  الحكومة 
النظام  أعمدة  أحد  باتوا  الذين  اإلقطاعيني 
من  الكثري  الحكومة  فرّشعت  األساسية. 
بلغ  حتى  السياسة،  تلك  لتحقيق  الترشيعات 
التفاوت ما بني ملكية املالكني لألرض الزراعية 
بلد  أي  يف  له  مثيل  ال  حداً  الفالحني،  وملكية 
مالكي  مجموع  من  فقط   %3 إن  العالم.  يف 
األرايض الزراعية يف العراق كانوا يملكون ثلثي 
. وكان هناك  الزراعية يف عام 1958.  األرايض 
ثمانية مالكني عراقيني فقط بحوزة كل واحد 

منهم أكثر من مائة ألف )100000( دونماً.
أموال  من  ُحرم  فقد  الصناعي  القطاع  أما 
وظلت  مختلفة.  بحجج  االعمار  مجلس 
معظم  تحتكر  األجنبية  االحتكارية  الرشكات 
تجارة التصدير واالسترياد حتى ثورة 14 تموز 

بالتعاون مع بعض التجار املحليني الكبار.
املايض  القرن  خمسينات  يف  البالد  شهدت  لقد 
نهوضاً وطنياً عاماً عكس نفسه يف االستعداد 
املطلبية  النضاالت  لخوض  الجماهريي 
االستقالل  نحو  القوي  والنزوع  والسياسية، 
االتفاقيات  جميع  ورفض  للعراق  الناجز 

املكبًّلة لحريته مع الدول االستعمارية. وكانت 
ذلك  وتمثل  لذلك،  مشجعة  الدولية  الظروف 
الهند  وحصول  الصينية  الثورة  انتصار  يف 
اآلسيوية  الدول  من  والعديد  واندونيسيا 
األخرى عىل استقاللها، والبدء عملياً بتصفية 
اإلرث االستعماري وتحرير املستعمرات نتيجة 
لنضال شعوبها. وعىل الصعيد اإلقليمي، نالت 
إيران  وأممت  استقاللهما،  ولبنان  سوريا 
نفطها، وسقط النظام امللكي املوايل لالستعمار 
العاملية،  السالم  حركة  وتصاعدت  مرص،  يف 
هذه  مثل  يف  االنحياز.  عدم  كتلة  وظهرت 
الظروف كانت األقلية الحاكمة يف العراق تسبح 
ضد التيار، وتسعى بكل قواها إىل ربط العراق 
باألحالف العسكرية االستعمارية. وقد حققت 
الفئة الحاكمة ذلك بانضمامها إىل حلف بغداد، 
وبذلك  الوطنية.  وقواه  بالشعب  بطشها  بعد 
فئة  باعتبارها  فأكثر  أكثر  نفسها  فضحت 

موالية لالستعمار.

الخمسينيات ..
فترة التغيير و مفترق الطرق في العراق

األعمال  رجل  مقاالت  ستحوذت   
عن  والتنقيب  التعدين  يف  الشاب 
النفط، عىل اهتمام الدولة العثمانية 
القرن العرشين، وطلبت  مع بدايات 
حالة  عن  تقريًرا  املناجم  وزارة  منه 
هنا  ومن  العراق،  يف  النفطية  اآلبار 
طريقه  كولبنكيان  كالوست  بدأ 
العالم؛  النفط يف  أقطاب  أحد  ليكون 
النفط  »رشكة  تأسيس  يف  ساهم  إذ 
كانت  والتي   ،1912 عام  الرتكية« 
شل«  دتش  »رويال  رشكة  تضم 
و»رشكة  الرتكي  الوطني  واملرصف 
إىل  باإلضافة  األملانية«  املصالح 
التي  كولبنكيان«  كالوست  »رشكة 
من   %15 نسبته  ما  عىل  استحوذت 
كانت  التي  الرتكية«  النفط  »رشكة 

مهمتها استخراج النفط العراقي. 
خطط  األوىل  العاملية  الحرب  لت  أجَّ
كالوست كولبنكيان بشأن استخراج 
حقول  من  خاصة  العراقي  النفط 
يف  رّوج  الحرب  وخالل  كركوك، 
فرنسية  لجنة  إنشاء  لفكرة  باريس 
»رشكة  دور  لتأخذ  للنفط  عامة 
ضمن  األملاني  والبنك  دتش«  رويال 
وبعد  الرتكية«،  النفط  »رشكة 
أمام  العثمانية  اإلمرباطورية  انهيار 
الحلفاء ساهم كالوست كولبنكيان 
توقيع  إىل  أدت  التي  املفاوضات  يف 
معاهدتي سيڤر ولوزان بني الحلفاء 
عام  )أب(  أغسطس  يف  وتركيا 

   .1920
اتفاقية الخط األحمر

عام  بباريس  اللقاءات  إحدى  يف 
النفط  »رشكة  رشكاء  بني   1928
كولبنكيان  كالوست  رسم  الرتكية« 
خريطة  عىل  األحمر  بالقلم  خًطا 
محدًدا  الجديدة  األوسط  الرشق 
إنكار  بند  فيها  يرسي  التي  املنطقة 
الذات بني الرشكاء، مستثنيًا من ذلك 
السيطرة  تحت  ظلت  التي  الكويت 

هذا  الذات  إنكار  وبند  الربيطانية. 
املساهمني  من  أي  بموجبه  يُمنع 
من  الرتكية«  النفط  »رشكة  يف 
مصالح  عىل  للحصول  السعي 
األرايض  يف  مستقل  بشكل  نفطية 
عامني  السابقة.بعد  العثمانية 
الرتكية  الجمهورية  قيام  من 
الجديدة بزعامة مصطفى كمال 
أتاتورك قام كالوست كولبنكيان 
تفوز  أن  أجل  من  فاعل  بدور 
 »)TPC( الرتكية  النفط  »رشكة 
بامتياز التنقيب عن نفط العراق. 
وبالفعل تم ذلك مقابل أن تحصل 

الدولة العراقية عىل رسم ملكية 
املستخرج  النفط  من  طن  لكل 
»رشكة  تدفع  أن  يُشرتط  وال 
النفط الرتكية« هذه الرسوم يف 
أكتوبر  األوىل.يف  سنة  العرشين 
)ترشين األول( 1927 حدث ما 
يكن متوقًعا، كركوك تطفو  لم 
إن  وما  النفط،  من  بحر  عىل 
بدأت الرشكة باستخراج النفط 
وانسابت  اآلبار  تفجرت  حتى 
أرض  عىل  النفط  من  أطنان 
»بابا  حقل  يف  وخاصة  كركوك، 
االكتشاف  هذا  تسبب  كركر«. 
قيمة  عىل  الرشكاء  بني  بخالف 
النسب، فلجأت الرشكة الرتكية 
بـ»اتفاقية  الخالف  حسم  إىل 
.1928 عام  األحمر«  الخط 

يف  مساهمة  رشكة  كل  حصلت 
التي  الرتكية«،  النفط  »رشكة 
نفط  »رشكة  إىل  اسمها  تحول 
نسبتها  حصة  عىل  العراق« 
الكلية  األسهم  من   %23.7
الرشكات  وكانت  للرشكة، 
األنجلو  النفط  »رشكة  هي 
فارسية« و»رشكة رويال دتش 
الفرنسية  و»الرشكة  شل«، 
تنمية  و»رشكة  للبرتول« 
كالوست  أما  األدنى«.  الرشق 
 %5 عىل  حصل  فقد  كولبنكيان 
هنا  ومن  الرشكة،  أسهم  من 
ذاع صيته باسم »سيد الـ%5«. 
من   %5 يأخذ  كالوست  ظل 
ثروًة  جمع  حتى  العراق  نفط 
طائلة، وهو مع هذا كان يمثل 
يف  ودبلوماسيًا  تجاريًا  فرنسا 
ويف  مصالحها،  ويرعى  إيران 
يف  رشكة  أسس   1938 عام 
»بارتيكس  أسمها   بنما  مدينة 
خاللها  من  ليدير   »)Partex(

أعماله يف مجال النفط.

 – ورواده  الطب  اعالم  ابرز  احد 
الثاني  كانون  املوصل 10/  يف  ولد 
البكالوريوس  منح   –  1884
الجامعة  من  واآلداب  العلوم  يف 
 1903 عام  بريوت   / الفرنسية 
الطب  يف  الدبلوم  شهادة  منح   –
من   – واستانبول  باريس  من 
املساهمني يف بناء الصحة العراقية 
منها  جمعياتها  من  كبري  وقسم 
العراقية  االحمر  الهالل  جمعية 
يف  االحمر  الهالل  رئيس  ونائب 
املوصل – من املؤسسني للجمعية 
اعضاء  ومن  العراقية  الطبية 
الهيئة التأسيسية لجمعية التدرن 
رئيس   –  1944 عام  العراقية 

العراقية عام  امللكية  املستشفيات 
وزير  اول   –  1919 لغاية   1914

للصحة العراقية عام 1921
العراقية  للدولة  تأسيس  اول  يف 
مدير مصلحة   – ولفرتة قصرية 
وزارة  الغاء  بعد  العامة  الصحة 
لغاية 1931  الصحة عام 1922 
الخارجية  وزارة  يف  مدير   –
استاذ   –  1931 عام  العراقية 
الحقوق  كلية  يف  العديل  الطب 
لغاية   1926 عام  منذ  والطب 
1934 – عميد كلية الطب ومدير 
 1934 عام  امللكي  مستشفى 
بتاريخ 30/  الله  ذمة  تويف يف   –

نيسان 1959

السيد) خمسة بالمئة( و) نهب ( النفط العراقي

في قلب مدينة لشبونة البرتغالية يقبع متحف كالوست كولبنكيان 
التي  الفنية  األعمال  من  العديد  لمشاهدة  السائحون،  يزوره  الذي 
كولبنكيان  سركيس  وكالوست  حياته.  طيلة  كولبنكيان  جمعها 
التركي أو كما ُيعرف بـ»Mr Five Per Cent«، يعد  األرمني 
األوسط،  الشرق  خرائط  وراسم  التاريخ،  عرفه  نفط  سمسار  أكبر 

ومكتشف النفط في العراق والمنقب عنه. 

ستون عامًا على ثورة 14 تموز 
والجدل حولها مستمر

الدكتور حنا بهنام خياط

بهنام افندي
 أول وزير صحة عراقي

شخصيات عراقية رائدة

الجزء االول



التي�ار  إن  مح�ي،  مص�در  وق�ال 
الكهربائ�ي الواص�ل اىل املواطن�ن ل�م 
يتحس�ن منه يشء، بل عىل العكس من 
ذلك تم تقليل س�اعات تجهيز مناطهم 
عم�ا كان�ت علي�ه يف األي�ام املاضي�ة، 
بالتظاهر لحن  اس�تمرارهم  مؤكدين 
إيفاء ال�وزارة بالوعود التي قدمتها اىل 
الحكوم�ة املحلي�ة بتجهي�ز املحافظة 

بحصتها الكاملة، بحسب قولهم.
وأش�ار املص�در اىل أن تده�ور الوضع 
املعايش بش�كل كب�ر جراء إج�راءات 
درج�ات  وارتف�اع  الوقائ�ي  الحظ�ر 
الح�رارة وتفاق�م مش�كلة الكهرب�اء، 
ع�ىل  كب�ر  ضغ�ط  اىل  أدت  أس�باب 
توزي�ع  مديري�ة  أن  املواطنن.يذك�ر 
كهرباء واسط بينت يف وقت سابق، أن 
الس�بب يف انخفاض تجهي�ز املواطنن 
بالطاق�ة الكهربائي�ة يع�ود اىل ارتفاع 

درجات الحرارة وزيادة االستهالك مع 
تقادم شبكات التوزيع.

اش�تعلت  املاضي�ة،  األي�ام  وخ�الل 
مواقع التواص�ل االجتماعي يف العراق 
غضبا بس�بب ما وصفه املستخدمون 
ب�”االنقطاع الدائ�م للكهرباء” يف عدد 

من محافظات البالد.
وأطلق ناشطون وسم #العراق_بدون_
كهرباء ال�ذي تصدر مواق�ع التواصل 
االجتماعي يف الب�الد، وأتهم من خالله 
ب�”التقصر  الحكوم�ة  املس�تخدمون 
أّن  مراقب�ون م�ن  والفس�اد”.ويحّذر 
اس�تمرار تراجع معّدل ساعات تجهيز 
الكهرباء، مع ارتف�اع درجات الحرارة 
وفرض الس�لطات حظر تجّول بسبب 
تصاعد وت�رة تفّش ف�روس كورونا 
يف الب�الد منذ أي�ام، قد يتس�ّبب بعودة 
االحتجاج�ات مرة أخ�رى يف مدن عدة 

من الب�الد. قطع للط�رق يف النارصية 
الكهرب�اء  ت�ردي  ع�ىل  احتجاج�اً 

والخدمات الصحية
اىل ذل�ك ب�ادر محتج�ون م�ن مدين�ة 
النارصي�ة إىل قط�ع  تقاط�ع الراي�ة 
يف ص�وب الش�امية م�ن خ�الل حرق 
اإلط�ارات احتجاج�اً عىل ت�ردي واقع 
الكهرب�اء والخدم�ات الصحي�ة الت�ي 
بفاي�روس  املصاب�ون  منه�ا  يعان�ي 
كورونا.وقال�ت مص�ادر إن الع�رات 
من املحتجن أرضموا النار يف اإلطارات 
وقطع�وا التقاط�ع للمطالب�ة بإيجاد 
حلول حقيقية ملش�اكل ومعاناة أهايل 

املحافظة من تردي واقع الخدمات.
ويعان�ي العراقيون م�ن تردي خدمات 
الكهرباء، الت�ي تنقطع لفرتات طويلة 
خالل فصل الصيف، وتعزو الس�لطات 
كث�ر االنقط�اع يف س�اعات التجهي�ز 

بسبب نقص الوقود.
بينما يرى مراقب�ون أن ملف الكهرباء 
يف الع�راق م�ن أكث�ر امللف�ات فس�اداً 

ال�دوالرات  ملي�ارات  أه�درت  حي�ث 
بذريعة تحس�ن خدمة الكهرباء التي 
تزداد س�وءاً خالل س�لطة حكومات 
االحت�الل املتعاقبة.ويحت�ج اآلالف يف 
مدن جنوب الع�راق منذ دخول فصل 
الصي�ف وارتف�اع درج�ات الح�رارة 
أمام دوائر الكهرباء من أجل الضغط 
الخدمة.وعم�ل  تحس�ن  باتج�اه 
محتج�ون عىل غل�ق الدوائ�ر واجبار 
بعض امل�دراء املُتهمن بالفس�اد عىل 
ملف�ات  ادارته�م  لس�وء  االس�تقالة 
محافظ�ات  يف  والصح�ة  الخدم�ات 

جنوب العراق.
وتعان�ي النارصي�ة يف ظ�ل جائح�ة 
ف�روس كورون�ا م�ن نق�ص حاد يف 
االوكسجن الطبي املستخدم يف عالج 
يته�م مس�ؤولون  املصاب�ن، حي�ث 
يف املحافظ�ة وزارة الصح�ة بإهم�ال 
القطاع واملطالبات بتوفر االوكسجن 
الذي ادى نقصان�ه إىل وفاة العرات 

من املصابن.

محافظة  مرور  مديرية  حذرت 
الحمل  مركبات  سائقي  البرصة 
املخالفة بسبب عدم غطاء الحمل 
الشارع  يف  األنقاض  وتساقط 
حركة  يف  خطورة  يشكل  والذي 
مرور  مدير  واملرور.وذكر  السري 
فياض  عادل  العميد  البرصة 
مرورية  خطة  اعددنا  السوداني  
لحل مشكلة عبور بعض املركبات 
بسب  الوسطية  الجزرة  عىل 
انخفاضها عىل مجرس االنتفاضة 
تشكل  كونها  سعد«.  ساحة  يف 
املواطنني  حياة  عىل  خطورة 
وممتلكاتهم بسب وقوع الحوادث 

املؤسفة.
املرورية  مفارزنا  وجهنا  وأضاف 
املخالفة  الحمل  مركبات  بحجز 
لعدم غطاء الحمل وتسبب تساقط 
األنقاض منها ملا يشكل خطورة يف 

حركة السري واملرور.
ودعا السوداني » سائقي مركبات 
بالتعليمات  االلتزام  اىل  الحمل 
عىل  للحفاظ  املرورية  واألنظمة 
اإلجراءات  وتجنب  سالمتهم 

القانونية .
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دعا عضو مجلس النواب عبد االمر الدبي، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي 
اىل االستقالة يف حال عدم استطاعته حل مشاكل محافظة ذي قار.

وقال الدبي يف تغريدة مخاطباً رئيس الحكومة “اذا كنت ال تس�تطيع إنقاذ ذي 
قار أنصحك ان تس�تقيل غ�دا، هذا رأي كل الخري�ن يف محافظاتنا املنكوبة، ال 

تكيل بمكيالن”.
وكان�ت الحكومة املحلي�ة يف محافظة ذي قار اتهمت وزي�ر الصحة يف حكومة 
الكاظمي بالتسبب يف وفاة العرات يف املحافظة نتيجة إهماله ملطالبها بتقديم 
الدعم للمؤسسات والكوادر الصحية بمواجهة جائحة كورونا.وطالبت مجلس 
النواب باستجواب الوزير بسبب اإلهمال يف سد نقص املستلزمات الطبية وعدم 

معالجة أزمة األوكسجن املتكررة.
وعانت مستشفيات مدينة النارصية من نقص حاد يف األوكسجن الطبي، األمر 
الذي تس�بب بوفاة العرات من مصاب�ي كورونا.وبقي التخبط يف إيجاد حلول 
حقيقية ملنع انتشار كورونا يف العراق مالزم لعمل وزارة الصحة، التي لم تتبنى 
مروعاً واضحاً يف إدارة األزمة واتخاذ إجراءات الحد من زيادة عدد اإلصابات.

وس�جل املوقف الوبائي األخر ل�وزارة الصحة أعىل حصيلة إصابات منذ دخول 
كورونا إىل البالد بواقع 2848 حالة إصابة.

أعلن�ت مديري�ة ماء محافظ�ة البرصة، تش�غيل محطتن لضخ املي�اه ملناطق 
متفرقة يف أقضية جنوبي املحافظة.

وذك�رت املديري�ة، أنه|تم صباح تش�غيل محطة م�اء كتيبان إليص�ال املياه إىل 
مناطق ابي الخصيب والسيبة والفاو عرب القناة االروائية«.

واضافت، انه« تم ايضا تش�غيل محطة ماء الس�ايفون ع�ىل الكهرباء الوطنية 
صب�اح لدف�ع املي�اه إىل الجه�ة األخ�رى من ش�ط الع�رب نحو اب�ي الخصيب 
والس�يبة والفاو«، مبينة ان«تشغيل هاتن املحطتن جاء بعد مناشدات األهايل 

والحكومات املحلية األقضية والنواحي«

أعلن�ت الركة العام�ة للحديد والصلب إحدى تش�كيالت 
وزارة الصناعة واملعادن، السبت، املبارشة بمروع تدوير 

حديد السكراب وفق أحدث التقنيات العاملية.
وذك�ر مدير عام الركة عباس حي�ال أن«الركة ادخلت 
اىل العم�ل ماكنات رشي�در عدد 2 لتدوير حديد الس�كراب 
مكائ�ن من منش�أ املان�ي األوىل تقوم بتدوي�ر 25 طنا من 
الس�كراب خالل س�اعة واحدة والثانية تق�وم بتدوير 50 

طنا لتدوير حديد السكراب خالل ساعة واحدة«.
واضاف، أن«العم�ل متواصل من قبل كوادر الركة بهمة 
وتفاني رغم وارتفاع درجات الح�رارة والظروف الصحية 
الصعب�ة التي يم�ر بها البل�د وذلك يف خط�وة من الركة 
لتوف�ر امل�واد األولي�ة لتش�غيل املعام�ل و املصان�ع التي 
ستكتمل وتبارش بالعمل بعد إنجاز مروع تاهيل معامل 

الركة«.
وتابع�ت: »تعترب ماكنات رشيدر األملانية من أهم املنش�اء 
يف املج�االت الصناعية كالحديد والصل�ب واملعادن وتمتلك 
الركة األملانية مكانة رائدة عىل املس�توى العاملي، ترتكز 
فيه�ا ع�ىل تقاليده�ا الطويل�ة والتطوي�ر التكنولوج�ي 
واالبتكار واإلبداع باإلضافة طبعاً إىل الدقة ومعاير الجودة 
واألمان والس�المة، مم�ا يجعل منتجاتها تح�وز عىل ثقة 

العمالء حول العالم«.

نظم العش����رات من مواطني مدينة الك����وت مركز محافظة 
واس����ط، ، تظاه����رة أمام محط����ة كهرباء الكوت الرئيس����ية 

للمطالبة بزيادة عدد ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية.

لفشله ..دعوة القالة الكاظمي 
كش�ف مصدر طبي يف ذي قار ع�ن ازمة حادة 
بمادة االوكسجن الطبي يف  مستشفى الحسن 

التعليمي بعد نفاذه.
وذكر املصدر أن “خزان االوكسجن نفذ صباح 
الي�وم يف الوق�ت الذي كان من املق�رر ان يصل 
صهريج م�ن الس�ليمانية اال ان حكومة اربيل 
صادرته والذي يس�ع ل�� 20 طنا”.وأضاف: أن 
“هن�اك م�ا يق�ارب 250 طن من االوكس�جن 
متواج�د عند الح�دود الكويتي�ة اال ان الحدود 

مغلقة منذ اربعة ايام.
وما زالت مستشفيات محافظة ذي قار تعاني 
نق�ص االوكس�جن، حي�ث س�بب ذل�ك بوفاة 
إحدى املصابات بفروس كورونا، عندما كانت 
يف حال�ة حرج�ة، ول�م يك�ن هناك أوكس�جن 

النقاذها، بحسب رواية ذويها.
وأظه�ر مقطع مصور ذوي امل�رأة التي توفيت 
ج�راء ع�دم توف�ر االوكس�جن يف مستش�فى 
االم�ام الحس�ن يف ذي ق�ار، مش�رين إىل أن 
“العامل�ن يف قس�م االنعاش اخربوه�م بأنه ال 
يوجد اوكسجن.. هذه مش�كلتكم، .. يجب أن 

تشرتوا االوكسجن، وإال ستموت املريضة”.
وس�جلت محافظة ذي قار الي�وم الجمعة 78 
إصاب�ة بف�روس كورون�ا إىل جان�ب 12 حالة 

وفاة بالفروس.
وأعلنت وزارة الصح�ة العراقية اليوم الجمعة، 
إصاب�ة   2848 تس�جيل   ،)2020 تم�وز   10(
جدي�دة، و78 حال�ة وفاة بف�روس كورونا يف 

عموم البالد خالل 24 ساعة املاضية.

الناصرية تختنق.. 

المزايدات السياسية تدوير سكراب الحديد
 تعرقل صرف رواتب ال�30 الفا

دع�ت النائب عن محافظ�ة البرصة، زهرة 
البج�اري، إليق�اف املزايدات السياس�ية يف 
قضي�ة تعطيل روات�ب ال٣٠ ال�ف، وقالت 
البج�اري،: »يج�ب أن ال تدخ�ل الرصاعات 
السياس�ية يف قضية رصف اس�تحقاق 30 
ال�ف درج�ة لرواتبهم املعطلة  منذ اش�هر، 
الفتة إىل أن التعطيل كان ألسباب واهية من 
الحكومة املركزية يف س�بيل خلق حالة من 
االرباك رغم جهود املحافظة باالس�تعجال 

برصف املستحقات«.
وتابع�ت، أن »م�ن س�عى وس�اهم بمن�ح 
اس�تحقاق 30 ال�ف درج�ة ألبن�اء البرصة 
هي الحكومة املحلية الذي يمثلها املحافظ 
ونواب البرصة ومجلس املحافظة والصوت 
الصادق الوطني من املتظاهرين السلمين 
الذي�ن نقف معهم يف إعالء الصوت الصادق 
مش�يدة  س�لميا«،  بالحق�وق  واملطالب�ة 
ب�«الجه�ود الت�ي يبذله�ا مكت�ب املحافظ 
باس�تكمال الكش�وفات إلج�راء ال�رصف 

واضحة وتستحق التقدير«.
املتظاهري�ن  »ص�وت  أن  واضاف�ت 
للمطالب�ة  واملعتصم�ن  الس�لمين 
بالحق�وق ه�و الص�وت الح�ق ونح�ن 
نق�ف معهم ولن نته�اون بحقوق ابناء 

البرصة.
ونوهت البج�اري، إىل »املش�كلة األزلية 
والفش�ل املتكرر للحكوم�ة يف حل أزمة 
املياة وارتفاع الرتكيز امللحية يس�توجب 
وقوف جاد م�ن قبل وزارة املوارد املائية 
ولدين�ا موقف م�ن الوزارة الس�تضافة 
الوزي�ر لبي�ان اس�باب تك�رار الفش�ل 

وتكرار معاناة اهايل البرصة«.
الحكوم�ي  أن »اإلهم�ال  واك�دت ع�ىل 
وعدم إعطاء البرصة اس�تحقاقها املايل 
والس�يايس يؤكد حاجتنا إىل إعالن اقليم 
البرصة الذي من خالله من السهل خدمة 
أه�ايل الب�رصة ورفع املس�توى املعيش 

والخدمي وتقليل الحيف واملظلومية«.

هموم الناسهموم الناسهموم الناس
تحذير لسائقي الشاحنات 

من عدم استخدام غطاء الحمل
القانون  دولة  ائتالف  عن  النائب  دعا 
رواتب  رصف  إىل  البعيجي،  منصور 
الصحة »فوراً«، معترباً  منتسبي وزارة 
كبري  »بخس  هو  رصفها  تأخري  أن 
بحق« هؤالء املنتسبني الذي »يخوضون 
كورونا. فايروس  ضد  قاسية«  حرباً 

وقال البعيجي ، »نطالب رئيس مجلس 
الوزراء باإليعاز إىل وزارة املالية برصف 
فوراً  الصحة  وزارة  منتسبي  رواتب 
ألنها  نهائياً  رصفها  تأخري  وعدم 
حرباً  يخوضون  وهم  كثرياً  تأخرت 
منذ  كورونا  جائحة  مقابل  قاسية 
رصف  »تأخري  أن  اشهر«.وأضاف، 
إىل  الصحة  وزارة  منتسبي  رواتب 
وعدم  بحقهم  كبرياً  بخساً  يمثل  اآلن 
هذه  اتجاه  للحكومة  مسؤولية  تحمل 
التي تضحي بحياتها  الرشيحة الكبرية 
الفايروس  هذا  عىل  القضاء  أجل  من 
اللعني، لذلك يجب أن يتم رصف رواتبهم 
أحد  من  منة  ليس  وهو  وقت  بأرسع 
انما هو حق طبيعي لهم تأخر كثرياً«.

نأمل  »كنا  القول:  إىل  البعيجي  ومىض 
الصحة  وزارة  منتسبي  إنصاف  يتم  أن 
بكافة أقسامهم ملا يقومون به من جهد 
ليالً  بحياتهم  يضحون  وهم  استثنائي 

تأخري رصف رواتبهم  يتم  أن  ال  ونهاراً 
يف  املزيد  تقديم  منهم  ونطلب  االن  اىل 
أن  كورونا«.وتابع،  جائحة  مواجهة 
موظفي  رواتب  رصف  تأخري  »مشكلة 
جائحة  نتيجة  جاء  أمر  هو  الدولة 
من  املشكلة  هذه  حل  تم  وقد  كورونا 
عىل  النواب  مجلس  تصويت  خالل 
قانون االقرتاض الداخيل والخارجي وال 
نعرف سبب تأخري رصف الرواتب رغم 
بتوفري  املختصة  الجهات  ترصيحات 

األموال لدى وزارة املالية«.

الطاقة  ،ان  تويج  رعد  االقتصادي  الشان  يف  الخبري  اكد 
داعيا   ، اال  واعالم/ليس  دعاية  الكهرباء/  وزارة  يف  الشمسية 
بينه  والتنسيق  العراق  يف  للطاقة  اعىل  مجلس  تاسيس  اىل 
السرتاتيجية  اختيار  يف  بالطاقة  املتخصصة  الوزارات  وبني 
الكهرباء  او  النفط  سواء  الطاقة  مع  للتعامل  مالئمة  االكثر 
.وقال تويج انه : التزال اهمية الطاقة عىل مستوى االقتصاد 
الكيل يف العراق ذات اهمية كبرية وعىل تماس يف حياة املواطن 
العراقي وكذالك تاثري الطاقة عىل الناتج املحيل العراقي وعىل 
ايرادات ونفقات ومن  العامة االفرتاصية من  املوازنة  حيثيات 
كل املتغريات السابقة، داعيا اىل تاسيس مجلس اعىل للطاقة 
يف العراق والتنسيق بينه وبني الوزارات املتخصصة بالطاقة يف 
الطاقة سواء  مع  للتعامل  االكثر مالئمة  السرتاتيجية  اختيار 
املجلس سيتيح  :ان مثل هذا  اىل  .«.واشار  الكهرباء  او  النفط 
اىل  باالضافة  الشان  صاحبة  الوزارت  عىل  الرقابة  من  نوعا 
تبني خيارات اخرى كالطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية 
التوجه  يف  بمتاهات  العراق  ادخل  الكهرباء  وزارة  ان  مبينا   ،
تارة  االمريكية  اليكرتك  جنرال  واىل  االملانية  تارة  سيمنز  نحو 
وعود  انجاز  عدم  ثم  ومن  سيمنز  خطط  ذهبت  فاين  اخرى 
وزارة الكهرباء السابقة يف تبني الطاقة الشمسية ».ولفت اىل 
ان » معهد ادارة الطاقة الشمسية يف وزارة الكهرباء/ دعاية 
اختيار وقود  ان هنالك مثالب يف  واعالم/ وليس حقيقيا كما 
املحطات الكهربائية عىل الغاز غري املتاح نسبيا دون االعتماد 
عىل النفط االسود املتوفر بغزارة وكان لوزارة النفط السابقة 
اداء غري مقبول ولم توف بوعودها باستخالص الغاز املصاحب 
للنفط وتوفري املصايف ومعامل البرتوكيمياويات نتيجة للميزة 
النسبية للعراق يف كونه صاحب اكرب احتياطي رابع للنفط يف 

العالم .

دعوة الى تاسيس مجلس اعلى للطاقة في العراق

أعلنت الركة العامة لتوزيع كهرباء 
الجنوب، عن حدوث إنطفاء شبه تام 
للشبكة الوطنية يف محافظتي البرصة 
وميسان عدا التغذية اإليرانية.وقالت 
الركة يف بيان مقتضب تلقى املربد 

نسخة منه، إن خطوط الطاقة يف 
النارصية حدث يف قسم منها انفصال 

أيضا، فيما أشارت إىل أن العمل جاٍر عىل 
إعادة املنظومة بشكل تدريجي.

االن

هل جزاء منتسبي 
الصحة تاخير رواتبهم؟

االحد   12  تموز  2020   العدد  2374  السنة العاشرة

تظاهرة حاشدة أمام محطة الكوت احتجاجًا على تردي الكهرباء

محطتان لضخ المياه في البصرة
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ابتكر فريق بحثي من جامعة هيوس�تن يف والية تكساس األمريكية منقي هواء 
أو فلرت يقتل فريوس كورونا املستجد بشكل فوري خالل ثوان معدودة

وأعل�ن العلم�اء نتائ�ج ما توص�ل إليه الجه�از يف ورق�ة علمية نرشته�ا مجلة 
»ماتريي�ل ت�وداي فيزكس«، أوضح�وا فيها أنه�م صمموا منقي ه�واء )فلرت(، 
يمكن�ه اصطياد فريوس كورون�ا وقتله.وجاءت نتائج اختب�ارات الجهاز جيدة 
حيث أجريت يف مخترب غالفيستون الوطني، إذ 
قتل نس�بة 99.8 يف املئة من الفريوس، حسب 
جامعة هيوس�تن، ويأتي الكش�ف عن الجهاز 
بع�د أدلة جديدة تفيد ب�أن الفريوس يمكن أن 

يبقى يف الهواء ملدة ثالث ساعات تقريبا.
وبالنظر إىل أن الفريوس ال يستطيع البقاء عىل 
قيد الحياة يف درجة حرارة تصل إىل 158 درجة 
فهرنهايت، فقد أضاف الباحثون منقياً ساخناً 
بدرجة ح�رارة تصل إىل ح�وايل 392 درجة، ما 

يقتل الفريوس عىل الفور.
وت�م بن�اء نم�وذج أويل م�ن قبل ورش�ة عمل 
محلي�ة واختب�اره ألول م�رة يف مخترب يدعى »ري�ن« الختبار العالق�ة بني التيار 
ودرج�ة الحرارة. قبل أن يتم إرس�اله إىل مخترب غالفيس�تون ليتم اختبار قدرته 
ع�ىل قتل الف�ريوس، ومن املنتظ�ر أن يلب�ي الجه�از متطلبات أنظم�ة التدفئة 

والتهوية وتكييف الهواء التقليدية.

ن�رشت الجمعية الطبية الكندية، بحث جديد عن أن عملية البس�رتة ىف  حليب 
SARS-( »الثدي باستخدام تقنية ش�ائعة، يعطل الفريوس التاجي » كورونا

CoV-2( مما يجعله آمًنا لالس�تخدام . ووفقا للبحث الجديد، فإنها النصيحة 
 )19-COVID( 2019 الحالية للنساء املصابات بمرض الفريوس التاجي لعام
ملواصل�ة إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية. وتس�تخدم تقنية بس�رتة الحليب 
يف جميع بن�وك الحليب الكندية )62.5 درجة 
مئوي�ة مل�دة 30 دقيق�ة(، فعال�ة يف تحيي�د 
الفريوس�ات مث�ل ف�ريوس نق�ص املناع�ة 
البرشية والتهاب الكبد وغريها من األمراض 

التي تنتقل عن طريق الحليب البرشي.
أنج�ر، طبي�ب  الدكت�ور ش�ارون  وأوض�ح 
حديث�ي ال�والدة يف س�يناء هيلث واألس�تاذ 
بجامع�ة تورنت�و ، وه�و املدير الطب�ي لبنك 
روجرز هيكس�ون أونتاريو للحليب البرشي، 
مع املؤلف�ني: أن البس�رتة تجعل اللب�ن آمناً 

لالستهالك.
وأض�اف أن الطريقة تعتمد عىل تربع امرأة مصاب�ة ب� COVID-19 بالحليب 
الب�رشي الذي يحتوي عىل كورونا - CoV-2 ، س�واء ع�ن طريق االنتقال عرب 
الغدة الثديية أو عن طري�ق التلوث عن طريق قطرات الجهاز التنفيس والجلد 

ومضخات الثدي وحاويات الحليب .

بسترة حليب األم يمكنها تعطيل 
كوفيد-19 وجعله آمنا لألطفال

أصي�ب رج�ل هن�دي برسعة رضب�ات القلب وص�داع بعد اس�تخدام 
معقم اليدي�ن للوقاية من عدوى فريوس كورون�ا، وذلك إلصابته برد 
فعل تحس�يس شديد جراء اس�تخدام الكحول للتعقيم وفقا ملا ذكرته 
صحيفة daily star الربيطانية.وكان الرجل الهندي موضوع دراس�ة 
حالة ملجلة طبية بعد أن كان لديه رد فعل 
سيئ عىل السائل الصحي املستخدم لقتل 
الجراثيم عىل س�طح الجلد، حيث أوضح 
األطباء أن معقم اليدين الذي يحتوى عىل 
نس�بة مرتفعه من الكحول تس�بب له يف 
رد فعل يش�به الحساس�ية ولديه بعض 

األعراض املقلقة.
فوج�ئ الرج�ل الهندي البال�غ من العمر 
43 س�نة بإحم�رار ش�ديد يف وجهه بعد 
وضع س�ائل معقم اليدي�ن الذي يحتوى 
عىل الكحول، ثم بدأ يشعر باملرض وعدم 
االرتي�اح، وتم نقله إىل املستش�فى حيث وجد أن�ه يعاني من رضبات 
قلب رسيعة، تعرف باس�م ت�رسع القلب، وكذلك احم�رار عىل صدره 

ووجهه.

فلتر هواء يصطاد فايروس كورونا 
للتفاح األخرض مزايا كثرية يتفوق بها عىل ويدمره في ثوان

التفاح األحمر واألصفر، بينها احتواؤه عىل 
مادة البكتني املضادة للحساسية وكميات 
أك�رب لفيتام�ني ج )حمض األس�كوربيك( 

وهو قليل السعرات الحرارية.
وهن�اك فوائد متعددة لتناول التفاح عىل 

الريق  نرصدها يف التقرير التايل:
��� يخف�ف التف�اح م�ن ال�وزن 

الزائد، كم�ا يتمّيز بتواجد كميٍة 
األلي�اف فيه،  كب�ريٍة م����ن 
م�ا يمن�ح الجس�م الش�عور 
بالش�بع، ويقل�ل م�ن كمية 
املتن������اول،  الطع����ام 
الده�ون  ويح�������رق 

املرتاكمة.
�� يح�ّد م�ن أكس�دة الدهون 

الثالثي�ة،  الده�ون  أو  العادي�ة 
ويقلّ�ل م�ن الكولس�رتول الضار 

بالجسم.
�� يع�ّزز دور الجهاز الهضم�ّي للقيام 

بوظائفه، ويس�ّهل عملية الهضم، ويقي 

من اإلمس�اك؛ الحتوائه عىل نحو 30% من 
األلياف الغذائية.

�� ينظم نس�بة الس�كر يف الدم، ما يساعد 
مرىض السكري.

يشفي نزالت الربد، كالسعال �� 
ب�و  لر ا و
وبخاصة 

عند 

األطفال.
��� يمن�ع مختل�ف أن�واع الرسطان�ات؛ 
والقول�ون،  والث�دي،  الرئ�ة،  كرسط�ان 

والكبد.
 ��

إعت�ام  م�ن  ويخلّ�ص  العين�ني  يق�ّوي 
عدستهما.

�� يحّفز وظائف الكبد وينشطه.
��� يحم�ي الدم�اغ، ويع�ّزز الق�درة عىل 

الرتكيز، ويقي من اإلصابة بالزهايمر.
الدموي�ة،  واألوعي�ة  القل�ب،  يفي�د   ���
والرشاي�ني؛ الحتوائ�ه ع�ىل: الفين�ول، 
م�ن  ويق�ي  والب�ويل.  والبكت�ني، 

الحساسية.
�� يخلّص من الح�رارة، ويقي من 

الجفاف.
�� يمنح البرشة النضارة والحيوية، 

ويكسب الخدين اللون الوردّي.
�� يطرد البلغم. ويخلّص من حىص 

املرارة.
العظام،  يق�ّوي   ���
ويزي�د م�ن كثافتها، 

ويقيها من الهشاشة.
��� ينظ�ف األس�نان ويق�وي 
حام�ض  ع�ىل  الحتوائ�ه  اللث�ة؛ 

األوكساليك.

مواطن هندي يواجه مضاعفات صحية 
خطيرة بسبب كحول معقم 

تتحول الى مواد سامة ومسرطنة.. تحذير صحي من اعادة تسخين بعض االطعمة

المتفائلون أقل عرضة الضطرابات النوم بنسبة 70 %

أفصح تقرير علمي عن مجموعة من االطعمة 
ان�ه يف حال اعادة تس�خينها يمك�ن أن تتحول 

مواد ضارة عىل جسم االنسان وصحته.
وبني التقرير أن من هذه االطعمة:

البطاطس:
البطاط�س املطبوخة املخزن�ة يف درجة حرارة 
البكتريي�ا  لتط�ور  بش�دة  معرض�ة  الغرف�ة 
وخس�ارة فوائدها، وقد يتس�بب أكلها بحدوث 
تس�مم غذائ�ي. ل�ذا يج�ب حف�ظ البطاطس 
املطبوخ�ة يف الثالجة مبارشة إذا كنت ترغب يف 

تناولها يف اليوم التايل.
الفطر:

ال يمك�ن تخزين الفط�ر ألكثر من ي�وم واحد 
فق�ط، إذ من املمكن أن تتغ�ري الربوتينات فيه 

إىل مواد سامة عند إعادة تسخينه.
البيض:

س�واء كان البي�ض املخف�وق أو البيض املقيل 
أو البي�ض املس�لوق- بمجرد طهي�ه، ال يجب 
إعادة تس�خينه وإال قد يتسبب أيضاً بالتسمم 

الغذائي.

األرز:
كم�ا يف حال�ة البطاط�س، يمك�ن أن تتط�ور 
البكتريي�ا الخط�رة إذا حف�ظ األرز يف درج�ة 
حرارة الغرفة. لهذا السبب يجب حفظ األرز يف 

وعاء محكم اإلغالق يف الثالجة.
الدجاج:

أيض�اً الربوتين�ات يف الدج�اج ق�د تتح�ول إىل 
مركبات سامة يف حال تسخينها، ولكن يمكنك 
االس�تفادة من الدجاج البارد يف تحضري العديد 

من السلطات الشهية. 

الخرضوات الورقية:
كالس�بانخ والكرفس، التي تحتوي عىل نسبة 
كبرية من الن�رتات، يف حال تس�خينها تتفاعل 
م�ع ال�دم وق�د تتح�ول إىل مركب�ات مس�ببة 

للرسطان.
الزيوت:

زيت بذور العنب، زيت الجوز، زيت األفوكادو، 
زيت البندق وزيت بذور الكتان تمتلك جميعها 
نق�اط دخان منخفض�ة جداً.، ل�ذا، عند إعادة 

تسخينها، تصبح سامة.

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون بجامعة فيينا الطبية 
أن األش�خاص املتفائل�ني طبيعياً لديهم فرصة أقل بنس�بة 
70% للمعان�اة م�ن اضطرابات الن�وم واألرق.ووفقا لتقرير 
لصحيف�ة neuroscience العلمي�ة يعي�ش املتفائل�ون مدة 
أطول من املتش�ائمني ولديهم خط�ر أقل لإلصابة باألمراض 
املزمن�ة، وق�د ت�م التحق�ق م�ن ذل�ك علمي�اً يف العدي�د من 

الدراسات.
ووفقا للتقرير قد يكون سبب نوم املتفائلني حياة أطول وأكثر 
صحة أنهم ينامون بش�كل أفضل هذه هي النتيجة الرئيسية 
لدراس�ة حديثة بقيادة جاكوب ويتزر وإيفا ش�رينهامر من 

قس�م علم األوبئة يف جامعة فيين�ا الطبية ، والتي تم نرشها 
يف املجل�ة أبحاث النوم.فمن خالل تحليل بيانات مس�ح  عرب 
اإلنرتن�ت حول خصائص الن�وم العامة وعوام�ل أخرى مثل 
وضع عمل األشخاص وسلوكياتهم قبل الذهاب إىل الفراش، 
حيث ش�ارك 1004 نمساويني، وجد علماء األوبئة يف جامعة 
فيينا الطبي�ة  أن احتمالية املعاناة م�ن اضطرابات النوم أو 
األرق كان أقل بنس�بة 70% بني املشاركني املتفائلني منه بني 
أولئك الذين كانوا يميلون نحو التش�اؤم.وأظهرت دراس�ات 
أخ�رى أن املتفائل�ني يأخذون املزيد م�ن التمارين ويدخنون 

أقل ويأكلون نظاًما غذائًيا أكثر صحة.

قالت منظمة الصحة العاملية ان استخدام 
الكمامات الطبية لفرتة طويلة ال يسّبب 
التس�مم بثان�ي أكس�يد الكرب�ون أو 
نقص األكس�جني، إذا ت�ّم ارتداؤها 

عىل النحو السليم.
وأش�ارت املنظمة إىل أنه قد يكون 
اس�تخدام الكمامات الطبية فرتة 
طويلة غري مريحاً، ولكنه ال يؤدي 
إىل التس�مم بثاني أكسيد الكربون 

أو نقص األكسجني.
وأكدت أنه عند ارت�داء أي كمامة 
طبي�ة، يج�ب التأكد م�ن تثبيتها 
بالش�كل الصحيح وبإحكام جيد 
لتتنفس بشكل طبيعي و ال يمكن 
اع�ادة اس�تخدام كمام�ة وحيدة 
االستعمال واستبدال الكمامة دائماً 

حاملا تصبح رطبة.
الطبي�ة  الكمام�ات  أن  وأوضح�ت 
تعرف أيضاً باس�م الكمامات الجراحية 
وتُتب�ت  مطوي�ة  أو  مس�طحة 
أو  ال�رأس  ح�ول  بأربط�ة 
بأرشط�ة مرن�ة ح�ول 

األذنني.

ماهو أفضل مكمل غذائي لفقدان الوزن ؟
الوزن  بتحقيق  الجميع  يرغب 
للعديد  املثايل ولك�ن بالنس�بة 
م�ن  كل  تق�ف  الن�اس،  م�ن 
العقبات الجسدية والعقلية يف 

طريقهم.
وكش�فت األدل�ة أن�ه بمج�رد 
تحدي�د م�ا تأكل�ه وم�ا يجب 
إىل  الوص�ول  يمك�ن  تجنب�ه، 

الهدف النهائي بسهولة أكرب.
ويتمث�ل أح�د العن�ارص، التي 
ُينص�ح بإضافته�ا إىل النظام 
الغذائ�ي، يف الس�يلليوم، وهو 
مكمل قائم عىل األلياف مشتق 
بالنتاغ�و  ب�ذور عش�ب  م�ن 

أوفاتا.
للذوبان،  القابلة  األلياف  وتعد 
النوع ال�ذي يمتزج مع املاء يف 
القناة الهضمية، مشكال مادة 

تشبه الهالم.
وتظه�ر األبح�اث أن األلي�اف 
الت�ي تش�كل مركب�ات لزجة، 
بم�ا يف ذلك الس�يلليوم، يمكن 
أن تساعد يف التحكم يف الشهية 

وتساعد عىل فقدان الوزن.

ويعتقد أن الس�يلليوم يساعد 
ع�ىل التحك�م يف الش�هية عن 
طري�ق إبط�اء إف�راغ املع�دة 
وتقلي�ل الش�هية، م�ا يدع�م 

فقدان الوزن.
ع�ن  دراس�تان  وكش�فت 
الده�ون  ح�رق  خصائ�ص 

الناتجة عن السيلليوم.

ووج�دت إحدى الدراس�ات أن 
تناول ما يص�ل إىل 10.2 غرام 
م�ن الس�يلليوم قب�ل اإلفطار 
انخف�اض  إىل  أدى  والغ�داء، 

يف  والرغب�ة  الج�وع  يف  كب�ري 
الطعام وزيادة الشعور  تناول 
باالمتالء بني الوجبات، مقارنة 

بالعالج الوهمي.
أن  أخ�رى  دراس�ة  وأظه�رت 
مكمالت الس�يلليوم بمفردها، 
باإلضاف�ة إىل إقرانه�ا بنظ�ام 
أدى  باأللي�اف،  غذائ�ي غن�ي 
إىل انخف�اض كب�ري يف الوزن، 
ومؤرش كتلة الجس�م، ونسبة 

الدهون يف الجسم.
وم�ع ذل�ك، أش�ارت مراجعة 
حديث�ة ل� 22 تجرب�ة إىل عدم 
وجود تأثري عام للسيلليوم عىل 
وزن الجس�م، أو م�ؤرش كتلة 

الجسم أو محيط الخرص.
وال توجد قاعدة واحدة تنطبق 
ع�ىل الجمي�ع، ولك�ن لفقدان 
ال�وزن بمعدل آمن ومس�تدام 
من 0.5 إىل 1 كغ يف األس�بوع، 
ينص�ح معظم الن�اس بتقليل 
الطاق�ة  م�ن  اس�تهالكهم 
بمقدار 600 س�عرة حرارية يف 

.NHS �اليوم، وفقا ل

فوائد التفاح األخضر تدفعك لتناوله يوميا على الريق

تطمينات من ارتداء الكمامة الطبية لفترات طويلة 

أعلنت الدكتورة الريس�ا ألكسييفا اخصائية األمراض الجلدية، أن لدغات 
البعوض ال تشكل خطورة جدية عىل صحة اإلنسان، إال يف حالة واحدة 

فقط.وتش�ري األخصائي�ة، إىل أن لدغات البع�وض لغالبية الناس، 
ليس�ت س�وى ش�عور غري مريح، ملا تس�ببه من حكة مزعجة. 

ولكن إذا كانت اللدغة يف األماكن الحساسة من الجسم، فاألمر 
مختلف.وتقول »إذا كانت لدغة البعوض مثال يف منطقة العني 

والجفون، فإنها قد تس�بب صدمة الحساسية )الحساسية 
املفرط�ة(، التي ينتج عنها اضط�راب الوعي وتورم 
وضعف ع�ام وغري ذلك. ويف هذه الحالة يجب اتخاذ 

ما يلزم ملنع حدوث مضاعفات«.
وتضي�ف، بالطب�ع مثل ه�ذه الح�االت نادرة، 
ولكن عند حدوثها يجب مراجعة الطبيب فورا.

وتنص�ح الخبرية، »عند حصول ت�ورم يف الجفن 
تتوس�ع مس�احة اللدغة وتنش�ا فقاعات مائية وشعور بصعوبة 

التنف�س، يج�ب تن�اول دواء مضاد للهس�تامني، واس�تدعاء 
س�يارة اإلس�عاف. ولك�ن يف حال ل�م تحصل مث�ل هذه 

التط�ورات، بل فقط احمرار منطقة اللدغة وحكة 
خفيفة، فيج�ب وضع كم�ادات باردة عىل 

هذه املنطق�ة، أو مراجعة أخصائي 
األمراض الجلدية«.

دراسة: لدغات البعوض التشكل خطورة جدية على االنسان اال في حالة واحدة
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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 
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مليونير شاب يخفض راتبه
 ليضاعف مخصصات موظفيه والنتيجة مبهرة

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

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

فريوس كورونا يف اآلونة األخرية.

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

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

املنظمة.

السالم بالقدمين بدال من اليدين في »أوبك« 

المحشي يحّول مصرية إلى سيدة أعمال

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

ضابط شرطة متهم بارتكاب 108 جرائم

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

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

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

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

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

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

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

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

برسومات ملونة وكتابات بارزة. 

أقدم هرم في مصر 
عمره 4700 عام !   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

كورونا يف إيطاليا. 

ال يزال قطار زعيم 
كوريا الشمالية كيم 

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

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

قمة السالم بينه وبين 
الرئيس األميركي 

دونالد ترمب.

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

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

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

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

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

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

القمرية يف يناير/ كانون الثاني.

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

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

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

إخالء صحن الحرم المكي
 من المعتمرين للوقاية من كورونا

 املراقب العراقي/ متابعة...

كورونا يفجر العنصرية بين ايطاليا 
والصين ويثير سخرية المصريين

مستغالً ترصيحات ترامب..
واستغل مارك غرينون املتحدر من والية 
األمريكي  للرئيس  ترصيحات  فلوريدا 
أبريل تحدث فيها عن  دونالد ترامب يف 
بسوائل  املرىض  أجسام  حقن  إمكان 
ليطلق  الفريوس،  عىل  للقضاء  تعقيم 
منتجا سماه »املحلول املعدني املعجزة«.
 24 يف  فيسبوك  عرب  غرينون  وكتب 

أس(  أم  )أم  عىل  حصل  »ترامب  أبريل، 
نطلب   )...( كلها!  املعلومات  ومعه 
أن يساعد اآلخرين عىل رؤية  الرب  من 

الحقيقة«.
فلوريدا  جنوب  عن  العام  النائب  وقال 
السلطات  إن  األربعاء  صادرة  وثيقة  يف 
عن  تقارير  »تلقت  الفيدرالية  الصحية 
املستشفيات  إدخالهم  يحتاجون  أناس 

تهدد  أوضاعا  يعانون  أو  للمعالجة 
أم  )أم  تناول  يموتون جراء  أو  حياتهم 

أس(«.
ولم تكشف الجهات القضائية عن عدد 
هذا  تناول  بها  تسبب  التي  الوفيات 

العالج املزيف.
الثالثة  وأبنائه  غرينون  إىل  ووجهت 
جوناثان وجوردان وجوزف تهم التآمر 
النتهاك  والتآمر  التزوير  ملمارسة 
األدوية  بشأن  الفيدرالية  القوانني 

واالزدراء.
رفض  بعدما  االزدراء  تهمة  وتأتي 
يف  عملهم  خالل  من  األربعة  الرجال 
»كنيسة  تسمى  مزعومة  كنيسة 
والشفاء«،  للصحة  الثاني  التكوين 

االمتثال ألمر فيدرايل بوقف بيع املنتج.
وذكرت وزارة العدل األمريكية أن عائلة 
العام  دوالر  ألف   500 جنت  غرينونز 
»أم  منتج  مبيعات  بفعل  وحده  املايض 

أم أس«.
وكانت هذه الكنيسة املزعومة تدعي أن 
»الشفاء  يف  يساعد  أس«  أم  »أم  سائل 
والتخفيف والعالج والوقاية من فريوس 
كورونا، بما يشمل كوفيد-19 إضافة إىل 
أمراض أخرى تشمل الزهايمر والتوحد 
والتصلب  واإليدز  الدماغ  ورسطان 
عن  نقال  »يورونيوز«  وفق  اللويحي«، 

وزارة العدل األمريكية.
واألدوية  األغذية  وكالة  وحذرت 
األمريكية )أف دي إيه( قبل سنوات من 
أن سائل »أم أم أس« قد يسبب الغثيان 
الجفاف  وأعراض  واإلسهال  والتقيؤ 

الحاد.

يضمن »إيروس«، وهو كلب من فصيلة البرادور 
توصيل السلع لزبائن متجر صاحبه خالل جائحة 

كورونا.
ويقوم »إيروس« بعدة مشاوير يف اليوم إىل زبائن 
املحل حامال أغراضهم يف سلة يجوب بها شوارع 
انتشار  من  الحّد  يف  »إيروس«  ويساهم  املدينة. 
فريوس كورونا، حيث يضمن من خالل عمليات 
بيوتهم  يف  الزبائن  بقاء  بها  يقوم  التي  التوصيل 

وتعزيز التباعد االجتماعي.
 8 العمر  من  يبلغ  الذي  »إيروس«،  يتعب  وال 
سنوات، وهو يجوب شوارع املدينة الجبلية حامال 
سلة األغراض، التي تضم الخرض والفواكه واملواد 
كلب  إنه  عنه  يقولون  فكيه.الزبائن  بني  املعلبة 

ذكي وهادئ.
كما  الزبائن،  عناوين  قراءة  يعرف  ال  »إيروس« 
يتذكر  أنه  إال  كان،  ألّي  السلع  بتوصيل  يقوم  ال 
السابق  يف  بمكافأته  قاموا  الذين  الزبائن  أسماء 
املوز،  أو  والطماطم  والبسكويت  الحلوى  بقطع 

ولتعوده، فقد تعّلم الذهاب إىل منازلهم بمفرده

وجهت السلطات 
األمريكية تهمة 
التآمر وازدراء أوامر 
السلطات إلى رئيس 
كنيسة مزيفة وأبنائه 
الثالثة لبيعهم سائل 
تنظيف ساّم اّدعوا 
أنه قادر على معالجة 
مرضى كوفيد19-..

بول  األمريكي  الكاتب  انتهى 
العام  أكتوبر  شهر  يف  ترمبالي، 
»أغنية  روايته  تأليف  من  املايض، 
تتنبأ  والتي  املوت«،  من  الناجني 
نظريات  بتفيش  غريب  بشكل 
وبنقص  االنرتنت  عىل  املؤامرة 
يغرد  وبرئيس  الطبية  املعدات 

باستمرار.
أهم  من  يعد  الذي  الروائي،  كان 
املعارصة،  الرعب  قصص  مؤلفي 
أشهر  قبل  السيناريو  هذا  ألف  قد 
من تفيش جائحة كورونا يف العالم، 
لكن الكثري من التفاصيل، للغرابة، 
من  لكل  كحقيقة  تظهر  سوف 

اخترب وباء كوفيد-19.
يف   روايته  تصدر  أن  املقرر  من 
العالم  يحاول  فيما   ، الحايل  تموز 
مرتبكاً استئناف الحياة، وستكون 
الرواية الثامنة للمؤلف. ويف حبكته 
قصص  من  املتسارعة  الحميمية 
داء  يشبه  فريوساً  فإن  األوبئة، 
مقلقة،  بوترية  سينترش  الكلب 
محوالً املصابني إىل كائنات جائعة.

انتشاراً  الرواية  حبكة  يف  ونشهد 
بشأن  مؤكدة  غري  ملعلومات 
اإلعالم،  وسائل  عىل  الفريوس 
بشأن  الناس  بني  واختالفاً 
يبدو  فيما  الوباء،  خطر  درجة 
بشأن  متخوفاً  الطبي  الطاقم 
الضعيفة  االستجابة  خطط 
مع  يتعامل  وهو  للمستشفيات، 
نقص يف املعدات الطبية. وفوق كل 
عن  يغرد  رئيس  أمامنا  يطل  ذلك، 

األزمة عىل طول الطريق.

ويف الرواية، نتعرف عىل صديقتني، 
تواجهان  وروموال،  ناتايل  هما 
وإذا  ناتايل،  حياة  إلنقاذ  املخاطر 

أمكن طفلها غري املولود.
قال تمربالي لصحيفة »اندبندنت« 
»متفائلة«  قصة  تقديم  أراد  إنه 
الساعات  عىل  بالرتكيز  للقراء 
بدالً  الصديقتني  حياة  من  القليلة 
من تصوير الوباء عىل نطاق أوسع.
خطرت  قد  الكتاب  فكرة  كانت 
فأنجز   .2018 عام  يف  للمؤلف 
أكتوبر  بحلول  األخرية  النسخة 

احتالل  من  فرتة  قبل  أي   ،2019
كان  الصحف.  عناوين  الوباء 
مراهقاً  كان  عندما  األكرب  خوفه 
نهاية  يشهد عىل  أن  الثمانينات  يف 
مع  ثم  النووية،  والحرب  العالم 
قصصه  كان  السن،  يف  تقدمه 
القصرية األوىل تتحدث عن مخاوفه 

تلك.

طلب وجبات كنتاكي ينتهي 
بغرامة غير متوقعة !

انتشار  التغلب عىل  لناحية  آتى ثماره  العام يف نيوزيلندا قد  أن اإلقفال  يبدو 
تيرتانجي  حي  سكان  حرمت  مشكلة  أيقظ  أنه  إال  »كورونا«،  فريوس 
بمدينة ويتكاري من النوم، بعد أن اجتاحت أعداد من الدجاج املنطقة.

عاثت  قد  سّموها،  كما  املتوحشة،  الطيور  أن  البعض  يرى  حني  ويف 
»جرذاناً  يجذب  لها  يرتك  الذي  الطعام  أن  سيما  ال  بالحي،  خراباً 
بحجم القطط«، يعترب البعض اآلخر أنها تضفي طابعاً من الجاذبية 
الدجاج  أعداد  أن  تبني  الربيطانية.وقد  »غارديان«  عن  نقالً  للقرية، 
قد تضاعفت خالل فرتة الحظر.وقال غريغ بريسالند عضو مجلس 
مدينة ويتكاري، املوكل حّل املشكلة: »لقد أشعلت األزمة االنقسامات 
القديمة يف القرية. فاملزيج املكون من حرمان النوم والتخريب جعل 
ستيفن  أفالم  أحد  من  خرجت  أنها  ويعتربون  يكرهونها  البعض 
من  مرتاً   50 دجاجة   15 نحو  احتلت  الذي  بريسالند  كينغ«.وأضاف 
منزله، إن املشكلة قد بدأت عام 2008 حني أطلق أحد السكان طائري 
دجاج يف القرية فعاثا خراباً فيها إىل أن تفاقمت األزمة عام 2019 بوصول 
أعداد الدجاج إىل 290. إال أن القشة التي قصمت ظهر البعري تمثلت يف بدء 
ظهور جرذان بحجم القطط وإرهابها السكان بعد أن جذبتها رائحة األطعمة 

املرتوكة للدجاج. فاتحد الجميع وراء قرار التخلص من الدجاج.

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

مواقيت ال�صالة

االحد   12 تموز  2020   العدد  2374  السنة العاشرة

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

صالة الصبح

صالة الظهر

صالة المغرب

صالة   العشاء

3 :24

12 :9

7 : 34

8 :54

رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

بالصدفة.. رؤى تتحقق عن وباء يصيب العالم !

بناء  تم  األبعاد،  ثالثية  عمالقة  طابعة  بفضل 
ويستريلو  مدينة  يف  املنازل  ككل  ليس  منزل 
البلجيكية، وتمت األشغال من دون عمال ملدة 

خمسة عرش يوما تقريبا.
األبعاد،  ثالثية  تقليدية  اآللة مثل طابعة  تعمل 
ملسار  وفًقا  الخرسانة  برش  تقوم  أنها  غري 

محدد مسبًقا لتشييد الجدران.
جميع  يف  العمل  لهذا  مماثلة  مشاريع  وتوجد 
أنحاء العالم تقريبا، عل غرار فرنسا وهولندا، 
إاّل أن ميزة هذا املرشوع تكمن يف بناء وتجميع 
املنزل  أن  كما  هذا،  البناء  موقع  يف  يشء  كل 
هذا  علويني.مصممو  طابقني  عىل  يحتوي 
مربًعا،  مرتًا   90 مساحته  تبلغ  الذي  املنزل، 
املنخفضة  وبالتكلفة  العمل  برسعة  أشادوا 
الطابعة  هذه  تُتيحها  التي  البناء  لعملية 
الخرسانية ثالثية األبعاد األكرب يف أوروبا. كما 
الوحيدة  املادة  بالطبع  ليست  الخرسانة  أن 
من  الخشب،  استعمال  تم  حيث  املستخدمة، 
دون إغفال املعادن والزجاج الذي تم استخدامه 

للنوافذ والدرج، بحسب »يورونيوز«.
ما  »إن  املرشوع:  مدير  أسيون،  إيمييل  يقول 

للغاية هو  الطابقني فريًدا  ذا  املنزل  يجعل هذا 
ثابتة  باستخدام طابعة خرسانية  أننا طبعناه 
األخرى  املنازل  تحتوي  بينما  األبعاد،  ثالثية 
طابق  عىل  العالم  حول  طباعتها  تم  التي 
واحد فقط. ويف كثري من الحاالت تتم طباعة 
يتم تجميعها يف  املصنع ثم  املنزل يف  مكونات 
املوقع. غري إننا يف هذا املرشوع قمنا بطباعة 
غالف املبنى بأكمله يف مكان واحد من موقع 

العمل«.

البناء  أشكال  من  شكالً  التقنية  هذه  تعترب 
يعّد  املطبوع  املنزل  أن  كما  للبيئة،  الصديقة 
بُني  الذي  املنزل  من  مرات  ثالث  صالبة  أكثر 
يوضح  كما  التقليدية،  الطريقة  بالطوب عىل 
قوة  »إن  أيضا:  يقول  والذي  املرشوع،  مدير 
البناء  قوة  من  مرات  بثالث  أكرب  املواد  ضغط 
الرسيع التقليدي. هذا البيت األول هو بمثابة 
إذا  مما  اآلن  الباحثون  وسيتحقق  اختبار. 

سيتم االحتفاظ بهذه الصالبة بمرور الوقت.

الروسية  واملدونة  املذيعة  إن  األزمات،  يف  الحوامل  النساء  مساعدة  جمعية  مديرة  ماركوفا،  إيكاترينا  قالت 
يف  ماركوفا  الهواتف.وأضافت  عىل  للرد  الجمعية  يف  مقسم  كعاملة  تعمل  قد  بونيا  فيكتوريا 
حديث لـ«نوفوستي« إنها ستمنح بونيا مثل هذه الفرصة.وتعاقب بونيا بالعمل 
روسيا،  سكان  بونيا  فيه  انتقدت  الذي  ترصيحها،  بعد  املجتمعي  التطوعي 
و  الكحول«  بـ »مدمني  إياهم  األدنى لألجور، واصفة  الحد  يتلقون  الذين 

»املارقني«، بحسب »روسيا اليوم«.
وقالت ماركوفا: »ال أفهم كيف قدرت عىل إهانة الناس الذين يعانون 
مستعدون  نحن  جيدة..  فكرة  تكن  لم  صعب..  وقت  من  بالفعل 
»أنا  عليها.  رهانا  سنأخذ  اتضح،  إذا  األزمة.  لخط  والتطوع  لتدريبها 

متأكدة من أن مثل هذه التجربة ستكون مفيدة لها«.

 رئيس كنيسة يرّوج لسائل تنظيف سام كعالج لكورونا !

قلوب في سماء  استوكهولم 
تكريمًا لضحايا الجائحة !

كلب يوصل سلع
 محل إلى زبائنه !

بناء منزل من طابقين بطابعة خرسانية ثالثية األبعاد !

معاقبة مذيعة بالرد على الخط الساخن للحوامل !

مستغاًل تصريحات ترامب..

مدينة  يف  كنتاكي  فروع  أحد  من  لوجبات  طلب  أدى 
أسرتايل  دوالر   26000 غرامة  إىل  األسرتالية  ملبورن 
الرشطة  هاجمت  بعدما  أمريكي(  دوالر   18000(
حفل عيد ميالد، وسط حالة إغالق عام بسبب تفيش 
وباء كورونا.وقال شني باتون، مفوض رشطة والية 
عندما  امليالد  عيد  حفل  اكتشفوا  إنهم  فيكتوريا، 
أخطر مسعفون كانوا يتناولون وجبات بأحد فروع 
كنتاكي، الرشطة أنهم شاهدوا شخصني يطلبان 20 

وجبة الساعة 30ر1 بعد منتصف ليلة الجمعة.
لوحة  رقم  عىل  الحصول  من  الرشطة  وتمكنت 
يف  هاوس(  )تاون  منزل  إىل  قادهم  والذي  السيارة، 
ضاحية داندينونج، بجنوب رشق ملبورن.وقال باتون 
شخصان  كان  املنزل،  دخلنا  »عندما  للصحفيني: 
قد  وكانوا  الخلف،  يف  مختبئني  آخرون  و16  نائمني، 
النوع  هذا  سخيف-  لتوهم...  كنتاكي  وجبات  تلقوا 
التكلفة  باهظة  ليلة  »إنها  السلوك.«وأضاف:  من 
 16 أصدرنا  كنتاكي...  عن  بعيدا  املرء  يفكر  عندما 

مخالفة بقيمة 1652 دوالرا للواحدة، أي أن حفل 
عيد امليالد كلفهم 26000 دوالر )أسرتايل(.«

من  ألي  يسمح  ال  اإلغالق،  قواعد  وبحسب 
لرشاء  إال  املنزل  بمغادرة  ملبورن  سكان 

أو  الرياضة  ممارسة  أو  بقالة  مواد 
الحصول عىل رعاية صحية أو الذهاب 

للعمل، أو للعناية بشخص ما.
كامل  يف  اإلغالق  هذا  من  وترضر 

ماليني  خمسة  حوايل  املدينة 
نسمة. وال يسمح باستقبال 

ضيوف داخل املنزل.

العاصمة  سكان  فوجئ 
استوكهولم  السويدية 
طائرات  برؤية  ومنطقتها 
وترسم  األجواء  يف  تحلق 
القلوب يف السماء، يف بادرة 
فريوس  لضحايا  تكريم 
املستجد. »كورونا« 
األشكال  هذه  وتشكل 

الزائلة املرسومة عىل علو يقرب من ثالثة آالف مرت، »لفتة 
الذين فقدوا  الفريوس وأيضاً لألشخاص  تكريمية لضحايا 
وظائفهم«، خصوصاً يف قطاع الطريان وفق ما قال ياكوب 
هوالندر أحد الطياريْن اللذين أطلقا املبادرة لوكالة فرانس 
برس. وأراد الطيار املحرتف مع زميله بينغت أندرسون نرش 
السويد  املبادرة.واعتمدت  هذه  خالل  من  األجواء  يف  الفرح 
وباء  مكافحة  يف  األوروبي  الصعيد  عىل  خاصة  مقاربة 
)كوفيد 19(، إذ إنها لم تتخذ تدابري حجر ملزمة للسكان. 
وهي  البالد،  يف  شخصاً   5500 أرواح  الفريوس  وحصد 
خامس أسوأ حصيلة يف العالم مقارنة بعدد السكان. وبلغت 

اإلصابات 74 ألف إصابة.

الدجاج يرهب
 سكان أحد أحياء نيوزيلندا !


