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كاتب سعودي يثير سخطًا واسعًا بعد 
4تهنئته “اإلسرائيليين” بعيد األضحى

في هذا العدد

المراقب العراقي/ متابعة...
دعت املقاومة اإلسلامية كتائب حزب 
الله، امس األربعاء، الشعب العراقي اىل 
مساندة االشقاء اللبنانيني يف محنتهم، 
فيملا اكدت ان لبنان تعاني من ظروف 
للقيلود  نتيجلة  صعبلة  اقتصاديلة 

االمريكية.
وذكلرت كتائلب حلزب اللله يف بيلان 
تلقتله »املراقلب العراقي« انله »نضع 
جميلع امكاناتنلا اىل جانلب الشلعب 
اللبناني بتقديم كل ما نملكه ملسلاعدة 
االشلقاء«، داعيلة »الشلعب العراقلي 
اىل اطلاق حملة كلرى للتلرع املادي 
والعيني تضامنا مع االشقاء يف لبنان«.

وبينلت ان »الشلعب اللبنانلي يتعرض 
لظلروف اقتصاديلة صعبلة ومعقلدة 

نتيجة االعمال االمريكية االجرامية«.

العراقلي  بشلعبنا  »نهيلب  وتابعلت: 
املعطلاء ان يلبي نداء الواجب ملسلاندة 
الشلعب اللبناني«، الفتلة اىل ان »وقفة 
الشلعب اللبناني ملع العلراق اليمكن 
نسليانها بعد ما قدملوه من تضحيات 

ضد داعش«.
يشلار اىل ان انفجار واسلع طال مرفأ 
بلريوت وخلف خسلائر مادية وبرشية 

كبرية عرص الثاثاء املنرصم.

المراقب العراقي/ متابعة...
اكلدت لجنلة العاقات الخارجيلة النيابية، املس االربعاء، ان اجلراءات الحكومة 

بخصوص العراقيني يف بريوت ضعيفة ودون املستوى املطلوب.
وقلال عضو اللجنة النائلب مختار املوسلوي يف ترصيح صحفي تابعتله »املراقب 
العراقلي« ان “الخارجيلة العراقيلة للم تتحلرك بصلورة فعلية ورسيعلة ملتابعة 

العراقيني يف انفجار لبنان وهناك بطئ يف املوضوع”.
واضلاف ان “ العلراق بطيئ يف كل يشء اال  الفسلاد فهو رسيع بله”، داعيا وزارة 

الخارجية اىل “التحرك بشكل عاجل”.
واوضلح املوسلوي ان “هنلاك تقصلري واضلح بمتابعلة الجرحلى واملتابعة ليس 
باملسلتوى املطللوب وبلات من الغبلاء االعتماد على ترصيحلات وزارة الخارجية 

وحديثها عن متابعتها لقضايا العراقيني”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكدت اللجنلة القانونية النيابية، امس 
تعرقلل  خافلات   »3« ان  االربعلاء، 

ترشيع قانون املحكمة االتحاديلة.
وقلال مقلرر اللجنلة النائلب يحيلى 
املحملدي، يف ترصيح صحفلي تابعته 
»ملرشوع  ان  العراقلي«  »املراقلب 
القانون بعهدة رئاسة الرمللان ، حيث 
تلم اكملال القراءتلني االوىل والثانيلة 
له تمهيلدا الدراجه يف جلدول االعمال 

اسلتئناف  حلال  النهائلي  للتصويلت 
انعقاد الجلسلات واضلاف انه » خال 
املشلركة  واملناقشلات  االجتماعلات 
التي عقدت خال الفلرة املاضية ، تم 
االتفاق مع رئاسلة الرملان عى فصل 
امللواد الخافيلة الثلاث التلي تعرقل 
تمرير ملرشوع القانون، على ان يتم 
هيئلة  اجتماعلات  يف  تباعلا  بحثهلا 
الرئاسلة وقلادة الكتلل ، التلي عقدت 

وستعقد ايضا قريبا لحلحلتها.

كتائب حزب اهلل تدعو الشعب العراقي 
لمساندة االشقاء اللبنانيين في محنتهم

الخارجية النيابية: اجراءات الحكومة بخصوص 
العراقيين في بيروت »ضعيفة« 

»3« خالفات تعرقل قانون المحكمة االتحادية

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت
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الحكومة تفتعل االزمات لدفن »صفقة« شركات الهاتف النقال »المشبوهة«
»الدوالر« يصنع جنودًا الكترونية للكيان 

الصهيوني في العراق
المراقب العراقي/ احمد محمد...

 بالتزاملن ملع التعاطف الامحلدود الذي 
أبلداه العالم مع الفاجعة التي وقعت أمس 
األول يف بلريوت والتلي أدت إىل استشلهاد 

علدد كبلري ملن األبريلاء وجلرح املئلات 
منهلم وكذللك األرضار البرشيلة واملاديلة 
التلي ألحقتهلا، ومع البصملات الواضحة 
للكيلان الصهيوني بالوقوف وراء الحادثة، 

سلارعت الجيوش اإللكرونية يف العراق إىل 
التريلر للجانب اإلرسائيلي وإلصاق التهم 
باملقاومة اإلسلامية، ُمسلتخدمًة أساليب 
إعاميلة تنم علن حقد وكراهيلة انفجرت 

مع الدقائق األوىل لتفجري »مرفأ بريوت«. 
ويؤكلد مراقبلون يف الشلأن السليايس أن 
الجيوش اإللكرونيلة املدافعة عن الوجود 
األمريكلي يف العلراق هي ذاتهلا التي تبّنِت 
الدفاع عن االسلتهداف اإلرسائيي لبريوت، 
وإلصاقله بمحور املقاوملة بحجة تخزين 
النقملة  لكسلب  امللدن  وسلط  السلاح 

الشعبية.
وأدى االنفجلار الضخلم الذي وقع مسلاء 
أملس األول الثاثلاء، يف مرفلأ بلريوت إىل 

سقوط أعداد كبرية من الشهداء والجرحى 
فضا عن إلحاق أرضاراً مادية فادحة.

وتوالت ردود األفعال العربية والعاملية حول 
الحلادث، خصوصلا بعلد املناشلدات التي 
أطلقتهلا حكوملة لبنان بلرورة دعمها 
ملن الناحية الصحية، حتى قيامها بإعان 

حالة الطوارىء عرص أمس األربعاء.
السليايس  املشلهد  يف  مراقبلون  والحلظ 
واألمنلي أن قلوة التفجلري وضخامته من 
املسلتحيل أن تكلون ناجملة علن انفجار 
مفرقعلات نارية، مؤكديلن وقوف الجانب 
الصهيونلي وراء الحادث الذي شلبهوه بل 

»هريوشيما يف لبنان«.
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مناطق حدودية عراقية ُتسيل لعاب واشنطن 
وُتمّهد لمخطط تقوده »عشائر الفتنة«

»شيوخ داعش« رهان أميركي جديد

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
للم تنفلك الواليلات املتحلدة علن تنفيذ 
مخططات »مدمرة« يف العراق، تستهدف 
يف املقلام األول »رجالله األوفيلاء« الذين 
أفشللوا حتى اآلن، علرشات »املؤامرات« 
التي حاكهلا الاعب األمريكلي، لزعزعة 
االستقرار يف باد ما بني النهرين، حسبما 

يرى مراقبون وخراء يف الشأن األمني.
وبينملا تنشلغل دول العاللم بمكافحلة 
جائحة كورونا وما نتج عنها من انهيار 
اقتصلادي، لم يكن العلراق بمعزل عنه، 
تحلاول واشلنطن تحريك »مجسلاتها« 
املنتلرشة غلرب البلاد، لتنفيلذ مخطط 
جديد يسلتهدف قوات الحشلد الشلعبي 
وفصائلل املقاومة اإلسلامية املاسلكة 

للحدود العراقية السورية. 
وعلملت »املراقب العراقلي« من مصادر 
خاصلة، أن القوات األمريكيلة املتمركزة 
يف قاعلدة عني األسلد بمحافظلة األنبار 
»تخطلط ملؤاملرة تتضملن القضاء عى 
أماكلن  واسلتهداف  الشلعبي  الحشلد 

تواجده عى الحدود العراقية السورية«.
ووفقاً للمصادر فإن »االحتال األمريكي 
يسلعى إىل تجنيلد مجموعلة ملن أبناء 
محافظة األنبار وتشلكيل قوة عسكرية 
تابعة له الستهداف الحشد وإحداث فتنة 
كبرية«، مشلرية إىل أن »هدف األمريكان 
األسلاس ملن تجنيد هلذه القلوات هو 
التصلادم ملع قلوات الحشلد الشلعبي 

املتواجدة يف القائم«.
ذللك يف وقلت صلوت مجللس  ويأتلي 
النواب خال جلسلة اسلتثنائية عقدها 
يف الخاملس ملن كانون الثانلي املايض، 
على قلرار ُيللزم الحكوملة بالعمل عى 
إخراج القوات األجنبية من العراق، وذلك 
عقب استفزازات أمريكية وجرائم كرى 

ارتكبتها داخل أرايض الباد.
وحتى اليوم، لم تنبس حكومة مصطفى 
على  تعليقلاً  شلفة،  ببنلت  الكاظملي 
هلذا القلرار بلل عملدت إىل “التسلويف 
واملماطللة”، وإطلاق بالونلات إعامية 
أخرى يف سلبيل إشلغال الرأي العام عن 
“العلدو الحقيقلي” اللذي يعتلره هلو 

اسلراتيجياً”، بحسب  شخصياً “حليفاً 
مراقبني.

ويقول املحلل السليايس صبلاح العكيي 
لل«املراقب العراقي«، إن »هناك تحريضاً 
أمريكيلًا لبعلض العشلائر يف محافظلة 
األنبلار، لحثهلا على املطالبلة بإخلراج 
قوات الحشد الشلعبي من قضاء القائم 

واملناطق القريبة من قاعدة عني األسد«.
ويضيلف العكيلي أن »االجتماعات التي 
تعقدهلا القلوات األمريكية مع شليوخ 
تلك العشلائر ليسلت جديلدة«، مبينا أن 
»الهلدف من إخلراج قوات الحشلد، هو 
جعلل تلك املناطلق آمنة لوجلود القوات 

األمريكية وتحركاتها«.
هلذه  أن  يعلرف  »اللكل  أن  إىل  ويشلري 
املناطلق غاية يف الخطلورة كونها قريبة 
من مناطق الرصاع بني قسلد واملجاميع 
اإلرهابيلة األخلرى«، معتلراً أن »اإلدارة 
األمريكية تراهن اليوم عى زعزعة األمن 
وإيجاد نفوذ لها يف تلك املناطق من خال 

تسليح بعض العشائر«.
ويرى العكيي أن »قوات الحشد الشعبي 
أظهلرت أنهلا أشلد إخاصاً على األمن 
الوطنلي«، محلذراً يف الوقلت ذاتله ملن 
مساٍع أمريكية لل«إعادتنا إىل املربع األول 
كما حدث يف عام 2014، وهو سليناريو 

إلعادة شيوخ داعش من جديد«.
ويف وقلت سلابق، رّصح قائلد القيلادة 
كينيلث  الجنلرال  األمريكيلة،  املركزيلة 
العراقيلة  “الحكوملة  أن  ماكينلزي، 
سلتطلب من القلوات األمريكيلة البقاء 
يف البلاد”، ملا أثلار عامات اسلتفهام 
عديدة حول اللدور الذي يلعبه مصطفى 
الكاظملي يف إدارة امللف األمني، السليما 
أن هلذا الترصيلح جاء بعد لقلاء جمعه 

بماكينزي.

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
حذر النائب حسني العقابي، امس األربعاء، 
ملن وجلود صفحلات يف مواقلع التواصل 
االجتماعلي تقلوم باالحتيال على املواطن 

بدعوى منح السلف.
وقلال العقابلي يف بيلان تابعتله »املراقلب 

العراقي« إن عدة شلكاوى وردت إىل مكتبنا 
من مواطنني تعرضوا إىل حاالت من النصب 
واالحتيلال والرسقة عر صفحات يف مواقع 
التواصل االجتماعي تدعي تسليف واقراض 
املوظفني مبالغ من ٥_20 مليون دينار عن 
طريق ملرصف الرافدين ومصلارف أخرى 

وبأرباح بسيطة ال تتجاوز %1«.
وأضاف أن »هذه الصفحات توهم املواطنني 
انها تمتلك وكاللة لتمثيل مرصف الرافدين 
البسلطاء  وتوقلع  االخلرى  املصلارف  أو 
واملحتاجني يف شلبكتها وتحتال عليهم عن 
طريق حصولها عى نسلخة من بطاقاتهم 

املرصفية واستحصال مبلغ السلفة املقررة 
ملن امللرصف الكرونيا ورسقتله وتحويله 
إىل حسلابات أخلرى، وقلد انتلرشت هلذه 
الحاالت مؤخرا يف بغداد وبعض املحافظات 

األخرى«.
واقرح العقابي، عى وزارة املالية »التدقيق 

يف عمليلة منلح السللف الكرونيلا ووضع 
ضوابط رصينة تمنع مثل هذه الحاالت، وان 
تكثف من الحملات التوعويلة والتثقيفية 
بشأن آلية التعامات املرصفية االلكرونية 
لتنميلة ثقافة املواطنني ازاءهلا وتوعيتهم 

بحاالت النصب واالحتيال اإللكروني«.

نائب يحذر من صفحات تحتال على المواطن بدعوى منح السلف

كهرباء العراق ... مابين صحوة البرلمان ... 
ونتائج اللجان ..!!!

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
تحاول الحكومة إثارة جملة من األزمات للتغطية عى 
فضيحلة تواطؤها ملع رشكات الهاتف النقال لتجديد 
عقودها ومنح الرخصة الرابعة، وهذه الصفقة ليست 
الوحيلدة للرشكات االتصلاالت وإنما هنلاك صفقات 

مريبة ومشبوهة ُمرِّرْت تحت الطاولة.
وأشغلت الحكومة الشلارع العراقي للتغطية عى تلك 
الصفقلة علر االحتجاجلات واسلتهداف املتظاهرين 
ببنادق الصيد، ومسلسلل الكهرباء الذي الينتهي , كل 
ذلك قلل من حدة الضغلط اإلعامي عى قضية تجديد 
عقود رشكات النقال ورسلم فيتو جديد عى تأسليس 

رشكة وطنية لاتصاالت.
برملانيلون أكدوا أن علدم إلغاء تجديلد عقود رشكات 
الهاتلف النقال يؤكد تلورط الحكوملة وهيئة اإلعام 
واالتصاالت بصفقة فسلاد تتسلبب بهدر امللال العام 
من خال عدم تسديد الديون التي بذمة هذه الرشكات 
وتمديدهلا مللدة 8 سلنوات ملع  رداءة خدملات هذه 
اللرشكات وحرملان الدوللة ملن مورد ملايل يضاهي 
إيلرادات النفط ,  ما يفضح ازدواجيلة الحكومة التي 
فرضت قيودا ماليلة عى رواتب املوظفني واملتقاعدين 

وأخرت توزيعها  وكأنه إنجاز لحكومة الكاظمي .
قانونيون أشاروا إىل أن التمديد من قبل الحكومة  دون 
الرجلوع إىل تعليملات التعاقد يخاللف القانون وقابل 

للطعن أملام محكمة البداءة وهذا ينطبق عى التمديد 
لرشكات النقال دون تحقيق املصلحة العامة.

كملا أوضح مختصلون أن اللرشكات العاملة حاليا يف 
البلد احتكرت السلوق عى مدى 1٦ عاما دون أن تقدم 
خدمات متطورة أو إنرنت عايل الجودة للمواطنني، لذا 
من  اللرورة فتح األبواب للرشكات أخرى يمكن أن 
تقدم للعراق خدمات أشبه ما موجود يف العالم, كما أن 
رشكات النقال الحالية تتميز بارتفاع أسعار الخدمات 
السيئة التي تقدمها، سواء كان باالتصال أو اإلنرنت، 
واإلرصار الحكومي وسلط صمت الكتل السياسية أمر 
مريلب يؤكلد وجود صفقلات ما بني الجهتلني مقابل 

السكوت عى ضعف الحكومة الحالية.
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6
»ميمي« بين 

الريان
 والغرافة 
القطريين

المراقب العراقي/ متابعة...
وجهت املاليلة الرملانية، امس األربعاء، سلؤاالً إىل 
الحكومة بشلأن كيفيلة تأمني إجلراء االنتخابات 
املبكلرة، يف ظلل األزملة االقتصادية التلي تعصف 
بالباد. وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار يف ترصيح 

صحفي تابعته »املراقب العراقي« إن »اللجنة املالية 
يف مجللس النلواب ال تعللم كيف سلتعمل حكومة 
مصطفلى الكاظملي عى تأملني االملوال الازمة 
إلجلراء االنتخابات املبكرة«. وأضلاف، أن »الناطق 
باسلم رئيس اللوزراء خرج قبل أيلام وتحدث عن 

قدرة الحكوملة عى تأمني األملوال الازمة إلجراء 
االنتخابلات املبكرة«، الفتلًا إىل أنه »ال يعلم من اين 
سيجري تأمينها يف ظل االزمة الراهنة والتي دفعت 
الرمللان اىل إقرار قانون االقلراض من أجل تأمني 

رواتب املوظفني والبطاقة التموينية حرصاً«.

المالية البرلمانية تتساءل: كيف ستوفر الحكومة االموال لالنتخابات ؟
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املراقب العراقي/ أحمد محمد... 
بالتزام�ن مع التعاط�ف الالمحدود الذي 
أب�داه العالم م�ع الفاجعة الت�ي وقعت 
إىل  أدت  والت�ي  ب�روت  يف  األول  أم�س 
استش�هاد عدد كبر من األبرياء وجرح 
املئ�ات منه�م وكذل�ك األرضار البرشية 
واملادية الت�ي ألحقتها، وم�ع البصمات 
الواضح�ة للكيان الصهيون�ي بالوقوف 
الجي�وش  س�ارعت  الحادث�ة،  وراء 
اإللكرتوني�ة يف العراق إىل التربير للجانب 
اإلرسائي�ي وإلص�اق الته�م باملقاوم�ة 
اإلسالمية، ُمس�تخدمًة أساليب إعالمية 
تن�م عن حق�د وكراهي�ة انفج�رت مع 

الدقائق األوىل لتفجر »مرفأ بروت«. 
ويؤك�د مراقب�ون يف الش�أن الس�يايس 
أن الجي�وش اإللكرتوني�ة املدافع�ة عن 
الوج�ود األمريك�ي يف العراق ه�ي ذاتها 
االس�تهداف  ع�ن  الدف�اع  تبّن�ِت  الت�ي 
اإلرسائي�ي لب�روت، وإلصاق�ه بمحور 
املقاوم�ة بحجة تخزين الس�الح وس�ط 

املدن لكسب النقمة الشعبية.
وأدى االنفجار الضخم الذي وقع مس�اء 
الثالث�اء، يف مرف�أ ب�روت  أم�س األول 
إىل س�قوط أع�داد كب�رة من الش�هداء 
إلح�اق أرضاراً  والجرح�ى فض�ال ع�ن 

مادية فادحة.
وتوال�ت ردود األفعال العربي�ة والعاملية 
حول الحادث، خصوصا بعد املناش�دات 
الت�ي أطلقته�ا حكومة لبن�ان برضورة 
دعمه�ا م�ن الناحي�ة الصحي�ة، حت�ى 
قيامه�ا بإع�الن حالة الط�وارىء عرص 

أمس األربعاء.
والح�ظ مراقب�ون يف املش�هد الس�يايس 
واألمني أن ق�وة التفجر وضخامته من 
املس�تحيل أن تكون ناجم�ة عن انفجار 
مفرقعات نارية، مؤكدين وقوف الجانب 
الصهيوني وراء الحادث الذي شبهوه ب� 

»هروشيما يف لبنان«.
وع�دَّ املراقب�ون أن االنفج�ار ك�رش عن 
حالة الكراهي�ة التي بداخل املقربني من 

الكيان الصهيوني. 
والتعام�ل  الجريم�ة  ح�ول  وللحدي�ث 

ال�ذي جرى من قبل املدون�ني العراقيني، 
أك�د املحل�ل الس�يايس يون�س الكعبي، 
أن »هن�اك مدون�ني يف الع�راق معروفة 
توجهاتهم وعملي�ات دعمهم وتمويلهم 
ع�رب  إرسائي�ل  ع�ن  للدف�اع  س�ارعوا 
مواق�ع  ع�ى  املوج�ودة  صفحاته�م 
فيس�بوك وتوي�رت وغره�ا، بع�د وقوع 
تفج�ر ب�روت بدقائ�ق قليل�ة«، مبينا 
أنه�م »ظه�روا كمدافعني ع�ن إرسائيل 
خصوصا بعد إلصاقه�م عملية التفجر 

باملقاومة اإلسالمية«.

وق�ال الكعب�ي، إن »ه�ذا األم�ر لي�س 
بالجدي�د عى هؤالء، حيث س�بق لهم أن 
اتهموا الحش�د الش�عبي بالوقوف وراء 
عملي�ات اس�تهداف معس�كر صق�ر يف 
بغ�داد، من خ�الل تركيزهم ع�ى عملية 
خ�زن األس�لحة داخ�ل امل�دن، مقاب�ل 
غ�ض النظ�ر ع�ن االعت�داء األمريك�ي 

الصهيوني«.
وأش�ار، إىل أن »هدف هؤالء اليختلف عن 
الهدف الرئييس للعملية اإلرهابية، والذي 
يتج�ى بإف�راغ املقاوم�ة م�ن مهمته�ا 

املتمثل�ة بالتصدي للم�رشوع األمريكي 
الصهيون�ي حت�ى وإن كان ذل�ك حادثا 
ه�ي  »العملي�ة  أن  عرضيا«.وأوض�ح، 
استهداف القتصاد لبنان وتدمره بشكل 
كام�ل«، مؤكدا أن »أصابع إرسائيل ومن 

يقف معها واضحة جدا«.
وأض�اف، أن »الع�راق س�بق ل�ه أن م�رَّ 
بح�االت كهذه، كتفجر الك�رادة وكذلك 
إىل  إضاف�ة  النف�ط،  تفج�ر صهاري�ج 
اس�تهداف مقرات الحشد الشعبي وهذا 
مايؤك�د أن تفج�ر لبنان ه�و جزء من 

موجة االس�تهداف الت�ي ينفذها الكيان 
الصهيوني«، محذراً م�ن أن »يتم وقوع 
حديث�ة  بأس�اليب  جدي�دة  تفج�رات 

ومدمرة«.
ولف�ت إىل أن »هن�اك أذرع�ا سياس�ية 
داخلي�ة وخارجية والس�فارة األمريكية 
الع�راق  يف  ومدون�ني  أش�خاصا  تدع�م 
هدفهم الدفاع عن املخططات األمريكية 
ورم�ي الته�م بكف�ة مح�ور املقاوم�ة 
والحش�د الش�عبي، والدفاع عن الوجود 

األمريكي وتربيره يف العراق .

تفجير »بيروت« يكشف عن مصادر تمويلها  
»جيــوش إلكتـرونية« في العـراق تتبنى 

خطـاب الـدفاع عن الكيــان الصهيوني 

اكد وزير النقل السابق والنائب الحايل كاظم فنجان الحمامي 
أن الس�فينة العراقي�ة )كرك�وك( ل�م تتع�رض إىل مضايق�ة 
م�ن قب�ل زورق كويتي يوم 3 من ش�هر آب 

الجاري.
وقال الحمامي، يف ترصيح لراديو »املربد« 
وتابعته »املراقب العراقي« إن »الزورق 
قام بإب�الغ الس�فينة العرقية أنها 
تس�ر يف مي�اه غر آمن�ة، منتقدا 
تس�ليم الس�فينة كركوك بأيدي 
غر مختصني )الرّبان سلمها بيد 
رجل غر مؤهل للقيادة..غواص( 
ويف وقت متأخر، فيما كش�ف عن 

إجراء تحقيق يف املوضوع.
ب�ني  عن�د و حص�ل  »الح�ادث  أن  الحمام�ي 

الواح�دة م�ن فجر ي�وم 3 من الش�هر الج�اري، وقد 
أحيط بش�ورشة إعالمية وتشويه للحادث، لكن الحقيقة هي 
أن هن�اك موضة جدي�دة يف املوانئ )صايرة م�ودة( بأن يأخذ 
البع�ض الس�فن ويقودها دون معاي�ر قياس�ية واعتبارات 

للدرجات«.

إذاعيترصيح
الحمايم: السفينة »كركوك« 

كان يقودها غواص ولم 
تتعرض للمضايقة

تغريدة

اإلعالمي الدكتور عالء مصطفى

براكين  فجر    #انفجار_بيروت 
ف���ي  المتراكم���ة  الكراهي���ة 
البع���ض ممن يصرون  نفوس 
على نس���ج وهم وجود أسلحة 
مخزن���ة ف���ي المرف���أ تع���ود 
لجهة يراد تسقيطها وإرغام 
القطيع على التصديق، بينما 
الحقيق���ة ناصع���ة ال تقب���ل 
اللبس، فه���ي معززة بوثائق 
عمره���ا ٦ أع���وام تتحدث عن 
ش���ديدة  األموني���وم  ش���حنة 
االنفج���ار ل���م يت���م التخلص 

منها.

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد تحالف الفتح، أمس االربعاء، عى عدم تهاونه 
م�ع قضية اخ�راج القوات االمريكي�ة من االرايض 
العراقي�ة، فيما ح�ذر من مؤام�رة صهيوامريكية 

تهدف للنيل من الشعب العراقي.

وق�ال النائ�ب ع�ن التحال�ف ع�دي الش�عالن، يف 
ترصي�ح تابعته »املراق�ب ال�عراق�ي« إن »تحالف 
الفتح ل�ن يتهاون مع بقاء املحت����ل فرتة أطول 
يف الع�راق«، داعي�ا إىل »توحي�د الص�ف الس�يايس 
والوق������وف بوجه املؤام�رات الخ�����ارجية 

الصهيوامريكي�ة الت�ي ته������دف للني���ل من 
إرادة الشعب العراقي«.

وأش�ار الشعالن، إىل أن »أمريكا ومن خالل اذرعها 
وأدواته�ا اإلعالمية تحاول بش�تى الطرق إفش�ال 
الح�وار األمريك�ي العراق�ي للبقاء ف�رتة أطول يف 

العراق«.
وش�دد، ع�ى أن »تحال�ف س�يواصل إرصاره عى 
إخ�راج ق�وات االحت�الل األمريك�ي م�ن األرايض 
العراقي�ة وتنفي�ذ ق�رار الربمل�ان العراق�ي به�ذا 

الخصوص«.

تحالف الفتح: لن نتهاون بقضية اخراج االمريكان من العراق 

املراقب العراقي/ دياىل...
أعلن الحش�د الش�عبي، أم�س األربعاء، ع�ن العثور عى مخ�زن للصواريخ 
والقاذف�ات مدفون خل�ف منزل تابع ألح�د ارهابيي داع�ش بعملية أمنية 

شمال رشق بعقوبة.
وقال الحشد، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، إن »قوة مشرتكة 
من اللواء 24 ونداء دياىل يف الحش�د الش�عبي والجيش نفذت واجبا بناء عى 

معلومات استخباراتية«.
وأضاف البي�ان أن »القوة عثرت عى مخزن للصواري�خ والقاذفات مدفون 
خلف منزل اإلرهابي محمد حس�ني عي مظلوم ضمن يف قرية العايل ش�مال 

رشق بعقوبة«.

الحشد الشعيب يعرث عىل مخزن 
للصواريخ والقاذفات يف دياىل 

املراقب العراقي/ كركوك...
تمكن�ت قوة من وكالة االس�تخبارات، أمس األربعاء، من ضبط 
)٥( أوكار ونف�ق وج�د بداخلها أعتدة وم�واد متفجرة بمناطق 

متفرقة من محافظة كركوك.
وقالت الوكالة، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه إنه 
»بناًء عى املعلومات ال�وارد عن طريق املتعاونني من املواطنني، 
ضبطت مفارز مديرية اس�تخبارات الرشطة االتحادية العاملة 
ضم�ن وكال�ة االس�تخبارات يف وزارة الداخلية ع�ى )٥( أوكار 
ونف�ق تابعة لعصاب�ات داعش اإلرهابية بمناط�ق متفرقة من 

محافظة كركوك«.
واضافت أنه »تم ضبط الوكر األول يف قرية سطيح وجد بداخلة 
ثالث�ة عب�وات ناس�فة ومس�طرتني تفج�ر وعبوة عى ش�كل 
جليكان و قنربتني هاون عيار ٦٠ ملم وصاروخني قاذفة، فيما 
تم ضبط نفق يف ناحية الرياض وجد بداخلة ١٠ عبوات ناس�فة 
محلية الصنع معدة للتفجر، فضالً عن ضبط اربعة أوكار قرب 
سلس�لة جبال حمرين وجد بداخلها دراجت�ني ناريتني وأجهزة 
اتص�ال ومول�د كهربائ�ي وبرميل كاز وم�واد غذائي�ة و عبوة 

ناسفة، حيث تم رفع املواد وردم االوكار بدون حادث يذكر«.

مفارز االستخبارات تضبط ٥ أوكار لداعش تحتوي 
عىل متفجرات بمناطق متفرقة من كركوك

املراقب العراقي/ دهوك...
ام�س  واملهجري�ن،  الهج�رة  وزارة  كش�فت 
االربع�اء، ع�ن اصابة اح�د نازح�ي مخيم جم 
مش�كو بكورون�ا، فيم�ا ح�ذرت م�ن تف�ي 

الفايروس.
وقال مدير عام دائرة ش�ؤون الفروع يف الوزارة 
ع�ي عب�اس جهاكر، يف بي�ان تلق�ت »املراقب 
العراقي« نس�خة من�ه إنه “تم اكتش�اف حالة 
اصاب�ة بفايروس كورونا يف مخيم جم مش�كو 
للنازحني بمحافظة دهوك لرجل نازح يبلغ من 
العمر 3٩ سنة«، مبينا انه »تم عزل ثالثون من 
املالمسني له بحس�ب التقرير االويل الصادر من 

الجهات املختصة يف املحافظة«.
واض�اف جهاك�ر، ان�ه »بتوجي�ه م�ن وزيرة 
الهجرة واملهجرين ايفان فائق جابرو تم اتخاذ 
التداب�ر واالج�راءات الفورية وتعف�ر وتعقيم 
املخي�م، واملنع م�ن الدخول والخ�روج من واىل 

املخيم للحد من انتشار الفايروس«.
الالزم�ة  االج�راءات  اتخ�اذ  »ت�م  أن�ه  وتاب�ع 
بالتنسيق مع دائرة صحة دهوك ألخذ مسحات 

ونقل املريض وعزل املالمسني«.

املراقب العراقي/ بغداد...
ش�دد تحال�ف س�ائرون، ام�س االربع�اء، ع�ى 
رضورة أم�ني بغ�داد الق�ادم م�ن اه�ايل بغداد 
بش�كل ح�رصي، فيم�ا اش�رتط أن يك�ون من 
داخل امانة العاصم�ة ليكون اقرب اىل معاناتها 
وعمل الدائرة. وق�ال القيادي يف التحالف رياض 
املس�عودي، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إنه »ينبغي ان يكون امني العاصمة بغداد أمينا«، 
مش�دداً أن »ه�ذه نقط�ة مهم�ة جداً«.وأضاف 
املس�عودي، أن »أمني العاصم�ة، يجب ان يكون 
من أهايل بغداد، ومن موظفي االمانة نفس�ها«، 
مؤكداً ع�ى رضورة أن »يعرف عمل االمانة وما 

تعاني العاصمة من أزمات وسوء خدمات«.

لجنة تعديل الدستور تنهي أعمالها وتمكن الكتلة 
الفائزة في االنتخابات من تشكيل الحكومة

كتلة سياسية تشترط: أمين 
بغداد يجب أن يكون من 

رحمها ومن العاصمة

كورونا يداهم مخيمات 
النازحين في دهوك وسط 
مخاوف من زيادة توسعه 

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت لجن�ة الخ�رباء املختص�ة بتعدي�ل 
الدس�تور، امس االربعاء، عن انهاء عملها، 
مؤك�دة أن اهم التعديالت الت�ي طرأت هي 
أن الكتل�ة الفائ�زة يف االنتخاب�ات املقبل�ة 
س�تتوىل مهمة تش�كيل الحكومة واختيار 
وزراءه�ا وبرنامجه�ا الحكوم�ي، ويكلف 
الربمل�ان مجتمعني بالتصوي�ت مرة واحدة 
ع�ى الحكومة.وق�ال عض�و اللجن�ة عادل 
»املراق�ب  تلق�ت  بي�ان  بحس�ب  الالم�ي، 
العراقي« نس�خة من�ه إن »لجنة التعديالت 
الدس�تورية يف رئاس�ة الجمهورية، اكملت 
عملها وح�رض يف اللجنة خرباء يف القانون، 
والقان�ون ال�دويل، و القانون الدس�توري، 
و االم�م املتح�دة، وممثل�ني م�ن س�احات 
التظاهر، وكتبنا مجم�ل بجميع التعديالت 

الدستورية«.
وأض�اف الالم�ي، أن »أهم التعدي�الت التي 
جرت عى الدستور فيما يخص االنتخابات، 
هي أن تتكف�ل الكتلة الفائزة يف االنتخابات 
وزرائ�ه  واختي�ار  الحكوم�ة  بتش�كل 
وبرنامجه الحكومي، وليس الكتل الربملانية 

كما هو عليه الحال يف االنتخابات السابقة، 
الحكوم�ة  تش�كيل  تأخ�ر  وراء  والس�بب 
واس�تمرار املحاصصة«.وتابع أن »مجلس 
ع�ى  التصوي�ت  مهم�ة  يتكف�ل  الن�واب 
رئيس مجلس ال�وزراء وكابينت�ه الوزارية 

وبرنامجه الحكومي مرة واحدة«.
الكث�ر  راجع�ت  »اللجن�ة  أن  إىل  وأش�ار 
من امل�واد الدس�تورية وأج�رت العديد من 
التعدي�الت، منه�ا حذف الكثر م�ن عبارة  

)مع مراع�اة املكون�ات(، ووضع�ت بدلها 
عب�ارات اخ�رى، ال تش�جع ع�ى تكري�س 

املحاصصة الطائفية والعرقية«.
ولفت إىل أنه »تم تسجيل جميع املحارضات 
واملناقشات عى تعديل الدستور«، مبيناً أن 
»رئي�س اللجنة يف رئاس�ة الجمهورية وعد 
بطبع املحاظ�ر والتوصيات من اجل اطالع 
الجمه�ور عليه�ا، لك�ن أزم�ة االنتخابات 

الحالية السبب وراء التأخر«.

سياسة

»انفجار بيروت«
حصل ما حصل وأدى االنفجار إىل كارثة، وقد يستفيق لبنان عى 
مجاعة هي األخطر من نوعها يف ظل التداعيات السياس�ية التي 

تعيشها املنطقة.
فتفجر أو انفج�ار مرفأ بروت يعني بالنتيج�ة خدمة ألمريكا 
وإرسائيل يف س�ياق ضغطها ع�ى لبنان لرتكيعه أو نزع س�الح 

ح������زب الله.
إال أن األولوي�ة اآلن هي ملعرفة حقيقة ما جرى واألس�باب التي 
أدت له�ذا االنفج�ار املهول ومن ثم البحث ع�ن الجاني إْن ُوِجَد. 

ولكل حادثة حديث كما يقولون .
واملهم أيضا هو أن هذه الحادثة قد تعود بالخر عى لبنان الحقاً 
إن شاء الله تعاىل فالدول التموت والتضمحل بمثل هذه الحوادث 

 .
وك�م من دولة تعرضت ألبش�ع من هذه الكارث�ة لكنها خرجت 

أقوى بكثر. 
بل إن بروت نفس�ها قد القت من االجتي�اح اإلرسائيي والحرب 

األهلية ماهو أنكى من هذه الحادثة بكثر .
ولذل�ك فم�ن املؤم�ل أن هذه الحادثة س�تكون س�ببا لتماس�ك 
الش�عب اللبنان�ي والتفافه حول مقاومته وجيش�ه وحكومته ، 
ع�ى الرغم من أن أع�داء لبنان حاولوا توظي�ف الحادثة باتجاه 
تحميل ح���زب ال��ل��ه مسؤوليتها. 
فأش�اع إعالمه�م األصف�ر أن املكان 

كان يحوي أسلحة للحزب. 
ولوتبني بالفعل أن إرسائيل هي التي 
قامت به�ذه الجريم�ة وأنها تحارب 
الش�عب اللبناني بقوت�ه دون تمييز 
ب�ني ع�رق وع�رق فقطعا س�تكون 
الجريم�ة مدع�اة لتماس�ك الش�عب 
اللبناني أكث�ر ووأدا للفتنة التي يراد 
إش�عال فتيلها بني أبناء الش�عب كل 

مرة
إذ الم�ربر إلرسائيل مطلق�ا أن تقوم بعمل إجرام�ي كهذا مهما 
كان�ت الذرائع والحج�ج وبتصوري أن لبنان الرس�مي بعد هذه 
الحادث�ة والفاجع�ة األليم�ة س�يكون بمق�دوره االنفتاح عى 
املس�تثمر الرشقي س�واء كان الصيني أو الرويس أو اإليراني بل 
س�يكون مضطرا له�ذا االنفت�اح للتخلص من املس�اوم الغربي 

والعربي.
إن االنفتاح االقتصادي عى الرشق سيقلل من اعتماد لبنان عى 
الدوالر ويح�رر العملة اللبنانية من رب�ق هيمنة النظام املرصيف 

األمريكي ولو بشكل محدود.
أم�ا عى الصعي�د األمني فلو أن الحادثة كان�ت عدواناً إرسائيلياً 
وثب�ت ذل�ك باألدل�ة القطعي�ة فبإم�كان لبن�ان الحص�ول عى 
مايحصن أجواءه من األسلحة املتطورة التي عرضتها عليه إيران 
.كذل�ك لن يكون هناك أي عائق أم�ام لبنان للتكامل االقتصادي 

مع سوريا ولو فرضت أمريكا عى دمشق ألف )قيرص (
ومن هنا أجد أن هذه الحادثة ستكون  محطة مفصلية يف تأريخ 

لبنان أمنيا وشعبيا واقتصادياً.
رحم الله الشهداء وشاىف الجرحى

وألهم أهلنا يف لبنان العزم والقدرة والثبات
والحمد لله رب العاملني.

ماجد الشوييل

ين
ألم
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اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    55,904 دينار

سعر شراء الدوالر = 123.500 دينارسعر بيع الدوالر = 124.500 ديناراألمريكي  40.45 دوالرًابرنت  43.84 دوالرًا للبرميل

غرام الفضة عيار 95،8     544،4٦غرام الفضة عيار99،9     5٦7،7٦اسعار الذهب عيار 18     41,929 ديناراسعار الذهب عيار 21     48,917 دينار اسعار الفضة
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الخميس 6 آب  2020 العدد 2390 السنة العاشرة

بني النائب املس�تقل عباس العطايف، الحل�ول االنية التي يجب اتباعها 
لحل ازمة الكهرباء، مش�ددا عىل رضورة ارسال الكادر املتقدم لوزارة 
الكهرب�اء اىل املحافظ�ات برفق�ة كادر وزارة النف�ط وبحماية وزارة 
الداخلي�ة لحل ازم�ة الطاقة.وقال العطايف ، ان “الحل�ول االنية الزمة 
الكهرب�اء تحتاج اىل ذهاب الكادر املتقدم لل�وزارة اىل املحافظات بدال 
م�ن الجلوس يف مكاتب ال�وزارة، اضاف�ة اىل ان وزارة النفط يجب ان 
تجلس م�ع الكهرباء عىل طاولة واحدة يف املحافظ�ات لتوفري الوقود 
الالزم للمحطات”.واضاف ان “االج�راء االخر يتعلق بمنح صالحيات 
كامل�ة للمحافظ�ات التي تعان�ي من اختناق�ات يف ش�بكاتها، وهو 
مايتطل�ب تدخل وزي�ر الداخلية لتوف�ري الحماية للش�بكات الكوادر 

العملة عىل فك االختناقات”.

العطافي يوضح الحلول االنية 
الواجب اتخاذها لحل ازمة الكهرباء

وزع�ت وزارة الهجرة واملهاجرين اكث�ر من ربع مليون حصة 
اغاثي�ة للنازحني يف اغلب محافظات البالد خالل ش�هر تموز 
املايض.وذك�ر مدير عام دائرة ش�ؤون الف�روع يف الوزارة عيل 
عباس جهاكري بحس�ب بيان لوزارة الهج�رة ,ان فرق الوزارة 
يف محافظات البالد قامت بتوزيع  )250( الفا و)201( حصة 
م�ن املس�اعدات االغاثية  ل�الرس النازحة يف العاصم�ة بغداد 
بجانبيها الكرخ والرصافة ومحافظات ) بابل ، ميس�ان ، ذي 
قار ، املثنى ، ديوانية ، كربالء ، كركوك ، االنبار ، دهوك ، اربيل 

، السليمانية ، صالح الدين ، دياىل ومحافظة نينوى (   .
واوض�ح ان املس�اعدات تضمن�ت )104551( س�لة غذائي�ة 
و)118636( س�لة صحية و )19421( سلة مالبس اىل جانب 

)7593( فراش اريض .

توزيع اكثر من ربع مليون 
االقت�صاديحصة اغاثية للنازحين 

ب�ني الخب�ري االقتص�ادي وس�ام التميم�ي، ان 
موازن�ة العام املقبل ل�ن تكون ملبي�ة لطموح 
الكثري من الرشائ�ح وخاصة املطالبني بالتعيني 
م�ن الخريج�ني والعاطلني عن العم�ل، الفتا اىل 
ان املوازنة قد تعاني عجزا بنس�بة 40% يف حال 

استمرار تذبذب اسعار النفط.
وق�ال التميمي ، ان “ الع�راق يعتمد عىل النفط 
بش�كل اس�ايس يف بن�اء وتمويل املوازن�ة، وما 
عان�اه خالل الع�ام الجاري من ازم�ة مالية قد 

يعانيها مرة اخرى يف العام املقبل”.
واض�اف ان “ العراق مكب�ل بالديون الخارجية 
خاصة بع�د اقرار قانون االق�راض، اضافة اىل 
ان اسعار النفط مازالت متبذبة ودون الطموح، 
وه�و مايحت�م ع�ىل الحكوم�ة اع�داد موازن�ة 
تقشفية التحتوي عىل اي تعيينات او مصاريف 

اضافية”.
وب�ني ان “موزانة العام املقب�ل لن تلبي طموح 

الخريج�ني  وخاص�ة  الرشائ�ح  م�ن  الكث�ري 
والباحث�ني عن التوظيف، حيث س�تعاني عجزا 
يص�ل بنس�بة 40% او اكث�ر م�ن ذل�ك، وه�و 
مايتطل�ب عىل الحكومة ايج�اد مصادر تمويل 

اخرى غري النفط”.

حذر رئيس الجمعيات الفالحية حيدر العصاد 
العب�ادي ، م�ن مغب�ة اس�تمرار الحكوم�ة 
بتجاهل رصف مستحقات الفالحني للموسم 
الح�ايل، مبين�ا ان الحكومة س�لمت نحو %7 
م�ن مس�تحقاتهم ما ين�ذر بكارث�ة زراعية 

واقتصادية خالل املوسم املقبل.
وق�ال العب�ادي ان ” الفالح�ني لم يتس�لموا 
سوى 7 باملئة من مستحقاتهم ملوسم حنطة 
رغم تس�ليمهم 5 ماليني طن الحنطة لصالح 
وزارة التج�ارة وتحقيق االكتف�اء الذاتي من 

املحصول االسراتيجي”.
مس�تحقات  تس�ديد  ع�دم   ” ان  واض�اف 
اقتصادي�ة  كارث�ة  يف  سيس�بب  الفالح�ني 
وزراعية يف املوسم املقبل كون املوسم الزرعي 
سيكون خالل ترشين االول دون وجود اموال 

لزراعة االرايض والعناية فيها”.
وأش�ار العب�ادي اىل ان ” الحكوم�ة رصف�ت 

370 مليار دينار فقط وهو مبلغ ال يس�اوى 
سوى 7% من املستحقات االجمايل وقد وعدت 
الحكوم�ة باملل ع�ىل رصف االم�وال يف اقرب 

وقت ممكن”.

خبير اقتصادي: موازنة 2021 لن تلبي 
طموح المطالبين بالوظائف

تحذيرات من كارثة زراعية خالل
 الموسم المقبل

 كش�����ف محافظ بريوت مروان عبود، عن ان 
االض������رار االولية لح������ادث امل����رفأ 

تق�����در بنح����و 5 ملي�����ارات دوالر.

إن  صحف�ي:  ترصي�ح  يف  عب�����ود  وق�ال 
»حج�م األض�����رار يت������راوح بني 3 و5 

ملي����ارات دوالر وربم������ا أكثر«.

وأض�اف »خرسنا ايض�ا 10 عن�ارص من فوج 
إطف�اء بريوت«، مش�رياً إىل أن »املئات م����ن 

أهايل بريوت أصبحوا من دون سكن«

الحكومة تخلق األزمات لتغطية تمديد عقود شركات النقال، ونواب يحذرون من »صفقة مريبة«
دعوات لمناقشتها بجلسة علنية في البرلمان

الش�ارع  الحكوم�ة  وأش�غلت 
تل�ك  ع�ىل  للتغطي�ة  العراق�ي 
االحتجاج�ات  ع�ر  الصفق�ة 
واس�تهداف املتظاهرين ببنادق 
الصيد، ومسلسل الكهرباء الذي 
الينته�ي , كل ذل�ك قلل من حدة 
الضغ�ط اإلعالم�ي ع�ىل قضية 
تجدي�د عق�ود رشكات النق�ال 
ورس�م فيتو جديد عىل تأسيس 

رشكة وطنية لالتصاالت.
برملاني�ون أك�دوا أن ع�دم إلغاء 
تجدي�د عق�ود رشكات الهات�ف 
النق�ال يؤك�د ت�ورط الحكومة 

واالتص�االت  اإلع�الم  وهيئ�ة 
بصفق�ة فس�اد تتس�بب بهدر 
املال العام من خالل عدم تسديد 
الديون التي بذمة هذه الرشكات 
وتمديده�ا مل�دة 8 س�نوات مع  
رداءة خدم�ات ه�ذه ال�رشكات 
وحرم�ان الدولة م�ن مورد مايل 
يضاه�ي إي�رادات النف�ط ,  ما 
يفضح ازدواجية الحكومة التي 
فرضت قي�ودا مالية عىل رواتب 
املوظف�ني واملتقاعدي�ن وأخرت 
توزيعه�ا  وكأنه إنجاز لحكومة 

الكاظمي .

أن  إىل  أش�اروا  قانوني�ون 
التمدي�د م�ن قب�ل الحكومة  
تعليم�ات  إىل  الرج�وع  دون 
القان�ون  يخال�ف  التعاق�د 
وقاب�ل للطعن أم�ام محكمة 
الب�داءة وه�ذا ينطب�ق ع�ىل 
التمدي�د لرشكات النقال دون 

تحقيق املصلحة العامة.
أن  أوض�ح مختص�ون  كم�ا 
ال�رشكات العامل�ة حالي�ا يف 
البل�د احتك�رت الس�وق عىل 
مدى 16 عام�ا دون أن تقدم 
خدم�ات متط�ورة أو إنرنت 
ع�ايل الج�ودة للمواطنني، لذا 
من  ال�رورة فت�ح األبواب 
أن  يمك�ن  أخ�رى  ل�رشكات 
تق�دم للعراق خدمات أش�به 
م�ا موج�ود يف العال�م, كم�ا 

الحالي�ة  النق�ال  رشكات  أن 
تتميز بارتفاع أس�عار الخدمات 
السيئة التي تقدمها، سواء كان 
باالتص�ال أو اإلنرنت، واإلرصار 
الحكومي وس�ط صم�ت الكتل 
يؤك�د  مري�ب  أم�ر  السياس�ية 

وجود صفق�ات ما بني الجهتني 
مقاب�ل الس�كوت ع�ىل ضع�ف 

الحكومة الحالية.
الخب�ري االقتصادي صالح  وأكد 
الهم�ايش يف اتصال مع )املراقب 
العراق�ي(: أن كل ال�دول تعتمد 
االقتصادي�ة  القطاع�ات  ع�ىل 

الوطني�ة ويف مقدمتها رشكات 
االتص�االت الت�ي م�ن املفرض 
أن توفر 3% م�ن واردات موازنة 
الع�راق , فضال عن تش�غيل أيٍد 
عامل�ة عراقية , لك�ن ما يحدث 
يف الع�راق أن رشكات االتصاالت 
الدول�ة  ع�ىل  عبئ�اً  أصبح�ت 

فه�ي   , العراقي�ة 
الرائ�ب  تدف�ع  ال 

 , عليه�ا  املراكم�ة 
دع�م  يف  تس�هم  ول�م 

مش�اريع  يف  الحكوم�ة 
بس�بب  خدمية  اقتصادي�ة 

الطبقة  وتدخ�ل  الفس�اد 

السياسية يف عمل تلك الرشكات 
ملصالحها الخاصة عىل حس�اب 

مصلحة العراق .
وتاب�ع الهم�ايش: عىل الرغم 
أعداد  ارتف�اع  م�ن 
كني  ملش�ر ا
تلق����ي  يف 
حيث  خدماتها 
إىل  عددهم  يصل 

مش�رك , ومع ذلك 25 مليون 
فهي لم تقدم منافع اجتماعية 
للمواط�ن بس�بب السياس�يني 
مس�اءلتها  يرفضون  الذين 
وتس�ديد م�ا بذمتها من 
أم�وال للحكومة مقابل 
خدمات رديئ�ة جدا , 
الحكومي  والتجدي�د 
له�ذه ال�رشكات أمر 
يحرم  ألن�ه  مرفوض 
واردات  م�ن  الع�راق 
مالي�ة وه�و يف أمس 

الحاجة اليها.
م�ن جانب�ه يق�ول 
القانون�ي  الخب�ري 

التميم�ي يف اتص�ال م�ع  ع�يل 
عق�د   إن  العراق�ي(:  )املراق�ب 
الرخص�ة  املرم ب�ني الطرفني، 
يف  التمدي�د  ع�ىل  ين�ص  ه�ل 
الظروف االستثنائية أو الطارئة 
فإذا وجد مثل هذا الرشط يمكن 
تمديد العق�ود ,أم�ا إذا ال يوجد 
مث�ل ه�ذا القي�د فيت�م التمديد 
وف�ق تعليم�ات تنفي�ذ العق�ود 
الحكومي�ة رقم 1 لس�نة 2014  
امل�ادة 8 من�ه  وإذا ت�م التمديد 
دون الرجوع إىل هذه التعليمات 
فإن�ه يك�ون مخالف�ا للقانون 
وقاب�ال للطع�ن أم�ام محكم�ة 

البداءة. 
إىل ذل�ك قال النائ�ب عن تحالف 
إن   ، الربيع�ي  س�ائرون، ع�الء 
إرصار حكوم�ة رئي�س الوزراء 
مصطف�ى الكاظمي عىل تجديد 
عق�ود رشكات الهات�ف النق�ال 
يث�ري الريبة، وتس�اءل الربيعي: 
“كي�ف يمك�ن ملجلس ال�وزراء 
التصوي�ت ع�ىل يشء ال يمتل�ك 

معرفة مسبقة عنه؟«...

تحاول الحكومة إثارة جملة من األزمات للتغطية على 
فضيحة تواطؤها مع ش����ركات الهاتف النقال لتجديد 
عقودها ومنح الرخصة الرابعة، وهذه الصفقة ليست 
الوحي����دة لش����ركات االتصاالت وإنم����ا هناك صفقات 

مريبة ومشبوهة ُمرِّرْت تحت الطاولة.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

تالعب في تغيير وصف بضاعة يسبب هدرا بالمال العام في ميناء ام قصر
اعلن�ت ھیئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة، عن 
ضبط تالع�ب يف وصف بضاع�ة ولون 
عجل���ة مس�توردة 
أم  مینائ�ي  يف 
الش�مايل  قرص 
. س�ط و أل ا و

وقالت الھیئة يف 
بی�ان : تمكنت 
تن����ا  كا مال
يف منف�ذ میناء 
قص����ر  أم 
م�ن  الش�مايل 
حاوية  ضب�ط 
 40 حج����م 
ق�دم محمل�ة 
824 كارت�ون 
ت  ع�ا مصنو

خش�بیة 
املنش�أ م�رص حس�ب مات�م ذك�ره يف 
املعامل�ة الكمركی�ة واملنج�زة من قبل 
مرك�ز كمرك املنفذ الحدودي، تم ضبط 

الحاوي�ة عن�د بوابة الخروج س�یطرة 
وتدقی�ق  ھیأتن�ا  والتح�ري  البح�ث 
البضاعة  الكمركیة ومعاينة  معاملتھا 

م�ن قبلھم تبی�ن أن الحمول�ة الفعلیة 
اراكی�ل بكارة خش�ب وشیش�ة اركیلة 
خالف ما تم ذك�ره باملعاملة الكمركیة 
وكذلك عدم وجود إجازة استیراد باملواد 

املذكورة.
ونوھ�ت اىل ان ذلك يع�د تغیرٱ يف وصف 

البضاعة مما سبب ھدرٱ باملال العام.
وتابع�ت: أم�ا يف منفذ مین�اء أم قرص 
االوسط فقد تم ضبط عجلة نوع جیب 
كراند امريكي الصنع تم التالعب يف لون 
الس�یارة خالفا مل�ا تم ذك�ره باملعاملة 

الكمركیة.
واكدت ان�ه تمت عملی�ة الضبط كذلك 
خ�ارج الح�رم الكمركي عند س�یطرة 

البحث والتحري لھیأتنا.
واش�ارت اىل انه تم إحالة ماتم ضبطه 
وف�ق محر أصويل إىل ق�ايض تحقیق 
محكم�ة أم ق�رص التخ�اذ اإلج�راءات 
وبح�ق  بحقھ�ا  الالزم�ة  القانونی�ة 
للمعاملتی�ن  املنجزي�ن  املقرصي�ن 

الكمركیتین يف املنفذين الحدوديین.

الهنداوي:إجراء التعداد 
السكاني وتخصيص األموال 

قبل إجراء االنتخابات
 ح�دد مستش�ار رئي�س ال�وزراء للش�ؤون االنتخابية، حس�ني 
الهنداوي رشطني أساسيني إلجراء االنتخابات املبكرة يف موعدها 
املق�رر منتصف العام املقبل، فيما أش�ار إىل أن املناقش�ات حول 
موعد االنتخابات ل�م تنتِه.وقال الهن�داوي، يف ترصيح صحفي، 
إن “االنتخاب�ات املبكرة يف العراق يج�ب أن يتوفر قبلها رشطني 
أساس�يني، هم�ا إج�راء تع�داد س�كاني، وتقلي�ص النفق�ات 
املخصصة لإلنتخابات بنسبة 60%، إلجرائها يف موعدها املحدد”.
وأض�اف، أنه “تج�ري االنتخابات يف 6 من ش�هر حزيان 2021، 
وعندم�ا ق�رر رئيس ال�وزراء العراقي مصطف�ى الكاظمي ذلك، 
كان قد تعهد عندما رش�ح لرئاس�ة الوزراء، أن يجري انتخابات 
مبكرة، وهو مطلب جماهريي واسع ومطلب للمرجعية”، مبيناً 
أن “كل املعطي�ات تؤكد أن االنتخابات تس�ري نحو موعدها، وأن 
اختي�اره لم يك�ن عبثاً فهي س�تجري خ�الل مهل�ة منطقية”.
وأوض�ح الهن�داوي، أن “املناقش�ات حول موع�د االنتخابات لم 
تنت�ِه، فه�ي تعتمد عىل الكتل السياس�ية والرملاني�ة وخالفاتها 
وطموحاتها، فهناك من صوت عىل قانون االنتخابات ويريد اآلن 
تغيري القان�ون، ورئيس ال�وزراء التقى بمفوضي�ة االنتخابات، 
واألخ�رية طلبت فرة زمنية أقل من ه�ذه الفرة، لذا ال يوجد أي 

مرر للتخيل عن هذا املوعد”.

محافظ بيروت: االضرار االولية لحادث المرفأ تقدر ب� 5 مليارات دوالر 

ارقام واقتصاد

مليار دوالر قيمة 
التعويضات الناجمة عن 

غزو العراق للكويت 

 177

محولة جهزت بها بغداد 
من قبل الوزارة  لتجاوز 

أزمة الكهرباء

200

الذهب يواصل ارتفاعه 
القياسي بفضل تراجع الدوالر 

ومراهنات على التحفيز
 بل�غ الذهب ال�ذي يعتر م�الذاً آمناً أعىل مس�توى عىل 

اإلط�الق ، ليواصل ارتفاعه القيايس فوق مس�توى 
2000 دوالر بفعل ضعف الدوالر ومراهنات عىل 

املزيد من إجراءات التحفيز إلنعاش االقتصاد 
ال�ذي تعصف ب�ه جائحة ف�ريوس كورونا.
وصعد الذه�ب يف املعام�الت الفورية %0.2 
إىل 2022.19 دوالر لألونص�ة بع�د أن بل�غ 
مس�توى قياس�يا عن�د 2030.72 دوالر يف 
مس�تهل التعام�الت اآلس�يوية. وارتفعت 

الوالي�ات  للذه�ب يف  العق�ود اآلجل�ة 
املتح�دة 0.9% إىل 2039.40 دوالر.

وتواصل حاالت فريوس كورونا 
االرتف�اع يف الوالي�ات املتح�دة 
واضط�رت ع�رشات الواليات 
األمريكي�ة لتعلي�ق خططها 
إلع�ادة فت�ح االقتص�اد أو 
الراج�ع عنه�ا. وبلغ عدد 

املصابني عاملي�ا ما يزيد 
عن 18.41 مليون.
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المراقب العراقي/ متابعة...
لالجتماع�ات  تعليقه�ا  م�ر،  أعلن�ت 
الجاري�ة والخاصة ب�”س�د النهضة” مع 
أدي�س أبابا، إلج�راء مش�اورات داخلية، 
بش�أن الطرح اإلثيوبي الذي خالف ما تم 

االتفاق عليه سابقا.

الخارجي�ة  ع�ن  ص�در  بي�ان  يف  وج�اء 
املري�ة، أنه “بناء ع�ى مخرجات القمة 
اإلفريقي�ة املصغرة والت�ي عقدت يوم 21 
تموز 2020، فقد عق�د الثالثاء، االجتماع 
الثالث للجولة الثانية للدول الثالث برعاية 
املراقب�ن  اإلفريق�ي وبحض�ور  االتح�اد 

من الوالي�ات املتحدة واالتح�اد األوروبي، 
اإلفريق�ي،  االتح�اد  مفوضي�ة  وخ�راء 
وذلك اس�تكماال للمفاوضات للوصول إىل 
اتفاق ملزم بخصوص ملء وتش�غيل سد 

النهضة اإلثيوبي”.
يف  مخصص�ا  االجتم�اع  “كان  وأض�اف: 

إط�ار ما ت�م التوافق عليه خ�الل اجتماع 
السادة وزراء املياه من الدول الثالثة الذي 
عق�د االثنن، ب�أن تق�وم اللج�ان الفنية 
والقانوني�ة بمناقش�ة النق�اط الخالفية 
الخاص�ة باتفاقي�ه م�لء وتش�غيل س�د 

النهضة خالل يومي 4-5 آب الجاري”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكث�ر م�ن 100 ش�هيد وأربع�ة آالف جري�ح وع�رات 
املفقودي�ن، بعد س�اعات ع�ى االنفجار ال�ذي دمر مرفأ 
ب�روت واملباني املحيطة به، وما تزال عمليات البحث عن 
جثث تحت األنقاض مستمرة، وسط تساؤالت ملّحة عن 
طبيعة وأسباب االنفجار الذي وصف بأنه شبيه بسقوط 

»القنابل النووية«.
وبدت املناطق املحيطة باملرفأ، منكوبة، وعصف االنفجار 
أدى إىل دم�ار كب�ر فيه�ا، يف الوق�ت الذي انت�رت فيه 
دوريات للجيش اللبناني يف مختلف املناطق بالتزامن مع 

بدء إزالة الركام وتقييم األرضار.
وخرجت أربع مستش�فيات يف بروت عن الخدمة بسبب 
عص�ف االنفج�ار يف املرف�أ، حيث يخضع أكث�ر من 300 
جريح للعالج يف مباٍن جامعية، فيما تنتظر بعض الجثث 

تحليل الحمض النووي للتعرف عليها.
وقد وقع االنفجار جراء احرتاق يف مس�تودع ملواد نيرتات 
العاصم�ة  كل  ب�روت، وس�مع يف  األموني�وم يف مرف�أ 
وضواحيه�ا، وص�والً إىل الجن�وب وبع�ض ق�رى البقاع، 
وأدى إىل تدم�ر املرف�أ كلي�ًا وع�رات املبان�ي املحيطة، 
كما ترضرت مباٍن عدة يف بروت وضواحيها جرّاء ش�دة 

االنفجار.
وأعل�ن رئيس الحكومة اللبناني حس�ان دي�اب األربعاء، 
يوم ح�داد وطن�ي ع�ى »ضحاي�ا االنفج�ار«، وتنكيس 
لألعالم يف املقار الرئاس�ية واملؤسسات الرسمية، وتوّجه 
بنداء عاجل إىل كل الدول الصديقة والش�قيقة التي تحّب 
لبنان، أن تقف إىل جاب بالده، وأن »تس�اعدنا عى بلسمة 

جراحنا العميقة«.
 وأوىض مجلس الدفاع األعى يف لبنان إعالن بروت مدينة 
منكوب�ة، وإع�الن حالة الط�وارئ ملدة أس�بوعن، وتويل 

الجيش مسؤولية األمن.
يف هذا اإلطار، تش�ر أصابع االتهام حتى اآلن، نحو العدو 
الصهيون�ي الذي لم يدخ�ر جهدا لتدمر البل�دان العربية 
املستقرة، سعياً وراء تحقيق »غايات دنيئة«، واستهداف 

حركات املقاومة اإلسالمية.
وظه�ر محافظ ب�روت مروان عب�ود، يف مقط�ع فيديو 
وهو ي�ذرف الدموع، متحدثاً عن االنفج�ار الضخم: »إن 
10 عنارص من رجال اإلطفاء اختفوا وال معلومات عنهم 

حت�ى اللحظة«. وأض�اف: »كان هناك حري�ق يف البداية، 
بعد ذل�ك وقع االنفجار الذي ال نعرف أس�بابه«، مش�را 
إىل أن االنفجار »يش�به ما حصل يف اليابان، بهروش�يما 
وناغازاكي«. وتابع »ما ش�فت بحياتي دمار بهذا الكر.. 
هذه نكبة وطنية هذه مصيب�ة عى لبنان«. وخالل قوله 
»م�ا يحصل للش�عب اللبناني كث�ر«، أذرف مروان عبود 

الدموع عى املبارش، يف مشهد مؤثر. وختم حديثه بالقول 
»أناشد الشعب اللبناني بالتماسك.. نحن أقوياء وسنظل 

أقوياء«.
كما أع�رب قادة حزب الله، يف بي�ان أوردته وكالة األنباء 
اللبناني�ة، أن »الفاجع�ة األليم�ة وم�ا خلّفت�ه من دمار 
غر مس�بوق وعواقب خطرة عى مختلف املستويات... 

تس�تدعي التضام�ن والوح�دة والعمل املش�رتك لتجاوز 
آثار هذه املحنة القاس�ية والوقوف مج�دداً بعزم وإرادة 
ملواجهة الصع�اب والتحدي�ات املس�تجدة«. ووجه قادة 
الح�زب التحية إىل جمي�ع الطواقم الطبي�ة والتمريضية 
وهيئات اإلغاثة اإلنسانية ورجال الدفاع املدني واألطباء.

ويف إطار حمل�ة التضامن الدويل مع الفاجع�ة اللبنانية، 

أرس�ل الع�راق طائرة مس�اعدات طبية وفريق�ا طبيا إىل 
لبن�ان. وأكدت الحكومة العراقي�ة أن بغداد لن تتأخر عن 
الوقوف مع بروت يف محنتها الحالية، معرة عن »عميق 
املواس�اة والتعزي�ة والتعاطف إث�ر الح�ادث األليم الذي 

شهده مرفأ مدينة بروت«.
ب�دوره قال وزير الخارجية اإليراني، محمد جواد ظريف، 
عر تويرت: »إيران جاهزة لتقديم املساعدة عر أي وسيلة 
رضوري�ة«، مضيف�اً: »عقولن�ا وصلواتن�ا مع الش�عب 

اللبناني العظيم الصامد«.
ويف محادث�ة هاتفية، أبلغ ظريف نظ�ره اللبناني رشبل 
وهب�ة اس�تعداد إي�ران لتقدي�م املس�اعدات الرضوري�ة 
واألساس�ية وكذل�ك االحتياج�ات العاجل�ة إىل الش�عب 
اللبنان�ي يف إط�ار املجال اإلنس�اني. وأع�رب ظريف عن 
تعاطفه مع الشعب والحكومة اللبنانية لحادث االنفجار 
املؤلم يف مرفأ بروت والذي أودى بحياة عرات اللبنانين 

وأصاب اآلالف.
وق�ال بيان ص�ادر عن الكرمل�ن إن الرئي�س »فالديمر 
بوت�ن« بع�ث برقية تعزي�ة إىل نظره اللبناني »ميش�ال 
عون«، أكد فيها عى استعداد موسكو لدعم لبنان لتجاوز 

تداعيات االنفجار.
وعّر عدد من القيادات السياس�ية اليمنية عن تضامنها 
م�ع لبنان وتعازيها ألرس الضحايا جراء االنفجار. وحول 
هذا الس�ياق، قال رئيس الوف�د الوطني املفاوض، محمد 
عبد الس�الم: »نعر عن تضامننا الكامل مع لبنان ش�عبا 
وقيادة يف هذه املأس�اة وتعازينا ألرس الضحايا وتمنياتنا 
للجرحى بالش�فاء العاج�ل، وبإذن الله تعاىل س�يتجاوز 

لبنان هذه املحنة«.
من جانبه، قال عضو املجلس السيايس األعى محمد عيل 
الحوث�ي: »نعر ع�ن تضامننا مع  لبنان حكومة وش�عبا 
ج�راء ح�ادث االنفج�ار الذي حدث مس�اء الي�وم بمرفأ  
بروت، ونتقدم بالعزاء واملواساة ألرس الضحايا، ونتمنى 
السالمة للجرحى«. كما عّر نائب وزير الخارجية حسن 
العزي عن التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق، متقدماً 
بخال�ص التع�ازي الح�ارة والصادق�ة إىل أرس ضحاي�ا 
الح�ادث، متمنياً من كل الدول والبل�دان املقتدرة املبادرة 
واإلس�هام يف تعزي�ز جهود الش�عب اللبنان�ي وحكومته 

لتجاوز آثار هذا الحادث املؤسف.

عربي دوليعربي دولي
مرفأ بيروت ُيدمي قلوب العالم

»عروس الشرق« ُتمسي على فاجعة ُتعيد إلى األذهان
 واقعة هيروشيما

4
تعليق مفاوضات “سد النهضة” بسبب »إخالل باالتفاقيات«

المراقب العراقي/ متابعة...
جددت وزارة حقوق اإلنسان، مناشدتها ملجلس األمن 
واملجتمِع الدويل عموما، ومجلس حقوق اإلنسان وكل 
املعني�ن، التدخل العاج�ل إلنقاذ الوضِع اإلنس�اني يف 

اليمن الذي يزداد تنامياً كل يوم.
وأشارت الوزارة يف بيان، إىل “الكارثَة اإلنسانيَة املرتتبَة 
ع�ى قصِف م�ا يق�ارب 101 ج�ر وعبارة م�ن قبل 
تحال�ِف الُعدوان والخط�ِر الذي يتعرض ل�ه املواطنن 
الذي�ن يس�لكون الطرَق التي تقع ع�ى جوانبها والتي 

باتت مجاري لسيول األمطار”.
وطالب البيان األم�ِم املُتحدة واملجتمع الدويل ومجليس 
األمن وحقوِق اإلنسان وكافة املُنظماِت الدوليِة املعنيِة 
والناش�طن يف مجاِل حقوق اإلنس�ان، ب�«التحرك من 

أجل مساعدة اليمن يف مواجهة هذه الكوارث”.
كما حملت وزارة حقوِق اإلنسان، دوَل الُعدواِن “كافة 
ُل اليوَم خطراً كبراً  تبعاِت س�يوِل األمطار التي تش�كِّ
عى حي�اة الن�اس الذين يس�لكون جوانَب الجُس�ور، 
كونها املسلَك الوحيَد بعَد أن تّم قصُف وتدمُر الُجُسور 

من قبِل تحالِف الُعدوان”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعادت ق�وات االحت�الل الصهيوني، 
األربع�اء، اعتقال أس�ر فلس�طيني 
مقديس لحظ�ة اإلفراج عنه من أحد 

السجون.
أن  األرسى،  إع�الم  مكت�ب  وأف�اد 
مخاب�رات االحتالل اعتقلت األس�ر 
نور الدين كس�ترو )21 عاًما( فور 
اإلف�راج عن�ه بع�د قضائ�ه خمس 
سنوات يف سجون االحتالل، واقتادته 

ألحد مراكزها يف القدس.
واألسر كسترو من بلدة بيت حنينا 
شمايل القدس املحتلة، حيث اعتقلته 
قوات االحتالل حينم�ا كان طفاًل يف 

السادس من آب عام 2015.
واتهمت�ه محكم�ة االحت�الل حينها 
باملش�اركة يف إلقاء زجاجات حارقة 
ع�ى س�يارات مس�توطنن يف بي�ت 
ا عى جريم�ة حرق عائلة  حنين�ا؛ ردًّ

دوابشة يف الضفة املحتلة.
وتنق�ل ن�ور الدي�ن يف عدة س�جون 
آخره�ا “النقب الصح�راوي”، حيث 
كان معتقاًل مع شقيقه وسام الذي 
يقيض حكًما بالسجن عر سنوات 

عى القضية ذاتها.
يش�ار إىل أن قوات االحت�الل ال تزال 
داخ�ل  اآلالف م�ن األرسى  تعتق�ل 
قانون�ي،  غ�َر  اعتق�ااًل  س�جونها 
وس�ط ظ�روف إنس�انية وصحي�ة 

صعب�ة للغاية، يف انتهاك فاضح لكل 
األعراف والقوانن التي ترعى حقوق 

اإلنسان يف السجون.
واملعتقل�ن  األرسى  ع�دد  ويبل�غ 
الفلس�طينين يف س�جون االحت�الل 
نح�و 4700 أس�ر، منه�م 41 فتاة، 
بينما يبلغ عدد املعتقلن من األطفال 
والقارصين منهم نحو 160، يف حن 
وصل ع�دد املعتقل�ن إداريًّا إىل 365 

شخصا.

حقوق اإلنسان ُتناشد المجتمع الدولي مجددًا 
للتدخل في إنقاذ اليمنيين

إعادة اعتقال أسير فلسطيني لحظة اإلفراج عنه
 من أحد سجون االحتالل

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت صحيف�ة “نيويورك تايمز”، األربعاء، بأن واش�نطن 
تعتزم تشديد العقوبات املفروضة عى سوريا من أجل تغير 
الس�لطة هناك، لكن العديد من الخراء يشككون يف فعالية 

هذا اإلجراء األمريكي.
ووفق�ا ملقال�ة نرتها الصحيف�ة، فإن املس�ؤولن يف إدارة 
الرئي�س األمريكي دونالد ترامب مصممون عى فرض قيود 
جديدة عى أس�اس “قان�ون قير” األمريك�ي. وتم وضع 
ذل�ك يف امليزانية العس�كرية األمريكي�ة للعام امل�ايل 2020، 
وهو يمن�ح اإلدارة األمريكية، الح�ق يف فرض عقوبات ضد 
املؤسس�ات واألف�راد الذي�ن يقدم�ون مس�اعدات مبارشة 
وغر مبارشة لدمش�ق، وكذلك الجماعات املسلحة املختلفة 
العاملة يف البالد. ونقلت املقالة، كلمات نائب مس�اعد وزير 

الخارجية األمريكي لشؤون الرق األوسط جويل رايبورن، 
ال�ذي أك�د أن العقوبات “ل�ن تنتهي” حتى يواف�ق “النظام 

السوري وحلفاؤه” عى تغير السلطة يف البالد.
كم�ا تالحظ الصحيفة، فق�د أعرب العديد م�ن الخراء عن 
ش�كوكهم يف أن مث�ل هذا النهج سيس�مح للواليات املتحدة 
بتحقيق األهداف املرجوة، دون بذل جهود نش�طة يف املجال 

الدبلومايس.
ونقل�ت املقالة، ع�ن املدير الس�ابق ملكتب مراقب�ة األصول 
األجنبية التابع لوزارة الخزانة األمريكية جون سميث قوله: 

“ال يمكن للعقوبات وحدها أن تحل املشكلة”.
وأضاف: “من الصعب فهم ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة 
األمريكية أيضا، بخالف وضع مجموعة من مسؤويل النظام 

السوري عى قائمة ال تثر إال الالمباالة من جانبهم”.

المراقب العراقي/ متابعة...
س�رتيت  “وول  صحيف�ة  نقل�ت 
جورنال” األمركية، عن مصادر بينها 
الس�عودية  أن  غربي�ون،  مس�ؤولون 
تقوم بمساعدة من رشكتن صينيتن 
ببناء مؤسسة ش�مال البالد إلنتاج ما 
يس�مى بالكعك�ة الصف�راء، مركزات 

اليورانيوم.
ووفق�ا للمص�ادر، يث�ر بن�اء ه�ذه 
املتح�دة  الوالي�ات  قل�ق  املؤسس�ة، 
أن  يف  يش�تبهون  الذي�ن  وحلفائه�ا، 
الري�اض ل�م ت�رتك حت�ى اآلن فك�رة 
تطوير أس�لحة نووية. وتجري عملية 
البناء يف الصح�راء بالقرب من مدينة 

العال شمال اململكة.
وطلبت الصحيف�ة، التعليق من وزارة 
الطاقة الس�عودية، التي “نفت بشكل 
ببن�اء  املتعلق�ة  املعلوم�ات  قاط�ع” 
اليورانيوم  مؤسس�ة للحص�ول ع�ى 
املركز يف املنطقة املذكورة يف الصحيفة.
وأضافت الوزارة، أن استخراج املعادن، 
بم�ا يف ذل�ك اليورانيوم، جزء أس�ايس 
من إس�رتاتيجية التنوي�ع االقتصادي 
للمملك�ة. وأكدت ال�وزارة، إبرام عقد 
الث�روات  الس�تثمار  الصيني�ن  م�ع 
الباطنية يف ع�دد من املناطق. ولم ترد 
الس�فارة الصيني�ة يف واش�نطن، عى 

طلب الصحيفة بالتعليق عى املقالة.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

نيويورك تايمز: واشنطن تعتزم تشديد العقوبات على دمشق 
وسط شكوك بمدى فاعليتها

صحيفة: شركات صينية تساعد الرياض 
في إنتاج »الكعكة الصفراء«

المراقب العراقي/ متابعة...
يف  الس�عن”  “رواف  للج�دل  املث�ر  الس�عودي  الكات�ب  تس�بب 
س�خط واس�ع عر مواقع التواصل االجتماع�ي بعدما نر تهنئة 
ل�«اإلرسائيلي�ن« بعي�د األضحى، متمنيا له�م التحرر مما وصفه 

ب�“احتالل الفلسطينين”.
وقال “الس�عن”، عر مقطع فيديو، إنه “تلقى تهنئة من ش�باب 
وفتيات وأطفال إرسائيلين بالعيد«، واصفا إياها بأنها »تعبر عن 

أخالق الشعب اإلرسائييل الطيب”، عى حد تعبره.
ون�ر الكاتب الس�عودي، يف نيس�ان امل�ايض، مقط�ع فيديو دعا 
في�ه بنيامن نتنياه�و إىل “تأديب الفلس�طينين، وتخليص العالم 

منهم”، واصفا إياهم بأنهم “رش يف كل دولة يحطون فيها”.
وال ُيعّر موقف الكاتب الس�عودي عن موق�ف فردي، وإنما يمثل، 
بحس�ب مراقبن، منهج�اً ململكة آل س�عود تتبعه من�ذ أعوام، يف 

التطبيق والعمالة مع العدو الصهيوني.

كاتب سعودي يثير سخطًا واسعًا بعد 
تهنئته “اإلسرائيليين” بعيد األضحى

مصر وقبرص تبحثان البدء في 
تنفيذ مشروع أثار غضب تركيا

المراقب العراقي/ متابعة...
بح�ث وزي�ر البرتول املري ط�ارق املال التعاون يف مج�ال البرتول 
والغاز مع وزيرة الطاقة القرصية ناتاسا بيليدس، إضافة إىل البدء 

يف تنفيذ مروع خط األنابيب البحري املشرتك.
ووفقا لبي�ان صادر عن الوزارة املرية “ناق�ش الجانبان عالقات 
الراكة بن البلدين يف مجال البرتول والغاز الطبيعي وآليات التعاون 
الج�اري يف هذا الصدد، تحت مظلة منتدى غاز رشق املتوس�ط، ويف 
ضوء عالقات الصداقة والروابط القوية التي تجمع بن البلدين عى 
املس�توين الس�يايس واالقتص�ادي بدعم من الرئي�س املري عبد 

الفتاح السييس، ونظره القريص نيكوس اناستاسياديس”.
وخ�الل اللقاء “اس�تعرض الوزيران اإلج�راءات الخاص�ة بتحويل 
منتدى غاز رشق املتوسط إىل مستوى منظمة دولية حكومية تسهم 
يف تحقيق االس�تفادة الكاملة لدولها األعض�اء من موارد الغاز التي 
تزخر بها منطقة رشق املتوس�ط لجني املنافع املش�رتكة وتحقيق 
رفاهية الشعوب، كما تم استعراض نتائج عمل اللجنة االستشارية 
ومجموعة العمل رفيعة املس�توى لدول املنتدى التي ش�هدت زخما 
كبرا خالل األش�هر األخرة لالنتهاء من التكليف�ات واملهام املوكلة 
إليها بالرغ�م من الظروف العاملية غر املس�بوقة وتحديات جائحة 

فروس كورونا”.
واتف�ق الوزيران عى عق�د اجتماع جديد خالل األس�بوعن املقبلن 
ملجموع�ة العم�ل رفيع�ة املس�توى بمنت�دى غ�از رشق املتوس�ط 

الستكمال اإلجراءات الخاصة باملنتدى.
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بقلم/ صالح المصري
وج�دت نف�ي مش�دوداً ع�ى م�دار 36 
دقيق�ة ملتابع�ة قص�ص الع�زّة والفخر، 
وكيفي�ة تحّول أجه�زة مخابرات االحتالل 
إىل أضحوك�ة، وهي الت�ي كانت، وال زالت، 
تتباه�ى بمنظومته�ا األمني�ة وقدراته�ا 
العس�كرية يف املنطق�ة والعال�م، وكي�ف 
اس�تطاع املقاوم�ون ك�ر كل الحصون، 
والوص�ول إىل مقر قي�ادة جيش االحتالل، 
وتضلي�ل منظومت�ه األمنية، والس�يطرة 
أيض�اً ع�ى معلوم�ات دقيق�ة ع�ن نيات 
االحتالل العدوانية تجاه جبهة املقاومة يف 
غزة، وكشف أالعيب املخابرات الصهيونية 
التي تحاول النيل م�ن املقاومة وقيادتها، 
وكيف اس�تطاعت املقاومة أيضاً استغالل 
الف�رص املتاحة والثغرات األمنية بش�كل 
رسي�ع وذكّي وفع�ال، لتوجي�ه رضبة إىل 

عمالئه وتفكيك شبكاته األمنية.
كنت مبه�وراً بقدرة رج�ال املقاومة وهم 
يس�ّجلون هذا النجاح األمن�ّي، األمر الذي 
يؤّك�د أن غ�زة ومقاومته�ا ليس�ت ه�ي 
الت�ي تقع تح�ت مجهر االحت�الل، بل عى 
»إرسائيل« أن تقلق، ألنها باتت اليوم أيضاً 
تحت مجهر املقاومة. وما تم كشفه حتماً 
يدّل عى أنَّ ما خف�ي أعظم، وأنَّ الصفعة 
الت�ي تلقاها جه�از املخاب�رات اإلرسائييل 
عى م�دار هذه الس�نوات، تؤك�د أنَّ هناك 
املزي�د م�ن النجاحات الت�ي ربم�ا تثبتها 
األي�ام، م�ا دام فيل�م »بيت العنك�وت« لم 
يغل�ق الحس�اب، ويظه�ر املش�هد األخري 
أنَّ هن�اك مزي�داً م�ن الصفع�ات للع�دو 
اإلرسائييل، كم�ا يؤكد أن رصاع األدمغة ال 
يزال يف ذروته، وأن املنهزم هو من سيفقد 

تركيزه وُيشل تفكريه أوالً.
»بي�ت  لوثائق�ي  الدقيق�ة  الّتفاصي�ل 
الّدقيق�ة  املتابع�ة  تكش�ف  العنكب�وت« 
ومالحق�ة املعلوم�ة لحظ�ة بلحظ�ة من 
قب�ل رج�ال الل�ه، وه�ذا يعط�ي جمهور 
املقاوم�ة األم�ل والثقة به�ؤالء املقاومني 
الذي�ن يواصلون العمل ليالً نهاراً إلفش�ال 

مخطط�ات االحتالل وفض�ح جرائمه ضد 
شعبنا الفلسطيني واملنطقة بأرسها.

ما كش�فه جه�از أم�ن رساي�ا القدس يف 
ه�ذا الوقت والظ�رف الحّس�اس، يؤّكد أّن 
الفلس�طينّية قوي�ة وراس�خة  املقاوم�ة 
ع�ى  انتص�ارات  تس�جيل  ع�ى  وق�ادرة 
جي�ش االحتالل ومنظومت�ه األمنية وآلته 

العس�كرية، رغ�م إمكانياته�ا املتواضعة، 
كما أّنه يدّل بما ال يدع مجاالً للشّك عى أنه 
يف الوقت الذي يحاول االحتالل بث اإلشاعة 
والفتن يف الش�ارع الفلس�طيني، تفاجئه 
املقاوم�ة بهذه الرضبة األمنية، لتؤكد أنها 
قادرة عى حماي�ة جبهتها الداخلية، رغم 

أالعيب االحتالل ومكره.

يب�دو واضحاً من خالل ما كش�فته رسايا 
القدس أنَّ املقاومة واثقة، وتعمل بصمت 
يف كّل املجاالت وامليادين، وتحّقق نجاحات 

أمنية غري مسبوقة.
إنَّ ما أظهرته مش�اهد وثائقي »امليادين« 
يوضح كيف تعب�ث املخابرات األمنية بكل 
الس�احات العربية، وهو م�ا يزيد قناعتنا 
ب�أن االحت�الل س�بٌب رئي�ٌي للكث�ري من 
الوي�الت بحق ش�عبنا وأمتنا، م�ا يتطلَّب 
أالعيب�ه  كل  ملواجه�ة  الكام�ل  الوع�ي 
املقاوم�ة  جمه�ور  بح�ق  ومخططات�ه 
وعنارصه�ا. املالح�ظ أنَّ املقاوم�ة تعمل 
االحتياط�ات  فرغ�م  عالي�ة،  بجهوزي�ة 
األمني�ة الت�ي يس�عى الع�دو لرتويجه�ا 
وحرص�اً،  ذكاًء  أكث�ر  كان�ت  لعمالئ�ه، 
وه�ي تتح�دى الع�دو الذي يمتل�ك أجهزة 
متط�ورة وطائ�رات اس�تطالع وتتّبع، إال 
أنها كان�ت له باملرصاد، لتوّث�ق إنجازاتها 
بالص�وت والص�ورة، وتح�رز انتص�ارات 
مادية وعس�كرية، فضالً عن اس�تثمارها 
الحدث سياس�ياً وإعالمي�اً، وتدمري الروح 
املعنوي�ة لضب�اط مخابرات الع�دو، وهذا 
م�ا كان ليكون لوال حالة الوحدة والتالحم 
والتعاون بني فصائ�ل املقاومة العاملة يف 
امليدان، وتوفري البيئة الحاضنة للمقاومة، 

الرافضة لالحتالل بأشكاله كافة.
أكاد أجزم أن الحاضنة الشعبية للمقاومة 
يف فلس�طني واملنطق�ة اليوم تعي�د ثقتها 
بمقاومتها الباسلة، وهي تحقق نجاحات 
أمنية كبرية يف تضلي�ل االحتالل وتحصني 
الجبهة الداخلية، وتكشف هشاشته أمام 
العال�م، وتؤك�د يف كل م�رة أن »إرسائيل« 

أوهن من بيت العنكبوت.

»إسرائيل«.. أوهن من »بيت العنكبوت«
 

الش�هيدان الس�عيدان الحاج قاسم س�ليماني والحاج ابو 
مه�دي املهندس رض�وان الله عليهم�ا يف عقولن�ا وقلوبنا 
معن�ا يف كل األوق�ات لم ننس�هما طرفة ع�ني، نتذكرهما، 
مواقفهما، شجاعتهما، إنس�انياتهما، وحبهما للناس كل 

الناس بال حدود.
س�ليماني رض�وان الل�ه علي�ه يمد ي�د العون واملس�اعدة 
واملش�ورة لكل مس�تضعفي العالم لم يدخر جهداً يف سبيل 
ذل�ك ولم يكن يأخذ يف الحس�بان دين هذا املس�تضعف وال 
مذهبه وال قوميته أبداً، وكذا كان املهندس يفيح إنس�انية 
وقيماً نبيلة وحباً للعراقيني جميعاً س�اعياً إلس�تقالل هذا 

البلد وحريته وعزته وكرامته.
الشهيدان العظيمان مثاالن قل نظريهما لذا بكتهما عيون 
وقلوب الصالحني عى هذه األرض وندبتهما افئدة عش�اق 

الحرية من حملة القيم واملبادئ الحقة.
يا سليماني واملهندس لم يبكما ويندبكما إال األحرار األبرار 
حمل�ة القيم واملبادئ، ولم يش�مت بش�هادتكما إال العبيد 
األذالء الذي�ن ال ينتم�ون إىل أي قيم�ة أو مب�دأ حق، هؤالء 
أع�داء أنفس�هم واإلنس�انية، وال يرضكما ش�ماتة وحقد 

هؤالء الجبناء األذالء إذ الشمس ال يحجبها الغربال.
ان�ا ال اتذكركما ألني لم انس�كما أنتم�ا يف صحوتي ونومي 
يف حركتي وس�كوني، تدورون معي اراكما احسكما اسمع 
دعواتكما لن�ا بأن ننترص عى الظاملني، ق�د ال أزال أجهش 
بالب�كاء بني حني وآخر حزناً ع�ى فراقكما لكني أغبطكما 
واتمن�ى أن أكون معكما يف منزلتكم�ا الرفيعة مع األنبياء 

واألوصياء ومن سبقكما من الشهداء..
إن مص�در حزني الوحي�د هو ش�عوري أن الطريق ال يزال 
طويالً وهو محتاج إليكما، وبقدر إيماني بأن مدرسة أهل 
البيت عليهم الس�الم مدرس�ة ول�ود، وكذلك بق�در إيماني 
بأنكم�ا ربيتم�ا واعددتما من يقود املس�رية م�ن بعدكما، 

لكني أحس بيشء من الغربة لفقدكما املفجع.
السالم عليكما يا سليماني واملهندس يوم ولدتما يف حجور 
اله�دى واإليمان والجه�اد واملقاومة والس�الم عليكما يوم 
استش�هدتما برص�اص الغ�در والبغ�ي والكف�ر والس�الم 

عليكما أحياء عند ربكم ترزقون.

سليماني والمهندس 
في الوجدان..

بقلم/ اياد اإلمارة 

بقلم/ محمد لواتي 
»النرج�ي واملتعج�رف واملتنّم�ر  دونال�د ترام�ب 
وال�كاذب«. هكذا تصف�ه قريبته م�اري يف كتابها، 
لك�ن بالتأكيد »الدائم ال ُيبنى عى الخطأ«، بحس�ب 
املفكر الفرن�ي أندري مالرو. وبالتأكيد أيضاً، هذه 
املقولة يمكن إس�قاطها عى سياس�ة ترامب، فقد 
ح�اول من�ذ البداية تصحيح سياس�ة أم�ريكا وفقاً 
ملقولته العنرصية »أمريكا أوالً«، ولم يكن يدري أنه، 
وفقاً لتلك املقولة، يبني جس�وراً من الكراهية ضده 

وضد أمريكا من داخل أمريكا نفسها.
ل�م تك�ن عنرصيته مس�تمدة م�ن تحرك الش�ارع 
بداية، ب�ل بدأها ضد الرئيس الس�ابق باراك أوباما، 
إيماناً منه، وبكراهية مفرط�ة، بأن أوباما ببرشته 
الس�وداء جاء م�ن »ع�رص العبيد«، فكي�ف يحكم 

أمريكا رجل من السود؟! 
ولذل�ك، بدأ بإس�قاط كّل إنجازاته، بداي�ة باالتفاق 
الن�ووي مع إيران. وقد فع�ل ذلك ظناً منه أنه يرتب 
البي�ت األمريكي وف�ق نظري�ة التف�وق العرقي، ال 
التف�ّوق الس�يايس والعس�كري األمريك�ي، واهت�ّم 
بعن�ف بم�ا يؤمن به، ع�ى عنرصّيته، وم�ا آمن به 

ه�و يف األس�اس من صلب الخط�أ، فهو لم 
يحقق ش�يئاً للداخ�ل األمريكي، ولم 

يع�د ألم�ريكا هّبته�ا الت�ي بدأت 
أم�ام  اقتصادي�اً  بالرتاج�ع 

الصني، وعسكرياً أمام روس�يا، أو هي عى حافات 
االنهيار.

وعندم�ا دع�ا وزي�ر الخزان�ة الربيطاني الس�ابق، 
جورج أوزبورن، إىل التوّجه نحو الصني، كانت لديه 
قناعة بأّن الّصني الّصاعدة ستصبح يوماً ما »القوة 
االقتصادي�ة األوىل يف العالم«، ولم يكن كالمه مجرد 
كالم كاه�ن أو منّظر من خلف األب�واب املغلقة، بل 
كان بن�اء عى متغ�رّي رسيع نحو مفه�وم الصعود 

والهبوط للقوى السياسية وللحضارات أيضاً.
وقد أّكد هذا األمر س�ابقاً املفكر نعوم تشومس�كي 
واملؤرخ بول كينيدي. بالطبع، إن السياسة املشبعة 
باملب�ادئ والقيم اإلنس�انية هي القوى السياس�ية 
الفاعل�ة يف مبدأ الصعود، والفاعل�ة أيضاً يف غيابها 
يف الس�قوط. إن ترام�ب، من�ذ مجيئ�ه إىل الحك�م، 
ينّظ�ر للفراغ الس�يايس، ويدّمر ما ت�م بناؤه خالل 
عق�ود، بن�اء ع�ى نظ�رة اس�تخفافية بال�كل، ثم 
بالق�رار الس�يايس، متحدي�اً كل القوان�ني الدولية، 
وكأنَّ االقتص�اد ُيبن�ى عى مفاهي�م عصبية ورؤى 

عنرصية!
لق�د هاجم ال�كل وكأنه آلهة فرعوني�ة خرجت من 
قربه�ا للتّو، لتعيد مقولة فرع�ون مرص: »أنا ربكم 
األع�ى«، رغم أنه يخىش، غريًة، صور رؤس�اء 
أم�ريكا الس�ابقني، فين�زع صوره�م من 
قاعة مهم�ة يف البيت األبيض، ليضعها 

يف قاعة أخرى ال يراها أي زائر. 
لقد حاول تطويع الدول املناهضة 
األمريك�ي  اإلره�اب  لسياس�ة 
بالعقوب�ات والحصار االقتصادي، 
وحتى القتل املمنهج )قاس�م س�ليماني(، 
ظناً منه أنه يسعى بذلك إىل بناء اإلمرباطورية 
األمريكي�ة التي ال تقهر، وه�و يف األصل يحّولها 

من دون أن يشعر إىل دولة منبوذة عاملياً.
أبجدي�ات  ويف  اآلن،  أم�ريكا  أن  املؤك�د  م�ن 
سياس�ة كل دول العال�م، ه�ي أك�رب دولة 
منتجة لإلرهاب ومناهضة بشكل فّج 
اإلنس�ان،  وحقوق  للديموقراطي�ة 
فهل قتل الرشطة لجورج فلويد، 
ث�م  العال�م،  م�ن  م�رأى  وع�ى 
مواجهة املحتجني ضد العنرصية 
العس�كرية  بالق�وة  س�لمياً 
وتفريقهم بعنف، أمر ديمقراطي؟

لقد وصف الصحايف األمريكي توماس 
فريدمان  سلوك ترامب »بأنه أمر مرعب.. 
فف�ي مدينة بورتالن�د يف والي�ة أوريغون، 
رأينا القوات الفيدرالية العس�كرية ترتدي 
مالبس القتال، ولكن ال توجد لديهم عالمات 
ممي�زة، وكانوا يعتقلون الناس، ويضعونهم يف 
عربات ال تحمل عالم�ات. كيف يمكن أن يحدث 
هذا يف أمريكا؟«، وه�و ما لم يحدث يف إيران التي 
يتهمه�ا ترامب وفريقه يف البي�ت األبيض بتجاوز 
حقوق اإلنس�ان، ب�ل يحدث يف »إرسائيل« وفرنس�ا 

وأمريكا.
إنَّها سياسة االنقسام التي يتبعها ترامب، »وهي 

االس�رتاتيجية الوحي�دة التي لن يقلّده�ا أبداً«، كما 
يقول فريدمان. تقول صحيفة »واش�نطن بوست« 
إّن الرئيس األمريكي »يواص�ل هجوماً متهوراً وغري 
متماس�ك وأحادي الجان�ب ضد بك�ني«، فيما يبدو 
أن�ه »مصّمم عى تعزيز حملة إعادة انتخابه، وليس 
إدارة التح�دي املعّق�د الذي يش�ّكله نظ�ام يش جني 

بينغ«.
هنا، يبدو أنه يمارس، وببس�اطة، سياس�ة الغباء، 
وكأنه يلع�ب بالنار مع الصني، والن�ار تحرقه. وقد 
ط�رح يف هذا املوقف أكثر من س�ؤال: هل يلعب عى 
الخطأ ظناً منه أن ذلك يؤّهله إىل فرتة رئاسية ثانية 
أو أنه يري�د وضع أمريكا بني فّكي الصني وروس�يا 

لحسابات مقاوالتية الحقاً؟
ال�رأي الراج�ح أنه يلع�ب بالخطأ، لكون�ه وصل إىل 
الرئاسة خطأ يف التقدير، وإن كان منتخباً. بالطبع، 
إن األخط�اء ال تربرها التغري�دات، وال تأخذ صوابها 
م�ن ص�وت يّدع�ي اإلص�الح االقتص�ادي، ويفاخر 

ب�«أمريكا أوالً«، بل تدفع إىل الوراء خطوات قاتلة.
يقول وزير الدفاع األس�بق، لي�ون بانيتا، يف مقابلة 
م�ع قن�اة »كان« اإلرسائيلية، إن »سياس�ة الرئيس 
األمريك�ي دونال�د ترام�ب ل�م تدفعن�ا قدم�اً م�ن 
أج�ل تغيري النظ�ام يف إي�ران. وهكذا فش�لنا يف كل 
الجبه�ات«، بل أدت سياس�ته إىل انتش�ار الخوف يف 
املجتمع األمريكي، حتى أصبح الجميع فيه يحّسون 

بأنه مجتمع مفكك وقابل لالخرتاق يف أي لحظة.
لق�د تحوَّل إىل مجتم�ع جامع للس�الح الفردي بدالً 
من األمن والس�الم. ويش�ري تقرير لل��«أف بي آي« 
إىل ارتفاع مخيف يف زيادة معدالت مبيعات األسلحة 
املرّخصة منذ ش�هر حزيران/يونيو املنرصم بنسبة 
والبندقي�ات   ،2019 للع�ام  مثيالته�ا  ع�ن   %177
األوتوماتيكي�ة بنس�بة 144% للفرتة عينه�ا، ثم إن 
تحّدي�ه للص�ني لم يجِد نفع�اً، رغم تحذي�ر الجيش 
األمريك�ي والنخب من اللعب بالنار. وجاء رد الصني 
قاس�ياً، وه�و إغ�الق القنصلي�ة األمريكي�ة يف أهم 

منطقة صناعية يف الصني.
لقد ظلَّ يهاجم وكأنه راعي بقر، وليس رئيس دولة، 
وه�و ما دع�ا ضباطاً يف االس�تخبارات العس�كرية 
األمريكية إىل التعبري »عن قلقهم من اندالع مواجهة 
عس�كرية م�ع الص�ني، لي�س مضموناً فيه�ا فوز 
واش�نطن، نتيجة ع�دم جهوزية مش�اة البحرية أو 

سالح البحرية األمريكية«.
إنَّ�ه يواصل هجوماً متهوراً وغري متماس�ك وأحادي 
الجان�ب ض�د بك�ني، تق�ول صحيف�ة »واش�نطن 
بوس�ت«. ه�ذه السياس�ة الرّعوي�ة أدَّت إىل اتف�اق 
اس�رتاتيجّي بني إيران والصني ملدة 25 س�نة، ومثله 
مع روس�يا، فض�اًل عن االتف�اق االس�رتاتيجي بني 
سوريا وإيران، وهي تصّب كلّها يف مواجهة أمريكا. 
وم�ن املؤك�د أن أوروب�ا وغريه�ا ل�ن تق�ف معه يف 
مواجه�ة م�ع الصني، ألنها س�تكون حرب�اً ال يعلم 
مداه�ا إال الله، أو كم�ا قال بوتني: »حرب س�تفني 
العالم«. ربما يمكن توصيف سياس�ة الصني املبنية 
ع�ى مبدأ تص�ّور الواقع من داخل�ه، بمقولة أندري 

مالرو: »صغري القطط يلعب، وكبريها يتأمل«.

بقلم/ تركي حمود
اصب�ح العراقي�ون عى دراي�ة تامة بما 
يطلقه املس�ؤولني الالهث�ني وراء كريس 
الحكم م�ن ترصيح�ات غايتها الضحك 
ع�ى الذق�ون ولي�س تحقي�ق مايصبوا 
اليه الوط�ن وماعادت حكاية » كمون » 
تنطيل عليهم ، و« كمون » هذا الذي ذاع 
صيته واصبح مثال ش�عبيا يردده عامة 
الناس تبدأ حكايته ، حول رجل حكيم و 
أحد طالبه و يدعى كمون تحدى أحدهم 
اآلخ�ر بصن�ع ُس�م زع�اف ملعرف�ة من 
منهما األبرع، و اقرتح�ا أن يجرباه عى 
بعضهما ، صنع كمون السم أوالً وسقاه 
أس�تطاع   ، انتظ�ر  و  الحكي�م  للرج�ل 
الحكي�م أن يعالج نفس�ه بالحجامة أي 
بتجريح جس�ده ليخرج الدم مع اُلس�م، 
كما وقام بطالء جسمه بالعسل لتتجمع 
عليه الح�رشات، لتمتص ال�دم و تنقيه 
من اُلس�م، تفاجأ كمون بأن الحكيم لم 
يمت، وعليه هو اآلن بتنفيذ ما عليه من 
االتفاق أي برشب اُلس�م الذي سيصنعه 
الرج�ل الحكيم ، ذهب كمون إىل الحكيم 

و سأله متى تسقني اُلسم.. ؟
تتس�ابق االزم�ات الواحدة تل�و االخرى  
فم�ا ان تنته�ي ازمة حت�ى تظهر ازمة 
اخ�رى هكذا هو حال الع�راق الذي ابتى 
بحاكم�ه مفتعيل  تل�ك االزمات من اجل  
الدول�ة لخدمته�م  تس�خري كل م�وارد 
وخدمة عوائلهم ومقربيهم وحواشيهم 
ع�ى حس�اب الغالبي�ة م�ن ابن�اء هذا 
الش�عب الذي اليح�رك س�اكنا بأنتظار 
حلول الس�ماء ، فمع اشتداد خطر وباء 
كورون�ا الذي عص�ف بالعراق وكش�ف 
املس�تور واظهر حقيقة واقعه الصحي 
املعدوم�ة  الخدم�ات  يرافقه�ا  املؤل�م  
وخاصة البلدية الت�ي التتعدى بوصفها  
» نص ردن » برز  ملف الكهرباء الذي ال 
تختلف مواس�م ظهوره عن كل عام فما 
ان يطل ش�هر تموز حتى تبدأ الكهرباء 
باالختف�اء التدريج�ي وكأنه�ا مازال�ت 
تح�ن اليام الصبا  كالصغار أيام  الزمان 
ال�ذي أدمن�وا لعب�ة » غميض�ة الجيجو 
» فلعب�ة الكهرباء باتت مكش�وفة لدى 
جميع العراقيني رغم مليارات الدوالرات 
الت�ي انفق�ت عليها ولكن ال�ذي اختلف 
ه�ذا العام عن االعوام الس�ابقة ليس يف 
مج�ال تحس�ن الطاق�ة الكهربائي�ة بل 
يف موق�ف الربملان ليك�ون مطالبا بفتح 
تحقي�ق به�ذا امللف، وبم�ا ان العلم عند 
الل�ه فق�ط فياترى هل جاء ه�ذا القرار  
الج�ل التس�ويق االعالم�ي ام ملزاحم�ة 
رئي�س ال�وزراء يف مهامه  وب�كل تأكيد 

نحن كش�عب نفرح لسماع هكذا اخبار  
ولك�ن ه�ل بالفع�ل نس�تطيع ان نردد 
بصوت عال »اجاك املوت ياتارك الصالة 
» ام انها مجرد احالم تتالىش مع  انتهاء 

حرارة آب اللهاب ...؟؟؟
ال�كل يعلم علم اليقني ان أزمة الكهرباء  
يف الع�راق تع�ود اس�بابها  اىل مافي�ات 
الفس�اد التي اهدرت االموال املخصصة 
له�ذا القطاع  بحجة تحس�ينه وحقيقة 
االم�ر ل�و  ان تل�ك امللي�ارات رصفت يف 
مكانه�ا الصحي�ح لتمكن�ت م�ن بن�اء 
شبكات كهربائية حديثة تضاهي الدول 
املتقدمة واليوم وبعدما طفح الكيل بعد 
ان وصلت أزمة انقطاع التيار الكهربائي 
إىل مفرتق طرق ، وماع�اد  للمواطن ان 
يتقب�ل مايحصل بعد كل هذه الس�نوات 
العج�اف خاص�ة بع�د ارتف�اع درجات 
الح�رارة اىل الغلي�ان ومحارصت�ه بكل 
الوس�ائل املتاحة وغ�ري املتاحة لتطبيق 
ش�عار »خليك بالبيت » بس�بب فريوس 
كورونا الذي دوخ العالم ، ومع الصحوة 
الضمريية التي نزل�ت فجأة عى برملاننا 
العتي�د واقدام�ه ع�ى تش�كيل لج�ان 
وزارة  بتعاق�دات  والتحقي�ق  للتدقي�ق 
الكهرباء من ع�ام 2006 ولغاية 2020 
، والوق�وف ع�ى أس�باب ع�دم تحقيق 
تق�دم واضح يف هذا القطاع ومحاس�بة 
املقرصين،  بات عى تلك اللجان االرساع 
يف تنظي�م زيارات ميداني�ة للمحافظات 
لالط�الع ع�ى الواق�ع الكهربائ�ي ع�ن 
كث�ب وتبيان النقص الحاصل يف الطاقة 
املجهزة والبح�ث عن مليارات الدوالرات 

التي اهدرت عى شبكات خاوية وأسالك 
متهالك�ة ومحوالت عف�ى عليها الزمن 
وبمقارن�ة بس�يطة تج�د ان االعط�ال 
واعم�ال الصيان�ة غالبا ماتك�ون طوال 
س�اعات عمل كهربائن�ا الالوطنية التي 
التأب�ه للمواطن مطلقا ، وعى الحكومة 
ان تعمل ايضا عى مس�اعدة تلك اللجان 
م�ن اجل الوقوف ع�ى حقيقة مايجري 
وكش�ف الحقائ�ق ام�ام ال�رأي العام ، 
فض�ال ع�ن  ارشاك ممث�يل املتظاهرين 
يف املحافظ�ات والنقاب�ات واالتح�ادات 
ومنظم�ات حق�وق االنس�ان يف اللجان 
املش�كلة فم�ن غ�ري املقب�ول االعتم�اد 
ع�ى اللجان الحكومي�ة أوالربملانية التي 
ق�د تجامل عى حس�اب راحة الش�عب، 
وعليه�ا ان تعم�ل جاه�دة اىل اس�تثمار 
الدع�م الدويل والعربي للخروج  من عنق 
الزجاج�ة م�ن خ�الل ال�رشوع بتنفيذ 
م�رشوع الرب�ط الكهربائي ب�ني العراق 
ودول مجل�س التع�اون الخليجي ، وان 
يعمل أيضا عى  تبني سياس�ة متوازنة 
ب�ني جميع االط�راف املحيط�ة بالعراق 
فضال ع�ن دول العالم االخرى من حيث 
تن�وع االس�تثمارات يف مختلف املجاالت 
وباالخ�ص يف مجال الطاق�ة الكهربائية 
الن الش�عب العراقي من اكثر الش�عوب 
عى وجه ه�ذه املعمورة صرب وتحمل  » 
الضيم » من وراء هذا امللف الش�ائك وآن 
االوان لك�ي يس�رتيح واليعامل ككمون 
ال�ذي م�ات كم�دا وقه�را وخوف�ا م�ن 
املجه�ول  .. ونحن بأنتظار ماستس�فر 

عنه نتائج لجان الربملان  ...!!!

ترامب.. من عواصف الكذب 
إلى عواصف العنصرية

كهرباء العراق ... مابين صحوة 
البرلمان ... ونتائج اللجان ..!!!

يحمل وثائقي »بيت العنكبوت« الَّذي عرض مؤخرا دالالٍت كبيرة على تطور قدرات المقاومة، وخصوصًا سرايا القدس، ليس في الجانب 
العسكري فحسب، بل في الجانب األمني وصراع األدمغة والعقول مع مخابرات العدّو أيضًا.

لم توقف »إسرائيل« عدوانها في يوم من األيام على الّشعب الفلسطينّي، وتحديدًا في غزة، سواء من البر أو البحر أو الجو، مستغلًة 
الحصار المتواصل على القطاع منذ 14 عامًا.
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صدق�ت الهيئ�ة التطبيعي�ة لالتح�اد 
العراقي لكرة القدم، عىل توصية لجنة 
املسابقات، بشأن اعتماد آلية مسابقة 

بطولة كأس العراق للموسم الجديد. 
وس�يتم اعتم�اد نظ�ام البطولة، عرب 

دع�وة األندي�ة بمختلف مس�توياتها، 
بتقدي�م طلباتها إىل اتحاد الكرة، بداية 
م�ن 25 آب الجاري، وحت�ى 13 أيلول 

املقبل.
وستكون املش�اركة اختيارية يف كأس 

العراق، وس�تقام القرعة يف الس�ادس 
والعرشين من الش�هر املقبل، وبعدها 
تنطلق املراح�ل األوىل والثانية والثالثة 
بتاريخ 20 و25 و30 ترشين أول، دون 

الدرجة املمتازة. 

وس�يتأهل 12 نادًي�ا م�ن التصفي�ات 
األوىل، لينضموا إىل فرق الدوري املمتاز 
يف دور ال�� 32، ع�ىل أن تلع�ب بقي�ة 
املراح�ل، بداي�ة م�ن ترشي�ن الثاني، 

بالتزامن مع أيام الفيفا.

تحديد موعد انطالق بطولة الكأس 

كش�فت صحيفة »الوط�ن« القطرية، ان مهاج�م املنتخب الوطني 
العراق�ي مهن�د عيل »ميمي« قري�ب من االنتق�ال اىل احد الفريقني 

الريان والغرافة يف االنتقاالت الصيفية الجارية.
وذك�رت الصحيف�ة ان »مص�ادر إعالمية اكدت اق�راب ميمي من 
الرحيل عن الدحيل عىل سبيل االعارة ألحد الناديني الريان والغرافة.. 

وذلك مع انطالقة املوسم الجديد«.
وانته�ت إعارة الدويل ميم�ي لنادي بورتيمونين�ي الربتغايل والتي 
كانت ملدة 6 أش�هر وت�م تجديد فرة اإلعارة لالعب إلكمال املوس�م 

الحايل مع ناديه الربتغايل.
وتعت�رب الف�رة االحرافي�ة الت�ي 
قضاه�ا ميمي خط�وة جديدة 
يف مش�وار الهداف مهند 
املزي�د  الكتس�اب 
الخربات  م�ن 
واملهارات 
الت�ي 

يف  س�تعينه 
يف  االح�رايف  مش�واره 

دوري نجوم قطر.
ويع�د مهن�د ع�يل م�ن 
الت�ي  الب�ارزة  النج�وم 
نجحت يف تقديم نفسها 
يف الف�رة املاضي�ة رغ�م 
صغر سنه وهو ما جعله 
أح�د أبرز ه�دايف املنتخب 
العراق�ي وه�و م�ا لف�ت 

االنظار إليه بشدة.

ب�دأ الوق�ت يداه�م املدي�ر الفن�ي ملنتخ�ب 
العراق، الس�لوفيني رسيتش�كو كاتانيتش 
قبل اس�تئناف التصفيات املزدوجة املؤهلة 
لكأس آسيا واملونديال، حيث توقف الفريق 
ع�ن التدريب�ات من�ذ وق�ت طويل بس�بب 

جائحة كورونا.
ولم يخض العبو أسود الرافدين أي تدريبات 
مجمعة م�ع املنتخ�ب منذ انتش�ار الوباء، 

استعدادا لالستحقاقات املقبلة.
انقطاع تام

ل�م يتجم�ع املنتخ�ب العراقي من�ذ بطولة 
الخلي�ج 24 يف الدوحة نهاي�ة العام املايض، 
حي�ث ع�اد الالعب�ون إىل أنديته�م وبق�ي 
كاتانيت�ش يف أربيل حيث تابع كأس آس�يا 

دون 23 سنة.

حتى التدريبات املنفردة لالعبني مع أنديتهم 
شهدت تفاوتا كبريا نتيجة اضطراب املوسم 

الكروي، وتوقفه بسبب فريوس كورونا.
توقف وإلغاء

أك�رب املش�اكل الت�ي عان�ى منه�ا املنتخب 
العراق�ي، ه�ي توق�ف ال�دوري م�ا يقارب 
4 أش�هر، س�واء بس�بب االحتجاج�ات، أو 
ف�ريوس كورون�ا الحق�ا، قبل إع�الن إلغاء 

املسابقة.
وبات املنتخب العراق�ي أمام معضلة كربى 
تتمثل يف تجهيز الالعبني بدنيا، بعد التوقف 
الطويل، ال سيما أن التدريبات الفردية التي 
التزم�وا به�ا يف األش�هر املاضي�ة ال تجدي 
أمام قوة منافس�ات بحجم تصفيات كأس 

العالم.

خلية األزمة
رغ�م املح�اوالت املتكررة والطلب املس�تمر 
ب�رورة إقام�ة تجمع للمنتخ�ب الوطني 
لك�ن ق�رارات خلي�ة األزمة كان�ت صارمة 
نتيج�ة انتش�ار الف�ريوس يف الع�راق، مما 
دفعه�ا للتش�دد يف قراراته�ا لينعكس األمر 

بشكل عام عىل األندية واملنتخبات كذلك.
العراق�ي  املنتخ�ب  اس�تعدادات  وأصب�ح 
محارصة ب�ني قرارات خلي�ة األزمة، وعدم 
للع�راق،  الع�ودة  ع�ىل  كاتانيت�ش  ق�درة 
وصعوب�ة التجم�ع ج�راء حظ�ر التجوال، 
الصارم�ة،  الوقائي�ة  لإلج�راءات  إضاف�ة 
وبالت�ايل بات امل�درب مجربا ع�ىل التواصل 
مع العبيه ع�ن بعد والركيز عىل التدريبات 

املنفردة.

حلول ممكنة
املنتخ�ب حالي�ا مطالب بالتجم�ع يف أرسع 
وق�ت ممكن، والحل األمث�ل يكمن يف تحرك 
وزير الشباب والرياضة باتجاه خلية األزمة 
للحصول عىل موافقتها عىل إقامة معسكر 
يف مدينة دهوك لعدة اعتبارات، منها األجواء 
الطيبة يف املدينة عىل خالف العاصمة بغداد 
التي تشهد ارتفاعا كبريا يف درجات الحراة.

نس�بة  يف  انخفاض�ا  ده�وك  تش�هد  كم�ا 
اإلصابات بش�كل كبري، وبالت�ايل تعد مكانا 
مثالي�ا لتجمع املنتخب، واتخ�اذ اإلجراءات 

الوقائية الالزمة.
الفرق املنافسة

املنتخ�ب العراقي رغ�م تص�دره املجموعة 
الثالثة، إال أنه لم يحس�م التأهل، وينافسه 

منتخبان قويان، املنتخب البحريني صاحب 
املركز الثاني، واملنتخب اإليراني.

وتس�تأنف منافس�ات ال�دوري البحرين�ي 
األس�بوع الجاري، وس�بق أن ب�دأت األندية 
بالتجم�ع والتدريب�ات فأصب�ح العبوه�م 

أجهز بدنيا.
أكث�ر  اإليران�ي  املنتخ�ب  يع�د  املقاب�ل،  يف 
جاهزية أيضا بعد اس�تئناف الدوري املحيل 
ونهايت�ه يف إي�ران، بينم�ا تس�تعد األندي�ة 
ملوس�م جدي�د، وكذلك اإلعالن ع�ن برنامج 

تحضري املنتخب يف وقت قيايس.
وبالت�ايل يبق�ى املنتخ�ب العراق�ي يف حرج 
كب�ري يف ظ�ل اس�تقرار املنافس�ني، وعليه 
رسيعا تدارك الزم�ن للحفاظ عىل حظوظه 

يف املنافسة عىل بطاقتي التأهل.

ضبابية اإلعداد تتربص بطموحات أسود 
الرافدين في التصفيات المزدوجة

قد يعتربه البعض ترصيحاً مألوفاً، أو جاء كجواب لسؤال، أو رداً عن موضوع 
مهم للغاية، لكنه يف الحقيقة غري ذلك تماماً!

وإذا م�ا فرضنا ج�دالً أن ما قاله نائ�ب رئيس نادي الطلب�ة الريايض محمد 
طالب الهاش�مي، جاء لبي�ان رأيه يف قضية انطالق دوري ك�رة القدم املمتاز 
للموس�م الجديد، غري أنه لم يكن اعتباطياً كونه من بني الش�خصيات األكثر 
قاً يف هذا املوضوع، بل إنه من بنينّ االس�ماء االكثر دعماً لتأس�يس رابطة  تعمنّ
ال�دوري، وه�و ما يعني يف املحصل�ة النهائية إنه يملك معلوم�ات مهمة جداً 

حول إقامة املسابقة األهم محلياً!
ق�د يعترب البعض أن ترصيح الهاش�مي، أش�به بورقة ضغ�ط عىل الحكومة 
بهدف منح التخصيصات املالية لألندية املشاركة يف الدوري الكروي العراقي، 
لكن�ه يف الحقيق�ة ترصيح قد يكون له تأثريات كب�رية ويأخذ حيزاً مهماً من 

األصداء يف الفرة املفصلية املقبلة!
يقول الهاش�مي: إن هناك 16 فريقاً من أصل 20 ستنس�حب من املش�اركة 
يف مس�ابقة دوري الكرة، بس�بب ظروفها املالية الصعبة وع�دم قدرتها عىل 
االيف�اء بالتزاماتها جراء عدم نيلها للتخصيصات املالية وافتقارها للميزانية 
الكافي�ة، مما يعني أنه رمى الكرة يف ملعب الحكوم�ة مؤكداً ضعف التمويل 
وقل�ة املوارد ل�دى الكثري من األندية، إن ل�م تكن معدومة تمام�اً لدى الكثري 

منها!
ويف اعتقادن�ا أن كالم الهاش�مي، ل�م يك�ن ولي�د اللحظ�ة، بقدر م�ا نعتربه 
محصل�ة ملؤرشات خطرية تنذر بخطر فادح س�يلحق باألندية الرياضية التي 
تمول ميزانيتها من تخصيصات مالية من الدولة العراقية، عرب املُنح والدعم، 
وه�و أم�ر يعط�ي دالالت كبرية عىل أن م�ا ذهبنا إليه يف يوم م�ا، لم يأت من 
ف�راغ، حينما طالبنا الجهات الحكومي�ة بتحويل االندية اىل قطاعات خاصة، 
ع�رب رشائه�ا من مس�تثمرين ورشكات داعم�ة ومؤسس�ات قطاعية عابرة 
للكالس�يكية، ونقلها من تح�ت الوصاية الرس�مية للدول�ة العراقية كأندية 

تمارس الرياضة هواية، اىل الجانب االحرايف العميل املتطور!
سأعود بكم قليالً اىل العام املايض، وما حدث من تخبنّط كبري يف مسابقة دوري 
الكرة، فقد توقفت املسابقة ألشهر، ثم استأنفت املسابقة بانسحاب خمسة 
فرق بس�بب أوضاعها املربكة، ثم استكملت املس�ابقة بجدوٍل جديد، قبل أن 
تتوق�ف بس�بب كورونا، وعادت عىل ال�ورق بموعٍد آخر قب�ل أن تلغى باملرة، 
كل ذل�ك يعن�ي لنا أن األمر لم يكن وليداً حديثاً مش�وهاً، بل س�بقته تأثريات 
ُبني�ت نتيجة االفتق�ار اىل التخطيط، ه�ذا التخطيط الذي ندف�ع ثمنه اليوم، 
ب�)مانشيتات( ُتعنى بانتقاالت الالعبني وتعاقدات الفرق مع النجوم، بأرقام 
مهولة ومبالغ عالية وأسعار خيالية، تصل اىل ماليني الدنانري، يف وقٍت لم تعد 
األندية قادرة عىل اإليفاء بااللتزامات نتيجة خلو خزائنها من األموال بانتظار 
املعون�ة الحكومية! وحتى نكون رصيحني أكثر، ف�إن الهيئة التطبيعية التي 
تق�ود منظومة كرة الق�دم العراقية يف الوقت الراهن، تعي�ش يف تفاؤٍل كبري، 
حتى أنها تؤسس ملرحلة الحقة، دون أن ترتكز بقدمها عىل األرض، فالدوري 
بحاجة ماس�ة اىل مبالغ هائلة وإيرادات مالية تف�وق ذكر األرقام الطبيعية، 
بينما ال تملك وزارة الشباب والرياضة األرقام التي يمكن من خاللها أن تدعم 
م�رشوع إقام�ة الدوري، مثلم�ا هو مفهوم ل�دى أغلب الذي�ن يدركون مدى 

العالقة الجيدة بني الوزارة من جهة والتطبيعية من جهة أخرى!
وإذا م�ا أخذن�ا بنظ�ر االعتب�ار أيض�اً، قضي�ة زي�ادة اإلصاب�ات بفايروس 
كورونا، ناهيك عن القضية املالية األزلية أصالً، فإن املش�كلة تكمن يف تواجد 
فايروس�ات بعقول من يق�ود العملية اإلدارية يف االندي�ة، فاألهم عندهم هو 
�ون بالتقاط  قش�ور املوضوع وليس ل�ب القضايا العالق�ة، فاألكثرية يهتمنّ
الص�ور مع الالعبني الذين يتعاقدون معهم ويذكرون أرقاماً عالية من مبالغ 
التعاق�دات، به�دف جلب األنظ�ار، دون أن يك�ون لديهم رادعاً مم�ا أحدثته 
األعوام املاضية من غي�اب االلتزام وافتقار للمصداقية مع املدربني والالعبني 

والقضايا العالقة من شكاوى وصلت صداها اىل غرف املحاكم!
دوري ك�رة القدم العراقي بنس�خته الجديدة، س�يكون ع�ىل املحك، بل مهدد 
باإللغاء بس�بب التصونّرات التي رس�مناها عىل الورق، وق�د يتعرنّض ملخاطر 
اإللغ�اء كما حدث يف املوس�م املن�رصم، بانتظار ف�رج الق�رارات وما تحمله 
التخصيص�ات املالية لألندية لتكون قادرة عىل اإليفاء بالتزاماتها مع املدربني 

والالعبني!

دوري في غياهب المجهول !

عمار ساطع

أتم�ت إدارة ن�ادي نفط ميس�ان، 
إج�راءات التعاق�د م�ع املح�رف 
النيجريي رحيم أوالبي، قادما من 

الصناعات الكهربائية.
وقال مصدر مقرب من نادي نفط 
ميس�ان إن اإلدارة أكملت التعاقد 
مع مهاجم الصناعات الكهربائية 
الس�ابق أوالب�ي، يف أول تعاق�دات 
الفريق بالنسبة للمحرفني وهناك 

نية للتعاقد مع محرفني جدد.
وأضاف أن أوالبي إضافة مهمة ملا 
يمتلكه من خ�ربة كبرية ومعرفته 
العراقي، حيث  الدقيق�ة لل�دوري 
الرافدي�ن  ب�الد  داخ�ل  يس�تمر 
للموسم الثامن عىل التوايل وبالتايل 
والف�رق  ال�دوري  جي�دا  يع�رف 
املنافسة. يشار إىل أن نفط ميسان 
سبق وتعاقد مع الثنائي مصطفى 
ج�ودة ومرتجى عادل لتعزيز خط 

املقدمة.

طالبت أندية الدرجة املمتازة من الهيئة التطبيعية 
تأجي�ل موعد انطالق ال�دوري املمتاز )10 أب( ملدة 

شهر كامل.
وقال مصدر من أندي�ة الدرجة املمتازة إن »األندية 
طالب�ت الهيئة التطبيعية بتأجي�ل انطالق الدوري 
ملدة ش�هر بس�بب عدم وجود وقت كاف لإلعداد إىل 
املوس�م كون الف�رق منقطعة ع�ن التدريبات ملدة 

قاربت ال�6 أشهر.

وبني أن األندية تعاني بس�بب ع�دم منحها الضوء 
األخ�ر بالتجمعات وإج�راء التدريب�ات وتنتظر 
تدخ�ل الجهات املس�ؤولة ل�دى خلي�ة األزمة ملنح 

الضوء األخر لبدء التمارين.
وأوض�ح أن أغل�ب املحرف�ني لم يصل�وا إىل العراق 
بس�بب إغالق املالحة الجوية وبالتايل فإن التأجيل 
بات ملحا كي تأخذ األندي�ة وقتها الكايف يف اإلعداد 

والتحضري للموسم املقبل.

اجتمعت إدارتا نفط الوسط والنجف يف مقر األول وتم 
االتفاق عىل بروتوكول تعاون مشرك بني الناديني.

وقال نائب رئيس الهيئة اإلدارية لنفط الوس�ط هيثم 
عب�اس بعيوي إن النج�ف يعد الش�قيق األكرب لنفط 
الوس�ط. وتاب�ع: »الفريق�ان هما واجه�ة حقيقية 
للمدين�ة والطرف�ان يس�عيان ألن يكونا خ�ري ممثل 
له�ذه املحافظ�ة الت�ي طاملا أخرج�ت نجوم�ا كبارا 
مثل�ت املنتخبات الوطني�ة وتعد راف�دا حقيقيا لعدد 

من األندية وليس فقط ألندية النجف ونفط الوس�ط 
وأندية املحافظة األخرى ضمن الدرجة األوىل«.

وب�ني أن العالقة التي تربط الناديني وطيدة ومحاولة 
بع�ض مواقع التواص�ل خلق أزم�ة بينهما محاوالت 

خائبة لوعي الجماهري بصورة عامة.
وأك�د أن االتف�اق ج�رى ع�ىل بروتوكول تع�اون بني 
النادي�ني وباأليام املقبلة س�تزور إدارة نفط الوس�ط 

نادي النجف لتوقيع الربوتوكول.

نفط ميسان يضم رحيم اوالبي 

بروتوكول تعاون بين نفط الوسط والنجف األندية تطالب بتأجيل الدوري الممتاز

»ميمي« بين الريان
 والغرافة القطريين



كش�ف تقرير صحفي إسباني، عن الكلمات التي قالها زين الدين زيدان، 
املدير الفني لريال مدريد لالعبيه، قبل مواجهة مانشسرت سيتي.

ويحل ريال مدريد ضيًفا عىل السيتي، بملعب االتحاد، يف إياب دور ال�16 
لدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ريال مدريد للف�وز بفارق هدفني يف تلك املباراة، من أجل العبور 
لربع النهائي، علًما بأنه خرس لقاء الذهاب عىل ملعبه سانتياجو برنابيو 

بنتيجة )1-2(.
وبحس�ب موقع »ديفينسا س�ينرتال« اإلس�باني، فقد تحدث زيدان بكل 
بجدية مع العبيه، وقال لهم: »عليكم نسيان ما قلته لكم يف الدوري، هذا 
لن ينفعنا اآلن، يجب أال ننهار إذا استقبلنا أي هدف، يجب أن نقاتل حتى 

الثانية األخرية«.
وأش�ار التقرير، إىل أن كلمات زيدان لالعبيه خالل مسابقة الليجا، كانت 
تتمث�ل يف رضورة الحف�اظ عىل نظافة الش�باك لتحقيق النج�اح، أما يف 

دوري األبطال فالتعادل لن ُيجدي.

واصل برشلونة استعدادته ملواجهة نابويل، يف مركز 
خ�وان جامرب، حيث ش�هد املران مفاجأة س�عيدة 
لكيكي سيتني.ويس�تعد برش�لونة ملواجهة نابويل، 
يوم الس�بت املقب�ل، عىل ملعب كام�ب نو، يف إياب 

دور ال�16 لدوري أبطال أوروبا.
وبحس�ب صحيف�ة »س�بورت« الكتالوني�ة، فقد 
ش�ارك يف امل�ران الثنائي عثم�ان ديمب�ي ورونالد 
أراوخ�و، وبات�ا تحت ترصف كيكي س�يتني، حيث 
يملك حري�ة الدفع بهم�ا.وكان أراوخو قد تعرض 
إلصاب�ة بالت�واء يف الكاح�ل خ�الل مب�اراة فريق 
برشلونة B ضد سابادل األسبوع املايض، حيث أدى 
تدريبات خفيفة خارج امللعب وعاد ليشارك باملران 

الجماعي، وكذلك الحال بالنسبة لديمبي.
وتعترب هذه املباراة هي األول لديمبي )إن سمح له 
س�يتني باملش�اركة(، بعد إصابته يف شباط املايض 
وإجرائ�ه جراحة كانت س�تبعده لنهاية املوس�م، 
لوال فريوس كورونا.يف الوقت ذاته، شارك الفرنيس 
أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق، باملران وتخلص 
من كافة اآلالم ليزيل الش�كوك حول احتمالية عدم 
لحاق�ه بلقاء نابوليوعىل الرغم من تعايف جريزمان 
بالكامل من إصابته العضلية، إال أن كيكي س�يتني 
يفكر يف عدم املخاطرة به من البداية، ومن املحتمل 
أن يتواج�د ع�ىل مقاع�د الب�دالء، والدف�ع به حال 

االحتياج له.

ال�دوري  منافس�ات  تس�تأنف  عندم�ا 
األوروبي بإقامة املباريات التسع األخرية، 
أملاني�ا، س�يكون  يف )راي�ن-رور( غ�رب 
ذل�ك بمثاب�ة تروي�ج للمنطق�ة، وتعزيز 

لطموحها الستضافة أوملبياد 2032.
وكذلك س�تكون البطولة املصغرة، بمثابة 
تعويض ملنطق�ة )راي�ن-رور( بعد إلغاء 
الح�دث   ،»2020 راي�ن-رور  »نهائي�ات 
يتناف�س  أن  املف�رتض  م�ن  كان  ال�ذي 
في�ه ما يق�رب من 3700 ري�ايض، يف 19 
رياضة، بمدن دوس�لدورف ودويسبورج 

وأوبرهاوزن وآخن ونيوس.

وتقرر إلغاء ذلك الحدث، الذي كان مقررا 
يف حزيران املايض، بسبب جائحة فريوس 

كورونا املستجد.
وق�ال أرمني الش�يت، رئي�س وزراء والية 
شمال الراين-فيس�تفاليا: »إنني مرسور 
للغاي�ة بأن املب�ادئ )املتعلقة باإلجراءات 
الوقائية( التي وضعناه�ا أقنعت اليويفا 

)االتحاد األوروبي لكرة القدم(«.
وتابع: »الثق�ة يف منطقتنا بمثابة 

الوالي�ة،  يف  بالرياض�ة  إش�ادة 
ألنديته�ا  الرائع�ة  والهي�اكل 
سلطاتها  وكذلك  واس�تاداتها، 

املعنية«.
كما أبدى مايكل مرون�ز، صاحب مبادرة 
التق�دم بطلب اس�تضافة أوملبياد 2032، 
ترحيب�ه بتنظي�م منطق�ة )راي�ن-رور( 
مثل هذه األحداث الكربى.وستقام جميع 
مباريات الدوري األوروبي دون جماهري.

وأعلن�ت قوات األمن، أنها ال تتوقع تجمع 
أعداد كبرية من املش�جعني 
أو  االس�تادات،  خ�ارج 
لقواع�د  انته�اكات 

التباعد الجسدي.
متح�دث  وق�ال 

باسم رشطة جلسنكريش�ن: »ليس لدينا 
م�ؤرشات ع�ىل س�فر مجموع�ات كبرية 
من املش�جعني، من إيطاليا وإسبانيا.. ال 

نتوقع مشكالت أو اضطرابات«.
وتاب�ع: »نطب�ق نف�س خط�ط مباريات 
البوندس�ليجا الت�ي تق�ام دون جمهور، 

نرصد م�ا يحدث يف 
ومواق�ع  املدين�ة 

محددة«.

مباريات الدوري األوروبي تعزز طموح ألمانيا لتنظيم األولمبياد

برشلونة يستعيد 
غريزمان وديمبلي 

قبل مواجهة 
نابولي
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زيدان يحذر العبيه قبل مواجهة السيتي

أك�د الظهري املخ�رم، داني ألفي�س، أنه لن 
يلع�ب يف الربازي�ل س�وى لناديه الحايل، س�او 

باولو.
وذلك بعد الشائعات التي نرشتها مؤخرا الصحافة 
املحلي�ة، حول إمكاني�ة وصول عرض م�ن فالمنجو، 

لضم نجم برشلونة السابق.
وق�ال قائ�د منتخ�ب الربازي�ل، يف مؤتم�ر صحف�ي ع�رب 
»الفيدي�و كونفرنس«: »لوض�ع نهاية أبدية له�ذا الجدل: 
النادي الوحيد الذي س�ألعب له يف الربازيل هو ساو باولو.. 
إذا خرجت أي ش�ائعات م�ن أي ناٍد آخ�ر، يمكنكم القول 
إنها أكذوبة«.وتابع »اللعب يف س�او باولو كان حلمي منذ 
الصغر.. أنا هنا يف الربازيل لتحقيق حلمي، وليس من أجل 
املال«.وكانت شبكة )فوكس سبورتس( قد نقلت األسبوع 
املايض تقاريرا، تتحدث عن رغبة ساو باولو يف بيع ألفيس 

لفالمنجو، بسبب الصعوبات املادية التي يعانيها النادي.
لك�ن نائب رئي�س فالمنجو، مارك�وس براز، نف�ى ليلة أي 
إمكاني�ة للتف�اوض ح�ول صاح�ب ال��37 عاما.كما رحب 
ألفيس بمدرب فالمنجو الجديد، اإلسباني دومينيك تورينت، 
املس�اعد الس�ابق لبيب جواردي�وال، مديره الفني س�ابقا يف 
برشلونة.وقال »أريد أن أرحب بدومي، عشنا أوقاتا تاريخية 
ال تص�دق.. وبصفتي س�فريا للربازيل أرحب ب�ه، وأتمنى له 

التوفيق مع فالمنجو، لكن ليس أمام ساو باولو«.
ويس�تعد س�او باولو ملواجهة جوياس، األحد القادم، يف أول 
جول�ة بالدوري الربازي�ي لكرة القدم، الذي س�ينطلق عقب 

تأجيله لثالثة أشهر بسبب جائحة كورونا.

أعلن نادي روما رس�مًيا، ع�ودة املدافع الدويل اإلنجليزي كريس س�مولينج إىل 
ناديه مانشسرت يونايتد، بعد انتهاء إعارته لفريق العاصمة اإليطالية.

ووجه روما يف بيان عىل موقعه الرس�مي، الش�كر لكل من سمولينج، إىل جانب 
دافيد زاباكوستا، والذي سيعود مرة أخرى إىل ناديه تشيليس بعد انتهاء إعارته 

أيًضا.
وأش�ار روم�ا إىل أن س�مولينج وزاباكوس�تا ل�ن يكون�ا متواجدي�ن يف قائمة 
الجيالورويس التي ستواجه إشبيلية اليوم الخميس، ضمن مباريات دور ال�16 

للدوري األوروبي.
وقال جيدو فيينجا، الرئيس التنفيذي لروما: »نود أن نشكر كريس ودافيد عىل 
االح�رتاف الذي أظهراه تجاه النادي خالل هذا املوس�م، أظهر كالهما تفانيهما 

والتزامهما بمرشوع النادي«.
وأض�اف فيينجا: »لقد ش�اركا معن�ا كل لحظ�ة، اإليجابية منه�ا أو الصعبة، 

وأظهرا عىل الفور ارتباًطا كبريًا بألوان روما«.
وأتم فيينجا: »إذا كانت الظروف مناس�بة، فس�يرشفنا أن نتمكن من االعتماد 

عىل كال الالعبني مرة أخرى«.
وش�ارك س�مولينج مع روما خ�الل 37 مباراة يف كافة املس�ابقات وس�جل 3 
أهداف، بينما لم يستطيع زاباكوستا سوى املشاركة يف 9 لقاءات فقط، بسبب 

إصابته بقطع يف الرباط الصليبي مطلع هذا املوسم.

مازال�ت املفاوض�ات جارية بني مس�ؤويل 
باي�رن ميون�خ وممثي املدافع النمس�اوي 
ديفي�د أالبا م�ن أج�ل تجديد عق�ده، الذي 
ينتهي يف صيف عام 2021.وتشري التقارير 
إىل رغب�ة الن�ادي الباف�اري يف حس�م ملف 
تجديد الدويل النمساوي فور انتهاء مشوار 
الفريق بدوري أبطال أوروبا يف آب الجاري. 
وبحس�ب موق�ع »س�بورت1«، ف�إن بيني 
زاهايف، وكي�ل أالبا، س�يتواجد يف العاصمة 
الربتغالي�ة »لش�بونة«، التي ستس�تضيف 
مباريات دوري األبطال منذ دور ال�8.وأفاد 
املوقع ب�أن ثمة اجتماع منتظ�ر بني وكيل 
أالبا ومس�ؤويل النادي البافاري يف لشبونة، 
م�ن أج�ل التوصل التف�اق حاس�م يقيض 
بتوقيع الالعب عىل عقد جديد.وبات بايرن 

عىل بعد ُخطوة واحدة من التواجد يف لش�بونة، حال تجاوزه عقبة تش�يليس، السبت 
املقبل، يف إياب دور ال�16، ال سيما بعد فوزه عىل األخري ذهاًبا )3-0(. ويعد صاحب 
ال�28 عاًما أحد الركائز األساسية يف تشكيلة املدرب األملاني هانز فليك، نظرًا لقدرته 
عىل ش�غل أكثر من مركز، وهو ما يمنح األخري خي�ارات عديدة.ولم ينجح الطرفان 
يف التوصل لحل خالل األسابيع املاضية، نظرًا ملطالبة وكيل أالبا بحصول الالعب عىل 
راتب مرتفع، ُيضاهي قيمته كأفضل مدافع يف العالم، رفقة س�ريجيو راموس، قائد 
ريال مدريد.وطلب زاهايف بالفعل منح موكله راتًبا يزيد عن 20 مليون يورو سنوًيا، 
ليصب�ح يف فئ�ة واحدة مع أعىل الالعبني أجرًا يف النادي، رفق�ة الثالثي مانويل نوير، 

توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي.

روما يعيد سمولينج 
وزاباكوستا إلى البريميرليج

أفاد تقري�ر صحفي إيطايل، بأن إدارة ميالن تس�تعد لتجديد عقود ثالثة من 
نجوم الفريق، قبل بداية املوسم الجديد.فقد ذكر موقع »كالتشيو مريكاتو«، 
أن مي�الن بات ع�ىل بعد خطوة واحدة، من اإلعالن رس�ميا ع�ن تجديد عقد 
مهاجمه زالتان إبراهيموفيت�ش، حتى صيف 2021.ومن املتوقع أن يحصل 

زالتان عىل 5 ماليني يورو، كراتب سنوي باإلضافة للمكافآت.
كم�ا وصل ميالن التفاق مبدئي مع كل م�ن، جيانلويجي دوناروما وهاكان 
تشالهانوجلو.وبالنس�بة لدوناروما، اتفق املسؤولون عىل التجديد من حيث 
املبدأ مع وكيله، مينو رايوال، الذي يفضل إنهاء األمور رس�مًيا يف ترشين أول 
املقبل، عقب إغالق سوق االنتقاالت.وأبدى رايوال رغبته يف وضع رشط جزائي 
بالعقد، بقيمة أقل من 50 مليون يورو، وهو ما لم يلق قبواًل لدى  ميالن.ويف 
الوقت ذاته، يعمل باولو مالديني، املدير التقني للروسونريي، عىل تجديد عقد 
تشالهانوجلو، الذي تألق بشكل ملحوظ بعد استئناف النشاط، حيث ينتهي 
عقده الصيف املقبل.ومن املتوقع أن يتم التجديد له، حتى صيف 2025، عىل 

أن يتقاىض 3 ماليني يورو يف املوسم، قابلة للزيادة بفضل املكافآت.

ميالن يستعد لتجديد عقود ثالثة العبين

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن أنب�اء مقلقة بش�أن البلجيكي 
إيدي�ن ه�ازارد، نجم ري�ال مدريد، قبل مباراة مانشس�رت س�يتي يف 
دوري أبطال أوروبا.ويحل الفريق امللكي ضيًفا عىل الس�يتي، بعد غد 

الجمعة، يف إياب دور ال�16 بالبطولة القارية الكربى.وبحس�ب إذاعة 
»أوندا س�ريو« اإلس�بانية، ف�إن هناك قلًق�ا داخل صف�وف املريينجي 
بخصوص هازارد، حيث ال زال يش�عر بأل�م يف كاحله، ومن املحتمل أال 

يش�ارك أساس�ًيا يف املباراة.ويعترب هازارد من األوراق التي يعول عليها 
كثريًا املدرب الفرنيس، زين الدين زيدان، لتجاوز عقبة الفريق اإلنجليزي 

الفائ�ز ذهاًب�ا يف مدريد )2-1(.وش�ارك ه�ازارد يف 21 مب�اراة فقط مع 
الريال، يف جميع املس�ابقات هذا املوس�م، حيث س�جل هدًفا واحًدا وقدم 
7 تمري�رات حاس�مة.وواجه النج�م البلجيكي سلس�لة غ�ري معتادة من 

اإلصابات، منذ رحيله عن تش�يليس الصيف املايض، وهو ما عرقل موسمه 
األول مع الفريق امللكي بشكل كبري.

هازارد يبث الخوف في معسكر الريال 
لن العب 
اال لساو باولو

الفيس: 

أعل�ن منظم�و بطول�ة أمري�كا املفتوح�ة للتن�س 
)فالشينج ميدوز(، أن قائمة املشاركني يف املسابقة، 
ضم�ت األملانية أنجلي�ك كريبر، الحائ�زة عىل ثالثة 
ألق�اب يف بط�والت »جراند س�الم« األرب�ع الكربى، 

وكذلك مواطنها ألكسندر زفرييف.
ورغم جائحة فريوس كورونا املستجد، التي تسببت 
يف تأجي�ل أو إلغ�اء العدي�د من البطوالت، يتمس�ك 
منظم�و أمري�كا املفتوح�ة بإقامته�ا يف نيويورك، 

خالل الفرتة ما بني 31 آب و13 أيلول.
ويتصدر القائمة املبدئية للمش�اركني يف منافسات 
فئ�ة الرجال، النج�م الرصبي نوف�اك ديوكوفيتش، 

املصنف األول عىل العالم.
وه�ذا بينم�ا أعلن اإلس�باني رافاييل ن�ادال، حامل 

اللقب، عدم مشاركته يف البطولة هذا العام.

زفيريف وكيربر يشاركان
 في أمريكا المفتوحة للتنس

بايرن ميونخ يسعى لتجديد عقد أالبا



املراقب العراقي/ اعداد القسم الثقايف...
بعض األدباء ال تقل س�رتهم أهمي�ة أو جماال عن أدبهم، 
وهكذا كان الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي )1926- 
1999( وال�ذي وق�ف م�ن خ�ال ش�عره اإلنس�اني ض�د 
االس�تغال والتمييز العرقي والطائف�ي، حيث كان محبا 
للبس�طاء، مخلصا للفقراء، ومؤمنا بأن الش�اعر ال وطن 
له حيث إن وطنه العالم كله، حيث يقول:  حبي أكرب مني،

من هذا العالم
فالعشاق الفقراء

نصبوني ملكا للرؤيا
وإماما للغربة واملنفى  

ول�د البياتي يف بيئة ش�عبية صغرة وفق�رة، عام 1926، 
وتعرف إىل العالم من خ�ال الحي الذي عاش فيه بالقرب 
من مس�جد ورضيح الشيخ عبد القادر الجياني يف بغداد، 
حي�ث كان امل�كان يع�ج بالفق�راء واملجذوب�ن والباع�ة 
والعم�ال واملهاجرين م�ن الريف والربجوازي�ن الصغار، 
ف�� »كانت املعرف�ة هي مصدر أمل�ي الكب�ر األول«.  عام 
1944 التحق بكلي�ة دار املعلمن ببغداد وتخرج منها عام 
1950 حاما درجة البكالوريوس يف اللغة العربية وآدابها. 
اش�تغل أستاذا يف جامعة موسكو من عام 1959- 1964.  
عمل أيضا يف فرتة الحقة من حياته يف الس�لك الدبلومايس، 
كان آخره�ا كملح�ق ثقايف يف الس�فارة بإس�بانيا.  كانت 
إقامته يف إسبانيا 1970- 1980 قد ميزت رحلته الشعرية 

بطابعها ال�ذي ظهر يف عدد من دواوينه الش�عرية، وهذه 
الف�رتة كان يحل�و للبعض أن يطلق عليه�ا مجتمعة نتاج 
املرحلة اإلسبانية، والتي حيا يف بعضها أشهر شعراء اللغة 
اإلس�بانية مث�ل: أراغون وإيلوار. وكأنه ص�ار أحد األدباء 
اإلس�بان، حتى تمت ترجمة أعماله العربية إىل اإلسبانية. 
وربطت�ه عاقة صداقة مع عدد كبر من مثقفي هذا البلد 

خال إقامته يف مدريد.  
ع�اش متنقا بن أقط�ار الدنيا وعواصمها م�ن بغداد إىل 
القاه�رة م�رورا بمدري�د وموس�كو إىل ب�روت ومحطته 
األخ�رة دمش�ق، أو م�ا يس�ميه »املنفى الكام�ل« وغلب 
عليه طابع الرتحال والهج�رة القرسية، ينطبق عليه قول 
التوحيدي إنه أغرب الغرباء، فقد كان يتحدث دائما بوجع 

املنفى واملنايف، وجرح الغاضب وتفاؤل الثائر.  
يرتبط اس�م البياتي بحركة الش�عر الحديثة، أو ما يسمى 
شعر التفعيلة، كما يرتبط باسم املؤسسن الحقيقين له: 
بدر ش�اكر الس�ياب ونازك املائكة، ويعد البياتي ش�اعرا 
مؤسس�ا يف حركة الش�عر املعارص التي تس�مى »الحداثة 

الشعرية« اليوم.  
اهتم باالطاع عىل كتب املتصوفة مثل ابن عربي والش�بيل 
والح�اج والجيان�ي، ويحت�ل البيات�ي املرتب�ة األوىل بن 

الش�عراء يف اس�تمداد القناع من الرتاث الصويف.  
يق�ول بع�ض النق�اد -ومنه�م الش�اعر العراقي حس�ن 
م�ردان- إن البيات�ي يقلد الش�اعر الرتك�ي ناظم حكمت 

ويقتفي خطاه، وكان يمتاز ش�عره بالن�زوع نحو عاملية 
معارصة متأنية من حياته املوزعة يف عواصم متعددة.   

كان البياتي من رواد مكتبة مس�جد الخاني، والتي كانت 
تقع يف ش�ارع الكياني الذي يتصل بشارع الرشيد، حيث 
كان�ت تض�م مختل�ف الكتب، مث�ل مؤلفات طه حس�ن 
وأش�عار أحمد ش�وقي ومعروف الرصايف وعرشات األدباء 
العراقين والعرب، وكان الكاتب القصيص العراقي الراحل 

غائب طعمة فرمان قد أهداها لشاعرنا.  
ب�دأ البياتي ما بن ع�ام 1950- 1953 ين�رش قصائده يف 
مجلة الثقافة القاهرية، ومجلة اآلداب اللبنانية، ثم توالت 
أب�رز أعماله الش�عرية بدءا من ديوان »أش�عار يف املنفى« 
ع�ام 1954، والذي ترج�م إىل الروس�ية والصينية، وأنهى 
مسرته الشعرية بديوان »البحر بعيد اسمعه يتنهد« عام 

  .1998
وكت�ب ع�ددا من القصائ�د مه�داة إىل عدد من الش�عراء، 
ومنها: ق�داس جنائزي إىل نيويورك، القربان، وهي مهداة 
إىل بابل�و نرودا، قصائ�د حب عىل بوابات العالم الس�بع، 
امل�وت يف البوس�فور، مه�داة إىل الش�اعر الرتك�ي ناظ�م 
حكم�ت.  كتب الش�اعر اللبنان�ي الراحل أن�ي الحاج يف 
مجلة ش�عر اللبنانية، عدد أبريل/نيس�ان 1957 مش�يدا 
بش�عر البياتي معتربا إياه من ش�عراء النخب�ة، أما الناقد 
العراقي نه�اد التكريل فقد كتب دراس�ة مطولة نرشها يف 
مجلة األديب اللبنانية واصفا البياتي بأنه املبرش بالش�عر 

الحديث.  وقد كتب الشاعر الفرني لويس أراغون 
يف مجلة أدبية يرأس تحريرها، قائا عن الش�اعر 
البياتي »عبد الوهاب أعظم ش�اعر عراقي عربي 
مع�ارص«.  ويص�ف الكات�ب امل�ري مجاه�د 
عبد املنع�م مجاهد »البياتي أح�د األبطال الذين 
صنعه�م التاريخ ولو لم يول�د لكان عىل التاريخ 
أن ينج�ب بياتي�ا« ويتاب�ع: كان ع�ىل التاريخ 
أن يوج�د ش�اعرا يصور لنا ليل بغ�داد الكئيب 

ويصور بيوتها املنفوخة البطون.  
وكان البياتي بداية شبابه يتصف بالعزلة، 

املقاه�ي  الجل�وس وحي�دا يف  ويفض�ل 
الخاص�ة يف  البغدادي�ة م�ع طقوس�ه 
الصح�ف واملج�ات  ال�رشب وق�راءة 
وتأم�ل نه�ر دجل�ة م�ن نواف�ذ تل�ك 
املقاه�ي، ولكن حي�اة املنفى أضفت 
ع�ىل البياتي نمطا جدي�دا من الحياة 
حيث بدأ يش�ارك يف املؤتمرات األدبية 
واألمس�يات والندوات الشعرية، مما 

جعل�ه يخ�رج م�ن عزلته الت�ي كان 
يعيش�ها يف بغداد، متجه�ا إىل عواصم 

الش�عر واألدب والت�ي بدأها م�ن بروت 
بس�بب موقعها وحرياتها. وختمها يف دمشق 

حيث يرقد مواطنه الجواهري.  

في الذكرى 21 لرحيله
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r
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مصطلحات ادبية
مفهوم القراءة

م�ن املصطلح�ات الت�ي راجت خ�ال امل�دة االخرة هو 
مصطلح مفهوم القراءة وتعريف�ه :القراءة هي عملية 
عقلي�ة، وتعن�ي إدراك الق�ارئ للنص املكت�وب وفهمه 
واس�تيعاب محتوياته، وهي عملية تفاعلية بن القارئ 
والكاتب، وتعترب نش�اطاً للحصول عىل املعلومات، حيث 
يت�م قراءة هذه املعلوم�ات إما بصم�ت أو بصوٍت عاٍل، 
ويجب عىل الش�خص القارئ أن يكون ق�ادراً عىل نطق 
وفهم الكلمات، والحروف، واإلشارات، والرموز املوجودة 
يف النص، وتحتاج القراءة إىل وجود مهارات داعمة مثل، 

مهارة الكتابة، والتحدث، واالستماع .

طرائف من التراث 

هناك العديد من طرائف الشعراء التي يسجلونها 
يف يومياتهم حيث يقول الش�اعر الجزائري عبد 
الله اب�ن مالك يف واحدة منه�ا  عن اضحية يوم 
العي�د ورضورة ان تك�ون س�مينة لك�ي تكفي 
اكرب عدد من االهل واالصدقاء واملس�تحقن من 

الفقراء واملستضعفن:
إذا لم يكن كبيش  سميًنا وأقرًنا

فيا سوء حظي أيُّ كبٍش سأذبُح 
وإن لم يكن يل كبش عيٍد فليس يل

سوى ديكٍة ُتطهى ويف الُفْرِن ُتطرُح
وإن لم يكن يل ما أُضحي بلحمه

8صبيحة يوم العيد فاملوت أْريُح  
الثقافـي

أفتش عن وطن 

تائهون في الساحات

رجب الشيخ

 نازك بدير

أفتش عن وطن 
بن طرقات مكتظة ووجوه 

مكفهرة. .. 
أحيانا تشبهني وأخرى سحائب 

مطر أسود ..
األرض مابن صعود ونزول رغبة 

إعان الذات 
أو الوقوف عند شخص 

ينتظر قرارات ربما صائبة ...
خائفة.. مرعبة  ..مستقبل 

مجهول 
بعدما وطأت قدماه أرضا 

خفيضة...خلف قصص الحظ ..
أفكار ملبدة يعرتيها دفء 

يغمر القلوب بضمأ يذوب مواسم 
الثلج  

مواعيد حتى الثمالة كؤوس 
تضاجع شفاها تلهم 

رشف الطن طرقات سبخة ...
أغنيات رثاء ترمي جرحها املوغل 

يف براثن مدن النار ..
يا زمن العهرغرور األشياء 

حثالة مدينة شدت أوزارها ظلمة 
ملحمة التدوير قصائد تلبس جلد 

أفعى ..
تنتهك صفحات مكابرة 
تستبيح بكارة األسوار 

يف أول لعبة 
أصابعي تجمدت  حن أمسكت 

بداية خيط املشوار 
بن هبوط وارتفاع نهايات 

ترسم أشباحا تختفي 
فوق مملكة اللون 

أو الخط البياني.. زوايا حادة 
بن خطن ربما تتشابك الرؤى 
عامات تمسك أفقا بعدما دب 

السكون 
حركة منتظمة ... 

أشارة وترقب 
حركة بطيئة جدا  تختزل كل 

ضجيج  
يرافقه خوف وريبة تمسك  

يده اليرسى عنوانن 
تقرتب شيئا فشيئا 

دوائر تتصادم .. مدارات تنىس 
دورها لتفتش عن املتبغى

اخ�ذ س�يكارته املولعة..محم�ا ببقايا 
ث�كىل أدمنه�ا دخ�ل إىل حديق�ة عجوز  
مح�ل  ع�ن  كثرابعي�دة  يئمه�ا  كان 
سكناه  الواقع يف  قرية نائية تلك املليئة 
بالع�ادات والتقاليد العش�ائرية ،جلس 
عىل كريس متهري بالكاد يحمل جسمه 
النحي�ف، أغل�ق منافذ ت�رسب ذكرياته 
من املثول أمام ح�ارضه ،أحس بحرقة 
يف أنامله...انته�ت الس�يجارة بدون أن 
يعلم...أنها تدعوه للمغادرة فإذا بصوت 
عائلة..ش�غله ضجيجه�ا التف�ت بغتة 

كانت ه�ي فعا بمعي�ة أوالدها ، ما ان 
ش�اهدها حتى انخرط يف ق�داس معبد 

ذكريات. لم يرتد اليه بره.
 ع�اد اليه رشي�ط خطوبته له�ا تركته 
لتخت�ار غ�ره...أراد أن يأت�ي ليع�رف 

السبب
أعاقت�ه قدم�اه ع�ن الحرك�ة ،نظ�رت 
اليه...وكأنها تعرفه لكن رصاخ أوالدها 

تبنى املسألة للرحيل ..
ق�ال متمتما..لق�د رشب�ت م�ن بح�ر 

النسيان..كل الجرعات  
 هي  تع�ودت نعم نعم هي تعودت...أن 

تلوك مذكراتي ...

قد يدفع الهدوء الذي يعيشه الصبي، وسط بيئة مزدحمة 
بالخ�وف والضجي�ج، الحكاي�ات التي تتجدد بش�خوص 
واح�داث كل ليل�ة، اىل تأم�ل باعث عىل الريب�ة، ودافع اىل 
السؤال ، عن العزلة الفكرية املقصودة، وغر املربرة ملرات 
عدة. يجلس الولد الذي ارتبط اس�مه بالعبودية الراضية، 
والتي تش�ر اىل التقدي�س،  وحيداً، يدور م�ا تنصت اليه 
اذناه، ويخافه عقله الذي امتأل حد الوجع، بسيول هادرة 
من السوالف ، التي التتفق والواقع النازف حزناً، وجنوناً، 
االع�ادات ملوروث�ات الق�ص، تصي�ب النف�س يالغثيان، 

واللوعة، فليس ثمة واقع يمنحك سندباداً آخر.
يج�رب عبد عيل اليوس�في،  اجتياح بي�اض الورقة التي 
امام�ه، يحاول اوالً التمهيد ل�روح اضطرابه، فلقد اخذت 
منه الحرب مأخذها، واعطت�ه تجارب ال يمكنه الخاص 
منه�ا، كان يش�به عجاناً، يح�اول الخلط ب�ن انصاتات 
زمن�ه البعي�د، وتلقيه االث�م، اليمكن لل�دم ان يتحول اىل 
لحظة ابتهاج، واليس�تطيع جعل رصاصة تمرق برسعة،  
مج�رد نيزك يم�ر  دون ان يرتك اثراً لل�راخ، الرصاصة 
سؤال فاجر، عن درب يوصل اىل حلم يجب ان يرسق؟ تلك 
املحنة عاش�ها اليوسفي، الذي غادر هدوء صباه، متحوالً 
اىل مرج�ل مخاوف يغيل، صار يختار ش�خوص رسدياته 
بب�طء الع�ارف املتفحص، غ�ر ابه بان�رساب الزمن من 
بن يديه. تش�عره الكلمات بثقل مس�ؤوليتها، لهذا يظل 
مرتدداً، محاوالً األمس�اك بغاي�ات الرسد ومقاصده، لكي 
تك�ون اللحظ�ات لديه فاعل�ة وقادرة عىل الثبات وس�ط 
س�يول الرسديات الت�ي منحتها الح�روب املتتالية وهجاً 
ورغب�ة يف التدوين التأريخي، اكثر مم�ا قربتها من متعة 

التلقي، وحفظ دالالته البسيطة.
 اختيارات عبد عيل اليوسفي لشخوص رسدياته، اوقعته 
قلق�ًا عن�د بواب�ات الدق�ة، ثم�ة الكث�ر من التش�ظي، 
واالنقس�ام، ومغايرة الواق�ع، بل واالع�ان الريح عن 
كراهياته�ا، الت�ي هي كراهيات اليوس�في نفس�ه، تقرأ 
الرسدي�ات لتج�د ك�م التطابق�ات الحركية ب�ن تجربة 
الش�خصية املجسدة، وتجارب الس�ارد الذي يعيش حرة 
اظنه�ا ابدي�ة، كلما ح�اول الف�كاك والهروب م�ن قيود 
مواج�ع الحروب وخطاياه�ا، عادت به الذاك�رة الزاخرة 

بكل ش�واذ االفع�ال، اىل حيث يجب ان يك�ون، هل يمكن 
لس�ارد مثل اليوسفي، احراق كل مراكب سنواته االرثية ، 

واللجوء اىل عوالم لم يعتدها من قبل؟ 
كي�ف يمكن لواحد مثله، فعل هذا، ومن اين يمكنه البدء، 

؟
وه�ل ثمة رضورة رسدية اجتماعية او سياس�ية ، لفعل 

كهذا؟
ماالذي يمكن ان يجد االن، وااليام تشابهت عليه، سنوات 
والرصاص هو الذي يرسم معاني حياتنا ورس وجودها؟

فماذا عساه فاعل؟
محنة اليوس�في، دفعته اىل محور تأم�ل يختلف عن ذاك 
ال�ذي ادمنه اي�ام صب�اه، وخ�رب كل ارساره وخباياه، بل 
وع�اش اخيلتها بتفاصيل دقيق�ة، يتوجب عليه  صناعة 
مفاع�ل تأم�يل مغاير تمام�اً، وهذا ما فعل�ه تماماًْ غدت 
ش�خصيات اليوس�في، اكثر حدة، واكثر تأثراً يف نفسية 
متلقيها، مع الحفاظ ع�ىل ذات الدالالت واملرموزات التي 
ل�م يس�تطع التخل�ص منه�ا ، او حتى زحزحته�ا قلياً، 
بتأمات�ه العقانية غ�ر املحبة للمغاي�رة والتجاوز، راح 
يخل�ق مرام�ي رسوده ، موضح�اً ان للمتلق�ي الح�ق يف 
رف�ض املقاص�د النصي�ة، او قبولها، رشيط�ة ان يكون 
القبول او الرفض مصحوباً بحيادية الفهم، واالبتعاد عن 
اللحظة الحاسمة، واملكونة مسبقاً، تحت تلك االشارات ، 

وصغوطها النفسية.
 ظلت اش�تغاالت عبد عيل اليوس�في.. بطيئة، غر تابعة 
لضجي�ج الن�رش، والتعري�ف الرسي�ع بها، يمنح نفس�ه 
فرص�ة ترضيه�ا اوالً، ثم يروح باحثاً ع�ن اخرى يتقبلها 
متلقيه ويسهم يف ترويجها، واعتبارها ارثاً من موروثات 
العق�ل الجمع�ي الرسدية، ل�م يحظ اليوس�في ، بفرص 
متابع�ة نقدية كب�رة، وظل قاب�ًا بهذا، بل وس�عيد به، 
رغ�م ان�ه يحت�اج اىل تفح�ص نق�دي يعيده اىل مس�اره 
ال�رسدي، الذي منح الرسدية العراقية، اس�ماء عىل غاية 
م�ن االهمي�ة، ومنه�ا اليوس�في، ال�ذي يكت�ب بصمت، 
ويقرأ بصمت، ويقدم ش�خوصه الرسدية بصمت، ولكنه 
يعيش حياًة صاخبة، اىل حد العبث، والهلع، وربما.. ربما 

الجنون!!

عبد علي اليوسفي...محاولة تشكيل اليومي!!

شوقي كريم حسن

املراقب العراقي/ متابعة
وعد وزير الثقافة والسياحة واآلثار 
الدكت�ور حس�ن ناظ�م بدع�م  دار 
الش�ؤون الثقافي�ة العام�ة لغرض 
تحقيق خططه�ا الثقافية املختلفة 
، من نرش الكتب واملجات ، وإقامة 
 ، الثقافي�ة  واألنش�طة  الفعالي�ات 
ودعم الدار بأس�ماء ثقافية رصينة  
للعمل بصفة خرباء وهيئات تحرير 
، ومستش�ارين، للعم�ل ع�ىل رف�د 
املنجز الثقايف ، بما يسهم يف إرتقائه 
ونم�وه.  ج�اء ذل�ك خ�ال زيارت�ه 
لل�داروكان يف اس�تقباله الدكت�ورة 
رهبة اسودي حسن مدير عام الدار 
وكالًة .ويف بدء اللق�اء تبادل الوزير 
الحديث مع د. رهب�ة عن آلية عمل 
ال�دار ، وكيفي�ة النه�وض بالواقع 

الثق�ايف . م�ن جان�ٍب آخ�ر قدم�ت 
الدكت�ورة رهب�ة نب�ذًة مخت�رًة 
عن التاري�خ العريق لدار الش�ؤون 
الثقافي�ة العام�ة ، وتحدث�ت ع�ن 

الثق�ايف والتجاري  اإلنت�اج  خط�ي 
اللذي�ن تعم�ل ال�دار بهم�ا، فضا 
ع�ن ع�رض نش�اطاتها م�ن حيث 
إقام�ة املع�ارض املحلي�ة والدولية 

والن�دوات الثقافي�ة الهادف�ة، كما 
تطرق�ت اىل املعوق�ات التي تعرتض 
ال�دار لكونه�ا م�ن دوائ�ر التمويل 
الذات�ي،  األمر ال�ذي يحد من عملية 
النه�وض بواق�ع الدار.وقد ش�ملت 
زيارة الوزير ، القسم الفني ، وقسم 
اإلنت�اج الطباعي، وج�رى التحاور 
مع منتسبي القس�من للوصول إىل 
مستوى الطموح يف صناعة الكتاب.
كم�ا أك�د  رضورة جع�ل كت�ب دار 
الش�ؤون الثقافي�ة العام�ة تحم�ل 
هويًة خاصًة ، كدور النرش العريقة  
الت�ي يج�ري التع�رف عليه�ا دون 

الرجوع إىل إسمها. 
 ووع�د  الوزي�ر بزي�اراٍت  أخ�رى 
متك�ررٍة  للوق�وف ع�ىل خط�وات 

التغير.

استيقظت يف ذلك الصباح عىل صوٍت يتمطى من 
ناحي�ة الجهة الرشقية، ل�م يكن األم�ر اعتيادًيا 
ع�ىل اإلطاق، فالبيت املتواضع واملؤلف من غرفة 
واح�دة، يقبع يف آخر القرية ع�ىل طرفها النائي، 
تجاوره أش�جار اإلج�اص والك�رز، وترتفع عىل 
الدرب املؤدية إليه أشجار كينا عتيقة عمرها من 

عمر أبي طنوس صاحب الدار.
األص�وات التي تصله يف الغالب هي س�يمفونيات 
م�ن نْس�ج الغي�م واملط�ر والري�ح، أو ُق�ْل ه�ي 
“وشوش�ات الديكة” مع الفج�ر وصفر البابل، 
وق�د تتمازج أحياًنا مع ضح�كات بعيدة ألطفال 
يله�ون ح�ول برك�ة الضيع�ة. أما ذل�ك الصوت 
وم�أل  الطبيع�ة،  ه�دوء  ك�رس  فق�د  الناش�ز، 
الفض�اء صخًبا، وأرعب األطي�ار، فاحتمت داخل 
أعشاش�ها، واختنقت قطرات الندى عىل ش�تات 

املردكوش والحبق…
تبدل�ِت الحي�اة يف القرية، وكأن مس�ا أصابها. يف 
ذل�ك اليوم، لم ينطلق الفاح�ون لجني محاصيل 
لخي�ال  الغ�ال  ترك�وا  تخل�وا عنه�ا.  الع�دس، 
الصحراء، بعد أن علقوا عليه أمانيهم وأحامهم، 
زرع�وه هن�اك يف أرضه�م، وأداروا ظهرهم له… 
هان�ت عليه�م أغم�ار القم�ح، بقي�ت جثًث�ا يف 

بيادرهم، تركوه وحيًدا وعادوا خائبن.

تكاد ال تس�مع س�وى الصوت اآلتي من الرشق، 
من جهة الس�احة، سمعُت رصاخهم، ولكن، بعد 
ف�وات األوان. وكأن الطبيع�ة انتفض�ت عىل تلك 
البقع�ة؛ مزقت رداء الس�كون، فخ�رس الجدول 
املرتنح عند أس�فل الت�ل رفيقه األث�ر، وهجرت 
رائح�ة النوم عاش�ق املع�ول بع�د أن كان يهدده 
التعب.يف ذلك النهار، لم يكن الفاحون صفا واحًدا 
� كما يف كل موس�م � ليقتلعوا األعش�اب الضارة 
من األثام، أهملوها، فعربشت، واستحالت حبااًل 
التفت حول رقابهم، وش�دت عليها الخناق. بات 
م�ن الصعب اآلن قطعها واإلفات منها، كلما عا 

رصاخهم، اشتدت الحبال حول أعناقهم.
تناه�ى إيلّ عويل مم�زوج باألىس عىل ب�ذار ُهدر 
يف أرض قح�ط، وثم�ة أطفال جوعى يتناتش�ون 
ص�ورة القمر عىل صفح�ة املياه، أطف�ال ذنبهم 
الوحي�د أنهم ول�دوا يف بقع�ة مرسوق�ة من هذا 
الكوك�ب، تغربوا قبل أن ي�روا النور، وُحملوا إرث 
َمن س�بقهم. أطف�ال تائهون يف وطنه�م، وكبار 
ضائعون يف الس�احات تتقاذهم األحقاد، أضاعوا 
البوصل�ة يف هذا الزم�ن الصعب. ع�ا الضجيج، 

تباروا يف إطاق الشعارات!
يف تل�ك الغرف�ة، عىل الط�رف النائي م�ن القرية، 
اس�تيقظُت ع�ىل دوي رصخ�ة آتي�ة م�ن قع�ر 
الهاوي�ة، ل�م أس�تطع أن أح�دد إن كان كل ذلك 
كابوًس�ا، أو هذا هو الواقع الحقيقي الذي نهرب 
من�ه. ه�ل نحن حق�ا يف القع�ر؟ إذا كان الجواب 
نعم: كي�ف تكون القم�م؟ بل أين تق�ع تحديًدا؟ 

وكيف يكون وْقع الرخات الصادرة عنها؟
واملفارقة أن ثمة َمن يرى األمور معكوسة تماًما، 
يظن أنه يرخ من أع�ىل القمة، من قبة العالم، 
بينم�ا ال ص�وت لراخ�ه وال صدى ل�ه، كما يف 
األح�ام تماًما، ترخ، لكن م�ن دون أي فائدة. 
وها ه�م، تائهون يف الس�احات، يرخون، لكن 

من دون صوت، وال صدى

الثقافة: ندعم الخطط لنشر كتب دار الشؤون ونرفدها بالخبراء

املراقب العراقي/ متابعة
يط�رق الش�اعر الفلس�طيني، خالد س�ليمان 
بكام�ل  الس�ورية،  الح�رب  ب�اب  الن�ارصي، 
حواسه، بنَفٍس توثيقي، وتحلييل، يف مجموعته 
الش�عرية الثانية ”باد الثاثاء“، عن دار املدى 
للنرش 2020.فبحركة الشعر البطيئة، التأملية، 
يم�ي النارصي نح�و دوائر امل�وت املمتدة يف 
األرض الس�ورية، حام�ا عدس�اته، وبهيئ�ة 
ترشيحي�ة تلي�ق بمص�ور ح�روب وفواج�ع، 
يق�وم بنق�ل أح�داث الح�رب الس�ورية بلغ�ة 
الشعر، وليس الشعر كالحرب، وليست الحرب 
كالشعر.يستهل النارصي ”باد الثاثاء“ بنص 

جمعي، يتحدث بصوت شعب موحد، ناقم عىل 
الهيئة الت�ي تجلس بها املأس�اة بينهم: ”نحن 
الذي�ن جئنا من باد، تحدث الح�روب فيها كل 
ثاثاء، تفوح من ش�عرنا رائح�ة البارود، وإذا 
طقطقن�ا أصابعنا، نس�مع ص�وت رصاص“.

إذن، الثاثاء هو منطلق الحرب، اليوم األوسط 
يف األس�بوع، الح�د الفاص�ل بن ب�كاء وبكاء، 
تلك الصيغة التي يح�اول من خالها النارصي 
إقران اإلنس�ان بالبكاء، وال�ذي يحيله عىل يوم 
الثاث�اء، وهو يف جاهلية العرب تمت تس�ميته 
”ُجَب�ار“، وه�و ي�وم ال قصاص في�ه وال دية، 

يذهب امليت فيه كأنه هواء.

»بالد الثالثاء« الحرب السورية بكاميرا فلسطينية وطباعة عراقية 

البياتي .. شاعر المنافي والفقراء ومنشد قصائد الحب على بوابات العالم السبع  

قصة قصيرة 

هي تعودت !!
زاهدة الهاشمي
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

إّياك ومصادقة األحمق فإّنه يريد أن ينفعك فيضّرك.
ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثالث: في نكبته وغيبته ووفاته.

نور 9
على 
نور

يف شهر نيسان عام 1969 وخالل انعقاد 
مهرجان الشعر التاسع واملؤتمر السابع 
لألدباء العرب .. كانت هناك قافلـة من 
 ، وشعراء  أدباء  تقّل  الكبرية  السيارات 
كان   .. الخصيب  أبي  مدينة  إىل  متجهة 
هدفها زيارة قرية جيكور حيث توجد دار 
جد الشاعر بدر شــاكر السياب ، والتي 
 ( الصغيــــر  النهر  عنهــا  يبعــد  لم 
بويب ( الذي أّرخه السياب يف شعره الثر 

إالّ األمتار القليلة ..
الحاملة  القرية   .. السياب  قرية  جيكور 
عىل  العراق  جنوب  يف  القابعة  والجميلة 
منها  والتي   ، العرب  شط  نهر  ضفاف 
إنطلقت  لهـا  املجاورة  املختارة  ومن 
أول ثورة ضد بني العباس يف سنة 255 
عيل   ( الزنج  صاحب  يقودها   ، هجرية 
الطريق  ويف   ..  ) محمد  بن  أحمد  بن 
املكتظ بأشجار النخيل وأشجار الفاكهة 
الركاب  بني  من  كان   ، والحناء  والياس 
وكان   ، وأجانب  عرب  وأدباء  شعراء 
األديب   ( مندور  محمد  الدكتور  األستاذ 
والناقد املرصي ( من بني جموع القافلة 
، وملا رأى ذلك الطريق املكتظ باألشجار 

وبطول ما يُقارب 17 كيلومرتاً من العشار 
يحجب  ولم  إندهش   ، الخصيب  أبي  إىل 

تعجبه فيه بل نـدَّ لحظتها بقوله :
لكنها   ، فرنسا  يف  توجد  مثلها  الطريق 
بجميع  تثمر  أشجارها  بأّن  عنها   تمتاز 
أبي  مدينة  فإّن  لذا   ، الثمر  أصناف 
اإليرانية  العراقية  الحرب  قبل  الخصيب 
جنان  من  جنة  تشبه  ما  حدٍّ  إىل  كانت 
جداولها  لكثرة   ، األرض  سطح  عىل  الله 
الشاسعة  الخرض  وبساتينها  وأنهارها 
ومتونها  وتخومها  جسورها  ولكثرة 
الذكرى  تبعُث  صفحة  ..فهي  الزاهرة 
وبمن  يغيب  ال  مقيماً  األرض  يف  ظّل  ملن 
فيه  تبعث  البار  األبن  وهو  غادرها 
الورد  بأطايب  املضمخة  أليامها  الشوق 
عىل  نستلقي  كنا  فيها   .. والياسمني 
تحدونا  أنهارها  ضفاف  وعىل  عشبها 
من  ذرة  بكل  ونتغنى   ، العريضة  اآلمال 
فوق  تتدفق  ماء  قطرة  كل  ويف   ، ترابها 
حكاية   .. جميلة  حكاية  إنها   ، ضفافها 
طيف  يف  األبدي  والضوء   ، املقمرة  الليايل 
غروبها  يف  الشمس  وحكاية  أسحارها 
امللونة  زوارقها  وحكايــة  وأصيلها 
وأرشعتها البيضاء ، تنساب كأنها آللئ يف 
خضم خياالت األشجار املنعكسة ظاللها 

عىل صفحات املاء العذب ..!!
عيناك غابتـا نخيل ســــاعة الســحر

أو رشفتان راح ينأى عنهمـــا القمر
عيناك حني تبســـمان تورق الكروم

وترقص األضواء كاألقمار يف نهر
يرجه املجذاف وهناً ســاعة السحر

 ( النجـــوم   غوريهما  يف  تنبض  كأنما 
بدر السياب (

 تسمية أبي الخصيب :
زمن  إىل  تعود   ) الخصيب  )أبو  تسمية 
االسم  بهذا  وُسميت   ، العباسية  الدولة 
الخصيب  أبو   ( العبايس  القائد  إىل  نسبة 
أبو  العبايس  الخليفة  أرسله   ) مرزوق 
عىل  هجرية   140 عام  املنصور  جعفر 
رأس جيش لحماية املناطق التابعة للدولة 
وشق  بنائها  ولغرض  األعداء  غزوات  من 
األنهر وتطويرها ، حيث قام بحفر النهر 
 ) الخصيب  أبو  ــ  باسمه  ُسمي  الذي   (
وإليصال املاء إىل القرى البعيدة .. ويطلق 
عىل املنطقة بهذا االسم من السيبة حتى 

نهر الخورة ..
النواحي التابعة للقضاء ــ ناحية السيبة 
قضاء  إىل  تابعة  أصبحت  ثم  ومن  سابقاً 

الفاو ..
 2298 الخصيب حوايل  أبي  تبلغ مساحة 
مرتاً مربعاً وعدد نفوسه يبلغ ما يقارب 
ينتمي   ، نسمة  ألف  ستمائة   )  600  (
سكانها إىل أصول عربية ضاربة يف القدم 
بيت  يف  أهلية  مدرسة  أول  إفتتحت  .ـــ 
وكان   ) رضوة  شيخ   ( منطقة  يف  يقع 
القرآن  ختموا  الذين  من  األوالد  يدخلها 
النواة  كانت  املدرسة  وهذه   ، الكريم 
 1911 عام  املحمودية  مدرسة  الفتتاح 
محمود  الحاج  متربعها  باسم  وسمي 
باشا العبدالواحد ، كما افتتحت يف منطقة 
عام  للبنات  الخصيب  أبي  مدرسة  جالب 
 / املدارس  بقية  افتتاح  تم  كما   ،  1929
مدرسة   /  1921 عام  حمدان  مدرسة 

يوسفان  مدرسة   /1912 عام  مهيجران 
عام  سليمان  باب  مدرسة   /  1926 عام 
  ،  1932 عام  القنطرة  مدرسة   /  1932
الخصيب  أبي  متوسطة  افتتاح  تم  كما 

عام 1947 ...الخ ..
الجوامع  تنترش  الخصيب  أبي  يف  ـــ 
إىل  إضافة  والحديثة  القديمة  واملساجد 
املراقد  من  كثري  توجد  كما   ، الحسينيات 
القديمة : مرقد سليمان بن عيل يف كوت 
الزين ومرقد عباس بن مرداس يف جنوب 
 / ابراهيم  الشيخ  ومرقد  الفيايض  قرية 
مرقد ) ابو الحمد ( / مرقد رجب الرفاعي 
بن  خليفة  مرقد   / الجوزي  ابو  مرقد   /

عيل ..
 1969  /  11/2 تاريخ  يف  إفتتح  ـــ 
الرشكة  إىل  تابع  األسمدة  معمل لصناعة 
العامة لصناعة األسمدة ، وكان أول إنتاج 
إلنتاج   1971  /  6  /27 بتأريخ  للمعمل 

سماد اليوريا واألمونيا ..
يف  أفالطون  إسمه  طبيب  أول  ـــ 
جاء  بعده   ، الخصيب  أبي  مستوصف 
سوري   ) فكري  عيل   ( الطبيب   1930 يف 
أبي  مستشفى  إنشاء  وتم   ، الجنسية 
 1956  /  3/7 بتأريخ  وإفتتح  الخصيب 
مستوصف  إنشاء  تم   1954 عام  ويف   ..

للبيطرة ..
أبو  بها  إشتهر  التي  الصناعات  أهم 

الخصيب :
هذه  كانت   ) األبالم   ( الزوارق  *صناعة 
الصناعة تنترش يف مناطق عديدة من أبي  

الخصيب ..
يدوية  مكائن  وهي   ، الجومة  *صناعة 

يف  وغريها  الصوفية  األقمشة  لصناعة 
كثري من مناطق أبي الخصيب .

عدد  لوجود  الفخارية  األواني  *صناعة 
كبري من الدوغات ..

الشهرية  خوز  نهر  حالوة  *صناعة 
محمد  عبدالرحمن  الحاج  إبتكرها  التي 

اليوم  هذا  لحد  تصنع  ومازالت 
صالح  ولده  بإرشاف 

وأحفاده .
األرسة  *صناعة 
واألقفاص  والكرايس 
سعف  جريد  من  والرك 

النخيل ..
وتصنيع  *تجارة 
قبل  من  التمور 

عديدة  مكابس 
رشكات  وبإرشاف 
كـبيت  أجنبية 
جوك وأفريكان  ..

ت  عا لصنا ا *
كصناعة  الشعبية 
اليدوية  املراوح 

الطعام  وسفرة 
والزنبيل  والبلة 

سعف  خوص  من 
النخيل .

عة  صنا *
الهيالة  وحياكة 
من  والسلية 
النايلون  خيوط 

.
خيوط  *صناعة 

الحرير من خالل تربية دود القز .
*صناعة أبدان سيارات الباص الخشبية 
صناعة  مثل  أخرى  صناعات  .وهناك 
ماء  وصناعة  الزهدي  تمر  من  الخل 

اللقاح وماء الورد والسبع مايات ..

تخصصت  فنانة  السعودي  سعيد  توفيق  سهام 
فيه  وأبدعت  فأتقنتُة   ) السرياميك   ( الخزف  بفن 
األثر  لها  كان  أرسة  يف   1941 عام  بغداد  يف  ولدت   ،
اكثر  أن  ، حيث  الفنية  الكبري يف تكوين شخصيتها 
التمثيل  بني  فني  اتجاه  لهم  كان  أرستها  أفراد 
والرسم . بعد اكمال دراستها االبتدائية واملتوسطة 
أكاديمية  دخلت  للفن  ولحبها  بغداد  يف  واإلعدادية 
البكلوريوس  الجميلة وحصلت عىل شهادة  الفنون 
من  الدبلوم  ونالت  السرياميك  بفن   1967 عام 
ايطاليا بنفس االختصاص ولتعود مدرسة مادة فن 

السرياميك يف معهد الفنون الجميلة .
العربية  الروايات  قراءة  عىل  دأبت  طفولتها  يف 
 ، لولديها  املثالية  األم  كانت  زواجها  ويف   ، والعاملية 
يف  واملجدة  املخلصة  املدرسة  كانت  وظيفتها  ويف 
عملها ، ويف حياتها الفنية كانت فنانة رائعة طوعت 

الطني بني أناملها كيفما تشاء اىل قصائد .
أكدت عىل الحرف العربي بطريقة فنية وأدخلته يف 
كافة أعمالها واستلهمت الرتاث العربي بوعي جيد 

وتجاوزت اإلطار التقليدي لصناعة السرياميك والتي 
اىل عمل  األواني واألصص واالكواب  ظلت تدور بني 

أكثر جدية أال وهي الجداريات 
أو  شعبياً  منظراً   ( جدارياتها  خالل  جسدت  لقد 
جانباً من مدينة أو مقطعاً من مكان أثري ( وبلغة 
وجمالية عذبة مدخلة فيها سحُر األقواس العربية 
واألِهلة والزهور البديعة وجعلت من الكتابة كوحدة 

جمالية أخاذة .
معارض  خمسة  أقامت   1977-1970 عامي  بني 

شخصية و معارض اخرى داخل العراق ، كما
شاركت يف معارض عدة خارج العراق منها

 /2 الكويت  يف  املعارص  العراقي  الفن  معرض   /1
املعرض العراقي املتجول يف اوربا 3/ معرض اليبزك 
الدويل يف املانيا 4/ معرض الفن العراقي املعارص يف 
دمشق 5/ معرض الفن العراقي املعارص يف فرنسا 
الفنانني  ونقابة  الفنانني  نقابة  يف  عضوة  ،وكانت 

التشكيليني العراقيني.
توفيت رحمها الله أثر نوبة ربو حادة يف 1994. 

شخصية من بالدي
 

ال يمكن مغافلة الجهد التشكييل العراقي وما كان 
له من خطوات كبرية يف سبيل توضيح املشهد الفني 
فضال عن رسم املشهدية السياسية للواقع. وربما 
إىل  تشري  التي  املالمح  أهم  من  واحدا  الفن  يكون 
السياسية  بالسلبيات  تأطرت  التي  الواقعية  هذه 
عىل  كثريا  أثّر  ما  وهو  االيجابيات،  يف  منها  أكثر 
الفكرية  الحركة  وكذلك  للفنانني،  الجمعي  الوعي 
أو يعلم تتحول  للفنان بشكل خاص، حني ال يعلم 
الفكرة من املواجهة مع سلبيات الواقع السيايس إىل 
إىل مركز  ثم  التأملية ومن  للمخيلة  التأطري  مرحلة 
املواجهة مع السوداوية ـ وحتى االنطالق من نقطة 
السخرية للتعبري عن الذات سواء كانت ذات منفردة 

أو مجتمعة.
التنوع  من  اقرتابا  األكثر  كان  ربما  التشكييل  الفن 
واملحاكاة للواقع واألكثر حرية من الفنون األخرى 
والدراما  كاملرسح  التمثيلية  الفنية  منها  سواء 
األخرى  البرصية  الفنون  حتى  أو  التلفزيونية 
كالتصوير الذي وجد أيضا مساحة كربى يف التحليق 
بآخر  أو  التي ساهمت بشكل  اإلبداعية  املجاالت  يف 
عاملية  جوائز  عىل  املصورين  من  العديد  بحصول 

مختلفة.

تاريخ عميق

الحدود  يعرب  الذي  الوحيد  هو  ربما  الفن  فإن  لذا 
دون خوف أو وجل أو يكون له محاسبة إذا ما عرب 
بعض  فيها  وقعت  التي  الحمر  الخطوط  تجاوز  أو 
الفن  طالت  التي  التغريات  بسبب  اإلبداعية  الفنون 
وحسبه البعض حراما أو أنه يجب أن يكون ضمن 
املفهوم االجتماعي الجديد الذي انسحب عىل الفنون 

جميعا رغم تاريخ وجذور الفن العراقي.
وهو  جدا  عميق  تاريخ  له  العراقي  التشكييل  الفن 
شهدها  التي  بالحضارات  ويرتبط  بالقدم  موغل 
العراق سواء يف سومر أو أكد أو بابل أو النمرود حيث 
كانت الكهوف مليئة بتلك الرسومات التي تعرب عن 
الفن  التي عدت  العصور  تلك  املجتمعي يف  التحرض 
سبيال من سبل تمدنها وحضارتها وانفتاحها عىل 
العصور  كل  عىل  انسحب  الذي  األمر  وهو  العالم. 
التالية حتى العصور اإلسالمية املتأخرة، وما يأتيها 
العرشين. واألهم  القرن  املدارس يف  من تطورات يف 
من  الخمسيني  العقد  أنتجها  التي  املدارس  تلك 
القرن املايض والتي ساهمت فيها يف اكتشاف وتنوع 
املرموق  الفن  هذا  أثرى  مما  والتقنيات  األساليب 
العراقية،  الحضارة  بخلود  خالد  هو  إبداعا  لينتج 
وأصبحت هناك أسماء عراقية عريقة من مثل فائق 
حسن وجواد سليم وحافظ الدروبي وشاكر حسن 
آل سعيد وإسماعيل الشيخيل ومحمود صربي وزيد 
املحلية  أعمالهم  تخّطت  الذين  من  وغريهم  صالح 
األمر لوجدنا كما  تتبعنا  العاملية.. ولو  إىل  والعربية 
تقول املصادر إن الجماعات الفنية بدأت بـ )جماعة 
الرواد( التي ترأسها الفنان فائق حسن حيث كانت 
الجماعة الفنية األوىل عام 1950 والتي جاءت بتأثري 

من دراساتهم يف العالم الغربي وراحوا يحولون تلك 
إىل  الحديثة  الفنية  املدارس  أو  الحداثة  أو  املتغريات 
املجموعة  متغري تشكييل عراقي حديث. ومن هذه 
التي  الحديث(  للفن  بغداد  )جماعة  أيضا  تشكلت 
من  عودته  بعد  سليم  جواد  الراحل  الفنان  شكلها 
عام  ذلك  وكان  دراسته  فيها  أكمل  التي  بريطانيا 
فاملؤسس  ونحاتني  رسامني  ضمت  والتي   1951
قلب  يف  الحرية  نصب  صاحب  وهو  ونحات،  رسام 
العاصمة العراقية بغداد. وهم لم يغادروا موضوعة 
حداثوي  بأسلوب  ولكن  العراقي  الواقع  استلهام 
بما  بل  الواقعي  أو  االنطباعي  الرسم  يعتمد عىل  ال 
جاءوا به متسلحني من الدراسة والتجربة يف أوروبا. 
للتأسيس  التالية  املرحلة  يف  يتناسوا  لم  ولكنهم 
الحرف  وأدخل  اإلسالمية  والحضارة  العراق  تاريخ 
واملنمنمات التي شكلت رؤية جديدة للفن التشكييل 
العراقي ليأتي عام 1953 ليشهد تأسيس )جماعة 
الدروبي.  حافظ  الفنان  أسسها  التي  االنطباعيني( 
االنطباعية  باملدرسة  متأثرة  كانت  الجماعة  وهذه 
لفنهم  القومي  املوقف  من  متخذين  كبري،  بشكل 
أسلوبا ليكون الفن التشكييل مزدهرا يف ذلك العقد 
الخمسيني الذي شهد إقامة املعارض العديدة سواء 
معاهد  يف  تقام  التي  أو  املشرتكة  أو  الفردية  منها 
ودار املعلمني، مثلما شهد هذا العقد إقامة معارض 
ونظمت  وأوربيني  عراقيني  فنانني  بني  مشرتكة 
معارض يف الخارج يف أوروبا والصني والهند وبريوت 
مميزا  كان  التشكييل  النشاط  أن  يعني  ما  وهو 
وساهم يف تنوع املدارس مثلما ساهم بوالدة العديد 

من الفنانني العراقيني من أجيال مختلفة
أكثر  كانت  التي  السبعينيات  مرحلة  بعدها  لتأتي 
فيها  تحولت  التي  العراق  يف  فنية  زمنية  فرتة 

الطاقات إىل إشباع املدارس العراقية بطرق فنية.
خالل السنوات التي أعقبت عام 2003 وجد الفنانون 
أنفسهم أمام واقع جديد وحياة جديدة فكان عليهم 
وإعطائها  الفكرة  لطرح  جديد  أسلوب  إىل  الولوج 
من  الكثري  وصار  املدارس  فتعددت  جديدا  مفهوما 
الفنانني يسعون إىل إقامة املعارض الفنية واكثرها 
ومكان.  حقيقية  بيئة  لتكثيف  باصطفاف  تشتغل 
ولهذا نرى أن هناك خطوات جيدة لتأسيس حركة 
تشكيلية جديدة لحث املتلقي ليتأمل حياته املقبلة. 
الصغري  املربع  عىل  اللونية  املساحة  أن  إىل  ويشري 
هي طالسم تحتاج إىل ترجمة نرتكها لعقل املتلقي 
الوسيط بني االنسان العادي واملثقف. وبالتايل فإن 
بينه  متقاربة  مساحة  لخلق  دائما  يسعى  الفنان 
وبني املتلقي. ويضيف الفنان ضامد إىل أن الحركة 
فمثال  ومتواصلة،  زاخرة  وكانت  جيدة  التشكيلية 
أقيم خالل عام 2017 أكثر من 30 معرضا وهو عدد 
الخارج  يف  أقيمت  التي  املعارض  لها  يضاف  كبري 
سواء يف األردن أو تونس أو مرص أو لبنان وأوروبا 
لفنانني عراقيني يف الداخل العراقي أو املهجر. ولكنه 
مشاكل  وجود  من  يمنع  ال  هذا  إن  بقوله  يستدرك 
حقيقة ومعوقات تتمثل بعدم وجود قاعات عرض 
إىل  ويشري  مادي.  حقيقي  دعم  وجود  وعدم  حّرة 
جّو  وتوفري  أكرب  مساحات  إىل  تحتاج  املعارض  أن 
املتلقي  لدى  الفنية  الذائقة  تنمية  يف  يساهم  مالئم 
إقامة  من  الفنان  وتخليص 
الذاتي.  التمويل  من  املعارض 
أن نفهم  أردنا  إذا ما  أنه  ويوضح 
الحضارة  تصنع  رسالة  الفن  أن 
قبوال  األكثر  هو  التشكييل  والفن 
يف العالم ألنه ال يحتاج إىل وسيط 
الذي  الواقع  إن  ويقول  مرتجم. 
يعيشه العراق ربما ساهم برتاجع 
الذائقة الفنية وهو أمر مهم جعل 
كل هذه الفعاليات تصطدم بعدم 
ذاكرا  الخاص،  الجمهور  وجود 
معرضني  شهدت  كربالء  أن  مثال 
وأكثر  الجماعي  التشكييل  للفن 

هو  الجمهور  ولكن  فردية  معارض  ثالثة  من 
ذاته هو جمهور الفنانني أنفسهم، ولهذا ال نجد 
تسويقا للوحات الفنية يف العراق عىل العكس مما 
الفنانني إىل  الخارج حيث سعى بعض  يحصل يف 

حمل لوحاته إىل دول أخرى لبيعها.

رقبة  من  خرج  قد  التشكييل  الفن  يكون  ربما 
النخبوي كما  الجمهور  الخوف لكنه ظل حبيس 
هو شأن الفعاليات األخرى يف العراق الذي يصارع 
وصورة  لوحة  لهم  تكون  لكي  املبدعون  فيه 

وكلمة.

معالم وذكريات على طريق ابي الخصيب ..

الفن التشكيلي العراقي .. جذور في اإلبداع وصراع من أجل صناعة الجمال

جداريات الفنانة سهام السعودي تؤرخ 
التراث العراقي عالي الحرفة



 مشرية إىل 
أنها 

ال تستند اىٕل أي دليل علمي وقد ادت اىل 
ارتفاع اعداد الوفيات 

بالفريوس لوصولهم 
يف حاالت متقدمة 

اىل املستشفى.
ال�وزارة  وقالت 
ان  بي�ان   يف 
أخذوا  البعض 
لهذه  يروجوا 
االدع�اءات 
م�ن خ�ال 

بع�ض 
ت  ا لقن�و ا
ئي�ة  الفضا
ت  ومنص�ا
ص�ل  ا لتو ا
االجتماعي 
وبالرغم من 
االٕج�راءات 
ني�ة  نو لقا ا
ت�م  الت�ي 
اتخاذها من قبل 
ال�وزارة اإل أنه�م 
ما زالوا مس�تمرين 

بادعاءاتهم، 
الدع�وات  ه�ذه  وأن 
م�ن اي جه�ة كان�ت ق�د 
تسببت بش�كل كبري بزيادة 
الوفي�ات لوصول املرىض  عدد 

يف مراحل متأخرة للمستش�فيات وهم يف 
حاالت حرج�ة ال تكون حينه�ا العاجات 

ذات فعالية كافية النقاذهم.
وتاب�ع البي�ان، ان وزارة الصح�ة تؤك�د 
انه�ا الجه�ة الوحي�دة وعرب مؤسس�اتها 
الصحي�ة املس�ٔوولة عن تقدي�م الخدمات 
العاجي�ة للمصاب�ن بف�ريوس كورون�ا 
املعتمدة  العاجية  الربوتوكوالت  وحس�ب 
عاملي�ا كون هذا املرض ه�و مرض وبائي 
ومن االٔمراض املشمولة باللوائح الصحية 

الدولي�ة والتي ال يك�ون عاجها اإل ضمن 
املٔوسس�ات الصحية الحكومية وبارٕشاف 

وزارة الصحة حرصا. 
وتابع�ت ب�أن ع�ى املواطن�ن مراجع�ة 
ع�ى  حفاظ�ا  الصحي�ة  املؤسس�ات 
س�امتهم وأن ينتبهوا لهذه الدعوات غري 
املرخص�ة من قب�ل وزارة الصحة ويبلغوا 
عنه�ا الجه�ات املعنية التخ�اذ االٕجراءات 

القضأيية بحقهم.
داعية الجه�ات االٕعامية اىل توخي الحذر 
من هذه االٕدعاءات الخطرية وعدم الرتويج 

لها بدون موافقة وزارة الصحة.
وختم البيان »نش�دد عى الجهات االٔمنية 
املختص�ة ب�رورة الحف�اظ ع�ى االٔمن 
الصح�ي يف البلد واتخاذ االٕجراءات الازمة 
بح�ق املدع�ن  ومنعه�م م�ن اس�تغال 
البس�طاء م�ن الن�اس والتاع�ب بحي�اة 

املواطنن.«

يواصل عرشات املهندسني 
كركوك،  محافظة  يف 
احتجاجاتهم  االربعاء، 

للمطالبة بفرص عمل.  
املهندسني  من  عدد  وبدأ 
أظهرت  حيث  اعتصاماً، 
صور حصل عليها »ناس« 
مجموعة   ،)2020 اب   5(
عىل  ييبيتون  وهم  منهم 
األرصفة، قبل أن ينطلقوا 

يف مسرية وسط املدينة.  
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أك�د وزير التعلي�م العايل والبح�ث العلم�ي “نبيل كاظم 
عبد الصاحب”، أن الس�نة الدراس�ية لعام 2020-2019 

سُتحسب من ضمن املعدل الرتاكمي لكافة الكليات.
وأوض�ح عبد الصاحب  أنه “من يكن متفوقاً يف دراس�ته 
الروتيني�ة س�تتوفر لُه الس�بل ليبقى متفوقاً بالدراس�ة 
اإللكرتونية”.وأضاف أن “الوزارة تعمل جاهداً للحصول 
ع�ى االعرتاف م�ن اليونيس�كو”.وتابع: وليكون النظام 
مائماً ملعايري االعرتاف الدويل، حيث تم مناقش�ة ذلك مع 
عمداء الكليات وكانت الرؤية الوزارية بأن تبقى املعدالت 
الرتاكمية ونس�بها كما هي يف السابق”.ويف وقت سابق، 
كش�فت لجن�ة التعليم الع�ايل والبحث العلم�ي النيابية، 
ع�ن حصولها ع�ى موافقة هيئ�ة الرأي ب�وزارة التعليم 
العايل، لتغيري نظام الدراس�ة فيها من نظام الكورس�ات 
اىل النظام الس�نوي، فيما أكدت ال�وزارة منح الجامعات 
صاحي�ة اتخ�اذ القرار بش�أن تطبي�ق نظ�ام املقررات 
م�ن عدمه.وق�ال عضو لجن�ة التعليم النيابي�ة “رياض 
املس�عودي”، إن “الوزارة أخطأت بشكل كبري يف السابق، 

عندما حولت نظام الدراسة اىل الكورسات”.

اعلنت مديرية تربية البرصة ان 14 ألف 
طالب س�يؤودون االمتحان التمهيدي 

للطلبة الخارجين يوم االحد املقبل.
وق�ال مدير االعام والعاق�ات العامة 
يف املديرية باس�م القطران�ي ان هؤالء 
الطلب�ة س�يتوزعون ع�ى 38 قاع�ة 
إمتحاني�ة داخ�ل مجمع كلي�ات باب 
الزب�ري فقط حي�ث ال يوج�د اي قاعة 
خ�ارج ه�ذا املجم�ع، مبين�اً ان وقت 
االمتحان س�يكون الس�اعة 7 صباحاً 

نظرا الرتفاع درجات الحرارة.
املديري�ة  ان  اىل  القطران�ي  واش�ار 
والق�وات  الصح�ة  م�ع  وبالتع�اون 
االمني�ة وكتائ�ب اإلم�ام ع�ي التابعة 
لهيئة الحش�د الش�عبي وف�رت كافة 
املس�تلزمات الوقائي�ة املهم�ة ومنها 
مفرزة طبية ومركز صحي ثابت داخل 
الجامع�ة، مضيف�ا ان مهم�ة املفرزة 
الطبية هي اجراء الفحوصات الازمة 
والك�وادر  للطلب�ة  يومي�ة  وبص�ورة 
الرتبوي�ة املرشف�ة واملراقب�ة لعملي�ة 

االمتحان.
وح�ول مطالبة بعض الجهات بتأجيل 
االمتح�ان التمهي�دي لطلبة الدراس�ة 
الخارجي�ة ومنه�ا مكت�ب مفوضي�ة 
ق�ال  الب�رصة  يف  االنس�ان  حق�وق 
القطراني ان مس�ألة تأجيل االمتحان 
م�ن جديد ام�ر غري مط�روح بصورة 
رس�مية من قبل ال�وزارة وال يمكن ان 
يط�رح باعتب�ار ان هن�اك ضغط عى 
وزارة الرتبية إلجراء امتحانات الصف 
الس�ادس االعدادي بداية الشهر املقبل 
وكذل�ك امتحانات ال�دور الثاني لصف 

الثالث املتوسط.
التمهي�دي  االمتح�ان  ان  ب�ن  فيم�ا 
لطلب�ة الدراس�ة الخارجية س�يميض 
وف�ق التعليمات واإلج�راءات الوقائية 
كارت�داء الكمام�ات والكفوف وتعفري 
القاع�ات ومراع�اة مس�افة التباع�د 
والك�وادر  الطلب�ة  ب�ن  الجس�دي 
الظ�روف  كاف�ة  وتهيئ�ة  التعليمي�ة 

املناسبة إلقامة االمتحان.

التعليم العالي: السنة الدراسية ستحسب 
ضمن المعدل التراكمي لكافة الكليات

اصرار الحكومة على عدم الغاء تجديد عقود شركات النقال يؤكد تورطها حريق كبير داخل مخازن عمالقة في النجف
 أك�د النائ�ب حس�ن س�الم، االربع�اء، ان 
ارصار الحكوم�ة ع�ى ع�دم الغ�اء تجديد 
عقود رشكات الهاتف يؤكد تورطها وهيئة 
االع�ام واالتص�االت بصفقة فس�اد. وقال 
س�الم يف بي�ان، ان«ارصار الحكوم�ة ع�ى 
ع�دم الغاء تجدي�د عق�ود رشكات الهاتف 
النقال يؤكد تورط الحكومة وهيئة االعام 
واالتص�االت بصفقة فس�اد تتس�بب بهدر 
امل�ال العام من خ�ال عدم تس�ديد الديون 
التي بذمة هذه ال�رشكات وتمديدها ملدة 8 
س�نوات مع رداءة خدمات ه�ذه الرشكات 
وحرم�ان الدول�ة م�ن مورد م�ايل يضاهي 

ايرادات النفط«.
 وطالب س�الم هيئة النزاهة واالدعاء العام 
ودي�وان الرقاب�ة املالي�ة، ب�«ايق�اف هذه 
الصفقة الفاس�دة«، داعي�ا مجلس النواب 
اىل«تحمل مس�ؤوليته الرقابية باس�تدعاء 
االع�ام  هيئ�ة  ورئي�س  ال�وزراء  رئي�س 
واالتصاالت يف جلس�ة علني�ة للوقوف عى 
اج�راءات تجدي�د عق�ود رشكات الهات�ف 
النقال و تفعيل رشكة االتصاالت الوطنية«

  نش�ب حري�ق كبري 
مخ�ازن  داخ�ل 
عماق�ة يف محافظة 
صب�اح  النج�ف 

االربعاء.
وذكر إن »فرق الدفاع 
اس�تنفرت  املدن�ي 
للسيطرة عى حادث 
حري�ق كب�ري اندل�ع 
داخ�ل ع�دة مخازن 
عماق�ه يف منطق�ة 
الق�دس متخذة  حي 
الغذائية  املواد  لخزن 
مع طلب اس�ناد من 
املدني  الدف�اع  ف�رق 
املحافظ�ات  م�ن 
بابل  القريب�ة ومنها 
للس�يطرة  وكرب�اء 

عى النريان حالياً«.

هموم الناس هموم الناسهموم الناسهموم الناسهموم الناسهموم الناس

مهندسو كركوك يفترشون األرصفة..
 اعتصام ومسيرة بحثًا عن وظائف

نتائج  اوىل  عن  الشيباني،  اركان  االتصاالت  وزير  أعلن 
سعات  تهريب  بمكافحة  الخاصة  الصدمة  عمليات 
دينار  ملياري  مايقارب  ان  اىل  مشريا  الدولية،  االنرتنت 
قيمة ماكان يهرب من سعات االنرتنت يف نينوى شهريا، 
مؤكدا عزم وزارة االتصاالت عىل انهاء ملف تهريب سعات 
االنرتنت وتقديم خدمة انرتنت ممتازة مطلع العام املقبل، 

حسب قوله.
وقال الشيباني يف بيان تلقى املربد  نسخة منه ، ان وزارته 
سّوقت عن طريق منفذي املوصل وربيعة الرسميني سعات 

 .STM_336 انرتنت بسعة
التهريب  واوضح الشيباني ان الجهات املتورطة بعمليات 
العراقية  القوانني  وفق  العراقي  القضاء  اىل  احيلت  قد 

النافذة.

ملجلس  العامة  األمانة  األربعاء،  الجبوري،  قتيبة  النائب  دعا 
العايل  التعليم  وزير  »طعن  تجاه  موقفها  إيضاح  إىل  الوزراء 
بمقرراتها بشكل متعمد« من خالل إرصاره عىل إحالة خمسة 
جامعة  رئيس  بينهم  ومن  قرساً  التقاعد  إىل  جامعات  رؤساء 

بابل.  
وقال الجبوري يف بيان، ، )5 اب 2020(،  »مرة ثانية يحاول وزير 
أنظار  وأمام  تام  وبتعمد  القانون  عىل  االلتفاف  العايل  التعليم 
القانونية  الدائرة  رأي  الحائط  عرض  ويرضب  الوزراء،  رئيس 
يف األمانة العامة ملجلس الوزراء التي لها القول الفصل يف كافة 

األمور التي تخص اإلجراءات اإلدارية ملؤسسات الدولة«.  
وأضاف الجبوري »إذا كانت الدائرة القانونية يف األمانة العامة 
ملجلس الوزراء يف كتابها الذي أرشنا إليه يف بياننا السابق غري 
رأي  بحسب   - يعني  فهذا  صحيحاً،  إجراؤها  يكن  ولم  دقيقة 
الوزراء مبنية عىل  إجراءات ومقررات مجلس  أن كل   - الوزير 
استقرار  تهدد  خطرية  سابقة  وهذه  خاطئ،  قانوني  أساس 
القانوني  بالرأي  ويطعن  وزير  يأتي  عندما  العراقية  الدولة 
يحرض  »كيف   : متسائالً   ،« واإلدارية  القانونية  ملرجعيته 
يطعن  وهو  الوزراء  مجلس  اجتماعات  يف  العايل  التعليم  وزير 
بمقررات املجلس؟ وهل قام الوزير بتشكيل حكومة خاصة به 

ولها قراراتها وإجراءاتها املستقلة عن الدولة؟«.  
العامة موقف واضح  وتابع الجبوري ان »املطلوب من األمانة 
العراقية،  للدولة  والقانونية  األساسية  الركيزة  بصفتها 
فالقضية باتت ال تحتمل املجامالت والمجال للسكوت، ويف حال 
تمريرها فهذا يعني فتح الباب مستقبالً أمام فوىض إدارية يف 

جميع الوزارات بال حسيب وال رقيب«.  

وزير التعليم يطعن عمدًا في رأي األمانة العامة لمجلس الوزراء!

املخالف�ن  محاس�بة  رضورة  الصح�ة،  وزارة  اك�دت   
لقرارات خلية االزمة بشأن فايروس كورونا.وقال وكيل 
ال�وزارة حازم الجمي�ي يف ترصيح متلف�ز :« اذا لم تكن 
هناك عقوب�ات قضائية وفق القانون ولم يلتزم الجميع 
باالجراءات الوقائية بش�أن كورون�ا ، فنحن ذاهبون اىل 
املجه�ول«، مش�ريا اىل :« ان اغل�ب الذي�ن يعتقل�ون من 

املخالفن لقرار حظر التجوال يطلق رساحهم«.
وتوق�ع الجمي�ي الع�ودة اىل الحظر الجزئي بع�د انتهاء 

عطلة العيد .

الصحة: نحن ذاهبون للمجهول 

مليارا دينار قيمة ماكان يهرب من 
سعات االنترنت في نينوى شهريًا
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حذرت وزارة الصحة من الدعوات الصادرة من جهات 

مختلفة، بوجود لقاح معين، أو استطاعة البعض ان يعالج 

مرضى كورونا في المنازل وبطرق مختلفة،

المتاجرون بآالم الناس يفاقمون ازمة كورونا

قضاء  مقامية  قائم  اعلنت 
أسماء  األربعاء،  الرميثة 
إعانات  عىل  للحصول  املتقدمني 
الرعاية االجتماعية، فيما اشارت 
غري  تعترب  األسماء  هذه  أن  إىل 
عليها  املصادقة  يتم  ولن  نهائية 
إال بعد إجراء الكشف امليداني من 

قبل الباحثني االجتماعيني.
الرميثة  قضاء  مقام  قائم  وقال 
التي  القوائم  ان  حسني  حاتم 

ألف  من  أكثر  تضمنت  أعلنت 
ان  مبينا  الجنسني،  لكال  متقدم 
حصة القضاء بحسب قرار وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية هي 
السياقات  ان  اسم.وأضاف  ألف 
يف  املحلية  اإلدارة  اتبعتها  التي 
القضاء ركزت عىل الرشائح األكثر 
احتياجا لإلعانات وذلك باالعتماد 
واملشاركة  املتوفرة  البيانات  عىل 
املثنى  حكومة  املجتمعية.وكانت 

زيادة  املايض،  الشهر  أعلنت  قد 
املشمولني  من  املحافظة  حصة 
 3 بمقدار  االجتماعية  بالرعاية 
آالف شخص، بواقع ألف لقضاء 
االقضية  لبقية  والفني  الرميثة 
زيارة  خالل  ذلك  جاء  والنواحي، 
إىل  الركابي  عادل  العمل  لوزير 
املحافظة والذي اشار من جانبه 
إىل شمول 250 عاطل عن العمل 

يف املثنى بالقروض 

أسماء المرشحين للشمول بإعانات الرعاية االجتماعية

تربية البصرة : 14 الف طالب سيؤدون 
االمتحان التمهيدي للطلبة الخارجيين
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أظهرت دراس�ة بحثي�ة حديثة 
أجرته�ا جامع�ة تورونت�و، أن 
إضافة الل�وز إىل وجبة اإلفطار 
يعم�ل عىل إطال�ة العمر، حيث 
أن�ه يحاف�ظ ع�ىل مع�دل جيد 
املناع�ي،  والجه�از  لألي�ض 
وبالت�ايل منع عدد من األمراض 
والس�كتة  القل�ب،  كأم�راض 
األس�ايس  وس�ببها  الدماغي�ة 
الكوليسرتول، مما قد يؤدي إىل 

املوت املفاجئ.
الل�وز  أن  الدراس�ة  وأضاف�ت 
يحت�وي ع�ىل جمي�ع العنارص 
مث�ل  األساس�ية  الغذائي�ة 
واملع�ادن  الكربوهي�درات 

والده�ون  والربوت�ن 
والفيتامين�ات، كم�ا إن�ه غني 
بفيتامن E واألحماض الدهنية 
أوميجا 3 التي يمكنها تكس�ر 
الكولسرتول املرتاكم يف الجسم.
وج�اءت نتائ�ج الدراس�ة بأن 
اس�تهالك م�ا ال يقل ع�ن 5-4 
حب�ات م�ن الل�وز م�ع وجب�ة 
اإلفط�ار يمك�ن أن يقل�ل م�ن 
نس�بة الكولس�رتول، وبالت�ايل 
القاتل�ة  األم�راض  تل�ك  من�ع 
القلب والس�كتة  أم�راض  مثل 
الدماغي�ة، بالت�ايل يصبح لديك 
قل�ب صح�ي، س�يزيد »عمرك 

االفرتايض«.

فائدة سحرية لتناول 
أطباء بامراض األطفال يوضحون المخاطر التي تهدد »الرضع« عند إعطائهم الماءاللوز عند االفطار

حذر خرباء يف امراض االطفال من عدم اعطاء 
املاء بش�كل نهائي اىل الرضع، خصوصا مع 

ارتفاع الحرارة يف فصل الصيف.
ويش�ر الخرباء إىل أن أصغر كمي�ة من املاء 
يمك�ن أن تؤثر عىل توازن املاء يف أجس�امهم 
الصغرة، ويقول املتخصصون إن هذا يمكن 

أن يكون مميتا.
وأش�ار الخرباء إىل أن رش�فة فق�ط من املاء 
لطفل دون سن ستة أش�هر يمكن أن ترهق 
ال�كىل، م�ا ي�ؤدي إىل حال�ة خطرة تس�مى 

نقص صوديوم الدم.
وحتى يبلغ األطفال الرضع س�تة أشهر عىل 
األق�ل، يعتق�د معظم الخ�رباء أنه 
يجب إعطاؤه�م حليب الثدي 
فقط أو الحليب االصطناعي.
ويش�ر الخرباء إىل أن أصغر 
كمي�ة من امل�اء يمك�ن أن 
تؤث�ر ع�ىل ت�وازن امل�اء يف 
ويقول  الصغ�رة،  أجس�امهم 
املتخصصون إن هذا يمكن أن يكون 

مميتا.
وأش�ار الخ�رباء إىل أن رش�فة فقط من 
املاء لطفل دون سن ستة أشهر يمكن أن 
ترهق الكىل، ما يؤدي إىل حالة خطرة تسمى 

نقص صوديوم الدم.
 Yahoo وق�ال الصي�ديل عباس كنان�ي ملوقع
UK: »إن الكىل غر ناضجة أيضا يف األطفال 
دون سن ستة أش�هر ويمكن أن يسبب املاء 
التس�مم نتيج�ة اختالل التوازن يف الش�وارد 

مثل الصوديوم.
نق�ص  ه�ذا  يس�بب  أن  »يمك�ن  وأض�اف 
صوديوم الدم، حيث يخف�ف الكثر من املاء 
مس�تويات الصوديوم يف الجس�م، ما يسبب 
مضاعفات مثل تورم الدم�اغ والنوبات، ويف 

الحاالت القصوى، املوت«.
وتابع الكناني إن »إعطاء املاء لرضيع يمكن 

أن يؤث�ر عىل ق�درة الطفل ع�ىل تلقي 
الغ�ذاء ال�كايف. فمعدته�م صغرة 
للغاية ويمكن أن تمتلئ بس�هولة 

باملاء، ما يجع�ل من الصعب عليهم 
الحصول عىل التغذية التي يحتاجونها«.

وحت�ى يبلغ األطفال الرضع س�تة 
أش�هر ع�ىل األق�ل، يعتق�د 

معظم الخ�رباء أنه يجب 
إعطاؤهم حليب الثدي 

فق�ط أو الحلي�ب 
االصطناعي.

وج�ه اطب�اء م�ن مختل�ف بلدان 
العال�م ان�ذارا اىل العالم بخصوص 
اخ�ذ جرعة م�ن لقاح�ات كورونا 
اس�تكمال  وقب�ل  مبك�ر  بش�كل 

اختبارات املرحلة الثالثة.
وذك�ر االطباء أن�ه »صحيح هناك 
وب�اء، ولكن يج�ب أن نتذك�ر أننا 
نلقح األش�خاص األصحاء، وهذه 
ليس�ت أدوي�ة تجريبي�ة، كالت�ي 
الرسط�ان  م�رىض  ع�ىل  تخت�رب 
املس�تعدين ع�ىل املجازف�ة. لذل�ك 
اخت�ربت  ق�د  تك�ون  أن  يفض�ل 
ع�ىل عدد كب�ر م�ن الن�اس، ولم 
تظه�ر عنده�م آثار جانبي�ة. وإذا 
الجمي�ع،  تلقي�ح  يف  اس�تخدمت 
فيج�ب أن يكون�وا جميعهم تحت 
املراقبة الطبية املبارشة خالل فرتة 

زمنية معينة«.
بنجاح�ات  »أن�ا س�عيد  وأض�اف 
ذل�ك  وم�ع  ال�روس،  الزم�الء 
يج�ب اس�تكمال املرحل�ة الثالث�ة 
تتضم�ن  الت�ي  لالختب�ارات، 
اختب�ار اللقاح عىل ع�رات آالف 
منه�م  ك�م  ملعرف�ة  األش�خاص 
س�يصابون باملرض، من أجل 

تحديد فعالية اللقاح«.
واش�اروا اىل أنه إذا بدأ 
املتطوع�ن  تلقي�ح 
وم�ى ع�ىل ذل�ك 
وهذه  أشهر،   4-3
امل�دة غ�ر كافية، 
»مرحلة  ويق�ول، 
االختب�ارات الثالثة 
هي بالضب�ط للتأكد 
اللق�اح،  فعالي�ة  م�ن 
األطف�ال  يك�ون  حي�ث 
واملرىض واألشخاص الذين يعانون 
من بعض األم�راض تحت املتابعة 
لفرتة أطول.  ويف حال بدأت عملية 
التلقي�ح عىل نطاق واس�ع،  يجب 
إىل  امللقح�ن  جمي�ع  يخض�ع  أن 
متابعة طبية مبارشة واعتبار هذه 
العملي�ة ضم�ن اختب�ارات اللقاح 

واستمرار الدراسة«.
اللق�اح  يف  فش�ل  أي  وأضاف�وا، 
س�المته  يف  مش�كالت  ظه�ور  أو 
أو فعاليت�ه، يمك�ن أن ي�ؤدي إىل 
اتس�اع الحركة املناهضة للتلقيح 
وتفيش أمراض خطرة سبق أن تم 

القضاء عليها.

تحدث كبر أطب�اء األورام يف وزارة الصحة، 
وعض�و األكاديمية الروس�ية للعلوم أندري 
كابري�ن، عن العوامل الت�ي تؤثر عىل تطور 
الرسطان.وأش�ار كابرين إىل أن علم الوراثة 
يمك�ن أن يفرس نح�و 15 يف املئة من حاالت 
األورام، يف حن أن الطفرات املرتبطة بالعمر 

ونمط الحياة تعترب أكثر أهمية.
وأض�اف الطبي�ب إىل أن التدخ�ن يزي�د من 
خطر اإلصابة بمواقع الرسطان املتعددة 30 
مرة، وأن الكحول يزيد من مخاطر اإلصابة.
وتاب�ع »أنت تب�دو كعائل�ة تتمت�ع بصحة 
وراثي�ة. ليظه�ر بعده�ا إصاب�ة برسط�ان 
الرئ�ة، ورسط�ان املثانة، ليتب�ن الحقا بان 
سببها عادات سيئة.وأضاف بأن الجسم لن 
يس�تطيع »التعايف« إال بعد عر سنوات من 
اإلقالع عن التدخن.كما تحدث كابرين أيضا 
عن دور العمر، مشرا إىل أنه بعد سن 65 كل 
خمس سنوات، يزداد عدد الطفرات الخلوية 
بنس�بة عرة يف املئة، والتي لم يعد الجهاز 

املناعي قادرا عىل احتوائها.

املناع�ة والحساس�ية  ح�ذر اخصائي�ون يف 
باملصل واللقاح من اإلصابة بفروس كورونا 

خالل الشهرين املقبلن.
الف�رتة  تل�ك  أن  إىل  وأش�اروا 

هي بداي�ة نش�اط لنزالت 
ال�ربد واإلنفلونزا مؤكدا 

االلت�زام  ض����رورة 
االجتماعي  بالتباع�د 
الكمام�ة  وارت�داء 
اإلصاب�ة  لتجن�ب 
كورونا  بع���دوى 
م�ع  بالتزام���ن 
ال�ربد  ع����دوى 

واإلنفل���ونزا.
ونص�ح باإلكثار 
م���ن األغذي�ة 
لغني�������ة  ا
 C بفيتام�ن 
والزن�ك   D و 
لبص����ل  وا
م  لث���و ا و

والعسل.

أخصائيون ينذرون 
بخطر استخدام لقاحات 

»كوفيد19-« مبكرا

التدخين يرفع 
احتمالية اإلصابة 
بالسرطان 30 مرة

ح�دد تقري�ر علم�ي مجموع�ة م�ن العالج�ات 
الطبيعي�ة ملواجهة الصداع الذي يص�اب به دماغ 
االنس�ان، حيث أن هناك أن�واع كثرة من الصداع، 
وأكثره�ا ش�يوعاً الص�داع التوّتري.ورغ�م وجود 
الكث�ر م�ن األدوي�ة لتخفي�ف أع�راض الصداع، 
هناك أيضاً عدد من العالج�ات الطبيعية الفعالة، 
حس�بما جاء عىل موقع »هيلث الي�ن« وفيما ييل 
بع�ض العالج�ات املنزلي�ة للتخلص م�ن الصداع 

طبيعياً.

�� احتس�اء املياه: أظهرت الدراس�ات أن الجفاف 
املزمن هو سبب ش�ائع للصداع التوتري والصداع 
النصف�ي، حس�ب وكال�ة األنب�اء األملاني�ة وتبن 
أن احتس�اء املي�اه يخفف أع�راض الص�داع لدى 
األشخاص الذين يعانون من الجفاف يف خالل 30 
دقيق�ة إىل ثالث س�اعات. ولتجنب الجفاف يمكن 

أيضاً تناول األطعمة الغنية باملاء.
�� املغنس�يوم: املغنس�يوم معدن مهم لوظائف ال 
حرص لها يف الجس�م، بما يف ذلك التحكم يف س�كر 

ال�دم ونقل األعص�اب. وتبن أيضاً أن املغنس�يوم 
عالج آمن وفعال يف حاالت الصداع. وتشر األدلة إىل 
أن نقص املغنسيوم هو أكثر شيوعاً يف األشخاص 
الذين يصاب�ون بالصداع النصفي املنتظم مقارنًة 
به�ؤالء الذي�ن ال يصابون به وأظهرت الدراس�ات 
أن العالج ب�600 مليغرام من س�رتات املغنس�يوم 
الفم�وي يف اليوم يس�اعد يف خفض تك�رار وحدة 

الصداع النصفي.
�� الحصول عىل قدر كاٍف من النوم: الحرمان من 

الن�وم من األس�باب التي يمكن أن ت�ؤدي للصداع 
ل�دى بعض األش�خاص. كما أن كث�رة النوم أيضاً 
ت�ؤدي للص�داع. وللحصول ع�ىل أق�ى الفوائد، 

يفضل النوم من سبع لتسع ساعات ليالً.
��� الزي�وت األساس�ية: الزي�وت األساس�ية هي 
سوائل عالية الرتكيز تحتوي عىل مركبات عطرية 
من نباتات مختلفة. يساعد زيت النعناع والالفندر 
بش�دة عند اإلصابة بالصداع. وتبن أن اس�تخدام 

زيت النعناع يقلل أعراض الصداع التوتري.

يع�د الن�وم الجيد أم�را حتميا للش�عور 
بالراح�ة، وقلة النوم يمك�ن أن تؤدي إىل 
الغضب وعدم الفعالية واإلنتاجية، وهذا 
ناتج عن أسباب عديدة قد يكون الفراش 

من بينها.
ووفقا لخرباء الن�وم فإنه من الرضوري 
تغي�ر مرتب�ة الرسي�ر )mattress( كل 
ثماني س�نوات، ومع ذلك، هناك عدد من 
العوامل التي يمكن أن تؤثر عىل متوسط 

العمر املتوقع للمرتبة.
باإلضاف�ة إىل عوامل الجودة، فإنه عندما 
تنام عىل املرتبة معظم الليايل يف الس�نة، 
كل عام، من املنطقي أنه كلما كان وزنك 

أثقل، زادت رسعة هبوط املرتبة.
 Sleep وع�الوة عىل ذل�ك، قال�ت مجل�ة
Advisor: »مع تقدم�ك يف العمر، تصبح 
التجوي�ف  لعالم�ات  حساس�ية  أكث�ر 

الدقيقة، حيث أن غالبا ما تترضر املرتبة 
املتقادم�ة يف املنتص�ف. وإذا ح�دث هذا 

ملرتبك، فمن املحتمل أن تستيقظ مع آالم 
أسفل الظهر وتيبس والتهاب العضالت، 
وهذه بالتأكيد عالمة عىل أنك بحاجة إىل 

مرتبة رسير جديدة.
وإذا س�محت للمرتبة باملساهمة يف آالم 
الظه�ر، فقد تصب�ح مزمن�ة وتزيد من 

فرص اإلصابة.
وع�الوة ع�ىل ذل�ك، ل�ن تتمك�ن املرتبة 
الس�يئة من توفر الدعم ال�ذي يحتاجه 
عمودك الفقري للبقاء يف حالة استقامة.
ويمك�ن أن ت�ؤدي املرات�ب الناعمة جدا 

ويج�ب  واآلالم.  األوج�اع  إىل 
أن يس�اعد أفضل نوع من 

الفقري  العم�ود  املراتب 
يف الحف�اظ ع�ىل خط 
ومس�تقيم  طبيع�ي 

نسبيا.

اهمها شرب الماء.. عالجات طبيعية للتخلص من الصداع

3 اعراض جديدة لكورونا وتحذير من تجاهلها عند ظهورهاكيف يؤثر السرير سلبا على الصحة ؟
ح�ذر اطباء م�ن أن الحك�ة والحرق 
وأل�م الجل�د ه�ي »أع�راض جدي�دة 
الح�ذر  ينبغ�ي  كورون�ا«  لف�روس 
منها.وش�هد الخرباء ارتفاعا متزايدا 
يف عدد املرىض، الذين شهدوا أعراضا 
مش�ابهة ألم�راض الراي�ن، ولكن 
إصابتهم اكُتشفت بعد ذلك بفروس 
الراي�ن  م�رض  كورونا.ويع�د 
مش�كلة ش�ائعة يف الدورة الدموية، 
الراين  ت�ؤدي  حيث 
الضيق�ة إىل تقلي�ل 
إىل  ال�دم  تدف�ق 
. ف ا ط�ر أل ا
ل�ت  ق���ا و
ة  ر كت�و لد ا
أتكن،  ليان 
تعمل  الت�ي 
كمستشارة 
ف�������ي 
مستش�فى 

وس�����ي  ر

إن امل�رىض الذين يعانون من أعراض 
خفيفة من فروس كورونا يمكن أن 

تظهر عليهم أعراض مثل الحرق.
وأوضحت أتكن، وهي عضو يف معهد 
سالمة الجلد والوقاية من العدوى يف 
جامع�ة »ه�ال«، أن هن�اك »ارتفاعا 
مقلق�ا« يف عدد امل�رىض الذين تظهر 

عليهم أعراض الحكة.

وتعد أعراض »أصاب�ع كوفيد« حالة 
جلدية بسبب »كوفيد-19«، وُحددت 
ألول م�رة يف أبريل م�ن قبل العاملن 
يف مج�ال الرعاية الصحية اإلس�بان. 
وس�يبدو أولئك الذين ط�وروا الحالة 
كم�ا ل�و كان�وا يعان�ون م�ن ت�ورم 

األصابع.
وتق�ول NHS England إن األعراض 

الرئيس�ية للفروس تش�مل: س�عاال 
درج�ة  وارتف�اع  جدي�دا  مس�تمرا 

الحرارة وفقدان التذوق والشم.
وبينم�ا م�ا ي�زال الخ�رباء يحاولون 
فه�م الف�روس، قال بع�ض العلماء 
إن هن�اك أعراضا أخرى قد تش�ر إىل 
إصابتك بالفروس. وأُدرجت مشاكل 
الهض�م والتغي�ر يف ع�ادات األمعاء 
من قبل كأع�راض. كم�ا أبلغ بعض 
املرىض س�ابقا ع�ن األوج�اع واآلالم 

وكذلك القشعريرة.
ويعمل جهاز املناعة لدى كل شخص 
بش�كل مختل�ف، وتش�مل األعراض 
األخرى املبلغ عنها: إحساس بالدوار 
أو الوخ�ز، والدوخة، والعن الوردية، 

أو التهاب امللتحمة.
ه�ذه  مث�ل  أن  أتك�ن  وأضاف�ت 
األعراض يمكن أن تظهر عىل مرىض 
»كوفيد-19« املعتدل، الذين يواصلون 
الشفاء التام، وقد يكون لديهم أيضا 

ألم وتغر يف لون القدمن.

كش�ف اطباء يف الجملة العصبية وتقويم العمود 
الفقري، إىل أن أش�هر الحجر الصحي كانت 
دون حركة ونشاط بدني، ما أثر كثرا يف 

حالة الساقن.
ويق�ول االطب�اء إن�ه بس�بب قلة 
النش�اط البدن�ي املعت�اد، يظهر 
غ�ر  وآالم  الس�اقن  يف  ت�ورم 
وخاص�ة  امل�يش  أثن�اء  معت�ادة 
ملس�افات طويل�ة. ولك�ي نعالج 
ه�ذه املش�كالت ال بد م�ن أحذية 
واملقص�ود  ومناس�بة.  صحي�ة 
هن�ا االنتباه إىل نع�ل الحذاء، ألنه 
املس�ؤول عن تخفيف الصدمات 
الق�ايس   فالنع�ل  وامتصاصه�ا. 
واملس�طح ل�ن يحمي الق�دم من 
الصدمات، ما قد يخلق مشكالت 
ل�م تح�م  إذا  جدي�ة. ويضي�ف، 

األحذية من الصدمات فإنه بعد س�ن 35-40 س�نة قد 
يظهر التهاب اللفافة األخمصية.

وبالطبع يمكن عالج هذا االلتهاب، بفعالية باستخدام 
املوج�ات الضارب�ة، ولك�ن يف بعض الح�االت ال بد من 

تدخل جراحي إلزالة النتوء العظمي الناشئ.
ويش�ر الدكت�ور، إىل أن الكع�ب العايل ض�ار كما النعل 
املس�طح وكذلك امليش حايف القدم�ن، خاصة إذا كانت 
أرضي�ة املن�زل صلب�ة. ويق�ول، »الكع�ب ال يمت�ص 
الصدمات، لذلك يس�بب آالم�ا مزعجة. كما يحصل عند 
الس�ر عىل الطرقات واملم�رات التي عادة تكون مبلطة 
باألس�فلت او مرصوف�ة بالحج�ر أو الب�الط، يف ح�ن 
الخشب ال يسبب مثل هذه اآلالم. لذلك إذا كانت أرضية 
املنزل خشبية فهذا أمر جيد ومريح للقدمن. ويف نفس 
الوقت يش�ر الدكت�ور، إىل أنه ليس ض�د الكعب العايل، 
ولك�ن يجب أال تزيد فرتة ارت�داء أحذية بكعب عال عن 
2-3 س�اعات يف اليوم، وخاص�ة إذا كان ارتفاع الكعب 

أكثر من سبعة سنتمرتات.

خبراء بطب االعصاب يحددون االثار الصحية 
للحجر الصحي ويضعون حال مناسبا 

لتزامنها مع »الفيروس التاجي« تخوف 
من نزالت البرد خالل الشهرين المقبلين 
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مصمم أزياء عربي يبتكر »كمامة سواريه«! 

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

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

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

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

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

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

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

بواسطِة القطار. 

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

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

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

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

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

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

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

باالتصال بالرشطة. 

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

بداية نقطة تحويّل كبرية يف حياتها.

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

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

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

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

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

وبني صاحبة العمل. 

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

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

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

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

ألف دوالر.

صورة حديثة تنذر بوجود »حياة غريبة« على سطح المريخ 

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

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

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

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

صحيفة »الغارديان«.

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

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

باإليجاب.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عىل املريخ. 

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

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

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

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

فريوس كورونا يف اآلونة األخرية.

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

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

املنظمة.

السالم بالقدمين بدال من اليدين في »أوبك« 

المحشي يحّول مصرية إلى سيدة أعمال

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

ضابط شرطة متهم بارتكاب 108 جرائم

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

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

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

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

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

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

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

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

برسومات ملونة وكتابات بارزة. 

أقدم هرم في مصر 
عمره 4700 عام !   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

كورونا يف إيطاليا. 

ال يزال قطار زعيم 
كوريا الشمالية كيم 

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

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

قمة السالم بينه وبين 
الرئيس األميركي 

دونالد ترمب.

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

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

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

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

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

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

القمرية يف يناير/ كانون الثاني.

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

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

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

إخالء صحن الحرم المكي
 من المعتمرين للوقاية من كورونا

 املراقب العراقي/ متابعة...

كورونا يفجر العنصرية بين ايطاليا 
والصين ويثير سخرية المصريين

االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  ل�سنة 2009

االيداع يف نقابة ال�سحفيني 
العراقيني )753(

www.almuraqeb-aliraqi.com
زوروا موقعنا على �سبكة االنرتنت
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بريدنا االلكرتوين
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االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

Almuraqeb Aliraqi Newpaper

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

مصمم أزياء عربي يبتكر »كمامة سواريه«! 

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

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

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

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

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

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

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

بواسطِة القطار. 

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

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

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

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

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

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

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

باالتصال بالرشطة. 

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

بداية نقطة تحويّل كبرية يف حياتها.

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

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

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

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

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

وبني صاحبة العمل. 

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

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

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

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

ألف دوالر.

صورة حديثة تنذر بوجود »حياة غريبة« على سطح المريخ 

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

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

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

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

صحيفة »الغارديان«.

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

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

باإليجاب.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عىل املريخ. 

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

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

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

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

فريوس كورونا يف اآلونة األخرية.

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

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

املنظمة.

السالم بالقدمين بدال من اليدين في »أوبك« 

المحشي يحّول مصرية إلى سيدة أعمال

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

ضابط شرطة متهم بارتكاب 108 جرائم

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

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

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

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

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

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

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

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

برسومات ملونة وكتابات بارزة. 

أقدم هرم في مصر 
عمره 4700 عام !   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

كورونا يف إيطاليا. 

ال يزال قطار زعيم 
كوريا الشمالية كيم 

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

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

قمة السالم بينه وبين 
الرئيس األميركي 

دونالد ترمب.

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

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

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

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

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

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

القمرية يف يناير/ كانون الثاني.

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

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

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

إخالء صحن الحرم المكي
 من المعتمرين للوقاية من كورونا

 املراقب العراقي/ متابعة...

كورونا يفجر العنصرية بين ايطاليا 
والصين ويثير سخرية المصريين

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

مواقيت ال�صالة

الخميس    6  آب   2020   العدد  2390  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 :44

12 :8

7 : 15

8 : 9

رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

هل تتخيل أن الشعور بالوحدة أمر سييء للغاية بالنسبة للصحة، وأن تأثريه ورضره عىل حياتك يماثل 
الباحثة  تقول  القلب.  وأمراض  بالخرف  وينذر  املناعة  يضعف  فهو  يومياً؟،  سيجارة   15 تدخني  تأثري 
مورثي  فيفيك  األمريكي  العام  الجراح  إن  بلومربغ«  »وكالة  نرشته  تقرير  يف  كارميشيل  جرين  سارة 
يحذر منذ عام 2017، ممت وصفه بــ»وباء الوحدة«، ولكن صيحته تزداد أهمية بعد شهور من العزلة 
التي فرضها وباء »كورونا«. وكشفت استطالعات أن 47 % ممن هم أقل من 30 عاماً يشعرون بالقلق.

بهم  تقطعت  بحارة   3 إنقاذ  اجرى 
املحيط  يف  نائية  جزيرة  يف  السبل 
استغاثة  رسالة  رصد  بعد  الهادئ، 

منحوتة عىل الرمال.
عسكرية  طائرة  إن  املصدر  وقال 
عثرت عىل ثالثة بحارة ميكرونيسيني 
يف  الرجال  وكان  بيكيلوت.  جزيرة  يف 
بعد  أيام  ثالثة  مدة  املفقودين  عداد 
عن  وانحرف  قاربهم  وقود  نفد  أن 

الشاطئ، وقد رصدت طائرة  رمال  »SOS« عىل  كلمة  إىل نحت  البحارة  االنتباه، اضطر  وللفت  املسار. 
هليكوبرت من كانبريا  كلمة »SOS« العمالقة، فقدمت املساعدة وتم انقاذهم .

تبلغ من  أرمنية  امرأة  إن  األملانية   االتحادية  الرشطة  قالت 
العمر 74 عاما تم توقيفها يف مطار ميونيخ عقب العثور عىل 

عظام برشية يف أمتعتها.
الرفات يف صندوق خشبي، واستدعوا  وعثر مسؤولون عىل 
لفحص  العام  واملدعي  الجمارك وطبيبا  يف  ذلك ضباطا  بعد 

القضية الغريبة.
وكانت تريد املرأة مع ابنتها البالغة من العمر 52 عاما نقل 
العظام من منزلها يف اليونان إىل أرمينيا عرب ميونخ وكييف، 

حيث كان من املقرر دفن املتوىف يف وطنه السابق.
وأظهرت الوثائق أن الرجل تويف يف عام 2008 ودفن يف مكان 

إقامته بالقرب من ثيسالونيكي.
ووجدت الرشطة االتحادية أن نقل الرفات أمر قانوني، ولم 

ير املدعي العام أيضا أي أسباب للتحقيق الجنائي.
وُسمح للسيدتني باالستمرار يف رحلتهن مع العظام. 

كشفت رشكة »فريجن غاالكتيك« عن تصميم 
عىل  قادرة  الصوت  من  أرسع  ركاب  طائرة 
الطريان بثالثة أضعاف رسعة الصوت.وبرسعة 

حوايل  تبلغ  قصوى 

2.300 ميل يف الساعة )3.700 كيلومرت 
أن  يمكن  الساعة(،  يف 

تصل 
من  الطائرة 
إىل سيدني يف  لندن 
خمس ساعات فقط - أو 
إىل نيويورك يف أقل من ساعتني.
وتعاونت رشكة »فريجن« مع صانع 
هذا  عىل  للعمل  رويس«  »رولز  املحركات 

املفهوم، 
الذي ال يزال يف 

املراحل األوىل.
النفاثة  الطائرة  تحلق  وسوف 
عىل ارتفاع 60 ألف قدم )18.300 مرت(، 
تصل  الذي  ذلك  من  بكثري  أعىل  ارتفاع  وهو 
تتسع  ولكن،  الحالية.  الركاب  طائرات  إليه 
تسعة  بني  يرتاوح  ركاب  لعدد  الطائرة  هذه 
منفصل  املرشوع  فقط.وهذا  شخصا   19 إىل 
إىل  العمالء  إلرسال  »فريجن«  محاولة  عن 
الفضاء - الخطة التي أكملت بالفعل عدداً من 
الرحالت التجريبية باستخدام مركبة »سبيس 
من  األرسع  الركاب  وتوقفت رحالت   »2 شيب 
يف  »كونكورد«  رشكة  تقاعدت  عندما  الصوت 

تتبَن  ولم   ،2003 عام  أكتوبر  
السفر  فكرة  اآلن  حتى  رشكة  أي 
إنها  »فريجن«  الرسعة.وقالت  فائق  الجوي 
وقعت مذكرة تفاهم مع رشكة »رولز رويس« 
بهدف »التعاون يف تصميم وتطوير تقنية دفع 
املحركات للطائرات التجارية عالية الرسعة«، 
األمريكية  الفضاء  وكالة  مع  عملت  كما 
الرشكة  املفهوم.وأوضحت  هذا  عىل  »ناسا« 
الطرق  ستستهدف   »3  - »ماش  طائرة  أن 
التجارية الحالية للمسافات الطويلة، وستقلع 
الحالية. املطارات  يف  طبيعي  بشكل  وستهبط 
مثل  تفاصيل  يف  التالية  املرحلة  وستنظر 
تقليل  وكيفية  استخدامها،  يجب  التي  املواد 
عىل  الحفاظ  وكيفية  واالنبعاثات،  الضوضاء 
برودة الطائرة أثناء طريانها بشكل أرسع من 

الصوت.

تداول رواد  مواقع التواصل االجتماعي 
يظهر  صادماً  فيديو  واسع  نطاق  عىل 
امرأة بريوانية وهي تالحق موكب رئيس 
به  متوسلة  فيزكارا،  مارتن  بالدها، 
كورونا  بفريوس  املصاب  زوجها  إنقاذ 

املستجد.
وتظهر هذه اللقطات الدراماتيكية التي 
ثاني  أريكيبا،  يف  املايض  األحد  سجلت 
البالد، املواطنة املدعوة سيليا  أكرب مدن 
سيارة  تالحق  وهي  عاما(   32( كابريا 
إياه  مناشدة  فيزكارا،  الرئيس  تقل 
ماماني  أدولفو  املريض،  زوجها  ملنح 
محلية  مستشفى  يف  مقعدا  عاما(   57(
التاجي  بالفريوس  باملصابني  مكتظة 

بحسب روسيا اليوم.
بالقول:  فيزكارا  املواطنة  وخاطبت 
إياه  داعية  تغادر!«،  ال  الرئيس  »السيد 
أمام  أقيمت  التي  الخيمة  زيارة  إىل 
ملعالجة  ديلغادو  أونوريو  مستشفى 
يعد  لم  الذين  بالفريوس  املصابني 
املستشفى املكتظ قادرا عىل استقبالهم.
وبقيت  تتوقف،  لم  الرئيس  سيارة  لكن 
كابريا، األم لثالثة أطفال، وسط الشارع 
وهي تبكي وتقول: »يا رئييس، هذا األمر 

سيئ وغري إنساني!«.
الخيمة  يف  املرىض  من  املرأة  زوج  وكان 
إىل  نقله  تم  االثنني  ويوم  املذكورة، 
القصة  هذه  لكن  املستشفى،  داخل 

بنهاية  تتوج  لم  الدراماتيكية 
سعيدة، وتوىف الرجل 

الثالثاء املايض جراء إصابته بالفريوس 
الذي يسبب مرض »كوفيد-19«.

وحملت كابريا السلطات املسؤولية عن 
»ماذا سأفعل  »قتل« زوجها، متسائلة: 
إن والدهم  بأطفايل، وكيف سأقول لهم 

لن يعود إلينا أبدا؟«
إىل  اعتذاره  فيزكارا  الرئيس  وقدم 
نداءها من  لم يسمع  إنه  قائال  األرملة، 

السيارة.
الدراماتيكي يف وقت  الحادث  وجاء هذا 
ترضرا  األكثر  الدول  من  بريو  فيه  تعد 
بـ370  الالتينية  أمريكا  يف  بكورونا 
من  وبأكثر  بالوباء،  مؤكدة  إصابة  ألف 
ألف حالة وفاة، وال يستطيع نظام   17
مع  التعامل  البالد  يف  الصحية  الرعاية 

الزيادة الحادة يف أعداد املصابني.

فشلوا في سرقة البنك .. فأضرموا 
النار في سيارتهم وهربوا!

طائرة ركاب خارقة سرعتها 3 أضعاف سرعة الصوت !

ولكـن مـع مـرور الوقـت، يتبني 
الكثريون كيفية جعـل العمل عن 
بعد مثمرا. وبحسـب يوتا رومب، 
للتوظيف  األملانـي  املعهد  رئيسـة 
والقابليـة للتوظيف، فـإن العديد 
من العوامل يجب الوفاء بها حتى 
يعتاد األشـخاص عـىل العمل من 
املنزل وليصبح حتى مثمرا بشكل 
أكـرب.أوال، يحتـاج أصحاب العمل 

أو املرشفـني لصياغـة عبء عمل 
واضح. ويجب عـىل كل الضالعني 
معرفة ما هو املطلوب فعله حتى 
أي وقت وكيف يجب أن تكون عليه 
النتيجـة املثالية.كمـا أن التواصل 
الشـفاف مع الزمالء رئييس؛ متى 
تُعقد االجتماعات وما هي قنوات 
االتصال املستخدمة؟ ويجب أيضا 
مناقشـة كيـف يمكـن الوصـول 

للجميـع عنـد العمل مـن املنزل، 
بحسب رومب.

وبحسب الخبرية، يتيح العمل عن 
بعد توزيع مهامك عىل مدار اليوم 
بشـكل أفضل من وأنت يف املكتب. 
ويمكن أن يسـاعد أيضا يف هيكلة 
يـوم العمـل، عـىل سـبيل املثـال 

بقائمة مهام.
غري أنه حتى عند العمل من املنزل 

يف  املبالغـة  يف  املجازفـة  تـزال  ال 
اإلنهـاك قائمة. ومـن املهم بالتايل 
“ضمـان أن هناك بدايـة ونهاية. 
وأن هناك اسـرتاحات”، بحسـب 

رومب.
تقـول الخبـرية إن الخطـأ األكثر 
شـيوعا هـو إغفال وضـع قواعد 
واضحة خاصة باملكتب املنزيل مع 

أرستك.

عندما بدأت أزمة 
فيروس كورونا في 
البداية، كان العمل من 
المنزل يعني صداعا 
إضافيا؛ حيث كان يجب 
االنتباه لألطفال خالل 
العمل في نفس الوقت 
على كتابة تقرير مهم، 
والجلوس على طاولة 
األريكة بدال من مقعد 
العمل القابل لضبط 
ارتفاعه 

تالحق موكب رئيس بالدها 
إلنقاذ زوجها من كورونا!

 العمل من المنزل يسفر عن إنتاجية أفضل

وجدوا عظام زوجها في أمتعتها فأوقفتها الشرطة !

مع وجود القواعد الواضحة

الشعور بالوحدة
 يساوي تدخين 15 سيجارة !

3 أحرف على الرمال تنقذ حياة بحارة !

أصابت  الساملونيال،  عدوى  إن  التليفزيونية  إس«  بي  »يس  قناة  قالت 
إدارة  أمريكية.وحددت  والية   30 من  أكثر  يف  شخص   400 حوايل 

الغذاء والدواء األمريكية )التابعة لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية 
الدولية«،  الذي تزرعه رشكة »طومسون  البصل األحمر  األمريكية(، 

الحادة.وسيتم  املعوية  للعدوى  محتمل  كمصدر  كاليفورنيا،  ومقرها 
تم  ربما  التي  والحلو،  واألصفر  واألبيض  األحمر  البصل  أنواع  جميع  سحب 
تخزينها بجانب كميات البصل األحمر، املحتمل أن تكون مصابة بالساملونيال، 
بسبب خطر انتقال مسببات املرض.ووفقا للمراكز الفيدرالية ملكافحة األمراض 
والوقاية منها، تم حاليا تسجيل 396 حالة إصابة بالساملونيال يف الواليات املتحدة، 
وتم إدخال 60 شخصا إىل املستشفى، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب هذا 

املرض.

البصل األحمر ينشر عدوى فيروسية 
في 30 والية أمريكية

عند  الربازيل  يف  الرياضية  الفرق  مسؤويل  أحد  صدم 
خروجه  بعد  وجهه،  إىل  الحرارة  فحص  جهاز  توجيه 
من الحافلة التي أقلت الفريق املشارك إىل امللعب، وفق 
موقع »سبوتنيك« الرويس.رفع أحد املسؤولني الرياضيني 
عندما شاهد جهاز فحص  بخوف شديد،  يديه  الربازيل  يف 
الحرارة، الذي ظن لوهلة من الزمن أنه سالح ناري موجه إىل 
وجهه.وتظهر املشاهد التي نرشتها وسائل إعالم برازيلية، 
قيام املسؤول الربازييل يف فريق »سيارا« الكروي، بالنزول 
من الحافلة ليالً، ليصدم بوجود الجهاز موجهاً إىل وجهه، 
كشف  جهاز  مجرد  أنه  بعدها  ليدرك  خائفاً،  يديه  فرفع 
ومسؤوليها  الفرق  جميع  السلطات،  الحرارة.وألزمت 

بفحص حرارة أجسادهم قبل دخول املالعب.
ونرشت وسائل اإلعالم املحلية، بحسب »أر تي« املشاهد 

األربعاء، قبل مباراة بني فريقي »سيارا« و»فورتاليزا«.

»مسدس
 الحرارة«
 ُيرعب
 مسؤواًل رياضيًا !

ُمحضر قضائي يقفز على مقدمة سيارة هاربة من العدالة إليقافها !

بدأ األشخاص يف نيويورك الذين يتوقون إىل قص شعرهم، 
متنزه  يف  االصطفاف  العاملية،  »كورونا«  جائحة  برغم 
سنرتال بارك أمام حالق يعرض خدماته وسط الخرضة. 

ويساعد هريمان جيمس سكان نيويورك عىل تهذيب ما 
بينما يرتدي  الحجر الصحي من شعر أشعث،  تسبب فيه 

هو نفسه كمامة، ويستعني بمقعد وحقيبة مليئة بمعدات 
قص الشعر للقيام بوظيفته. ويقول إنه اضطر إىل االنتظار 
معداته  نصب  عندما  زبون  أول  يأتيه  أن  قبل  دقائق  عرش 
طويلة  طوابري  رؤية  عادية  صارت  مايو.واآلن  منتصف  يف 
برغم  شعرهم،  جيمس  يقص  ألن  تنتظر  األشخاص  من 
أسابيع. أبوابها قبل عدة  الشعر فتحت  أن مراكز تصفيف 
ويقول الحالق إن األشخاص يشعرون باألمان أكثر باملجيء 
إليه، ألنهم يكونون يف مكان مفتوح ويتجدد الهواء بالطبع 
باستمرار. وال يمكن إنكار أيضاً أن التغطية اإلعالمية بشأن 
ما يقدمه جيمس من خدمات تساعده أيضاً.وكان جيمس 
جائحة  ظل  يف  خدماته  ويعرض  حالقة،  صالون  يف  يعمل 

كورونا يف املتنزه الشهري الواقع بمنهاتن نظري أي مبلغ.

يفتتح صالون حالقة 
في الهواء الطلق !

مدينة  يف  مراقبة  كامريات  سجلت 
تظهر  لقطات  الروسية  ياروسالفل 
محرض محكمة وقد انبطح عىل مقدمة 
قضائيا.وحسب  املالحقني  أحد  سيارة 
وكالة رابتيل حاول سائق السيارة الهرب 
سيارته  لحجز  جاء  الذي  امُلحرض،  من 

بسبب رفضه سداد دين لطليقته، فقفز 
إليقافها.لكن  السيارة  مقدمة  نحو 
بتعنت  املحرض  استماتة  واجه  السائق 
ومىض بسيارته مسافة طويلة من دون 
اعتقال  وتم  فعلته.  لخطورة  يأبه  أن 

وحبس الرجل ملدة 10 أيام بعد الحادث.

أعلنت الرشطة األملانية يف العاصمة برلني أن بعض األشخاص 
باسم  متحدث  املدينة.وقال  بجنوب  بنك  عىل  السطو  حاولوا 

اصطدموا  الجناة  إن  البنك  بها  يقع  التي  املنطقة  يف  الرشطة 
أن  املتحدث  نار.وأضاف  إطالق  وجرى   ، البنك  حراسة  بأفراد 

أحد أفراد خدمة الحراسة أصيب جراء ذلك، وليس هناك خطر عىل 
سيارتهم  يف  النريان  أرضموا  الجناة  إن  بالقول  املتحدث  حياته.وتابع 

الخاصة، ثم الذوا بالفرار إىل جهة غري معلومة.وكان متحدث باسم قوات 
اإلطفاء أشار يف وقت سابق إىل حريق يف سيارة نقل أموال.وبحسب الرشطة، 
لم يكن هناك أي سيارة لنقل أموال يف املوقع. ولم يتضح حتى اآلن ما إذا 

كان الجناة رسقوا شيئا أم ال.


