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 السباق االنتخابي »المبّكر« ُيشرع األبواب أمام 
»مأزق عسير« وُيحرج »الزعيم الحالم«

صالح يعيد الكرة إلى ملعب الكاظمي

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
صي�ف الهب س�وف تنعكس أج�واؤه عىل املزاج 
الس�يايس يف العراق، فبعد أن حدد رئيس مجلس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي، الس�ادس م�ن 
حزيران 2021 موعداً إلجراء االنتخابات املبّكرة، 
س�ارعت بعض الق�وى السياس�ية إىل تأييد هذا 
املوعد، يف حني طالبت قوى أخرى بموعد »أبكر«.
الكاظم�ي  ح�اول  »اس�تعراضية«  خط�وة  ويف 
إح�راج خصوم�ه السياس�يني، بإع�ان موع�د 
»غ�ر مواقعي«، إلج�راء االنتخاب�ات املبكرة، إذ 
حّذر معلقون من ردود أفعال القوى السياس�ية 
املختلف�ة، الت�ي ق�د تصّع�د املوقف، لتمس�كها 
أفرزته�ا  الت�ي  االنتخابي�ة«  ب�«اس�تحقاقاتها 

االنتخابات املاضية.
ويحاول الكاظمي الذي توىل رئاس�ة الحكومة يف 
أي�ار املايض، مغازلة الرأي الع�ام العراقي، حتى 
وإن كان ذلك عىل حس�اب السياقات الدستورية 
والع�رف الس�يايس املتب�ع يف الع�راق بع�د عام 
2003، ع�ىل اعتبار أن االنتخاب�ات املبّكرة كانت 

ومازالت تمّثل مطلباً ملّحاً للمتظاهرين.
وأثار إع�ان الكاظمي موعد االنتخابات املبكرة، 
حفيظة رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، 
ال�ذي تصف�ه األوس�اط املحلية بأنه ش�خصية 
»حامل�ة بزعام�ة املكون الس�ني«، حيث س�ارع 
إىل »التغري�د« ع�ر حس�ابه الرس�مي يف موقع 
التواص�ل االجتماعي »تويرت«، والدعوة إىل إجراء 
انتخابات »أبكر«، وهو أمر يراه محللون للش�أن 
الس�يايس، بأنه »س�باق خارس« بني الس�لطتني 
الترشيعي�ة والتنفيذية، لم يولد س�وى مزيد من 

االنشقاقات.
ب�دوره أصدر رئي�س الجمهوري�ة برهم صالح، 
بياناً مطوالً قال فيه إنه س�يقرر رس�مياً موعداً 
إلجراء ه�ذه االنتخابات ال يتجاوز ش�هرين من 
تأريخ حل الرملان، لرمي الكرة مجدداً يف ملعب 
الكاظم�ي، كم�ا دعا صال�ح مجلس الن�واب إىل 
استكمال قانون االنتخابات بأرسع وقت ممكن، 
وإرس�اله إىل رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه 
وال�رشوع يف تنفي�ذه. وتعليق�اً عىل ذل�ك، يقول 

النائب املستقل باس�م خزعل خّشان ل�«املراقب 
املبك�رة يف  االنتخاب�ات  إن »إج�راء  العراق�ي«، 
املوع�د املعلن عنه من قبل رئيس مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظمي أمر صعب جداً، وذلك نتيجة 
وج�ود ثاث�ة تحديات تتمث�ل بجائح�ة كورونا 
وع�دم معرفتن�ا بموع�د انته�اء األزم�ة، فضا 
ع�ن الوضع االقتصادي الذي يم�ر به البلد جراء 

انخفاض أسعار النفط«.
ويضي�ف خّش�ان أن »بع�ض الكتل السياس�ية 
الكبرة ال ترغب بإجراء االنتخابات املبكرة حتى 

ال تخ�ر مقاعدها الرملانية التي حصلت عليها 
يف االنتخابات السابقة«.

ويرى خّش�ان أنه »حتى إذا أجريت االنتخابات، 
السياس�ية  الخارط�ة  تغي�ر  فل�ن تس�اهم يف 
الحالي�ة، ألن األح�زاب لديه�ا جمه�ور فاعل«، 
الفتا إىل أن »املال الس�يايس سيلعب دوراً كبراً يف 

الدعاية االنتخابية«.
ويعد مرشوع قانون االنتخابات الجديد املعضلة 
األك�ر أم�ام إج�راء االنتخاب�ات، حي�ث ال يزال 
املرشوع يراوح مكانه منذ العام املايض بس�بب 

خافات الكتل السياسية عىل بعض بنوده.
وكان مجل�س الن�واب ب�دأ أواخر الع�ام املايض 
مناقشة ترشيع القانون الجديد، الذي من شأنه 
إفس�اح املجال أكثر أمام صعود الكتل الصغرة 
إىل الرملان، إال أن الخافات ما تزال قائمة بشأن 
بنود رئيس�ية يف القانون، بينه�ا البنود املتعلقة 
باعتم�اد دائ�رة انتخابي�ة واحدة عىل مس�توى 
املحافظ�ة أو الدوائ�ر املتع�ددة وكذل�ك اعتماد 
التصويت املبارش للمرش�ح أو التصويت لصالح 

القائمة االنتخابية

المراقب العراقي/بغداد...
اك�دت عض�و مجل�س الن�واب ايناس 
املكص�ويص ، امس الثاثاء،  لن الحوار 
وامري�كا  الع�راق  ب�ني  االس�رتاتيجي 

يفتقر ما يخدم مصلحة البلد.
وقال�ت املكصويص يف ترصيح صحفي 
تابعته »املراق�ب العراقي« إن “الحوار 
العراقي األمريكي  يف جولته األوىل يكاد 
يكون مجرد كلمات متقاطعة ال يوجد 
يف بن�وده ما يخ�دم املصلح�ة الوطنية 

العراقية”.
وأضاف�ت أن “م�ا يمر به الع�راق منذ 
ع�ام 2003 ولغاية يومنا ه�ذا البد أن 

الخدمي�ة  املش�اريع  يوظ�ف لصال�ح 
والصحي�ة  والثقافي�ة  والتعليمي�ة 
واليخت�رص فقط عىل مس�ألة التواجد 

العسكري األمريكي يف العراق”.
وأش�ارت املكص�ويص إىل أن “الجول�ة 
األوىل من املفاوضات ب�ني الجانبني لم 
يتن�اول الجانب االقتص�ادي والخدمي 
ويفتقر للتوصيات”، معترة ان “ورقة 
األعم�ال التي طرح�ت ب�ني  الجانبني 
عب�ارة عن كلم�ات متقاطع�ة  تفتقر 
ل�كل الجوان�ب الت�ي تخ�دم مصلح�ة 

العراق وشعبه”.

المراقب العراقي/بغداد...
دعا النائب يف تحالف الفتح، فاضل الفتاوي، امس الثاثاء، اىل فرض رقابة امنية 

عىل رشكات الهاتف النقال.
وق�ال الفتاوي يف ترصي�ح صحفي تابعته »املراقب العراق�ي« ان »الجميع يدرك 

بأن رشكات الهاتف النقال تعمل دون رقابة حكومية خاصة يف مجال االمن«.
وأض�اف ان » كل ال�رشكات األجنبي�ة وحت�ى املحلي�ة تعمل بمعزل ع�ن املراقبة 

األمنية، وان كانت موجودة فهي ضعيفة وال ترتقي اىل املراقبة الجادة ».
وش�دد عىل »رضورة ان تفك الحكومة من االن بتأس�يس رشكة عراقية خالصة 

مختصة بالهاتف النقال وإلغاء عقود الرشكات العاملة يف الباد ».

برلمانية: الحوار مع امريكا يفتقر للجوانب 
التي تخدم العراق 

نائب: آليات اجراء االنتخابات المبكرة صعبة التنفيذ

نائب عن الفتح يدعو الى فرض رقابة 
امنية على شركات الهاتف النقال

5

ممثلو االدعاء في نيويورك: التحقيقات 
بأموال ترامب تشير إلى سلوك إجرامي محتمل

االعالم في حرب تموز 2006: سماحة 
السيد االعالمي األول
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
أك�د وزير الصح�ة والبيئة حس�ن التميم�ي، امس 
الثاث�اء، أنه س�يتم تطبيق حظر صح�ي مناطقي، 
فيم�ا بني ان تعليم�ات جديدة س�تصدر بما يخص 

شهر محرم.
وق�ال التميمي يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراقب 
العراق�ي« ان�ه »س�نطبق حظ�راً صحي�اً مناطقياً 
بالتع�اون مع الجهات الس�اندة وس�تصدر الوزارة 
االس�بوع املقب�ل تعليم�ات وقاي�ة خاص�ة بش�هر 

محرم«.
وأض�اف أن »االلت�زام بالتعليم�ات ه�و الطريق�ة 
االساسية للسيطرة عىل فروس كورونا«، مشراً اىل 
أن »املستشفيات الرئيس�ية يتم تفريغها الستقبال 

مواطنني ملرىض غر كورونا«.

الصحة: قريبًا سيتم تطبيق 
الحظر الصحي المناطقي 

لمراقب العراقي/مشتاق الحسناوي...
يعد األمن الغذائي من أهم القضايا االسرتاتيجية 
الت�ي تؤثر ع�ىل أمن واس�تقرار البل�د اقتصادياً 
يعان�ي من�ذ  واجتماعي�اً, والع�راق  وسياس�ياً 
س�نوات  من الوصول إىل الحد األدنى من تحقيق 
األم�ن الغذائ�ي بس�بب س�وء األداء الحكوم�ي 
وانتش�ار الفس�اد, فضا ع�ن مافيات الفس�اد 
املرتبط�ة باألح�زاب السياس�ية والتي تقف ضد 
املنت�ج الوطن�ي أو أي محاولة إحي�اء كل ما له 
صلة بذلك. إال أن تلك املحاوالت كثراً ما تفش�ل، 
وتحقق خال العامني املاضيني نوع من االكتفاء 

الذاتي يف عدد كبر من املحاصيل الزراعية وكذلك 
الثروة الحيوانية والسمكية.

اليوم يعاد مسلس�ل اس�تهداف الثروة السمكية 
ال�ذي تك�رر يف الس�نوات املاضية، حي�ث أعلنت 
لجن�ة الزراعة واملياه واألهوار النيابية ، أن هناك 
نفوقا جماعيا لألسماك جراء مواد سامة ألقاها 
مجهولون يف محافظة الديوانية جنوبي العراق، 
متهم�ة »أجندات خبيثة« تعمل عىل عدم وصول 

العراق لاكتفاء الذاتي.
وزارة الزراعة التي بدت يف أضعف صورها لترير 
نفوق األس�ماك , حيث أكدت أن الكارثة يف هور 

الدمل�ج تعود للصيد الجائر واس�تخدام الس�موم 
بعد أخذ عينات من األسماك النافقة واملياه, هذا 
الترير الفاشل جوبه بسخرية شعبية وبرملانية.

قانوني�ون أك�دوا أن�ه ال يمك�ن أن تك�ون هذه 
الجرائ�م املتك�ررة بفعل مخلوق�ات من الفضاء 
والبد من كش�ف الفاعل�ني ,ألن الوضع يف العراق 
ال يتحم�ل مصائ�ب فوق ما ه�و موجود وهناك 
عقوب�ات قانوني�ة أدرجت يف الدس�تور العراقي 
بش�أن مرتكبي تلك الجرائم يج�ب أن تفعل وأن 

يمثلوا أمام القضاء .
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
دف�ع جن�ون »داء العظمة« ال�ذي يداهم رئيس 
الوزراء مصطف�ى الكاظمي من توليه املنصب، 
اىل قيامه بابتداع الكثر من االزمات السياس�ية 
والخدمية خ�ال الفرتة القليل�ة املاضية، بغية 
رم�ي الته�م اىل باق�ي املكون�ات السياس�ية او 
الحكومات التي سبقته، يف محاولة منه إلظهار 
نفس�ه بصورة »املس�ؤول األفض�ل«، لكن ذلك 
س�يفتح الباب نح�و أزمة جديدة ب�ني الرئيس 
وفريقه الوزاري لتحقيق أهدافا شخصية بعيدة 

عن الحقيقة التي قد تدين هذا الطرف او ذاك.

مراقب�ون أش�اروا اىل أن األزم�ات األخ�رة ق�د 
أثبتت غياب االنس�جام داخل الفريق الحكومي 
سواء عىل مستوى الرئيس او وزراءه، محذرين 
من محاوالت تفرد الكاظمي بالس�لطة بس�بب 

»الغش االعامي« الذي يعيشه. 
وزعم الناطق الرس�مي باس�م املكتب االعامي 
لرئيس الوزراء احمد ما طال ان رئيس الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي ق�د ام�ر بانه�اء تكليف 
موظ�ف من اق�ارب وزير النقل نارص الش�بيل، 
ع�ىل خلفي�ة تأخر الرحل�ة الجوي�ة املتجهة اىل 

لبنان.

وب�دوره رد وزير النقل عىل ذل�ك، مؤكدا أن ابن 
ش�قيقه العاق�ة له بتأخ�ر الرحل�ة اىل بروت 
وكان من ضمن املسافرين الذين تأخروا بسبب 
ع�دم مج�يء الوفد م�ن صال�ة ال�� vip، فيما 
تحدث ع�ن وجود حملة اعامي�ة منظمة ضده 
من قبل جهة سياس�ية ترضرت ملا قمت به من 
إصاحات يف وزارة النق�ل. وكان رئيس الوزراء 
وّج�ه بإنه�اء تكلي�ف موظف من أق�ارب وزير 
النقل وإحالته اىل التحقيق بس�بب تأخر الرحلة 

الجوية اىل بروت.
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سموم »المخربين« تفتك باسماك 
»هور« الدلمج 

غياب االنسجام والصراعات يداهم 
حكومة » المدونين«

المراقب العراقي/بغداد...
ام�س  القانوني�ة،  اللجن�ة  دع�ت 
الثاث�اء، اىل عقد جلس�ات الرملان، 
لانته�اء م�ن قان�ون االنتخاب�ات 
والرشوع بتوزيع وتقس�يم الدوائر 

االنتخابية.
وقال عضو اللجنة حس�ني العقابي 

يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »الرمل�ان أوقف عقد 
جلس�اته بس�بب انتش�ار ف�روس 
كورون�ا وتس�جيله أكث�ر م�ن 50 

اصابة يف صفوف النواب«.
العم�ل  »ميكانيكي�ة  أن  وأض�اف، 
تستلزم عقد جلسات خارج االطار 

الرس�مي وانجاز الدوائر االنتخابية 
اليحت�اج بالرضورة لعقد جلس�ات 
أن�ه  إىل  الفت�اً  رس�مية«،  برمل�ان 
»يص�ار م�ن خ�ال اجتماعات بني 
الكتل السياس�ية واللجنة القانونية 
واملعن�ني ويت�م االتف�اق ع�ىل الية 
توزي�ع الدوائ�ر وبعده�ا يت�م عقد 

للتصويت عىل  الرس�مية  الجلسات 
اكمال القانون«.

وأش�ار العقاب�ي إىل ان »الجدي�ة يف 
تمرير قان�ون االنتخابات واالتفاق 
عىل حل وس�ط يف الفق�رة الخاصة 
بالدوائر، سيسهم يف حسم القانون، 

وربما سيتم خال اسبوعني«.

المراقب العراقي/بغداد...
اكد النائب اس�عد املرش�دي، امس 
الثاثاء، ان آليات اجراء االنتخابات 
املبكرة صعب�ة التنفيذ، وتحتاج اىل 

وقت طويل. 
وقال املرش�دي يف ترصيح صحفي 
إن  العراق�ي«،  »املراق�ب  تابعت�ه 
»هنالك صعوبات ليست بالقليلة يف 
طريق استكمال قانون االنتخابات 

بصيغته النهائي�ة والتصويت عليه 
م�ع الج�داول، وه�و نف�س الحال 
لقان�ون املحكم�ة االتحادي�ة الذي 
ما زال�ت حوله خاف�ات بني الكتل 
ويحت�اج اىل تصويت ثلث�ي اعضاء 
مجلس الن�واب لتمريره«، مبينا ان 
»اج�راء االنتخاب�ات املبكرة يحتاج 
اىل ارادة وطني�ة صادق�ة للم�ي 

بها«.

واض�اف، ان »مفوضية االنتخابات 
اش�ارت ب�كل وض�وح اىل مطال�ب 
لديه�ا بحاج�ة اىل تنفي�ذ للم�ي 
باجراء االنتخابات املبكرة، كفاتحة 
االمم املتحدة الرسال خراء وبسط 
وف�رض  القان�ون  وق�وة  االم�ن 
هيبة الدول�ة واعتم�اد الية جديدة 
مهم�ة،  نق�اط  وه�ي  لانتخ�اب 
ونعتق�د ان البع�ض منه�ا صع�ب 

التنفيذ ويحتاج اىل وقت طويل«.
»هنال�ك  أن  إىل  املرش�دي،  وأش�ار 
مشكلة فنية واالمم املتحدة اشارت 
اىل انه يف افضل الظروف فان اجراء 
االنتخابات س�يحتاج لعام ونصف، 
بالت�ايل نعتقد ان الوقت الذي حدده 
رئي�س مجلس ال�وزراء ل�ن يكون 
ش�فافة  انتخاب�ات  الج�راء  كايف 

ونزيهة«.
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سليمانية
الوفاةالشفاءاالصابات

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

املراقب العراقي/ أحمد محمد... 
دف�ع جنون »داء العظمة« ال�ذي يداهم رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي من توليه املنصب، 
إىل قيامه بابتداع الكثري من األزمات السياسية 
والخدمي�ة خالل الفرتة القليل�ة املاضية، بغية 
رم�ي الته�م ع�ى باق�ي املكونات السياس�ية 
أو الحكوم�ات الت�ي س�بقته، يف محاول�ة منه 
إلظهار نفس�ه بص�ورة »املس�ؤول األفضل«، 
لك�ن ذل�ك س�يفتح الباب نح�و أزم�ة جديدة 
ب�ن الرئيس وفريقه ال�وزاري لتحقيق أهداف 
شخصية بعيدة عن الحقيقة التي قد تدين هذا 

الطرف او ذاك.
مراقب�ون أش�اروا إىل أن األزم�ات األخ�رية قد 
أثبتت غياب االنسجام داخل الفريق الحكومي 
سواء عى مستوى الرئيس أو وزرائه، محذرين 
من محاوالت تفرد الكاظمي بالس�لطة بسبب 

»الغش اإلعالمي« الذي يعيشه. 
وزعم الناطق الرس�مي باسم املكتب االعالمي 
لرئي�س ال�وزراء أحم�د م�ال ط�الل أن رئيس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي قد أم�ر بإنهاء 
تكلي�ف موظف م�ن أقارب وزي�ر النقل نارص 
الش�بيل، ع�ى خلفي�ة تأخ�ر الرحل�ة الجوية 

املتجهة إىل لبنان.
وبدوره رد وزير النق�ل عى ذلك، مؤكدا أن ابن 
ش�قيقه العالقة ل�ه بتأخر الرحل�ة إىل بريوت 
وكان من ضمن املسافرين الذين تأخروا بسبب 
ع�دم مجيء الوف�د من صال�ة ال�� vip، فيما 
تحدث عن وجود حمل�ة إعالمية منظمة ضده 
من قبل جهة سياس�ية ت�ررت بما قمت به 

من إصالحات يف وزارة النقل.
وكان رئيس الوزراء وّجه بإنهاء تكليف موظف 
من أق�ارب وزير النق�ل وإحالت�ه إىل التحقيق 

بسبب تأخر الرحلة الجوية إىل بريوت.
وكت�ب مراقب�ون ومدون�ون ع�ر صفح�ات 
التواص�ل االجتماع�ي، أن الكاظم�ي مس�تمر 
باخت�الق األزم�ات وع�ى جمي�ع املس�تويات 
السياس�ية واالجتماعية واألمنية، وذلك بهدف 
التس�ويق لنفس�ه بأنه يتدخل لحل جميع تلك 
األزم�ات ومواجهته�ا مهم�ا كان مصدره�ا، 
وكذلك لبن�اء قاعدته الش�عبية وكما حصل يف 

األزمات األخرية.
وأش�اروا إىل أن األزمة املقبلة س�يتم نش�وبها 

بش�كل متعمد بن الكاظمي وفريقه الوزاري، 
خصوصا غري املقربن منه، وهذا كله جزء من 
الحملة اإلعالمية التي يس�وقها رئيس الوزراء 

لنفسه لالستعداد االنتخابي.
يشار إىل أن أوساط سياسية قد حذرت يف وقت 
س�ابق من االزم�ات املفتعل�ة التي يق�وم بها 
فري�ق الكاظمي تحت إمرت�ه وتنفيذه، بهدف 
رم�ي الته�م عى اآلخري�ن وكذلك الس�تهداف 

القوى السياسية والحشد الشعبي.

وللحدي�ث أكث�ر ع�ن ه�ذا املوض�وع، اعت�ر 
املحلل الس�يايس عباس الع�رداوي، يف ترصيح 
ل�� »املراقب العراق�ي« أن »موض�وع الطائرة 
املتأخ�رة ع�ن الرحل�ة وكذلك األم�ور املتعلقة 
باملل�ف من الناحي�ة اإلدارية، وع�دم االنصياع 
لألوامر التي صدرت بشأنها يؤرش وجود حالة 
م�ن االس�تهتار داخل الدولة، وه�ذا ما يعكس 
حالة من عدم االنسجام داخل الفريق الوزاري 
وبالت�ايل ه�و إرب�اك واض�ح بعم�ل الحكومة 

ل��  ترصي�ح  يف  الع�رداوي،  الحالية«.وق�ال 
»املراقب العراقي« إن »ه�ذا األمر مغاير تماما 
عن رغبة الش�ارع العراقي وساحات التظاهر 
الت�ي ن�ادت بحكوم�ة قوي�ة منس�جمة م�ع 

تطلعات الجماهري«.
القضي�ة  »ه�ذه  أن  الع�رداوي،  وأض�اف 
ومتعلقاته�ا وكذل�ك ترصف الحكوم�ة معها، 
تض�اف إىل النق�اط الس�وداء الت�ي ارتكبته�ا 
حكوم�ة الكاظمي منذ تش�كيلها«، محذرا من 

»تف�رده بالس�لطة بش�كل بعيد ع�ن مجلس 
)مجل�س  الترشيعي�ة  والس�لطة  ال�وزراء 

النواب(«.
ورأى أن الكاظم�ي يعي�ش يف دائ�رة »الغ�ش 
اإلعالم�ي« الت�ي كل همه�ا الوحيد ه�و بروز 
اسم الكاظمي كمسؤول عادي، وليس بصفته 
رئيس�ا للوزراء، الفتا إىل أن »عمل إدارة الدولة 
يتطلب رصانة عالية من قبل املعنين خصوصا 

رئيس الوزراء وفريقه التنفيذي«.

الغش اإلعالمي يتحكم باتجاهات الحكومة
»داء العظمة« يدفع الكاظمي إلى افتعال 

أزمات مع فريقه الوزاري 

وصف الناش�ط األيزي�دي عيىس س�عدو، حرك�ة رئيس مجلس 
ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي مع الطفلة األيزيدية التي جلس�ت 
ع�ى مقع�ده بع�د اس�تقباله مجموع�ة م�ن 
األيزيدي�ن، بانها حركة مخادعة، فيما أكد أن 
هذه الحركة جاءت إلثارة العواطف، مشرياً 
إىل أن الكاظمي ربما يريد بيع س�نجار إىل 

إقليم كردستان.
وق�ال س�عدو، يف ترصي�ح لرادي�و 
»العهد« وتابعته »املراقب العراقي« 
الطفل�ة  اس�تقبل  »الكاظم�ي  إن 
األيزيدي�ة بحركة مخادعة واجلس 
الطفلة االيزيدية عى كرس�يه وهذا 
اليشء فق�ط إلث�ارة العاطفة وهذا 

غري صحيح«.
وأض�اف أن »الكاظمي عليه أن يثبت أنه ليس فاس�داً 
وأنه رئيس وزراء لكل العراقين وأحدث تغيرياً بعد مجيئه«، 

مبيناً أنه »عليه أن يحقق الوعود التي اطلقها«.
وأوضح سعدو، أن »رئيس الوزراء ذهب اىل املوصل وسنجار التي 
تبعد عنه 100 كم لم يصل إليها، ولم يتجرأ ان يذهب، وربما يريد 

ان يبيع سنجار اىل االقليم«.

إذاعيترصيح
ناشط أيزيدي يصف حركة 

الكاظمي مع الطفلة االيزيدية 
بالمخادعة بهدف إثارة العواطف

تغريدة

الصحفي مازن الزيدي

 الرئي���س البروتكولي برهم 
صال���ح يق���ول انه مس���تعد 
اذا  لالنتخاب���ات  للدع���وة 
قدم���ت  #حكومة_الكاظمي 

الطلب.
- ه���ذا اعتراف بفش���ل 

الثنائي اعاله.
بالجه���ل  اعت���راف   -
بالدستور السيما المادة ٦٤.

- ماذا اذا لم يصوت البرلمان 
عل���ى الحّل؟ هل يس���تقيل 

التوأمان؟!

املراقب العراقي/ بغداد...
رج�ح مقرر مجل�س النواب، مختار املوس�وي، 
ام�س الثالثاء، اس�تئناف عقد جلس�ات الرملان 
مطلع الش�هر املقبل، فيما أش�ار إىل أنه كان من 

املفرتض عقدها قبل عطلة العيد.
وق�ال املوس�وي، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراقي« إن »جلسات الرملان كان من املفرتض 
عقده�ا قب�ل عطل�ة العي�د أو بعده مب�ارشة«، 
متوقع�اً »عودة الدوام يف مجلس النواب بدءاً من 
األول من أيلول«.وأضاف، أن »الكتل السياس�ية 
غري جاه�زة لالنتخابات املبكرة لحد االن بالرغم 
من تأييدها لها«، مبيناً أن »املوعد الذي يحتاجه 
الرملان إلكمال تجهيز قانون االنتخابات يحتاج 
ألس�بوعن أو 3 كح�د أق�ى، ولك�ن ملصلح�ة 
الكت�ل السياس�ية أن يتأخر أكث�ر لحن تحقيق 

مصالحهم الكتلوية«.

املراقب العراقي/ بغداد...
كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتالوي، امس 
الثالثاء، ع�ن ارادات خارجية ومعرق�الت أخرى تقف 
أم�ام تنفيذ االتفاق مع الصن، الفت�ا اىل أن العراق لن 

يتمك�ن من التقدم خطوة اىل األمام م�ا لم يتم تفعيل 
تل�ك االتفاقات.وق�ال الفت�الوي، يف ترصي�ح تابعت�ه 
»املراق�ب العراق�ي« إن »هن�اك إرادات خارجية تقف 
أم�ام العم�ل وتفعي�ل االتفاقية مع الجان�ب الصيني 

للنه�وض بالع�راق اقتصاديا«.وأض�اف أن »اتفاقي�ة 
الصن تجنب العراق رصف املبالغ الطائلة، كما حصل 
يف الكث�ري م�ن الدول الت�ي تعاقدت مع بك�ن لتطوير 
بناه�ا التحتي�ة ومش�اريعها«.وبن أن »الع�راق ل�ن 

يتمك�ن من التق�دم خطوة واحدة يف مج�ال الخدمات 
واالعمار والبنى التحتية يف حال بقاء املعرقالت وتدخل 
مختلف األط�راف يف االتفاقي�ات االقتصادية وخاصة 

االتفاق مع الصن«.

تحالف الفتح: تدخالت خارجية تعيق تنفيذ االتفاق مع الصين

املراقب العراقي/ سامراء...
اعلنت قيادة العمليات املش�رتكة، امس الثالثاء، ان طريان الجيش 
نف�ذ رضبة جوية اس�تهدفت مواقع لجماع�ات داعش االجرامية 
يف س�امراء جنوب تكري�ت مركز محافظة صالح الدين، اس�فرت 
ع�ن تدم�ري زورق ومعدات عس�كرية.وقال املتحدث باس�م قيادة 

العملي�ات املش�رتكة الل�واء تحس�ن الخفاجي، يف ترصي�ح تابعته 
»املراقب العراقي« إن »ط�ريان الجيش نفذ صباح امس رضبة 

جوي�ة ضد مضافات تواجدت فيها خاليا لتنظيم داعش يف 
س�امراء«، مؤكداً »عودة الطائرات إىل قواعدها ساملة بعد 

تنفيذ الربة«.

املراقب العراقي/ نينوى...
أعلن�ت وكالة االس�تخبارات يف وزارة الداخلية، ام�س الثالثاء، إلقاء القبض 
ع�ى )٤( متهمن وضبط عجالتهم املحملة بم�واد غذائية مخالفة لضوابط 
االسترياد بمناطق مختلفة من نينوى.وقالت الوكالة، يف بيان تلقت »املراقب 
العراقي« نس�خة من�ه، انه »اس�تنادا لتوجيهات الجه�ات األمنية املختصة 
لدع�م املنت�وج الوطني، وحماي�ة املس�تهلك يف القطاع الغذائ�ي، والزراعي، 
والصناع�ي، تمكنت مفارز وكالة االس�تخبارات يف محافظة نينوى التابعة 
ل�وزارة الداخلي�ة، إلقاء القبض ع�ى ٤  متهمن«.واضاف�ت، انه«تم ضبط 
العج�الت التي كانوا يس�تقلونها محمل�ة بمواد غذائية مس�توردة مخالفة 
لضوابط االس�ترياد والتصدير، وغري خاضعة للفحص والسيطرة وبكميات 

كبرية وتقدر ب5 آالف و800 كارتون من تلك املواد الغذائية«.

سامراء.. تدمري زورق ومعدات 
لداعش بضربة جوية لطريان الجيش 

االستخبارات تعتقل 4 متهمين وتضبط عجالت 
محملة بمواد غذائية مخالفة يف نينوى

االزمة النيابية تتوقع عودة الدوام الرسمي بنسبة ٥٠ % 

تربية كربالء تنهي استعداداتها الجراء
 االمتحانات التمهيدية للدراسة االعدادية

مقرر البرلمان يرجح استئناف 
الجلسات مطلع الشهر المقبل

املراقب العراقي/ بغداد...
توقع�ت خلي�ة االزمة النيابي�ة، االثنن، ع�ودة الدوام 
الرس�مي يف جمي�ع املؤسس�ات والدوائ�ر الحكومي�ة 
بنس�بة 50% وذل�ك ابتداًء من االس�بوع املقبل.وقال 
عض�و الخلية النائب عباس عليوي، يف ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »الحظ�ر الجزئ�ي سيس�تمر 
بع�د انتهاء عطل�ة عيد االضحى مع تقليص س�اعات 
الحظر«، الفتا اىل أن »الحظر سيتم رفعه بشكل كامل 
تدريجيا يف بغ�داد واملحافظات«.واض�اف عليوي، انه 
»م�ن املتوقع ان يتم ع�ودة الدوام الرس�مي يف جميع 
املؤسس�ات والدوائ�ر الحكومي�ة بنس�بة 50% بع�د 
انته�اء العطلة«، مبينا أن »االصابات بفريوس كورونا 
الزالت تشكل خطر كبري اال ان الحكومة متوجهة نحو 

تخفيف اجراءاتها املتعلقة بالحظر«.

املراقب العراقي/ كربالء...
أعلنت مديرية تربية كربالء، امس الثالثاء، عن 
انهاء اس�تعدادتها وتهيئة الظ�روف الصحية 
التمهيدي�ة  االمتحان�ات  الج�راء  والوقائي�ة 
للدراس�ة االعدادي�ة االح�د املقبل.وق�ال مدير 
الدعم�ي يف  تكلي�ف  املديري�ة  االمتحان�ات يف 

ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن »الكوادر 
الرتبوي�ة والفني�ة يف مديري�ة الرتبي�ة انه�ت 
االس�تعدادات القام�ة االمتحان�ات التمهيدية 
للمرحلة االعدادية بفروعها االدبي والتطبيقي 
واالحيائ�ي واملهني�ة الت�ي تنطلق ي�وم االحد 
املقبل بمش�اركة  1٤00«.واضاف الدعمي انه 

»تم تهيئة 18 مرك�زا امتحانيا، 7 منها للفرع 
االدب�ي و8 للفرعي التطبيق�ي واالحيائي، و3 

مراكز للف�رع املهني”، مؤك�دا ان “الطلبة 
اولية  لفحوص�ات  س�يخضعون 

لقاع�ات  دخوله�م  قب�ل 
االمتحانات«.

 االنتخابات المبكرة؛ عندما تموء 
الهررة في شهر شباط..!

 مش�اركة الجميع أمر حيوي يف هذه املرحلة من البناء الوطني، ليس بدواعي 
الحصول عى املكاس�ب السياس�ية، وإن كان هذا مرشوع�ا يف بعض جوانبه، 
ولك�ن لك�ي يك�ون للجميع دور فاع�ل وليس إط�ارا ديكوري�ا.. املرحلة التي 
يس�تثنى فيه�ا مك�ون من مكونات ش�عبنا؛ يمك�ن أن توصف بأنه�ا مرحلة 
عرجاء، ولذا توصل العقل النظيف إىل محصلة مؤداها: أن التعددية السياسية 
هي محور هام يف العملية الديمقراطية، ولذلك فإن الحكومة املقبلة، بعد إجراء 
االنتخابات املبكرة، يجب أن تش�ارك فيها جمي�ع املكونات، واملقصود بمفردة 
)جمي�ع( يف هذه املرحل�ة، ليس املكونات االجتماعية بل املكونات السياس�ية، 

ويذهب العقل مبارشة إىل األحزاب كإطار معرعن التكوين السيايس.
إذا اتفقن�ا أن هن�اك حزم�ة من األس�باب؛ أدت إىل تعقيد املش�هد الس�يايس، 
والوص�ول إىل الح�ال الراهن�ة الخارج�ة ع�ن املألوف..حي�ث ج�رى تميي�ع 
التعددية الحزبية والسياس�ية بش�كل عبثي، وتحولت السياسة إىل طموحات 
انتهازي�ة لفئ�ات تراهن ع�ى توظيف مس�تقبلنا، لخدم�ة أغراضه�ا الذاتية 
والفئوي�ة، وحي�ث جرى تكري�س العبث بالثواب�ت الوطنية ومنها الدس�تور، 
يف ظاه�رة خلط ل�ألوراق واس�تهتار فج، وحي�ث تراجع دور النخ�ب املنتجة 
لألف�كار؛ لصالح إنصاف املتعلمن، ما ولد ضعف املبادرة السياس�ية، وانغالق 
املتصدي�ن للعمل الس�يايس عى أنفس�هم، وحي�ث جرى عم�ل ممنهج لهدم 
القي�م الوطنية واألخالقية، لصالح الفاس�دين واملفس�دين، م�ا نتج انحطاط 
يف الخطاب الس�يايس وتهتك املمارسة السياس�ية!حيث ذلك كله جرى بسابق 

تصمي�م وإرصار؛ فتفاقم�ت ظاه�رة الرتحال 
الس�يايس بن األح�زاب والقوى السياس�ية، 
تلك الظاهرة الت�ي تمرس عليها االنتهازيون، 
دون تقيد ب�أي التزام فكري أو أيديولوجي أو 
أخالقي، وخالل ه�ذا كله لم يتم التجاوب مع 
رغائب املواطنن، ورسع�ان ما جرى التنصل 
م�ن الوع�ود الت�ي قطع�ت له�م يف الحمالت 
االنتخابي�ة، ورافق ذلك عدم احرتام الساس�ة 
ملس�ؤولياتهم، يف املؤسس�ات الحكومية التي 
يعملون فيها حيث حولوها إىل بساتن خاصة 

قطافها لألهل واألحباب وحس�ب!أصبح العبث 
م�ن الس�مات املمي�زة للعمل الس�يايس يف العراق، بس�بب ما تراك�م منذ عدة 
س�نوات من عمليات سياس�ية خارج نطاق املألوف، وع�ى الرغم من التغيري 
الحاص�ل يف الخطابات الرس�مية خالل الس�نوات األخرية، ف�إن العاهات التي 
أصيب بها املجتمع الس�يايس، أصبحت مزمنة ومستعصية عى العالج. وكلما 
حلت مواعيد اس�تحقاقات سياس�ية، ترز بشكل أكثر وضوحا مظاهر العبث 
الس�يايس، حيث يطغى اله�دف الكمي عى األحزاب السياس�ية.إذا أردنا أن ال 
نطل�ق كلمة حزب جزافا عى أي ش�لة أو مجموعة، لنتش�به بالدول املتطورة 
سياس�ياً، ونقول إن مثلنا مثلهم كدولة راقية لها أحزاب سياس�ية عريقة، أو 
نتجاهل املضمون ونتمسك بالقشور؛ ونسمي الطوائف أو الجماعات الفارغة 
م�ن محتوى، أو املرتبطة بش�خص حزب�ا، فإن ذلك س�يقودنا إىل خطأ فادح، 

ونكون أخطأنا و سمينا األشياء بغري مسمياتها.
عندم�ا نطل�ق بجهل تعري�ف أو كلمة حزب ع�ى عدد من الذي�ن فاتهم قطار 
التعلي�م والوعي، فتتبع ش�خص ما، باإلضافة إيل فئ�ة قليلة من املتعلمن من 
نفس أرسته أو من نس�بائه، أو م�ن انتهازين لهم مصال�ح معه، ويظهرون 
كواجه�ة أنيق�ة ومتعلم�ة وله�ا ىف املقابل الج�اه واملناص�ب الراق�ة عندما 

يستولون عى السلطة فهذا هو عن الخطأ .
كالم قب�ل الس�الم: كي�ف يمك�ن أن نس�مي تش�كالت تظه�ر وتختف�ي إبان 
االنتخاب�ات فق�ط، باألحزاب وه�م ليس له�م أي برنامج وطن�ي مكتوب، أو 

يتوفرون عى نهج أو خطة سياسية اقتصادية لتطوير الوطن ؟
املش�هد القادم خ�الل االنتخابات املبك�رة أو األبكر.. الفرق..! س�يكون عرس 

واوية، أو ضباع البزازين يف شهر شباط، الهر والهرة يموءان...سالم

قاسم العجرش 

ألواح طينية

ين
ألم

ط ا
شري

ال

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت لجنة امل�رأة واألرسة والطفولة النيابية، امس 
الثالثاء، تصويت مجلس الوزراء عى مرشوع قانون 
الحماية من العنف األرسي، داعية لإلرساع بإرس�اله 
اىل مجل�س النواب وبحملة تضامني�ة لدعم لتمريره 
والتصوي�ت عليه.وتقدم�ت اللجن�ة يف بي�ان تلق�ت 
»املراقب العراقي« نس�خة منه »بالشكر والتقدير إىل 
مجلس ال�وزراء واألمانة العامة في�ه عى التصويت 
عى مس�ودة م�رشوع قان�ون الحماية م�ن العنف 
األرسي خالل جلس�ة مجل�س الوزراء الي�وم والذي 
يأتي يف وقت مهم وحس�اس وخط�ري يف ظل االزدياد 
املضط�رب واملخي�ف يف ح�االت العنف 
األرسي بس�بب الظ�روف الت�ي 
تمر بها البالد عموما والعوائل 
بس�بب  خصوص�ا  العراقي�ة 
جائحة كورون�ا وتأثريها عى 

االقتصادي�ة  األوض�اع 
ل�ألرسة  واالجتماعي�ة 

العراقية«.

مجلس الوزراء يصوت 
على مشروع قانون 

العنف األسري
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االربعاء 5 آب  2020 العدد 2389 السنة العاشرة

أعلن�ت الهيئة العامة للجم�ارك ، إعادة إصدار معمل اس�فلت مخالف 
لرشوط االسترياد يف مركز جمرك ام قرص الشمايل.

وقال�ت الهيئة يف بيان ، إن »مركز جمرك أم قرص الش�مايل أعاد إصدار 
معمل اس�فلت مس�تعمل إىل دولة قطر مكون من 33 طرداً بوزن 236 
طن�اً، مخال�ف لرشوط وتعليمات االس�ترياد«، مضيفًة أن�ه »تم اتخاذ 
اإلج�راءات القانوني�ة بحقه وحس�ب قان�ون الكمارك رقم 23 لس�نة 
1984 املعدل«.وتابع�ت الهيئ�ة، أن »كوادرها تعمل وبش�كل متواصل 
يف ظ�ل هذه الظروف الصعبة ورغم تزايد ع�دد اإلصابات، اال أن العمل 
مس�تمر يف جميع املنافذ الحدودية ودون توقف م�ن أجل خدمة البالد 
وتس�هيل دخول كافة املستلزمات الطبية والعالجية ومنع دخول املواد 

املخالفة و املمنوعة والتي تمس حياة املواطنني«.

وس�ط   ، النف�ط،  أس�عار  تراجع�ت 
بواع�ث قلق م�ن أن موجة جديدة من 
إصاب�ات كورون�ا يف أنح�اء العالم قد 
تنال من تحس�ن يف الطلب عىل الوقود 
وس�ط إغالقات ش�املة أشد رصامة.

للخ�ام  اآلجل�ة  العق�ود  وانخفض�ت 
األمريكي “غرب تكس�اس الوس�يط” 
بواقع أربعة س�نتات إىل 40.97 دوالر 
للربمي�ل، يف ح�ني نزل�ت عق�ود خام 

“برن�ت ” بواق�ع 11 س�نتا لتس�جل 
44.04 دوالر للربميل.ويأت�ي الرتاجع 
بعد أن صعد غرب تكساس 1.8 باملئة 
وبرن�ت 1.5 باملئة أمس االثنني بفضل 
بيان�ات أفضل م�ن املتوقع للنش�اط 
الصناعي يف آس�يا وأوروب�ا والواليات 
املتح�دة أظهرت خ�روج املصانع من 
لجائح�ة  املبك�رة  التداعي�ات  أس�وأ 

فريوس كورونا.

الجمارك: إعادة إصدار معمل اسفلت 
إلى قطر مخالف لشروط االستيراد

النفط يتراجع مجددا بسبب كورونا

اك�دت نقي�ب املحامني الس�ابق اح�الم الالم�ي ان  الحكومة 
بحاج�ة ملراجعة االتفافيات الس�ابقة مع تركيا بش�ان املياه 
قب�ل الطل�ب منه�ا عق�د  اتفاقي�ة جديدة.وقال�ت , ان هناك 
اتفاقي�ة عقدت يف عه�د رئيس الوزراء االس�بق نوري املالكي 
بش�ان حصة الع�راق من املي�اه ودخل�ت حيز التنفي�ذ بعهد 
رئيس الوزراء االس�بق حيدر العبادي. واضافت الالمي ان عىل 
الحكومة الحالية مراجعة االتفاقية السابقة قبل ان تتخذ اي 
اجراء بشان اتفاقية جديدة خاصة وان البدء بملء سد اليسو 
ت�م وفق ه�ذه االتفاقية .وش�ددت عىل اهمي�ة ضمان حصة 
الع�راق املائية وعدم ربطه�ا باي تداعيات سياس�ية تمر بها 

العالقات بني العراق  وتركيا وايران .

الالمي : الحكومة بحاجة لمراجعة 
االتفاقيات السابقة مع تركيا

البنك الدولي: العراق بين اربع دول اكثر حرقا للغاز عالميا

أص�درت وزارة النف�ط ، بيان�اً بش�أن خف�ض 
االنتاج وفق اتفاق اوبك +.

وذك�رت ال�وزارة يف بيان إنها “ت�ود ومن خالل 
رشك�ة تس�ويق النف�ط ان تؤك�د م�رة اخرى 
حرصه�ا الع�ايل لتحقيق م�ا نص علي�ه اتفاق 
دول اوب�ك وال�دول املؤتلف�ة معه�ا فبع�د ان 
اثبت�ت ذلك من خ�الل تذليل التحدي�ات الكبرية 
وتحقي�ق االرتف�اع التدريج�ي لنس�بة الت�زام 
العراق بتخفيض انتاجه النفطي من شهر ايار 
امل�ايض م�رورا بالتزامنا العايل لش�هر حزيران 
ع�ادت لتس�جل تخفيض اض�ايف واضح بحجم 

الصادرات النفطية خاصة من املرافئ الجنوبية 
خالل شهر تموز لريتفع االلتزام حتى بتعويض 
الزي�ادة باالنت�اج عن م�ا تم االتف�اق عليه من 

تخفيض لشهري ايار وحزيران املاضيني”.
واضافت: “تود وزارة النفط االتحادية العراقية 
هن�ا ان تعل�ن ع�ن اتخاذه�ا كافة االج�راءات 
لتحقي�ق نس�ب الت�زام عالية وف�ق اتفاق دول 
اوبك وخارجها خالل الشهر الحايل والفرتة التي 
تليها لضمان تحقيق التوازن من جديد للسوق 
النفطية العاملية ملا يخدم املنتجني واملستهلكني 

عىل حد سواء”.

 اعل�ن البنك ال�دويل، عن اربع 
بل�دان األكثر حرق�ا للغاز من 
بینھ�ا الع�راق، مبین�ا ان ھذه 
البل�دان تحرق ما نس�بته 45 

%من الغاز املحروق عاملیا.
وقال البنك يف تقرير ان »البلدان األربع 
األوىل الت�ي م�ا زالت تح�رق الغاز ھي 
املتحدة،  روس�یا، والعراق، والوالي�ات 
انھ�ا تمث�ل 45 %م�ن  وإيران،مبین�ة 

جمی�ع عملی�ات ح�رق الغ�از عاملی�ا لثالث 
سنوات متتالیة 2019-2017.

واض�اف انه »يج�ري حرق الغ�از، أي حرق 
الغاز الطبیع�ي املرتبط باس�تخراج النفط، 
أِو  التنظیمی�ة  أو  التقنی�ة  القی�ود  بس�بب 
االقتصادية أو بس�ببھا كلھا«، مشیرة اىل ان 
»ذل�ك يؤّدي إىل إطالق أكث�ر من 400 ملیون 
ط�ن م�ن مكاف�ئ انبعاث�ات ثان�ي ِف آثارا 
ضارة بالبیئة من جراء انبعاثات غاز املیثان 

غیر أكس�ید الكربون كل ع�ام، وتبديد مورد 
ثمین، إضافة إىل أن�ه يخاّلملحرتق والكربون 

األسود«.
وبین ان »التقديرات تشیر من بیانات األقمار 
الصناعی�ة إىل أن ح�رق الغاز عىل مس�توى 
العامل�ي ارتفع إىل مس�تويات غیرمس�بوقة 
منذ أكثر م�ن عقد، حیث بلغ�ت 150 ملیار 
مرت مكع�ب، أي ما يعادل إجمايل اس�تھالك 

الغاز السنوي يف أفريقیا جنوب الصحراء«.

من�ار  االقتص�ادي  الخبی�ر  كش�ف   
العبیدي، عن دراس�ة اجراھا صندوق 
النق�د العرب�ي ع�ام 2019 ،يف مج�ال 
م�ؤرش فعالیة الحكوم�ات العربیة يف 

االمور االقتصادية.
وق�ال العبی�دي : احتل 
العراق املرك�ز 14 من 

اص�ل 18 دول�ة 
بی�ة  عر

تم�ت 

علیھا الدراس�ة يف مجال مؤرشفعالیة 
الحكومات يف االمور االقتصادية.

وحس�ب الدراس�ة فقد احت�ل العراق 
مق�دار  يف  االخی�ر  القب�ل  املرك�ز 
يف  القان�ون  س�یادة 
االم�ور  مج�ال 
االقتصادي�ة، 

بعام�ل بل�غ 6.1،واملركز 14 
االداري  الفس�اد  مج�ال  يف 

بعامل بلغ 3433.1 ،اما عىل مس�توى 
مقدار فعالیة الحكومة فحصل العراق 

ع�ىل املرك�ز 14 وبع�������ام�ل بلغ 
.2465.1

الث�الث،  العربی�ة  ال�دول  واحتل�ت 
االمارات وقطر وعمان املراكز االوىل يف 

التصنیف.
ويعد ھ�ذا التقري�ر س�نويا بالتعاون 
مق�دار  الظھ�ار  ال�دويل  البن�ك  م�ع 
مجموع�ة م�ؤرشات، لقی�اس مقدار 
العربیة  االقتص�ادات  بین  التنافس�یة 
ومعرفة نقاط القوة والضعف يف كافة 
االقتصادي�ات وتأثیرھ�ا ع�ىل الواقع 

العام للبلد.
مجموع�ة  ع�ىل  الدراس�ة  وتعتم�د 
لواق�ع  واس�تقراءات  اس�تبیانات 
الس�وق للخ������روج بادق النتائج 

والتحلیالت. 

وزارة النفط تؤكد حرصها على تطبيق قرارات اوبك

بغداد تحتل المركز 14 من اصل 18 دولة عربية في مجال فعالية الحكومات االقتصادية

أعلنت وزارة الكهرباء ، عن استرياد 650 ميكاواط 
لرفع س�اعات التجهيز، مؤكدة أنها ستعرب األزمة 

خالل األيام املقبلة.
وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد 
موىس العب�ادي ، إن “الوزارة ذهبت باتجاه رشكة 
“كارل” الس�ترياد طاق�ة م�ا يق�ارب 450 مي�كا 
واط، عىل أن تدف�ع هذه الطاقة من خالل خطوط 
خورمال�ة – كرك�وك ،وم�ن ث�م تذه�ب إىل بغداد 

ومحافظات الفرات األوسط”.
وأض�اف العبادي، أن “اس�ترياد  طاق�ة 200 ميكا 
واط م�ن الجانب الرتكي تدف�ع من خالل خطوط 

سلوبي – فايدا – محطة سد املوصل لترصيفها إىل 
املحافظات الشمالية”، مبيناً أنه “ما زال التباحث 

مستمراً لربط الطاقة مع الجانب الرتكي”.
وأوضح أن”هنالك عدة عوامل أثرت بشكل مبارش 
يف تراج�ع تجهيز الطاقة الكهربائي�ة يف مقدمتها 
ارتف�اع درج�ات الح�رارة التي أث�رت يف محطات 
التولي�د”، الفتاً إىل أن “انخف�اض درجات الحرارة 
أس�هم يف ارتف�اع االنت�اج يف الوح�دات التوليدية ، 
فض�اًل عن تمك�ن مالكاتن�ا من إدخ�ال محطات 
توليدية جديدية، واستطعنا النهوض باإلنتاج  18 

ألفاً و600 بعد أن تراجع إىل 16 ألفاً و250”.

الكهرباء تستورد ٦50 ميكاواط وتؤكد: سنعبر األزمة خالل أيام

االقت�صادي
النزاهة تضبط عقدين تسبَّبا بهدر ماليين الدوالرات في البصرة

لمنــع تحقيــق االكتفــاء الـذاتي .. أياٍد خفية 
تقضي على أسمــاك هــور الـدلمج  

استهداف ممنهج لـ »سلة« العراق الغذائية 

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
يعد األمن الغذائي من أهم القضايا االسرتاتيجية التي 
تؤثر عىل أم�ن واس�تقرار البلد اقتصادياً وسياس�ياً 
واجتماعياً, والعراق يعاني منذ س�نوات  من الوصول 
إىل الحد األدنى من تحقيق األمن الغذائي بس�بب سوء 
األداء الحكومي وانتش�ار الفساد, فضال عن مافيات 
الفساد املرتبطة باألحزاب السياسية والتي تقف ضد 
املنت�ج الوطن�ي أو أي محاولة إحي�اء كل ما له صلة 
بذل�ك. إال أن تل�ك املحاوالت كثرياً ما تفش�ل، وتحقق 
خ�الل العام�ني املاضي�ني نوع م�ن االكتف�اء الذاتي 
يف ع�دد كب�ري من املحاصي�ل الزراعية وكذل�ك الثروة 

الحيوانية والسمكية.
اليوم يعاد مسلس�ل اس�تهداف الثروة السمكية الذي 
تكرر يف الس�نوات املاضية، حيث أعلنت لجنة الزراعة 
واملي�اه واأله�وار النيابي�ة ، أن هناك نفوق�ا جماعيا 
لألس�ماك ج�راء م�واد س�امة ألقاه�ا مجهولون يف 
محافظة الديوانية جنوب�ي العراق، متهمة »أجندات 
خبيث�ة« تعم�ل عىل ع�دم وص�ول الع�راق لالكتفاء 

الذاتي.
وزارة الزراع�ة الت�ي ب�دت يف أضع�ف صورها لتربير 
نف�وق األس�ماك , حي�ث أك�دت أن الكارث�ة يف هور 
الدمل�ج تعود للصيد الجائر واس�تخدام الس�موم بعد 
أخذ عينات من األس�ماك النافق�ة واملياه, هذا التربير 

الفاشل جوبه بسخرية شعبية وبرملانية.
قانوني�ون أك�دوا أنه ال يمكن أن تك�ون هذه الجرائم 
املتكررة بفعل مخلوقات من الفضاء والبد من كشف 
الفاعل�ني ,ألن الوض�ع يف الع�راق ال يتحمل مصائب 
فوق ما هو موج�ود وهناك عقوبات قانونية أدرجت 
يف الدستور العراقي بشأن مرتكبي تلك الجرائم يجب 

أن تفعل وأن يمثلوا أمام القضاء .
مختص�ون أش�اروا إىل أن ,هن�اك جهات سياس�ية 
لها ارتباط�ات خارجية هي وراء اس�تهداف املنتج 

الوطن�ي , فه�م يس�عون إىل إبق�اء الع�راق دول�ة 
استهالكية وغري منتجة من أجل منافعهم الخاصة 
مافي�ات  م�ع  بعالق�ات  يرتبط�ون  فمعظمه�م   ,
خارجي�ة تس�عى إلبقاء عملية االس�ترياد مفتوحة 
وإبقاء الهدر املايل جراء ذلك يف ظل ضعف اإلجراءات 
الحكومية لتعقب املجرمني.ويقول املختص بالشأن 
االقتصادي جاس�م الطائي يف اتص�ال مع ) املراقب 

العراقي(: إن تكرار  تدمري الثروة الس�مكية 
بهذه الطريقة تم بفعل فاعل وباس�تخدام 
م�واد كيمياوية، فهناك أي�اٍد خفية تحاول 

استهداف االقتصاد العراقي املتمثل بالثروة 
الس�مكية التي حق�ق فيها تقدًم�ا ملحوًظا, 

فاملؤامرة تس�تهدف املزارع واملستثمر العراقي 
من قب�ل حيت�ان الفس�اد الذي�ن يعتاش�ون عىل 

االس�ترياد وه�م مدعوم�ون م�ن قبل ش�خصيات 
سياس�ية نافذة ويتقاضون عم�والت مقابل ذلك , 
وليس من الس�هل التنازل عن مكتس�باتهم .وتابع 

الطائ�ي: أن تربيرات وزارة الزراعة لهذه الجرائم 
اليرتق�ي وحج�م مس�ؤوليتها يف الحفاظ عىل 

الربملاني�ة  فاللج�ان   , الس�مكية  الث�روة 
املختص�ة أك�دت بع�د فحص الس�مك 

املنف�وق بأنها بفعل فاع�ل , ووزارة 
الصح�ة الت�ي تجام�ل عىل حس�اب 
األمن الغذائي للمواطن تؤكد أنه من 
الصي�د الجائر , علم�ا أن هور الدملج 

إىل مس�تثمر وهن�اك  إحالت�ه  تم�ت 
أمني�ة تمن�ع  إج�راءات 

الصي�د الجائر .من جهته أك�د الخبري القانوني عيل 
التميمي يف ترصيح ل�� )املراقب العراقي(: أن »قتل 
األس�ماك بهذه الطريقة يعد تخريبا اقتصاديا فهي 
ظاه�رة تك�ررت يف محافظات مختلفة ولس�نوات 
الفاعل�ني أو  متك�ررة دون أن يت�م اإلع�الن ع�ن 
يف  العراق�ي  العقوب�ات  قان�ون  أن  الجناة..رغ�م 
امل�ادة 482 عاقب بالحبس والغرام�ة أو بإحداهما 
عىل ه�ذه الجريم�ة التي يس�تخدم فيها الس�م أو 
املتفج�رات ».وتابع التميمي :  »قانون تنظيم صيد 
األحياء املائية  وحمايتها رقم  48 لسنة 1976 فقد 
منع يف امل�ادة 1 منه طرق اإلبادة يف صيد األس�ماك 
باس�تخدام املتفج�رات أو الس�موم ..وعاق�ب هذا 
القان�ون يف امل�ادة 28 منه بالحبس تس�ع س�نوات 
أوالغرام�ة  أو كليهم�ا ع�ىل ه�ذه الجرائ�م وعاقب 
القانون 10 لس�نة 1981  ال�ذي عدل قانون تنظيم 
صي�د األحي�اء املائية رقم 48 لس�نة 1976  
وجعل العقوب�ة الواردة يف امل�ادة 28 منه 
هي  بالس�جن  3 س�نوات إىل  7 س�نوات 
عىل استخدام املتفجرات والسموم يف صيد 

األس�ماك والتي تودي إىل إبادتها«..

نيكي يغلق عند ذروة 
أسبوع بعد صعود األسهم 

األمريكية وهبوط الين
أغلق�ت األس�هم اليابانية مرتفع�ة ،  يف ظل تعزز 
معنويات املس�تثمرين بعد موجة صعود لألسواق 
األمريكي�ة بقي�ادة رشكات التكنولوجي�ا الليل�ة 
املاضية، يف حني اس�تفاد املص�درون من تراجع يف 
قيمة الني.وارتفع املؤرش نيكي القيايس 1.7 باملئة 
إىل 22573.66 نقطة، أعىل إقفال له منذ 28 يوليو 
تموز، يف حني قفز املؤرش توبكس األوس�ع نطاقا 

2.14 باملئة مسجال 1555.26 نقطة.
وصع�دت جمي�ع م�ؤرشات القطاع�ات الثالث�ة 
أس�هم  تقوده�ا  طوكي�و،  ببورص�ة  والثالث�ني 
ال�رشكات املرتبط�ة بال�دورة االقتصادي�ة مث�ل 

رشكات الطريان والنقل الربي والشحن البحري.
كانت األسهم األمريكية صعدت خالل الليل بفضل 
بيانات قوية للنش�اط الصناعي بالواليات املتحدة 
ومكاس�ب يف أس�هم ال�رشكات املرتبط�ة بقطاع 
التكنولوجي�ا مما عزز الش�هية للمخاطرة، ليبلغ 

ناسداك مستوى إغالق قياسيا مرتفعا.
كان مؤرش أوضح نمو النش�اط الصناعي 
بالوالي�ات املتح�دة يف يوليو تموز 
بأرسع وت�رية فيم�ا يربو عىل 
عام.وتدعم�ت أس�هم صناع 
الس�يارات الذي�ن تعتم�د 
أعماله�م ع�ىل التصدي�ر 
إذ  ال�ني،  بفض�ل تراج�ع 
أربع�ة  ذروة  ع�ن  ابتع�د 
بلغها  التي  أش�هر ونصف 
أم�ام  امل�ايض  األس�بوع 
مازدا  أس�هم  الدوالر.وصع�دت 
موت�ور 10.59 باملئ�ة وميتس�وبييش 
موتور 7.18 باملئة ونيسان موتور 6.61 باملئة.

وارتفع سوزوكي موتور 7.67 باملئة بفضل أرباح 
فاقت التوقعات.

اس�تقر الذهب قرب مس�تويات قياسية مرتفعة 
مع استمرار املخاوف بشأن التداعيات االقتصادية 
العاملية لزي�ادة حاالت اإلصابة بمرض كوفيد-19 
وهو ما طغى عىل تأثري زيادة يف الشهية للمخاطرة 

بفعل بيانات إيجابية لالقتصاد األمريكي.
عن�د  الفوري�ة  املعام�الت  يف  الذه�ب  اس�تقر  و 
يفصل�ه  )األونص�ة(،  لألوقي�ة  دوالر   1976.19
8.47 دوالر عن أعىل مس�توياته عىل اإلطالق الذي 
بلغه يف الجلسة الس�ابقة. وصعدت عقود الذهب 

األمريكية اآلجلة 0.4 باملئة إىل 1993.20 دوالر.
وق�ال إدوارد ماي�ر، املحل�ل ل�دى إي.دي ان�د اف 
مان كابيتال ماركتس، ”مش�كلة فريوس كورونا 
س�تالزمنا لبعض الوقت. يب�دو أن االقتصادات يف 
أنحاء العالم ستكون هشة للغاية ولفرتة ممتدة.

والتيس�ري  للتحفي�ز  )االقتص�ادات(  ”س�تحتاج 
المتص�اص  الفائ�دة  أس�عار  وخف�ض  النق�دي 

الصدمات. وكل ذلك سيفيد الذهب.“
اتخ�ذت البنوك املركزية يف أنح�اء العالم مجموعة 
م�ن إجراءات التحفي�ز وخفضت أس�عار الفائدة 
للتخفي�ف م�ن ال�رر االقتص�ادي الناج�م عن 
الجائح�ة مما دف�ع الذهب للصع�ود أكثر من 30 
باملئة منذ بداية العام حيث ُينظر للمعدن النفيس 
كأداة تح�وط م�ن التضخ�م ومخ�اوف تراج�ع 
قيم�ة العملة.لك�ن ش�هية املس�تثمرين لألصول 
عالية املخاطر زادت بع�د بيانات قوية لقطاعات 
الصناعات التحويلية يف الواليات املتحدة ومكاسب 
ألس�هم رشكات التكنولوجيا مما حد من مكاسب 
األخ�رى،  النفيس�ة  للمع�ادن  الذهب.وبالنس�بة 
صعدت الفضة 0.4 باملئة إىل 24.34 دوالر لألوقية، 
دوالر   921.26 إىل  باملئ�ة   0.5 البالت�ني  وارتف�ع 
لألوقي�ة، وزاد البالدي�وم 0.8 باملئ�ة إىل 2100.73 

دوالر لألوقية.

الذهب مستقر قرب 
ذروة قياسية مع استمرار 
المخاوف بشأن الفيروس

ارقام واقتصاد

الف برميل واردات 
األردن من نفط العراق 

خالل شهر تموز 
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تنفيذاً لوصّية جّدهم!

آل سعود يسلكون طريق »دعم الفرقاء« 
لتقسيم اليمن

المراقب العراقي/ متابعة...
وثائٌق عالية الخطورة وش�ديدة الرسّية 
تلك الت�ي تمّكنت قناة الجزيرة القطرية 
من الحص�ول عليه�ا، وبُمجملها أكدت 
ث�ورة  ينتظ�رون  كان�وا  س�عود  آل  أّن 
اليمني�ن ليتدخلوا يف ذلك البلد املُس�الم، 
حيث أّكدت أن إس�راتيجية آل سعود يف 
اليمن كانت تقوم وبش�كٍل أس�ايس عىل 
تفكيك هذا البلد عرب دعم كافة األطراف 
املُتنازع�ة والس�يما تل�ك الت�ي ُتق�ارع 
حكومة هادي، كبعض القبائل واملجلس 
االنتق�ايل الجنوبي، وذل�ك لضمان بقاء 
تل�ك الكيانات قوة ضاغط�ة وذات نفوذ 
ت�وازي يف قّوتها ق�وة ونف�وذ الحكومة 

اليمنية التي شّكلتها الّرياض نفسها.
الخّط�ة الش�يطانية الت�ي انتهجه�ا آل 
س�عود يف اليمن ش�اركهم فيه�ا وعمل 
ع�ىل تنفيذه�ا معه�م عيال زاي�د، وهو 
يدح�ض فرضّي�ة وج�ود  ال�ذي  األم�ر 
أجندات مختلفة بن الحليفن يف اليمن، 
ومخطٌئ كل الخطأ من يظنُّ أن اإلمارات 
وم�ن خالل دعمه�ا للمجل�س الجنوبي 
االنتق�ايل عمل�ت بش�كٍل منف�رد عن آل 
س�عود، وكما ذكرنا وكما أثبتت الوثائق 
أّن دع�م وتقوية اليمني�ن ضّد بعضهم 
إسراتيجية مشركة للجانبن، وهو ما 

أثبتته التطورات األخرية يف اليمن.
وقف�ت  العرب�ي  الربي�ع  بداي�ة  وُمن�ذ 
الّري�اض ض�ّد ه�ذا الربي�ع، وجميعن�ا 
ش�هدنا اختي�ار الرئي�س التون�ي زين 
العابدي�ن ب�ن عيل الس�عودية كملجأ له 
بعد هروبه من تونس، ويف مرص لم يكن 
الح�ال أفضل مم�ا هو يف تون�س؛ وعىل 
الرّغم من محاولة الرئيس الراحل محمد 
ُمريس التودد آلل س�عود؛ غري أّنه ش�هد 
وباألم�وال الس�عودية انقالباً عس�كريا 
أطاح به عىل يد وزير دفاعه عبد الفتاح 
الس�يي، وجميعن�ا الي�وم ن�رى الدعم 
السعودي غري املحدود للحكم العسكري 

الذي يحلم لواُئه خليفة حفر.
أما يف اليم�ن؛ تعجب الجميع من وقوف 
السعودية ظاهراً موقف املؤيد للمطالب 
الش�عبّية، وهو أمٌر اس�تهجنه الجميع 
م�ن آل س�عود، لك�ن كان وراء األكم�ة 
ما ورائها، فُحك�م الرئيس عيل عبد الله 
صال�ح وع�ىل س�وئه كان يحفظ وحدة 
اليم�ن، وه�و األم�ر ال�ذي ال ُيحّب�ذه آل 

سعود.
وعملت السعودية عىل اإلطاحة بعيل عبد 
الل�ه صالح وهو الرئيس الرشعي لليمن 
واملُع�رف به دولي�ًا، لكن وبق�درِة قادر 
وبع�د اإلطاحة ب�ه؛ قامت وع�ن طريق 
أذرعه�ا هناك بتنصيب عبد ربه منصور 

هادي كرئيٍس لليمن، لتحمل بعدها لواء 
الدفاع عن الرشعّية، التي عملت س�ابقاً 
عىل إس�قاطها، والهدف من ذلك إدخال 
اليمن يف أتون الرّصاعات الداخلية، لتبدأ 
بعدها وكما أثبتت الوثائق املرُّسبة بدعٍم 
طرف عىل حس�اِب آخر، ودعم الش�مال 
ض�د الجن�وب، والجن�وب ضّد الش�مال 
والقبائ�ل ضّد بعضها، وه�و األمر الذي 
لن ينتهي كما تعلم الّرياض قبل تقسيم 
اليمن، ليس إىل شمايل وجنوبي كما كان 
قب�ل الع�ام 1990، بل ش�مايل وجنوبي 

ورشقي وغربي.
وأكث�ر من ذلك؛ فإّن خمُس س�نواٍت من 
الح�رب أثبت�ت أن آل س�عود ومن خالل 

تواجده�م يف اليم�ن ل�م يك�ن ال إلعادة 
وهدفه�م  يحزن�ون،  ه�م  وال  رشعّي�ة 
األس�ايس لم يخرج عن تقس�يم اليمن، 
لكن الس�ؤال الذي يربز هنا؛ ملاذا ُتشارك 

اإلم�ارات يف ه�ذه الجريم�ة؟
ويف اإلجاب�ة عن ه�ذا التس�اؤل ُيمكننا 
س�تجنيها  الت�ي  الفائ�دة  ك�م  تص�ّور 
اإلم�ارات م�ن تقس�يم اليم�ن، فبح�ال 
تمّكن�وا م�ن تقس�يم ؛ س�تكون حصة 
اإلمارات من هذه املشاركة هي السيطرة 
األهمي�ة  ذو  اليمن�ي  األرخبي�ل  ع�ىل 
االس�راتيجية الكبرية، واملُتمثل بجزيرة 
س�قطرى وبقّي�ة الجزر القريب�ة منها، 
وهو ما س�يمنح اإلمارات السيطرة عىل 

مداخل البحر األحمر الجنوبّية، وبالطبع 
ف�إّن ضام�ن بقاء اإلم�ارات ُمس�يطرًة 
عىل هذا املع�رب البحري اله�ام هو بقاء 
اليمن يف حالة حرب داخلية أو يف أحسن 

األحوال ٌمسماً إىل دويالت ُمتناحرة.
ويف النهاي�ة؛ فإنّن�ا وبمراجع�ة رسيعة 
للتاري�خ الحديث لليمن، نرى جلّياً أن آل 
س�عود وقفوا وبقّوٍة ضد توحيد اليمن، 
فمصالح آل س�عود وكما يعتقدون هي 
بق�اء اليم�ن ُمقّس�ماً هّش�اً وبالنتيجة 
فق�رياً، وبغري هذه الحالة لن يس�تطيع 
تنفي�ذ  أو  علي�ه  الس�يطرة  س�عود  آل 
أجنداتهم، وب�األدقِّ تنفيذ وصّية جدهم 

بإبقاء اليمن مذلوالً ليبقوا هم أعزاء!.

د، ولم تكشف ِسّرًا ال يعلمه أحد، فالجميع يعلم أّن آل سعود لم تثر  د إاّل الُمؤكَّ وثائق جديدة كشفتها قناة الجزيرة القطرية؛ لم ُتؤكِّ
ثائرتهم في اليمن ال من أجل شرعّية ال يستّحقها هادي أصاًل، وال من أجل ُمحاربة أنصار اهلل الذين لم يقتربوا من حدود المملكة، 

وال حتى من أجل محاربُة إرهاٍب هي نفسها زرعته هناك، هدُف آل سعود كان واضحًا منذ البداية، وهو تنفيٌذ لوصّيٍة قديمة لجدهم 
تؤكد أّن »عّزهم في ذلِّ اليمنيين، وذلّهم في عز اليمنيين«، وعلى هذا األساس أعّدوا الُعّدة وحشدوا األحزاب واشتروا الُمرتزقة 

لتكون حرب إبادٍة ال هوادة فيها، حرٌب ال ُتبِق وال تذر، وتذهب باليمن السعيد إلى دماٍر لم يشهده في تاريخه.

المراقب العراقي/ متابعة...
قالت حركة املقاومة الشعبية يف فلسطن، الثالثاء، إن الرصاع 

ضد االحتالل الصهيوني يميض عىل الصعد كافة وأهمها 
األمني.

وذكرت الحركة يف ترصيح لها، أن “اإلنجاز املهم املتجدد 
للمقاومة الفلسطينية وآخرها ما نرشته رسايا القدس شكل 
رضبة جديدة يف عمق أجهزة األمن واالستخبارات الصهيونية 

التي لم يعد لها مجاالً للعمل بحرية ضد املقاومة والشعب 
الفلسطيني خاصة بغزة كما يف السابق”.

وأضافت الحركة أن “املقاومة اليوم أصبحت تمتلك جيشاً من 
املجاهدين ذات القدرات امليدانية واألمنية والتكنولوجية التي 

تستطيع دوماً تحقيق محطات انتصار يف كل ميدان”.
وكشف الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي مساء 

االثنن، عن عملية استخباراتية نفذها جهازها األمني ضد 
مخابرات االحتالل استمرت نحو أربع سنوات.

المراقب العراقي/ متابعة...
طلبت النيابة العامة يف مانهاتن بنيويورك، من القايض االتحادي 

رفض الدعوى التي رفعها الرئيس األمريكي دونالد ترامب للطعن يف 
أمر االستدعاء لسجالته املالية، مؤكدين أن تحقيقاتهم تمتد إىل ما 
وراء مدفوعات األموال الرسية ومؤكدين وجود تقارير تتحدث عن 

سلوك إجرامي واسع النطاق ومطول يف مؤسسة ترامب.
ونقلت شبكة »يس أن أن« يف تقرير لها عن ممثل محامي مدينة 
مانهاتن يس يس فانس قوله إن ”التحقيق موسع وانه حينما تم 

طلب استدعاء سجالت ترامب املالية كانت هناك مزاعم علنية عن 
نشاط إجرامي محتمل يف مؤسسة ترامب التي تتخذ من نيويورك 

مقراً لها والتي يعود تاريخها إىل أكثر من عقد من الزمان”.
وأضاف التقرير أن ”محامي ترامب قدموا شكوى تسعى إىل منع 

أمر استدعاء هيئة املحلفن الكربى للدولة ملحاسب مؤسسة ترامب 
وهي رشكة مازارا يو أس اي التي تحتفظ بالسجالت الشخصية 
والتجارية لرامب من خالل القول بأن أمر االستدعاء مبالغ فيه 

بشكل كبري وأصدر بسوء نية”.
وقال مكتب املدعي العام للمنطقة إن” محامي ترامب يعتمدون 

عىل افراض خاطئ بأن التحقيق يقترص عىل مدفوعات السكوت 
الرسية التي تم دفعها المرأتن خالل الحملة الرئاسية لعام 2016 

واللتن زعما ان لهما عالقات مع ترامب الذي نفى هذه االمور”.
من جانبه قال مكتب محامي مانهاتن إن ”التحقيقات تتجاوز 

تلك املدفوعات وتشري اىل سلوك اجرامي واسع النطاق وممتدا يف 
مؤسسة ترامب يف نيويورك“.

المراقب العراقي/ متابعة...
أظهرت دراسة نرشت أن بريطانيا مهددة بموجة 
ثانية من تفيش كورونا يف الشتاء املقبل، وأنها قد 
تكون أقوى بمرتن، وذلك إذا أعادت فتح املدارس 
دون أن تض�ع نظام�ا أكث�ر فعالي�ة للفح�ص 
والتعقب. ونفذ باحثون من “كلية لندن الجامعية 
وكلي�ة لن�دن للصح�ة وط�ب املناطق الح�ارة”، 
نموذجا ألث�ر إعادة فتح املدارس س�واء بالكامل 
أو جزئيا، وبالتايل السماح ألولياء األمور بالعودة 

ألعمالهم، عىل االنتشار املحتمل للفريوس.
وخل�ص الباحث�ون إىل أن املوج�ة الثاني�ة يمكن 
تجنبه�ا إذ ج�رى الوص�ول إىل 75 % ممن ظهرت 
عليه�م أع�راض املرض وفحصه�م وتعقب 68 % 
من مخالطيهم، أو إذا جرى الوصول إىل 87 % من 
املصابن الذين ظهرت عليه�م األعراض وفحص 

40 % من مخالطيهم.
وقالت الدراس�ة التي نرشت يف دورية “النسيت” 

لصح�ة األطف�ال واملراهق�ن “لكنن�ا نتنبأ كذلك 
بأنه يف ظل غياب تغطية واس�عة النطاق تس�تند 
إىل الفح�ص والتعق�ب والع�زل، فإن إع�ادة فتح 
املدارس إىل جانب إعادة فتح املجتمع قد تس�فر، 
يف جمي�ع الس�يناريوهات، عن موج�ة ثانية من 

كوفيد-19”.
وأضاف�ت “نتائ�ج النموذج الذي وضعناه تش�ري 
إىل أن الفت�ح الكامل للمدارس يف س�بتمرب 2020 
دون اسراتيجية فعالة للفحص والتعقب والعزل 
سيسفر عن ارتفاع معدل انتشار العدوى وموجة 
ثانية من اإلصابات تبلغ ذروتها يف ديسمرب 2020 
وتكون أق�وى مرتن أو 2.3 مرة من املوجة األوىل 

لكوفيد-19”.
وقال�ت جاس�مينا بانوفس�كا-جريفيث كب�رية 
الباحثن يف الدراس�ة إن نظ�ام الفحص والتعقب 
يف إنجل�را يص�ل حالي�ا إىل نح�و 50 % فقط من 

مخالطي من أكدت الفحوص إصابتهم باملرض.

المقاومة الشعبية الفلسطينية: 
الصراع مع االحتالل مستمر 

بكافة الصعد

ممثلو االدعاء في نيويورك: 
التحقيقات بأموال ترامب تشير 

إلى سلوك إجرامي محتمل

المراقب العراقي/ متابعة...
 The National“ مجل�ة  خصص�ت 
Interest” مس�احة من صفحاتها 
القناب�ل  قاذف�ات  ع�ن  للحدي�ث 
-H“ الصيني�ة الجدي�دة من ط�راز

6J”، مش�رية إىل أنه�ا تت�درب “عىل 
مدار الساعة” تحسبا لحرب يف بحر 

الصن الجنوبي.
ب�أن  األمريكي�ة  املجل�ة  وأف�ادت 
عنه�ا  الكش�ف  ج�رى  تدريب�ات 
ش�ملت “ش�ن هجمات عىل السفن 
الس�طحية، وتوجي�ه رضب�ات من 
مس�افات بعي�دة، والهب�وط اللييل، 
واملراقب�ة، وإط�الق الن�ار، كل ذلك 
يج�ري عملي�ا م�ن قب�ل الصن يف 
الس�ماء فوق بحر الص�ن الجنوبي 
الت�ي   ،6J-H الق�اذف  بمش�اركة 

كش�فت عنها الص�ن مؤخرا، وهي 
مزودة بعدد كبري من أنظمة أسلحة 
تم تصميمها قبل س�نوات للقصف 

البس�اطي، وتدمري األهداف الكبرية 
الثابت�ة، وه�دم تحصين�ات الع�دو 
للهج�وم الربي”. وتص�ف صحيفة 

“غلوب�ال تايم�ز” اليومية املدعومة 
م�ن الحكوم�ة الصيني�ة التدريبات 
القتالي�ة، بأنه�ا “تدريب�ات مكثفة 
عىل مدار الساعة”، خصصت جزئيا 
 6J-H لتقيي�م قدرة قاذف�ة القنابل
عىل العمل يف جميع الظروف الجوية 
ورضب األهداف البحرية املتحركة”.
أن  إىل  األمريك�ي  التقري�ر  ولف�ت 
الجديدة  القناب�ل الصيني�ة  قاذف�ة 
“6J-H” تع�د نس�خة مط�ورة من 
“H-6″، وه�ي  القديم�ة  القاذف�ة 
منصة قاذفة كبرية طارت ألول مرة 
يف ع�ام 1959، مش�رية إىل أن�ه من 
املثري لالهتم�ام أن حجمها وطولها 
يب�دو،  فيم�ا  يوازي�ان  العم�ري، 
القاذفة األمريكية الش�هرية “بي – 

52”  يف الحرب الفيتنامية.

المراقب العراقي/ متابعة...
أصدر الرئيس الس�وري بش�ار األس�د مرس�وما 
بتحديد ي�وم االثنن املقبل، موعدا ألوىل جلس�ات 

أعضاء مجلس الشعب املنتخبن مؤخرا.
وق�ى املرس�وم رق�م 209 للع�ام 2020 بدعوة 
مجلس الش�عب للدور الترشيعي الثالث لالنعقاد 

ألول مرة يف العارش من الشهر الجاري.
وكان األس�د أص�در من�ذ أيام املرس�وم رقم 208 
لعام 2020 بأس�ماء األعض�اء الفائزين بعضوية 

مجلس الشعب للدور الترشيعي الثالث.
ويتأل�ف املجل�س م�ن 250 عض�وا، معظمه�م 
ينتمون لحزب البعث العربي االش�راكي الحاكم، 

واألح�زاب الت�ي تتش�ارك مع�ه ضم�ن “الجبهة 
الوطنية التقدمية”.

يذكر أن تش�كيل مجلس الش�عب الجديد يقتيض 
حكم�ا تش�كيل حكومة جديدة حس�ب دس�تور 
الب�الد ال�ذي ينص ع�ىل أن الحكومة تع�د بحكم 

املستقيلة عند انتخاب املجلس الجديد.

المراقب العراقي/ متابعة...
فتح�ت النيابة العامة يف الكوي�ت، الثالثاء، ملفات 
املش�اهري ال��10 الجدد الذين تس�لمت، الخميس، 
بالغات ضدهم، حيث ستقوم بدراستها وفحصها، 
تمهيداً إلص�دار قراراتها، س�واء بتجميد األرصدة 
أو من�ع املتهم�ن م�ن الس�فر. ونقل�ت صحيفة 

“القبس” الكويتية عن مصدر قوله، إن “املشاهري 
الذي�ن صدرت بحقهم أوامر املنع وتجميد األرصدة 
النياب�ة ق�د فحص�ت بالغاته�م  س�ابقاً، كان�ت 
واكتش�فت أدلة وقرائن”. وأضاف أن “الهدف من 
القرارات هو التخ�وُّف من فرار أي من املتهمن أو 
الترصف باألموال التي ستجري مصادرتها يف حال 

ثبوت التهمة بحكم قضائي نهائي”. ولفت املصدر 
إىل أن “كل دين�ار يملكه املش�اهري يف حس�اباتهم 
س�رُيد ضعفن، وليس فقط س�حب تلك األموال يف 
حال ثبوت التهمة، بمعنى أنه من يملك 10 مالين 
سيجري إلزامه برد 30 مليوناً، وهو ما ينص عليه 

القانون يف البالد”.

قاذفات صينية تتمرن على الحرب في البحر الجنوبي األسد يصدر مرسومًا بشأن انعقاد البرلمان السوري الجديد

الكويت تفتح ملفات المشاهير: سيردون الصاع صاعين

الغارديان عن مراكز ترحيل المهاجرين بالسعودية: 
مرضى ورشاوى وخوف من كورونا

بريطانيا مهددة بموجة كورونا ثانية أقوى 
بمرتين في الشتاء المقبل

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
تحدث معتقلون يف  مركز اإليواء بالشميي عىل الطريق 
الرسي�ع بن ج�دة ومكة ال�ذي تحتجز فيه الس�لطات 
الس�عودية العمال غري الرشعين تمهيدا لرحيلهم، عن 

ظروف إقامتهم البائسة يف املركز.
وق�ال إبراهيم الصومايل )40 عام�ا( الذي اعتقل يف أول 
أسبوع عمل له بس�وق جدة، ونقل إىل مركز الشميي: 
“نعام�ل كالحيوان�ات ونن�ام ع�ىل أرّسة ب�دون فراش 
ونرشب املاء من املرحاض، ومن لديه املال يش�ري املاء 
الصح�ي، أما أنا فال مال عندي ولهذا عيل أن ارشب املاء 
الوسخ”. وأشارت صحيفة “الغارديان” يف تقرير أعدته 
كاتي ماكوي، إىل أن السلطات السعودية تقوم باحتجاز 
العمال الذي يش�تغلون يف األسواق السعودية بدون إذن 

أو تأش�ريات. وتقوم بنقلهم إىل مجمع الش�ميي حيث 
ينتظرون أشهرا حتى يتم ترحيلهم.

وصمم املجمع الس�تيعاب 32 ألف شخص، وهو مكون 
م�ن أربعة أجنح�ة رمادي�ة مخصصة للذك�ور واثنان 
مخصصان لإلناث وواحد لألطفال. ويوضع املحتجزون 
يف قاع�ات مزدحمة حيث يحتجز يف كل واحدة منها 80 
ش�خصا ينامون ع�ىل أرّسة من طبق�ات. وعند وصول 
املعتقلن تتم مص�ادرة هواتفهم الذكية حتى ال يوثقوا 

الظروف التي يعيشون فيها.
وقال�ت الصحيف�ة إن انتش�ار ف�ريوس كورون�ا جلب 
معه مخاوف جديدة، ويش�عر املحتجزون بالخوف من 
اإلصابة بكوفيد-19 نظرا لالزدحام وظروف الحياة غري 
النظيفة. ويقول إبراهيم إن بعض األشخاص يف غرفته 
م�رىض وال أحد يعرف إن كان مرضهم بس�بب فريوس 

كورونا أم ال، نظرا لعدم توفر العناية الصحية.
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انتص�ار تم�وز، يس�تحق أن ُي�دَرس 
مناه�ج  ضم�ن  م�ن  وُي�دّرس 
االس�راتيجية العس�كرية. ألنه ليس 
حدث�اً عادي�اً، ب�ل ه�و يوم م�ن أيام 
الع�رب الك�رى. فقد أدخ�ل انتصار 
تم�وز 2006 مصطلحات جديدة عىل 
قام�وس الخطاب املق�اوم والخطاب 
الس�يايس، وه�ذا م�ا يج�ب أن تبنى 
عليه دراس�ات حول دور االعالم ابان 

النزاعات والحروب.
»دور االعالم يف حرب تموز 2006«

إذا كان االنتص�ار يف أية حرب يتطلب 
جهوزي�ة، وخطط�اً، ووضوًحا ودقة 
يف تحدي�د اله�دف، فإن لإلع�الم دورا 
رئيس�ا يف تحقيق النص�ف اآلخر من 
النفس�ية  الح�رب  إنه�ا  االنتص�ار. 
الت�ي تفع�ل فعله�ا يف زعزع�ة ثق�ة 
خل�ق  ويف  بقدرات�ه،  الع�دو  جي�ش 
يف  أي  مجتمع�ه،  داخ�ل  الس�جاالت 
جبهته الداخلية وعىل صعيدي الحكم 
واملجتم�ع معاً ع�ر طرح التس�اؤل 
ح�ول الفعالية املرتج�اة من الحرب. 
وفيم�ا كان األم�ن العام لح�زب الله 
س�ماحة السيد حسن نرصالله يوجه 
عر جريدة الس�فري )2006/7/24( 
كان  ال�ويف،  لبن�ان  لش�عب  الش�كر 
نف�س  يف  الصهاين�ة  املس�توطنون 
اليوم يس�ألون حكومتهم عن جدوى 
االستمرار يف الحرب عىل لبنان. انهما 
مش�هدان اعالميان يعران باملخترص 
يف  االع�الم  دور  أهمي�ة  ع�ن  املفي�د 

تحقيق االنتصار.
يف أوق�ات الح�روب تتداخ�ل خي�وط 
االع�الم م�ع الدعاي�ة وم�ع الح�رب 
النفسية. والحرب بدون إعالم ليست 
حرب�اً، حتى من قبل أن تبدأ. فاالعالم 
الت�ي يس�تخدمها  االدوات  أداة م�ن 
أطراف القتال بقوة، س�واء بالتضليل 
والخطاب�ات  والتعتي�م  والدعاي�ة 
واملقاب�الت التلفزيونية. وهذا يعكس 
مقولة ونس�تون ترشش�ل: »يف وقت 
ثمين�ة  الحقيق�ة  تك�ون  الح�رب 
الس�نوية  الذك�رى  فف�ي  ج�داً...«. 
العتق�ال الش�هيد س�مري القنط�ار، 
توعد سماحة الس�يد حسن نرصالله 
بتحري�ر القنطار، واالرسى اللبنانين 
م�ن الس�جون االرسائيلي�ة. ويكون 
الس�ّيد بذلك قد رس�م الدليل القاطع 
عىل أن مواجهة ما س�تدور يف األفق.. 

وكان وعداً صادقاً.
اش�كالية  أط�رح  أن  يل  واس�محوا 

العالق�ة ب�ن الح�رب واالع�الم ع�ىل 
النحو التايل:

أي إعالم يتلقاه املشاهد، أو القارىء، 
أو املستمع؟

هل م�ن حري�ة وموضوعي�ة يف نقل 
الحدث ووقائع الحرب؟

وهل دور االع�الم يكمن يف نقل الخر 
أم يف صياغة الخر؟

أدار حزب الله حرب »الوعد الصادق« 
مس�ار  متداخل�ن:  مس�ارين  ع�ىل 
عس�كري عىل األرض، وآخر فضائي 
وأريض عر وس�ائل االعالم املتنوعة. 
فف�ي م�وازاة املواجه�ة العس�كرية 
البطولي�ة، دارت مواجه�ة م�ن نوع 
آخر ال تقل حدة واهمية: العبوة فيها 
رشيط فيديو، والكم�ن فخ اعالمي، 
والبندقية كامريا ال تخطىء. ويمكن 
تس�مية ه�ذه التقنيات بالكاتيوش�ا 
العم�ق  اىل  املوجه�ة  االعالمي�ة 
االرسائي�ي، حيث الخط�وط الخلفية 
لالحت�الل، والت�ي اهت�زت ع�ىل وقع 

الصوت والصورة.
وم�ن أبرز مطلق�ي هذه الكاتيوش�ا 
هم مصورو العمليات الذين تربطهم 
بالكام�ريا عالقة حميم�ة. فهي، أي 
الكام�ريا، ليس�ت آلة، ب�ل رشيكة يف 
الجه�اد. وهكذا يكون ح�زب الله قد 
رس�م معادل�ة جدي�دة ع�ن طبيع�ة 
املواجهة. مثال عىل ذل�ك، أثار الفيلم 

الخاص عن عملية اقتحام تلة الدبشة 
نقاش�اً وذعراً يف االوساط السياسية 
والعسكرية االرسائيلية، بعدما كذبت 
كام�ريا املقاومة زع�م »ارسائيل« أن 
املقاومن لم يصلوا اىل املوقع املذكور. 
اخ�رياً، ان وظيفة كام�ريا املقاومة ال 
تنحرص يف الش�هادة عىل االنتصارات 
وفضح أكاذيب العدو وبالدليل الحي، 
بل، من خ�الل لقاءاتي م�ع عدد من 
أن  يل  تب�ن  املجاهدي�ن  االعالمي�ن 
عدس�ة املقاوم�ة هي وس�يلة فعالة 
إلع�ادة تقيي�م اداء املقاومن بعد كل 

عملية مصورة.
» سماحة السيد.. االعالمي االول«

كسب حزب الله املعركة ايضاً بفضل 
الع�ام،  أمين�ه  ومصداقي�ة  ص�دق 
وبفض�ل ق�وة الح�ق الت�ي يمتلكها. 
بالش�جاعة  الع�ام  األم�ن  تس�لّح 
والص�ر والحكم�ة واالرادة الصلب�ة. 
فاوض االرسائيلين من عىل شاش�ة 
ب�كل  رشوط�ه  واضع�اً  »املن�ار«، 
اال  األس�ريان  يع�ود  »ل�ن  وض�وح: 
بالتف�اوض غ�ري املب�ارش والتبادل«. 
كما أن س�ماحته دعا وسائل االعالم 
ال  وأن  بمس�ؤولية  »تت�رصف  أن  اىل 
تخدم باعالمها العدو، باشاعة مناخ 
م�ن االره�اب والتخوي�ف واالحباط 
خدم�ة إلرسائي�ل«. واعتق�د أن ي�وم 
الجمع�ة يف 14 تموز 2006 كان يوماً 

مفصلّياً يف مسار الحرب، عندما أطّل 
االم�ن العام عر قن�اة »املنار« مبدداً 
الش�ك يف أم�ر اصابت�ه، وليعل�ن عن 
تدم�ري البارج�ة االرسائيلي�ة حانيت 
»انظ�روا  ب�ريوت:  ش�واطىء  أم�ام 
اليه�ا إنه�ا تح�رق وعليه�ا عرشات 
الجن�ود الصهاينة«. كما أنه بحكمته 
وبصريت�ه اس�تدرج االرسائيلي�ن اىل 
املنازلة امليدانية لُيهزَموا عىل يد رجال 

الله يف امليدان.
كالم الس�ّيد ضاهى بقوته الصواريخ 
الت�ي قض�ت ع�ىل مقول�ة »الجيش 

االرسائيي الذي ال يقهر«.
الن�رص ه�و  وبالنس�بة لس�ماحته، 
»ان تبق�ى املقاومة حي�ة، وعندما ال 
تنكرس ارادتها، يكون النرص، وعندما 

ال تنهزم عسكرّياً يكون النرص«.
وع�ىل الرغ�م م�ن امل�آيس والحصار 
واملج�ازر، صم�د ح�زب الل�ه ومعه 
ش�عب لبنان. لقد كان الس�ّيد محقاً 
الص�ادق  الوع�د  انتص�ار  يف وص�ف 
اس�راتيجي  تاري�خ  اله�ي  »بن�رص 
كب�ري«. فف�ي ع�رض البح�ر دمرت 
املقاومة البارجة الحربية االرسائيلية 
حاني�ت، ويف مش�هد تلفزيوني مثري، 
وجعل�ت املريكاف�ا أضحوك�ة يف نظر 
الخ�راء العس�كرين، وثبت�ت مب�دأ 
ال�ردع املتبادل ومعادلة بريوت مقابل 
»تل أبيب«. خالصة القول، إن الحرب 

االرسائيلي�ة ع�ىل لبن�ان جلب�ت عىل 
الكي�ان الصهيون�ي هزائ�م نصوغها 

عىل النحو التايل:
- زعزع�ة ثق�ة االرسائيلي�ن بقدرة 

جيشهم عىل حمايتهم.
- فشل سالح الجو يف حسم املعركة.

- فش�ل اس�تخباراتي يف تقدي�ر قوة 
واالعالمي�ة،  العس�كرية  املقاوم�ة 

وصالبة ارادة الجماهري.
بالع�ودة اىل الداخ�ل اللبنان�ي، ف�إن 
س�ماحة الس�ّيد رفض الدخول يف أي 

سجال مع أحد خالل الحرب.
ألن  الح�رب،  خرسن�ا  انن�ا  قال�وا:  
خسائر لبنان املادية والبرشية فاقت 

تلك االرسائيلية
قلن�ا: غ�اب ع�ن بالك�م ان الن�رص 
يقاس�ان  ح�رب  اي�ة  يف  والهزيم�ة 
تحقي�ق  ع�دم  أو  تحقي�ق  بحس�ب 

االهداف املعلنة من الحرب.
قال�وا: ماذا س�يفعل س�ماحة األمن 
الع�ام بهذا االنتصار، عىل أس�اس أن 

من يحرر االرض يتسلم النظام.
وقلنا: س�يكون االنتصار لكل لبنان، 

وطوائفه، ومناطقه، ومؤسساته.
قال�وا: س�قط لح�زب الله ع�دد من 

القتىل.
وقلنا: انهم شهداء.. ومنا من ينتظر، 

ولن نبدل تبديال.
قال�وا: انه�ا الح�رب االرسائيلية عىل 

لبنان، او الحرب اللبنانية االرسائيلية.
قلنا: انها حرب »الوعد الصادق«.

م�ن جهت�ه، اعتم�د االع�الم العربي 
الح�رب  »إن  خبيث�ة:  مصطلح�ات 
ج�اءت كنتيج�ة وك�ردة فع�ل ع�ىل 
عمليات ح�زب الله ع�ىل »ارسائيل«، 
و«بأنن�ا  االرسائيلي�ن«،  والضحاي�ا 
مغام�رون«. اعالم الس�لطة يف مرص 
كان األكث�ر طراف�ة اذ اعتر أن طريف 

الحرب خارسان.
اس�تحرض  االع�الم  بع�ض  أن  كم�ا 
كلم�ات للس�يد يف اح�دى املقاب�الت 
التلفزيونية، »لو كن�ت اعلم«، وغاب 
ع�ن باله�م أن تل�ك الحرب ل�م تكن 
نتيجة لردة الفع�ل، بل إن »تل ابيب« 
فضل�ت توظيف أزم�ة أرس الجندين 
لتنفيذ خطة الحرب املرس�ومة سلفاً 
يف واش�نطن لتغي�ري قواع�د اللعبة يف 
لبن�ان واملنطق�ة. وه�ذا م�ا قصدته 
وزيرة الخارجية االمريكية، كونداليزا 
راي�س، عندم�ا تحدث�ت ع�ن »رشق 
اوس�ط جديد يولد من رحم األزمة«؛ 
وه�و رشق أوس�ط خ�ال م�ن أي�ة 
مقاوم�ة. وما كان يعلمه الس�يد هو 
أن عملي�ة »الوع�د الص�ادق« جاءت 
مش�ابهة لعملي�ة س�ابقة قامت بها 
حركة حم�اس يف 25 حزيران 2006، 
ت�م اختط�اف جن�دي ارسائي�ي.  اذ 
وع�ىل األثر، قدمت حرك�ة »حماس« 
تبادل  ل�«إرسائي�ل« عرضاً لصفق�ة 
بن الجندي االرسائيي واطالق رساح 
السجناء الفلس�طينين. ورأى حزب 
الل�ه اغتن�ام الفرصة لتنفي�ذ عملية 
مش�ابهة، ألن »تل ابيب« ال تستطيع 
املواجهة ع�ىل جبهتن يف وقت واحد. 
بع�د ذل�ك، رب�ط الس�ّيد الحادثت�ن 
عالني�ة بترصي�ح ق�ال في�ه: »ان�ه 
يس�تطيع اجراء مفاوضات مشركة 

حول الجنود األرسى جميعهم«.
الي�وم يري�دون املقاوم�ة سياس�ية 
يريدونه�ا  السياس�ة  ويف  فق�ط. 
مقاوم�ة منزه�ة ع�ن السياس�ة. يف 
رأيي، املطل�وب من قوى االس�تكبار 
العامل�ي ه�و ان تخ�رج املقاومة من 

املقاومة والسياسة معاً.
نعم، ال تزال »ارسائيل« تس�تطيع أن 
تقصف، أن تؤذي، أن تخرب، لكنه لم 
يعد باستطاعتها أن تنترص. االنتصار 
ملك لنا؛ أما اآلخرون الذين ينتظرون 
س�قوطنا، فه�م س�وف يحتاج�ون 

لحمايتنا يوماً ما.

بقلم/ جواد كاظم الخالصي
ه�ذا الرصاع ال�ذي يحاول أن يكون س�يد املوقف 
وانتماءاته�ا  االح�زاب  ب�ن  القادم�ة  للمرحل�ة 
الفكرية ووالءاته�ا الجانبية املرامية بن الداخل 
والخ�ارج م�ن جهة وب�ن االجندات التي رس�ت 
تح�ت متغ�ريات نهضة املجتم�ع ورصخاته التي 
استغلها البعض لريكب موجتها ويرسق الشارع 
العراق�ي بعد تظاهرات جماهريية خرجت باحثة 
ع�ن أهم ما تصبو اليه من حزم اصالحية وتوفري 

ما يمكن توفريه من خدمة للمواطن .
من�ذ ان اعلن الس�يد الكاظمي ع�ن موعد اجراء 
االنتخابات املبكرة  يف اليوم الس�ادس من الشهر 
الس�ادس الع�ام الق�ادم حت�ى تن�ادت االصوات 
لتعلن عن محاولة قلب الطاولة وس�حب البساط 
من تح�ت اق�دام الس�لطة التنفيذي�ة ليعلن بعد 
س�اعات رئي�س الرمل�ان الس�يد الحلب�ويس عن 
املطالبة بانتخابات أبكر اي يف ش�هر نيس�ان من 
العام القادم وبن هذين املصطلحن نش�م رائحة 
ح�رب بال ه�وادة فيها ب�ن املتخاصمن وحامي 
ه�م مجاملة الدول االخرى  ب�ل االنصياع الكامل 
لها م�ن قبل جميع االطراف السياس�ية  دون ان 
تنظر هذه االط�راف اىل االمكانية الحقيقية لعقد 
تلك االنتخابات من حيث الرشوط الواجب توفرها 
لكي يتم اقرار تل�ك االنتخابات يف تواريخ الرصاع 
الس�يايس ب�ن املبك�رة واألبك�ر وهذا م�ا اعلنت 
عن�ه املفوضي�ة العليا لالنتخاب�ات بوجوب توفر 
رشوط اساس�ية ومهمة أهمه�ا / انجاز قانون 
االنتخاب�ات ونرشه يف الجريدة الرس�مية ، واقرار 
الن�ص البدي�ل للم�ادة ٣ من االمر رقم ٣0 س�نة 
2005 الذي يجيز اكمال نصاب املحكمة االتحادية 
واال لن يتم املصادقة ع�ىل نتائج تلك االنتخابات، 
وهن�اك قضايا لوجس�تية وغريه�ا ، ولكننا نعلم 
حجم الخالف عىل قانون االنتخابات الذي سيقع 
تح�ت تأث�ريات الرصاع الس�يايس والرضب تحت 
الحزام اضافة اىل االتفاق الصعب جدا وربما عدم 

اق�راره هو االتفاق ع�ىل اكمال نص�اب املحكمة 
االتحادي�ة الذي كان وال زال خلله يوحي بأن ثمة 
قرارات اتخذت يف الفرة املاضية يعريها االختالل 
القانون�ي والغ�ري جائ�ز  وتم تمري�ره رغما عىل 
الدس�تور والياته لتمرير مرش�حي رؤساء وزراء 

ووزراء وغريهم من املناصب الرفيعة.
يمكنن�ا الق�ول ان االعالن ع�ن االنتخاب�ات بكل 
مس�مياتها تق�ع تح�ت ُبْعدي�ن مهم�ن البع�د 
القانون�ي والبعد الس�يايس وأهم م�ا فيها البعد 
الس�يايس وه�و ال�ذي س�يكون داينم�و الحراك 
الق�ادم وفق�ا لواق�ع الس�احة العراقي�ة حي�ث 
تت�رسب منه�ا املعلومات ح�ول درج�ة امكانية 
االتفاقات والتحالفات السياس�ية التي يمكن ان 
تحصل للمرحلة القادمة ويبدو انها يف اطار جديد 
كما تش�ري الترسيبات بامكانية اتف�اق التحالف 
بن الكاظمي والعبادي والحكيم لرسيخ تحالف 
س�يايس لخ�وض االنتخاب�ات القادم�ة بتالق�ح 
اف�كار نضج�ت ب�ن جه�ات سياس�ية س�ابقة 
اندمجت افكارها مع شباب الساحات ،، ويفيِ رأي 
الش�خيص هذا التحليل ال يخض�ع لقبوله منطقا 
وعقال لس�بب مهم وهو ان من يحيط بالكاظمي 
لن يرك�وا مجاال لرئي�س ال�وزراء التفكري بذلك 
لالتج�اه برفض�ه وع�دم الس�ماح ب�ه النه�م ال 
يثقون وال يرغبون بالس�ري قدما مع تلك الجهات 
السياسية وهي جزء من اعضاء الجسم السيايس 
العراقي من�ذ العام 200٣ وهناك معلومة تش�ري 
به�ذا االتج�اه قبل ان ي�رى النور هك�ذا تحالف، 
ويفيِ تحليي الش�خيص مع وجود معلومة تفيد ان 
السيد الكاظمي سيتجه اىل تشكيل كتلة سياسية 
أكث�ر املنتم�ن اليها هم م�ن س�احات التظاهر 
بكل خليطه�م املتظاهري�ن الحقيقين من جهة 
ومم�ن ركبوا موجة التظاه�رات من جهة اخرى 
وأغلب هذه الفئة استفادت من الحكومة املؤقتة 
فتواج�دت يف مناصب هن�ا وهناك وبعضهم نيس 
حتى س�احات التظاهر وراح يلهو بما قدمت له 

الدنيا من زخرف وبهجة أنس�ته ظالمات الفقراء 
واملحتاج�ن الذي�ن ناموا وم�ا زالوا يف س�احات 
التظاهر من�ذ ترشين االول امل�ايض وحتى يومنا 

هذا يطالبون بحقوقهم البسيطة.
لذلك يب�دو واضحا أن االنتخابات القادمة س�واء 

كان�ت مبك�رة او أبك�ر ل�كال الرئيس�ن فانه�ا 
س�تكون حلبة الرصاع القادم وح�رب بال هوادة 
ب�ن الجمي�ع بم�ا فيه�م الط�رف الجدي�د الذي 
س�يرز ع�ن تنس�يقيات املتظاهرين م�ن جميع 
املحافظ�ات الت�ي تتح�رك فيه�ا التظاه�رات بل 

وحت�ى املحافظ�ات الت�ي ل�م تتظاه�ر واكتفت 
بمش�اهدة االح�داث فق�ط وكأن محافظاتهم ال 
يوجد فيها فس�اد سوف تس�تفيد من تلك املوجة 
لتمثل الش�عب رغم اهمالها الفقراء واملحتاجن 

وسوء الخدمات والفساد يف محافظاتهم.

االعالم في حرب تموز 2006: سماحة السيد االعالمي األول

االربعاء 5 اب 2020 العدد 2389 السنة العاشرة

التشريع  سوء 
التنفيذ ورداءة 

كنتيجة حتمية لما عاشه العراقيون خالل الحقب 
التي مرت عليهم جميعها، باتت أوضاعهم الحياتية 

مضطربة، التكاد تستقر حينا حتى تتدهور أحيانا كثيرة، 
وماهذا إال النعدام المنظومة المؤسساتية الحقيقية 

التي تتولى حكمهم بشكل منصف وعادل وأمين.
فقد أش�بع أغلبهم فكره وظن�ه وحتى عقيدت�ه، بوحدانية القائد 
وفردي�ة الرئي�س، فاختل�ق »قالب�ا« وض�ع في�ه مايتمن�اه م�ن 
مواصفات وكفاءات ومؤهالت، وشخصن وظيفة الحاكم والرئيس 
والقائد وحرصه بشخصية فالن أو عالن، ظانا أو حاملا بأنه فارس 
األحالم، وهو الذي س�يتوىل أمره وأمر معيش�ته ومستقبله، فضال 
عن حارضه، فأغدق عىل هذا ال� »صنم« املصنوع من عسل األحالم 
كل املواصفات الحس�نة، ملبس�ا إياه النزاهة واملصداقية واملهنية 

واألمان�ة.
هذه »الصنمية« يف اختيار القائد بس�لم الوظائف الحكومية ليست 
وليدة اليوم -كما أس�لفت- وهذا مالوحظ بشكل جي باملمارسات 
الديمقراطية املتمثلة باالنتخابات االربعة املاضية، إذ كان الس�ؤال 
املتك�رر عىل األلس�ن جميعه�ا هو: »إمل�ن راح أنتخ�ب؟!« يف حن 
كان األوىل واألكث�ر ج�دوى هو الس�ؤال: »مابرنامج ف�الن؟!« أو: 
»مامؤهالت عالن؟!«. لذا فقد حصد العراقيون جني سؤالهم األول 

املحصور بالشخص وليس برنامجه وخططه وماسيقدمه للبلد.
أع�ود اىل املؤسس�ات ودولة املؤسس�ات، ل�و أردنا النظ�ر إليها أو 
تحقي�ق وجودها عىل نحو مصغر، ف�إن أقرب مثال لنا هو اللجان 
النيابي�ة الدائمي�ة يف مجل�س نوابن�ا، إذ أنه�ا حلقة الوص�ل التي 
تربط املواط�ن، بممثليه يف دولته، وهي التي تصطفي الصالح من 
القرارات والقوانن، فتحث النواب ورئيسهم عىل إقرارها، وباملقابل 
فهي -اللجان النيابية- تبعد ش�بح الطالح من القوانن التي تتناىف 
مع مصلحة البالد والعباد، وبهذا تكون اللجان النيابية -مجتمعة- 
دولة املؤسسات املرجوة التي يتحقق بأدائها ما يصبو اليه الشعب. 
لك�ن كما يقول مثلنا؛ »بعيد اللبن ع�ن وجه مرزوگ«..! فمنذ عام 
200٣ »ع�ام الس�عد«، والحوارات والس�جاالت يف موضوع اللجان 
النيابية عىل قدم وس�اق، من »لدن« رؤس�اء مجل�س النواب الذين 
تعاقبوا عىل تويل منصب رئاس�ته، ولكن، لس�وء حظ العراقين لم 
يص�ل املجلس اىل نتيج�ة مرضية اىل اليوم تفي بالغرض املرس�وم 
له�ذه اللجان، وهذا األمر م�ن جملة األمور الت�ي دفعت العراقين 
اىل زاوي�ة التظاهر، بل واالنتف�اض عىل واقعهم املري�ر الذي باتوا 
محصورين فيه، بن فكي سوء الترشيع ورداءة التنفيذ، عالوة عىل 
تهميش حقوقهم واستبعاد النظر يف مصالحهم عند إقرار القوانن 
والقرارات عىل أيدي اللجان والرملان رؤساًء وأعضاًء. فالذي يجري 
تحت قبب مجالس البلد اليتعدى تقسيم الفوائد واألسهم واألرباح، 
بع�د الجهود املبذولة يف إحالة املش�اريع واملقاوالت الحقيقية منها 
والوهمية، لرسو يف نهاية املطاف يف جيوب ممثي الشعب ومنفذي 

قراراتهم.
وم�ازال »فايروس« املحاصص�ة املرسطن يرسي يف جس�د الدولة 
والحكومة، ومازالت املصالح الفئوية والحزبية هي الركيزة األثقل 
الت�ي يت�م توزيع امله�ام واملناصب ع�ىل ضوئها، وم�ازال الخالف 
ع�ىل هذه الحيثيات قائما بل يف تصاع�د يتزامن مع الضغوط التي 
يتعرض لها رؤس�اء املجالس الث�الث يف البلد، والضغوط هذه عادة 
ما تفيض اىل التس�ليم لألمر الواقع واالستسالم أمام »الضاغطن« 
وحينها يكون أقرب قرار اىل الرئيس هو »اتباع التوافق السيايس«، 
وبهذا الق�رار يوضع املواطن تحت مطارق ع�دة، فيغدو أمره كما 
يق�ول مثلنا: »يخل�ص من الط�اوه تتل�گاه النار«، وهن�ا الطامة 
الك�رى الثاني�ة -إذا علمن�ا أن الطامات الك�رى يف عراقنا الجديد 

كثرية-. 
وم�ا تظاهرات املواطنن العارمة التي اجتاحت ش�وارع العاصمة 
واملحافظات منذ أشهر عدة، إال وليدة التباطؤ والتواطؤ، واإلهمال 
واإلغف�ال، ووض�ع حب�ل الحس�اب والعق�اب بح�ق امل�يسء من 
املسؤولن عىل غارب محمل الجد، فكان بهذا التهاون تقهقر حال 
املواطن يف مس�تلزمات عيشه جميعها، يف وقت كان يأمل أن يكون 

العراق الجديد جديدا يف كل يشء. 

علي علي انتصار تموز عام 2006 هو انتصار استثنائي في مفهوم الحروب غير التقليدية، حيث تنتصر المقاومة على »دولة« - كيان. أظهرت 
المقاومة أنها تقاتل بمبادئها وسالحها، بمعنى صراحة االلتزام وايمان االنتماء، ونهائية العداء للكيان الصهيوني، وخارج أي مساومة 
أو لعب بالسياسة تحت الطاولة أو فوقها. كان يحب على لبنان الرسمي، والعرب على حد سواء، استثمار هذا النصر الذي ما يزال »خاماً«، 

ولم يتم استثماره كما يجب. وليس ما يمنع اليوم من أن يكون للبنان محطات وطنية ُيستذكر فيها من استشهد ليبقى الوطن، 
ولتتحرر أرضه، وُيستعاد استقالله المخطوف من الداخل والخارج. 

بقلم/  البروفسور كميل حبيب 

انه صراع أقل ما يمكن 
القول عنه هو صراع 

المتنفذين في العملية 
السياسية على الساحة 

العراقية الملتهبة منذ أن 
حصل التغيير على اطالل 

نظام فاشّي شمولي اجرامي 
قتل االنسان وحقوقه 

البسيطة، هذه المفردات 
التي اراد ان ينطلق منها 

الفرد العراقي عام 2003  
الى رسم معالم دولة 

ديمقراطية نهضت من تحت 
رماد دولة المنظمة السرية 
والمخابراتية ومن ويالت 
القساوة والتجّبر لمجموعة 

من الساديين القتلة حكموا 
تحت اسم البعث لعشرات 

السنين حرقت ما استطاعت 
بجبروت ثلة قليلة قاتلة ال 
تعرف طريقا لالنسانية  او 

الحفاظ على كرامتها .

االنتخابات العراقية القادمة حرب بال هوادة



وجه م�درب منتخبن�ا الوطني للش�باب 
لكرة القدم، قحطان جثري، الدعوة لسبعة 
بصف�وف  لاللتح�اق  مغرتب�ن  العب�ن 
ضم�ن  املقبل�ة  األي�ام  خ�الل  املنتخ�ب 
القائمة األولية الت�ي تواصل تحضرياتها 

لبطولة آسيا تحت 19 عاما. 
وق�دم م�درب منتخ�ب الش�باب قائم�ة 
الالعب�ن املغرتب�ن املدعوي�ن لصف�وف 
املنتخ�ب إىل الهيئ�ة التطبيعي�ة لالتحاد 
وذل�ك إلكم�ال  الق�دم،  لك�رة  العراق�ي 
أوراقهم اإلدارية، وإصدار الجواز العراقي 
بالتنس�يق م�ع الجه�ات ذات العالق�ة، 
ليتس�نى له�م تمثي�ل املنتخ�ب الوطني 
للش�باب واملنتخب�ات الوطني�ة العراقية 

االخرى مستقبالً. 
وضمت قائمة الالعبن املغرتبن لصفوف 
منتخب الش�باب، كل م�ن الالعبن: عيل 

باسل املوسوي )كوبنهاكن الدنماركي(، 
فيكتوري�ا  )ملب�ورن  اس�حاق  وأيس�ن 
األس�رتايل(، وع�يل الحم�ادي )س�وانزي 
كام�ريان  وكاردو  االنكلي�زي(،  س�تي 
صدي�ق )كرس�تال ب�االس االنكلي�زي(، 
)س�تاندرلييج  الدخي�ل  نوف�ل  وأم�ن 
البلجيك�ي تحت 19 عام�ا(، ومتن ديار 
صال�ح )بروندبي الدنماركي(، والحارس 

نديم ناظم )فالكنربغ السويدي(.
الع�ب  الحم�ادي،  ع�يل  الالع�ب  ويع�د 
سوانزي ستي االنكليزي، العراقي الوحيد 
ضمن قائمة املدعوين، الذي يمتلك جواز 
س�فر عراقيا، بينما يحتاج بقية الالعبن 
املدعوي�ن إىل إكم�ال أوراقه�م اإلداري�ة 
وإصدار جواز عراقي، ليتسنى لهم تمثيل 

منتخب الشباب خالل الفرتة املقبلة.
اىل ذل�ك ق�ال الع�ب ن�ادي س�تاندرليج 

البلجيكي أمن الدخيل أنه سعيد بالدعوة 
التي وجه�ت له من قبل م�درب منتخب 

الشباب العراقي، قحطان جثري.
وق�ال الدخيل: »هذه الدع�وة صعبة جدا 
كون�ي يف املهج�ر وتدرج�ت م�ع األندية 
البلجيكية حيث أس�كن وبالت�ايل إيصال 
صوتن�ا وموهبتن�ا للم�درب أم�ر لي�س 

بالهن«.
وتاب�ع: »لك�ن أش�كر اإلعالم�ي هج�ان 
كري�م املقي�م يف بلجيكا الذي كان س�ببا 
يف تس�ليط الضوء عىل موهبتي لتصل إىل 

املدرب قحطان جثري«.
وأكد: »املش�اركة م�ع منتخب الش�باب 
س�تكون فرص�ة حقيقية إلثب�ات الذات 

واالنطالق نحو املنتخب األول«.
: »كث�ري م�ن الالعب�ن العراقي�ن  وب�ننّ
املحرتفن يف أندية أوروبا بسبب الهجرة، 

يه�م  لد
كبرية  رغبة 

تمثي�ل  يف 
منتخ�ب 

الوطن«.
يش�ار إىل أن أم�ن الدخي�ل ق�دم أوراقه 
للحصول عىل الج�واز العراقي، كونه من 

أبوين عراقين.

قحطان جثير يستدعي سبعة العبين 
مغتربين لمنتخب الشباب

صادنّقت الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي 
لكرة القدم عىل توصيات لجنة املس�ابقات 
إلع�ادة تصني�ف األندي�ة يف املحافظات اىل 
مس�توين )درج�ة ثاني�ة، ودرج�ة ثالثة( 

للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١. 
وس�يكون موعد إنطالق تصفيات املوس�م 
الكروي يف الخامس ع�ر من أيلول املقبل 
للع�ام الجاري وملدة ش�هرين تنتهي لغاية 

الخامس عر من ترين الثاني. 
وسيرتش�ح بطل دوري الدرجة الثانية من 
كل محافظ�ة إىل تصفيات املناطق وبغداد، 
والت�ي س�تخوض تصفياته�ا ابت�داًء م�ن 
الخام�س والعري�ن م�ن تري�ن الثاني 
املقب�ل ولغاي�ة الخام�س والعري�ن من 
كان�ون االول والتي س�تتمخض عن تأهل 
)١٢( نادي�اً جديداً، يتم ضمه�م إىل االندية 

الع�رة م�ن املوس�م امل�ايض م�ع ناديي 
الحس�ن والبح�ري الهابطن م�ن الدوري 

املمتاز. 
وس�يصبح العدد الكيل لألندي�ة )٢٤( نادياً 
وال�ذي  االوىل  الدرج�ة  دوري  اندي�ة  ه�م 
س�ينطلق ابت�داًء م�ن 2020/12/28 عىل 
شكل مجموعتن ش�مالية وجنوبية تلعب 

بأسلوب الدوري ملرحلة واحدة.

التطبيعية  الهيئ�ة  صدنّق�ت 
لك�رة  العراق�ي  لالتح�اد 
القدم عىل توصيات لجنة 
بخص�وص  املس�ابقات 
إنطالق دوري الش�باب يف 
املوس�م املقب�ل يف خطوة 
ط�ال انتظاره�ا منذ عام 
2003. وقال رئيس لجنة 
املسابقات، الدكتور حيدر 
الالم�ي: إن موع�د إنطالق 
بش�كل  الش�باب  دوري 
رس�مي س�يكون يوم األحد 
املواف�ق العري�ن م�ن أيلول 
املقب�ل تزامن�اً م�ع مباري�ات 

الكبار بالدوري املمتاز. 
وب�ننّ الالم�ي: أن أب�رز رشوط 
التصدنّي�ق  ت�م  والت�ي  املس�ابقة، 
البطاق�ة  إعتم�اد  ه�ي  عليه�ا، 
الوطنية حرصاً مع صورة حديثة، 
وال يج�وز إعتم�اد أي مستمس�ك 

آخ�ر، وكذل�ك إعتماد تول�د 2003 
فما فوق حس�ب تعليمات االتحاد 
االس�يوي، مع تعهد خطي من قبل 
النادي بتولد الالعبن املش�اركن يف 
ال�دوري.  وخت�م الالمي: س�تكون 
يف  البط�والت  م�ن  العدي�د  هن�اك 

الفئ�ات  تش�مل  املقب�ل  املوس�م 
العمري�ة، بع�ض منه�ا س�يكون 
بإرشاف لجنة املس�ابقات، وبدعم 
الهيئ�ة التطبيعي�ة، واالخ�رى من 
خالل االتح�ادات الفرعية يف عموم 

املحافظات.

اعتماد تصنيف وآلية وموعد انطالق دوري الدرجة األولى

انطالق دوري الشباب بمشاركة 20 فريقًا

محلية6 Aرياضة  l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r
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بين السطور

الحقيقي البناء 

الخطوه الجادة والحقيقية التي ستبدأها الهيئة 
التطبيعية التحاد كرة القدم تكمن في عودة دوري 

الشباب الى الوجود وهي عملية اساسية في البناء 
واعادة الروح للفئات العمرية الذين عانوا االمرين نتيجة 
ما مرت به البالد من ازمات وحروب ومشاكل  بعد الغاء 

بطوالت الفئات العمرية لسنوات طويلة.
الع�ودة الحقيقي�ة االن يف اقام�ة دوري الش�باب مرادفا لبطولة 
الدوري املمتاز ويف ذلك عودة الكتش�اف املواهب وفرصة التعبري 

عن االسماء الجديدة وعن املبدعن يف فضاءات الكرة العراقية.
بعض االندية اعتادت التربير بقلة املوارد املالية وضعف امليزانيات 
يف عدم املش�اركة بفرق الشباب او اصال عدم  تأسيس فرق لهذه 
الفئات مع ان العب�ي ومدربي فرق الفئات العمرية ال يتقاضون 

مبالغ كبرية فليس هناك عقود وال مرتبات عالية!!
دع�م فرق الش�باب يف األندية هي مهمة كبرية يف وزارة الش�باب 
والرياض�ة والب�د من وض�ع االم�وال وتخصيصه�ا لألندية التي 
تس�اعد يف بن�اء ف�رق الش�باب وتجدي�د حضورها وتع�زز بناء 
املواه�ب وتزيد من فرص الش�باب يف اللعب مع األندية الكبرية يف 

بطولة خاصة بهم بعيدا عن أي مخالفات قانونية.
 املعرقل لهذه البطولة هو التزوير يف األساس وهو األمر الذي يجب 
ع�ىل االتحاد والهيئة التطبيعية القيام بأي معالجات رسيعة من 
اجل عدم اس�تفحال مثل هذه الظاهرة ومن�ع قيامها من خالل 
املراقبة الحثيثة للفرق ومراقبة كل يش يخص الالعبن ألننا نريد 
بناء حقيقيا يس�هم يف تش�كيل منتخبات املس�تقبل يف الناشئن 
واألشبال والشباب ويعطي الفرصة للكرة العراقية للحصول عىل 

مواهب وأسماء جديدة يف مختلف مراكز اللعب.
 إقامة املباريات نعتقد بها مناس�بة جدا إذا جرت قبل منافس�ات 
الكب�ار ويف نفس مالعبها وهي يف ذل�ك تعطي الفرصة للجمهور 
واملتابع�ن أن يتابع�وا املواه�ب الجدي�دة وأيض�ا تعط�ي دفعة 
معنوية لالعبن الصغار كي يظهروا امام الجميع  ومن الرضورة 
أيض�ا أن نس�هم يف دعم هذه الف�رق اعالميا من حي�ث التغطية 
اإلعالمية الحقيقية لهذه البطولة حتى ولو كان يف نقل املباريات 
وتخصيص برامج تلفازية للحديث عنها، نعتقد انه دعم مستحق 
له�ذه املواهب التي نحتاجها جدا يف بناء كرتنا ومنتخباتنا وأيضا 

يف التأسيس لصناعة مواهب املستقبل.
 خط�وة يف الطري�ق الصحي�ح علين�ا دعمه�ا جميعا م�ن خالل 
الجمهور ووسائل اإلعالم والالعبن واملدربن واالتحاد واإلدارات، 
ع�ىل جمي�ع اإلدارات أن تركز عىل فرق الفئ�ات العمرية تتابعها 
وتش�جعها وتحرص عىل حضورها يف ذلك خطوة أساسية لبناء 
املس�تقبل الذي طاملا عانينا منها يف الس�نوات املاضية يف تشكيل 
منتخب�ات الش�باب والناش�ئن واألش�بال الت�ي كان�ت تخضع 
للمزاج�ات واالختب�ارات وه�ي طريقة غ�ري صحيح�ة اما اآلن 
بوجود الدوري فإن الفرصة متاحة لظهور املواهب واكتش�افهم 
بطريقة سهلة وأيضا يف دعم مدربي هذه الفئات فهم يحتاجون 
إىل  العناي�ة واالهتمام بهم، كان�ت االدارات تغض النظر عنهم ال 
تعطيهم االجور الشهر من الزمن، حان الوقت لاللتفات لهم عن 

طريق دعم خاص من الوزارة.
 اتج�اه صحيح علين�ا دعمه وتعزي�ز ه يف املرحل�ة الجديدة النه 
س�يعطي نتائ�ج إيجابي�ة لصالح كرتن�ا وصالح العبين�ا، دعم 
يف�رتض أن يس�هم ب�ه الجميع ألن في�ه البناء الحقيق�ي للكرة 
العراقي�ة من اجل حض�ور مرق وقوي يف البطوالت االس�يوية 
خ�الل الف�رتة املقبلة ال نبح�ث فيها ع�ن النتائج بل ع�ن البناء 
وزيادة فرص ظهور املواهب الننا س�نجني ثمارها يف مس�تقبل 

قريب.

عدنان لفتة

تم�م ن�ادي الطلب�ة تعاق�ده م�ع 
داو  م�وىس  فاس�و  البوركين�ي 
لينضم إىل قائمة الفريق قادما من 

الدوري املرصي من نادي أسوان.
وق�ال مصدر مق�رب م�ن النادي 
أن »إدارة الن�ادي أضافت املحرتف 
الثال�ث للفريق بتعاقده�ا مع داو 
الذي تميز يف ال�دوري املرصي منذ 

عدة مواسم«.
املحرتف�ن  قائم�ة  أن  إىل  ولف�ت 
بحاجة لالعب فقط لتغلق بش�كل 

نهائي.
وبننّ أن موىس داو لعب لعدة أندية 

مرصي�ة منه�ا أس�وان وبرياميدز 
واملرصي البورسعيدي وكذلك لعب 
لنادي الجه�راء الكويتي ويعد من 

املميزين يف خط الوسط.

تعرض العب القوة الجوية والدويل السابق عيل بهجت لإلصابة 
بف�ريوس كورون�ا م�ا اج�ربه عىل دخ�ول الحج�ر الصحي. 

وانض�م العب القوة الجوي�ة عيل بهج�ت إىل قافلة طويلة 
م�ن الرياضي�ن الذين أصيب�وا بالفريوس منذ انتش�ار 
الجائحة يف ش�هر ش�باط املايض. ويخض�ع بهجت إىل 
الحجر الصحي والتزم بالعالج والوقاية الصحية، رغم 
أن فريق الق�وة الجوية ينتظر الع�ودة إىل التدريبات 

الجماعية تحضريا للموسم املقبل.

قرر متوسط ميدان املنتخب الوطني 
لك�رة القدم، امجد عط�وان، العودة اىل 

صفوف نادي الرطة مجدداً.
وقال مص�در يف الهيئ�ة اإلدارية لنادي 

ة الرط�ة إن »الالع�ب امج�د عط�وان قرر  د لع�و ا
مجدداً اىل صف�وف نادي الرطة«. وأض�اف ان »املدرب عبد 
الغني ش�هد نجح يف اقناع عطوان بالعودة اىل الفريق خاصة 

وان مفاوضات تجديد عقده مع الكويت الكويتي توقفت«.

تواجه اندية ال�دوري املمتاز لكرة 
الق�دم، ازمة مالية خانقة بس�بب 

تداعيات فريوس كورونا.
وق�ال نائب رئي�س الهيئة اإلدارية 
لنادي الطلبة محمد الهاش�مي إن 
»إقام�ة الدوري املمتاز لكرة القدم 
يف املوس�م الق�ادم، ام�ر يف غاي�ة 

الصعوبة«.
وأض�اف ان »اغل�ب األندي�ة لن�م 
تتمكن من املشاركة يف دوري الكرة 

املمتاز بس�بب عدم توف�ر األموال، 
الس�يما األندي�ة املؤسس�اتية بعد 

قلة التخصيصات املالية لها«.

إصابة العب الجوية بكوروناالطلبة يضم البوركيني موسى

عطوان الى القيثارة 

الهاشمي: إقامة الدوري الممتاز 
في الموسم القادم امر صعب



أعلن�ت رابط�ة الدوري اإليط�ايل، عن موعد انطالق املوس�م الجدي�د 2021-2020.
وبحس�ب موقع »كالتش�يو مريكاتو« اإليطايل، فإن رئيس الرابطة دال بينو واملدير 
اإلداري دي س�ريفو توصال التف�اق مع األندية خالل اجتماع لحس�م موعد انطالق 

املوسم.
وأش�ار املوقع، إىل أن ُمعظم األندية طلبت انطالق املوس�م يوم 19 أيلول املقبل، مع 
إمكانية إدخال تغيري خالل عطلة عيد امليالد، بينما فضلت أندية يوفنتوس والتسيو 

وميالن وأتاالنتا انطالق املوسم يوم 12 من الشهر ذاته.
وأفاد التقرير، إىل أنه بعد مناقشة التزامات املنتخبات الوطنية، قبل االتحاد اإليطايل 

القرار النهائي، ببدء املسابقة يوم 19 من الشهر املقبل.
وتوج يوفنتوس بلقب الدوري اإليطايل يف املوس�م امل�ايض، املنقيض قبل أيام، للمرة 

التاسعة عىل التوايل.

ُيواصل تش�يليس، مس�اعيه لتدعي�م صفوفه اس�تعداًدا 
للموس�م املقبل، بعدما نجح يف ض�م صفقتني من العيار 
الثقيل، وهما املغربي حكيم زياش، واألملاني تيمو فرينر.

وقالت ش�بكة »س�كاي سبورت« إنَّ تش�يليس، انضم إىل 
س�باق التعاقد م�ع س�ريجيو ريجيل�ون، الظهري األيرس 

لريال مدريد.
وأش�ارت الش�بكة إىل أنَّ تش�يليس، س�ينافس إيفرت�ون 
ال�ذي تقدم بعرض قيمت�ه 18 مليون إس�رليني للريال، 
لضم الالعب الذي تألق لعب مع إش�بيلية، وساعد الفريق 
األندليس، عىل التأهل لدوري أبطال أوروبا، املوسم املقبل.
ولفتت الصحيفة، إىل أنَّ تش�يليس بسعيه لضم ريجيلون 
يضع عالمات اس�تفهام حول إمكانية مواصلته الس�عي 

للتعاقد مع بني تشيلويل ظهري ليسر سيتي، الذي يطلب 
80 مليون إسرليني، للتفريط يف خدمات الالعب.

ويتطل�ع فرانك المبارد، مدرب تش�يليس، لتدعيم الجبهة 
ألونس�و،  مارك�وس  م�ن  كل  فش�ل  بعدم�ا  الي�رسى، 
وإيمرس�ون يف إثب�ات جدارتهما بالتواج�د بها خالل هذا 

املوسم.
ويحت�اج الريال لألموال، وبالتايل من املتوقع أن يتس�اهل 
يف بي�ع ريجيلون، خاص�ة وأنه يمل�ك يف الجبهة اليرسى 

فريالند ميندي، ومارسيلو.
ومع رغبة إشبيلية يف استعارته ملوسم آخر، يدرك الفريق 
األندل�يس، أن الع�روض الت�ي قدمه�ا ريجيل�ون، جعلته 

محط اهتمام األندية الكربى بالقارة األوروبية.

يس�تعد يوفنتوس لتحٍد جديد، عندما يس�تضيف 
نظ�ريه ليون الفرن�يس، بملعب أليانز س�تاديوم، 
يوم الجمعة املقب�ل، يف إياب دور ال�16 من دوري 

أبطال أوروبا.
ي وأنهى يوفنتوس مسابقة  ر و ل�د ا

بعدم�ا  اإليط�ايل، 
خ�اض آخ�ر 

مباريات�ه 
م  م�ا أ

روما، 

الس�بت امل�ايض، يف البطول�ة التي ت�وج بطالً لها 
للمرة التاسعة عىل التوايل.

وس�يكون الي�ويف أمام مهمة صعب�ة للغاية حيث 
س�يكون مطالًبا بتحقي�ق الفوز ع�ىل ليون الذي 
ّصع�ب املهمة ع�ىل بطل إيطاليا يف لق�اء الذهاب، 

الذي حسمه بفوزه )0-1(.
عىل م�دار التاري�خ، اش�تهر يوفنت�وس بالدفاع 
القوي واملحكم الذي كان أحد أفضل خطوطه، 
وكان س�بًبا يف س�يطرته وتتويج�ه بالعديد 

من األلقاب.
ثغرة واضحة 

إال أن�ه يف الف�رة األخ�رية، تحول خط 
دف�اع يوفنت�وس من ج�دار صلب إىل 

ثغ�رة دائم�ة، تس�ببت يف انهي�ار الفري�ق، إال أن 
ضعف منافيس اليويف محلًيا منحه فرصة مواصلة 

هيمنته عىل األلقاب.
هذا املوس�م ورغم ف�وزه بلقب االس�كوديتو قبل 
نهاية املس�ابقة بجولتني، إال أن يوفنتوس لم يكن 
أق�وى خط دفاع باملس�ابقة، بل عان�ى األمرين يف 

هذا الشأن عىل مدار املوسم.
وخالل 38 مباراة، تلقى يوفنتوس 7 هزائم، بينما 
اس�تقبلت ش�باكه 43 هدًفا، ليصب�ح ثالث أقوى 
خط دفاع باملسابقة، بعد إنر ميالن الذي استقبل 

أقل عدد من األهداف )36(، والتسيو )42(. 
ورغ�م محاول�ة يوفنتوس س�د الثغ�رة الدفاعية 
بالتعاق�د مع ماتياس دي ليخت ومرييح ديمريال، 

يف الصي�ف املايض، إال أن الفري�ق عانى من نفس 
األم�ر س�واء باألخط�اء الكارثي�ة داخ�ل منطقة 

الجزاء أو التمركز الخاطئ للمدافعني. 
كلمة الرس 

والش�ك أن الدف�اع س�يكون كلم�ة ال�رس يف لقاء 
يوفنتوس املصريي أمام ليون، خاصة وأن الفريق 

بحاجة إىل عدم تلقي أي هدف يقتل آمال اليويف.
وح�ال كان دف�اع يوفنت�وس يف يوم�ه وبأفض�ل 
حاالته، فإنه بال ش�ك سيمنح دفعة كبرية للفريق 

نحو العبور للدور ربع النهائي.
لك�ن ل�و تواص�ل تراجع�ه وأخطائ�ه املس�تمرة 
فس�يتمتع لي�ون بأفضلي�ة وس�يكون قريًبا من 

التأهل للدور املقبل.

ثغرة يوفنتوس الدفاعية تهدد مشواره بدوري األبطال

المبارد يسعى
 للتعاقد مع

 سيرجيو ريجيلون

االربعاء 5 آب  2020 
العدد  2389

 السنة 
العاشرة

7الرياضية

رسمًيا.. تحديد موعد
 انطالق الموسم الجديد للكالتشيو

ق�ال تقري�ر صحفي بريطان�ي، إن الجابوني بي�ري إيمرييك 
أوباميانج، مهاجم آرس�نال، قدم مطالبه الخاصة بالتجديد 
إلدارة ناديه.وينته�ي عقد أوباميانج م�ع الجانرز يف صيف 
2021، ولم يتفق الطرفان بعد عىل التمديد حتى اآلن.ووفًقا 
لصحيف�ة »ذا ص�ن« الربيطانية، ف�إن املفاوض�ات ال تزال 
جارية مع أوباميانج بش�أن التجديد، لكن�ه طلب أن تكون 

مدة العقد الجديد 3 سنوات.
كما اش�رط الالع�ب الجابوني حصوله عىل راتب أس�بوعي 
يبل�غ 250 أل�ف جني�ه إس�رليني.وكانت تقاري�ر س�ابقة 
أك�دت أنَّ أوباميان�ج يحصل حالًيا عىل 180 ألف إس�رليني 
أس�بوعًيا مع آرسنال.وأش�ارت الصحيفة الربيطانية إىل أن 
إدارة آرسنال ستكون حذرة للغاية، قبل املوافقة عىل رشوط 

أوباميانج الخاصة بالتجديد.
وذكرت »ذا ص�ن« أن أوباميانج مرتب�ط حالًيا باالنتقال إىل 
برش�لونة أو مانشس�ر يونايتد، يف حالة فشل تجديد عقده 

مع آرسنال.

أوباميانج ُيعقد 
استمراره مع أرسنال

رش�ح الفرن�يس أرس�ني فينج�ر املدير 
الفني الس�ابق آلرس�نال، فريقني اثنني 
للتتوي�ج بالنس�خة الحالي�ة من دوري 

أبطال أوروبا.
نقلته�ا  ترصيح�ات  يف  فينج�ر  وق�ال 
صحيفة ذا صن اإلنجليزية: »حني تلعب 
مب�اراة ضد أتاالنت�ا أو أتلتيك�و مدريد، 

يمكن أن يحدث أي يشء«.
ف�إن  يل،  بالنس�بة  »لك�ن  وأض�اف: 
مانشسر سيتي وباريس سان جريمان 
هما املرشحان املفضالن للتتويج بدوري 

األبطال، من حيث إمكاناتهما«.
وتاب�ع: »بخ�الف ذلك، برصاحة أش�عر 
أن باريس س�ان جريمان أقل قوة بقليل 
مم�ا كان علي�ه قب�ل 3 أو 4 س�نوات، 
وربم�ا الفريق كان أكث�ر اكتماال يف ذلك 
الوقت يف جميع املراكز، وكانت املنافسة 

أقوى كذلك«.
وأتم: »لكنن�ي أعتقد أنه انخفاضا عاما 
أصاب جودة كرة القدم األوروبية، وأظن 
أن باريس يظل من بني أفضل فريقني أو 

3 يف أوروبا«.

فينجر يرشح السيتي وسان جيرمان 
للتتويج بالتشامبينزليغ

تقري�ر صحفي  أكد 
ن�ادي  أن  إس�باني، 
ع�ىل  برش�لونة 
االس�تغناء  أعت�اب 
ع�ن مهاجم�ه ألحد فرق 

الدوري اإلنجليزي.
وكان برش�لونة تعاقد مع مارتن 
يف  اس�تثنائي  بش�كل  برايثواي�ت 
امل�ايض نظ�ري 18  ش�هر ش�باط 
تع�رض  عق�ب  ي�ورو،  ملي�ون 
الفرن�يس عثمان ديمب�ي إلصابة 
طويلة.ووفًق�ا لصحيفة »موندو 
ف�إن  اإلس�بانية،  ديبورتيف�و« 
مرحل�ة  إىل  وص�ل  برش�لونة 
متقدمة يف املفاوضات مع وس�ت 
ه�ام يونايت�د، لالس�تغناء ع�ن 

برايثوايت نهائًيا.
وأشارت الصحيفة اإلسبانية إىل 
أن صفق�ة املهاج�م الدنماركي 
قريب�ة م�ن الحس�م نظ�ري 20 

مليون يورو.
يذكر أن برشلونة مرتبط بضم 
أكث�ر م�ن الع�ب يف الهج�وم 
خالل املريكات�و الصيفي مثل 
األرجنتيني الوت�ارو مارتينيز 
مهاجم إنر ميالن، والربازيي 
نيمار دا س�يلفا العب باريس 

سان جريمان.

برايثوايت 
على أعتاب 
البريميرليغ

يرفض الربازيي ويليان دا سيلفا، جناح تشيليس، 
ع�رض الن�ادي لتجدي�د عق�ده الذي ينته�ي هذا 

الصيف.
وقال�ت صحيف�ة »جاردي�ان« اإلنجليزية، إنَّ 
»ويليان لم يتوصل التفاق مع تشيليس لتجديد 

تعاقده، وهو اآلن يف محادثات مع آرسنال«.
وأضافت: »رفض ويليان عرًضا من تش�يليس 
بالتجديد ملدة عامني، وآمال النادي يف الحفاظ 
علي�ه تراجع اآلن؛ حي�ث ُيطالب الالعب بعقد 
ملدة 3 س�نوات، وآرسنال مس�تعد لتلبية طلب 

الالعب الربازيي«.

وأشار التقرير، إىل أنَّ آرسنال يف وضع إيجابي؛ 
ألنَّ ويليان س�عيد يف لن�دن، ولم ُيبد أي تردد يف 

االنضمام لناد منافس.
كان الالع�ب ق�د رصح يف أي�ار امل�ايض: »إذا 
تركت تش�يليس دون مش�كلة وتركت األبواب 
مفتوح�ة، س�يكون من الجي�د االنتق�ال لناٍد 

منافس«.
وسينتهي مش�وار ويليان مع تشيليس بنهاية 
مش�وار الفريق ببطول�ة دوري األبطال؛ حيث 
ينتظر البل�وز مواجهة ضد باي�رن ميونخ، يف 

إياب ثمن نهائي البطولة، السبت املقبل.

ويليان يرفض تشيلسي
 ويقترب من االرسنال

يستهدف مانشستر يونايتد وضع خطة جديدة لتأمين التعاقد مع جادون سانشو من صفوف بوروسيا دورتموند هذا 
الصيف، إال أن الشياطين الحمر ليس أمامهم سوى أسبوع واحد إلتمام االنتقال.

ويرغب اليونايتد في ضم الالعب البالغ من العمر 20 عاًما، إال أن دورتموند يتمسك بالحصول على 108 ماليين 
جنيه إسترليني )120 مليون يورو( للتفريط في خدماته.

وبحسب صحيفة »بيلد« األلمانية، يرغب مانشستر يونايتد بدفع 63 مليون جنيه إسترليني هذا 
الصيف، على أن يدفع 27 مليونا و18 مليونا في الصيفين المقبلين.

وبحسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا، فإن يونايتد اتفق مع سانشو مبدئيا على التعاقد 
معه لمدة 5 سنوات.

وال يملك مانشستر يونايتد سوى أسبوع واحد، ففي حال انضم الالعب لمعسكر 
دورتموند اإلعدادي للموسم الجديد يوم 10 آب المقبل، فسيكون من الصعب إتمام 

الصفقة هذا الصيف.
يذكر أن بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن ممفيس ديباي العب مانشستر 

يونايتد السابق، قد يسهل من تلك الصفقة، حيث يعتبره دورتموند البديل المناسب 
لسانشو.

مانشستر يونايتد يسعى النهاء صفقة سانشو



»فنطازيات« سعدون البيضاني قصص عن هاجس الموت المجاني في الحروب  العبثية
املراقب العراقي / القسم الثقايف...

وقال الزعر يف قراءة خص بها )املراقب العراقي( : ان 
قصص س�عدون جبار  البيضاني ترتاوح بني القصة 
القص�رة جداً والومض�ة وهذا الجن�س األدبي ليس 
هين�اً كما يظنه البعض فهو موهبة وأدراك للمعاني 
املس�ترتة ما وراء الس�طور وهو ما عرف اصطالحا 
ب�� ) امليتافكش�ن ( خصوصاً أذا ازدان�ت النصوص 
بالتكثيف والرتكي�ز وتحقيق املفارق�ة اللغوية دون 
اإلخالل بمستلزمات الرسد ورغم قرصها نجد اإلبهار 
والدهش�ة وحجم املسكوت عنه ظاهراً المناص منه 
وتتمي�ز مدون�ات قاصت�ا بالحواري�ة الصامتة ذات 
الصوت الواح�د فمن خالل – ك�وة – صغرة بحجم 
الك�ف يلج بهدوء وبمعيته مف�ردات منتقات بعناية 
وغاية مرسومة سلفاً ؛ ورسعان ما تفد األصوات من 

كل حدب معلنًة املشاركة .
وأضاف : ان ب�وادر الغرائبية ظهرت ىف األدب العاملي 
قبل أك�رت من قرن وقد تالقفه�ا قصاصينا األفاضل 
وجعل�وا من األس�طورة والفنتازي�ا حقيقة مهيمنة 
يف املخي�ال الرسدي املع�ارص خصوصاً بع�د التغير 
العني�ف الذى حص�ل ىف 2003  فعال�م اليوم امللتبس 
والش�ائك وما يش�وبه م�ن غراب�ة وال معقولية هو 
بالحقيق�ة خ�رق لقوان�ني الطبيع�ة واملنط�ق وهو 
لي�س بجديد فقد كتب عنه كافكا — دستوفس�كى 
— بورخ�س — نابوكوب — غوغول — صومائيل 
بيك�ت ىف رائعت�ه – ىف إنتظ�ار كودو وبع�ض النقاد 
جع�ل — فروي�د –هو أول من أس�س ه�ذا املذهب 
بطريقت�ه التحليلي�ة –ولك�ن قص�ص وفنتازي�ات 
البيضان�ي لها طعم ونكهة من ن�وع خاص تتلمس 
م�ن خاللها حجم امل�رارة والعلقم ال�ذى رافقنا منذ 

اليف�اع وس�يبقى اىل ماش�اء الله وهى ليس�ت قراء 
للتس�لية وتزجية الوقت بل مناحات وش�جن مداف 

باللوعة واالىس .
واشار اىل ان قاصنا الدؤوب سعدون جبار البيضاني 
ل�ه العدي�د م�ن القص�ص القص�رة الت�ى أكتنزت 
بالغراب�ة والج�رأة وتمي�زت بحداثية الط�رح حيث 
جمع�ت ب�ني الواقع واملخيال بأس�لوب ط�رى وملاح 
فهو ىف رأي�ي املتواضع > قاص ورس�ام كاريكترى 
ح�اذق < ىف اّن واحد وهذا الرضب م�ن الفن ال يأتى 
إعتباط�اً ؟ ومن أش�رتاطاته األساس�ية )) إعطاش 
القول وإش�باع املعنى ((فاليس�مح ه�ذا ) الجنس ( 

باإلطالة فإنه سيمىس للتقريرية أقرب ؟
مول�ع  البيضان�ى  أس�تاذنا  يك�ون  :ربم�ا  وتاب�ع 
بالثنائي�ات املتض�ادة :ك — كال�ذكاء ونقيضه — 
األس�ود واألبيض — الدال واملدلول — الليل والنهار 
– إضافة لخصوبة خياله وس�عة أفق�ه فحني أقرأه 
بتأنى أجد نوازع ش�تى تتقاطع وتتعاشق ؛ تتالمس 

وتنأى ! رتبه�ا بطريقته املهذبة وأض�اف عليها من 
رصيده الحكائى فبدت للواقع أقرب .

واكم�ل :ورب س�ائل يق�ول : م�ن أين أس�تقى ذلك 
الث�راء ؟ والج�واب بس�يط ج�دا : ينح�رص ىف حجم 
مجتمعن�ا  ىف  املتف�ى  العي�ش  وش�ضف  املعان�اة 
والالأس�تقرارالذى ب�ّى ب�ه الع�راق منذ عق�ود من 
السنني العجاف ؛ ثم هاجس املوت املجاني الذى حط 
ركاب�ه الثقيلة متمثالً بالح�روب العبثية — ولحقه 
مؤخ�راً — التناح�ر الس�ياىس والخالف�ات الح�ادة 
من أج�ل املصالح الش�خصية عى حس�اب املواطن 
املغلوب عى أم�ره وهاجس التّغييب واالنكار املتعمد 
للطاق�ات الواع�دة البعيدة ع�ن املرك�ز )*( لكونها 
س�ومرية املاّل واملنه�ل ! و الننىس مق�ص الرقيب ! 
الذى أرغم�ه ليكون محتاالً غايت�ه إيصال خطابه ) 
بصيغ�ة التوري�ة والتالع�ب باملف�ردات ( حيث كان 
للرقيب سيفا باشطاً ىف السنني التى سبقت االحداث 

الداراماتيكية عى بلدنا .

وم�ى اىل القول: وبعد هذا كله ال�روح الوثابة التى 
تكم�ن ىف ذات القاص وحبها للتغي�ر وعدم رضاها 
بما يح�دث وما تلك املدونات الرسدي�ة إال ) يافطات 
إحتجاج ( لو ش�اء لعلقها كم�ا الالفتات عى جدران 
مدينت�ه – املج�ر – الزاخ�رة بعب�ق التاري�خ حي�ث 
الكواهني والش�خاتر والجبيشات والقصب السامق 

وحكايات املضايف .
واس�تطرد: ان س�عدون لي�س مولع�اً بالحديث عن 
األزم�ات ولم ينصب نفس�ه ناطق�اً رس�مياً عنها ! 
ولكنها تحيطه إحاطة السوار باملعصمأين مايلتفت 
يجدها أمامه : ىف فوارق العمل الوظيفي و ىف التباين 
الح�اد ب�ني األش�خاص و ىف البع�د الشاس�ع بني ما 
يراه ويلمسه من س�لبيات وبني ماتربى عليه فكيف 
نطالب�ه بوصف الجنائ�ن الغناء وخرضته�ا الوارفة 
الضالل واملاء النم�ر وتغريدات البالبل والش�حارير 
وذاكرت�ه ممل�وءة ع�ن اّخره�ا باألج�داث والفتات 
النعى والعوزاملدقع والبطالة املقنعة وشواهد القبور 
!فعوال�م الالمعق�ول والغرائبي�ة الرسدي�ة ظاه�رة 
أت�كا عليها معظ�م الناطقني بالالتينية وس�ميت ب 
) الواقعية الس�حرية ( وهى حد فاصل بني األس�ود 
و األبي�ض قب�ل أن يتمازجا ويصبحا لون�اً – رمادياً 
– ولغراب�ة األح�داث وتفردها علينا أمس�ت مباحة 
عند روائيينا فوضفها الس�عداوى ىف فرانكشتاين ىف 
يغ�داد وإنعام كججى ىف الحفيدة وبرهان ش�اوى ىف 

مرشحة بغداد.
وختم :بما أن البيضاني ال يكتب رسوداً مطولة وهو 
يم�ارس فض�اًء حكائياً نوعي�اً عرف به قب�ل أربعة 
عقود حتى أمىس له طابعا مميزا وبصمة لذا أستحق 

صفة الجدارة –فداخل كل عتمه جمال مختبأ.

 تتسم بالغرابة والحداثة في الطرح

بمشاركة عراقية وعربية واسعة

روايات النساء تتصدر ترشيحات 
قائمة »بوكر« الطويلة لعام2020 !

اعلنت القائمة الطويلة للروايات املرشحة للفوز بجائزة بوكر األدبية 
لع�ام 2020، والت�ي ضم�ت 13 رواية تم اختيارها م�ن أصل 162 تم 
نرشه�ا يف بريطانيا وأيرلندا م�ا بني أكتوبر 2019 وس�بتمرب 2020.

وكان الفت�ًا ه�ذا العام وج�ود 8 مؤلفني يف أول رواية له�م، إىل جانب 
روائي�ني مش�هورين م�ن أمثال داي�م هي�الري مانتل م�ن بريطانيا، 
وتستيس دانغاريمبغا من زيمبابواي، وآن تايلور من الواليات املتحدة، 
وغرهم، فضالً عن تصدر 8 نساء القائمة الطويلة يف مقابل 5 رجال.
وم�ن املتوقع أن تختار لجن�ة تحكيم مؤلفة من 5 ح�كام، 6 روايات 
يف قائم�ة قصرة بتاريخ 15 س�بتمرب املقبل، قبل اإلع�الن عن الفائز 
النهائي بالجائزة يف ش�هر نوفمرب املقبل.ومن بني الروايات املرش�حة 
للفوز، تشر صحيفة »إندبندنت« إىل الرواية األخرة يف ثالثية هيالري 
مانتل، وعنوانه�ا »املرايا والضوء«، وكانت مانت�ل قد حصدت جائزة 
بوكر مرتني يف الس�ابق ع�ى الروايتني الس�ابقتني يف الثالثية: »قرص 
الذئ�اب« يف و»أخرجوا الجثث«.وقالت رئيس�ة لجن�ة تحكيم الجائزة 
لع�ام 2020، مارغري�ت بوس�باي: »كل كتاب من تل�ك الكتب يحمل 
تأثراً أكس�به موقعاً عى القائمة الطويلة، ويس�تحق أن يصل لقراء 
أكثر، من بينها روايات اكتس�حت التاريخ بشخصيات ال تنىس ُبعثت 
فيه�ا الحي�اة وت�م إبرازها، ورواي�ات مثل�ت لحظة تغير ثق�ايف، أو 

ضغوط يواجهها فرد يف مجتمع قبل وما بعد حياة املدن البائسة«.

املراقب العراقي/ متابعة...
در حديث�اً ع�ن منش�ورات املتوس�ط -إيطالي�ا، 
كتاب فلسفى جديد للكاتب واملرتجم املغربى عبد 
السالم بنعبد العايل، بعنوان: »ال أملك إالاَّ املسافات 

التى ُتبِعُدني«.
وىف مقدِّمِة الكت�اب، يتضح معنى العنوان كعتبة 
أوىل حي�ثُ يق�ول الكاتُب: ُيبدى البع�ض انزعاجاً 
كبراً من الكتابات التى تس�تعني باالقتباس�ات، 
ري�ن الذي�ن غ�دت  و«تتاَّك�ئ« ع�ى بع�ض املفكِّ
ة، ُيعتَمُد عليها، وس�نداً »ُيسَتَنُد«  أس�ماؤهم حجاَّ
إلي�ه، ودعام�ة َتس�تمدُّ منه�ا األح�كاُم ِصدَقها، 
ياََّتها، وتكتس�ب منها  وتنهل منها الخطاباُت أهمِّ

الكتاب�ة قواَّتها. وهم ينصحون ُكتاَّابن�ا أن ُيقلُِعوا 
عن استنساخ غرهم، وُيثبتوا كفاءتهم وقدرتهم 
ع�ى اإلب�داع ب�أن ينطلق�وا م�ن »درج�ة صف�ر 

الكتابة«.
تها عى   رغم براءة النصيحة وحس�ن ِنيِّتها وَغررْ
فكر«نا« وإبداع�«ن�ا«، فهى تنطوى عى مفهوم 
مع�نياَّ عن الكتاب�ة، ونظرة بعينه�ا إىل الفكر، بل 
م�ًا معياَّناً للهوية، وموقفاً بعينه  رباَّما تفرتض َفهرْ

من الرتاث الفكري.
املُس�لاَّمة األوىل التى تفرتضها هذه النظرة هى أن 
ى وَس�برْق إرصار.  ، دوم�ًا، بوَعرْ االقتب�اس أمر يتمُّ
والح�ال أن الكاتب غالباً م�ا يقتبس حتاَّى إن ظناَّ 

باَّاق إليها. أنه صاحب الفكرة وأنه الساَّ
إن الكتاب�ة توليد للفكر واللغ�ة، وَمنرْ يقول اللغة 
وعي، ويدخل غياهب التاريخ. لذا نجد  يقتحُم الالاَّ
رين َم�نرْ ذهب إىل القول ب�أن اللغة هى  م�ن املفكِّ
ر وتكتب، وأن يد الكاتب هي، دوماً، »يد  التى ُتفكِّ

ثانية«.
ه�ذا االقتح�ام لغياه�ب التاريخ يطرح مس�ألة 
الرتاث الفك�رى وكيفية تملُّكه وتج�اُوزه. وهي، 
ف النظر فيها عى  دة، يتوقاَّ كما نعلم، مسألة معقاَّ
م  منا للفكر وللقطائع واالنفصاالت. وهذا الَفهرْ َفهرْ
يت�دراَّج م�ن مجراَّد املوق�ف الوضعى ال�ذى َيعترب 
القطيع�ة انفص�االً مطلق�اً، َيُجبُّ في�ه الحارُض 

ما قبل�ه، إىل املوقف الجينيالوج�ى الذى ينظر إىل 
ال�رتاث الفكرى ع�ى أنه ينطوى ع�ى ما يحجبه 
ويغلِّفه، فَيعترب تجاُوزه تراجعاً ال ينفكُّ إىل الوراء، 
باً، تتعنياَّ  كما َيعترب التاَّملُّك الفك�رى انفصاالً َدُؤورْ
ا  فيه الهوي�ة باملس�افات التى تبعده�ا، أكثر مماَّ
دها مع ما تزعم تملُّكه. تتحداَّد بانصهارها وتوحُّ

أخ�راً ج�اء الكت�اب ىف 400 صفحة م�ن القطع 
الوس�ط، وهو إضاف�ة نوعية ملُنج�ز الكاتب عبد 
د  السالم بنعبد العاىل من مؤلفات وترجمات، ليتأكاَّ
ىف س�ياقه الجدي�د أناَّ الحوار مع ال�رتاث الفكرى 
يه�دف إىل بل�وغ ال�يء ذاته ال�ذى قي�ل بأنحاء 

مختلفة.

»ال أملك إال المسافات التى تبعدني« االنطالق من درجة صفر الكتابة

رابطة القصة تعلن الفائزين في مسابقة روائع األقالم السابعة 
املراقب العراقي/ خاص...

أعلن�ت رابطة القص�ة يف العراق عن 
القص�ص القص�رة ج�داً الفائزة يف 
الس�ابعة  األقالم  مس�ابقة )روائ�ع 
لشهر تموز لعام 2020 التي تنظّمها 
الرابط�ة ش�هريا بمش�اركة عراقية 
)املراق�ب  وي�رس  واس�عة  وعربي�ة 
العراقي(  ان تعلن اس�ماء الفائزين 
م�ع نصوصهم وكان�ت النتائج كما 

ييل:
 املرك�ز األول اح�رزه س�الم الوكي�ل 
من مرصعن نص�ه  جذور اما املركز 
الثاني حصلت عليه س�امية طيوان 
م�ن الجزائرع�ن نصه َتمٌل�ص فيما 
كان املركز الثالث لهاني يوس�ف أبو 

غليون من األردن عن نصه تكّور .

فيم�ا احرز املركز الثالث مكرر  خالد 
الحيمي من اليم�ن عن نصه تأصيل 
واملرك�ز الثال�ث مكرر ايض�ا احرزه 
أس�امة محم�د ع�يل من م�رص عن 
نصه ِنَهاَية  فيم�ا كان املركز الرابع 
من نصيب هيثم العوادي من العراق 
عن نص�ه انتزاٌع وحص�ل عى املركز 
الراب�ع مك�رر جب�ار القري�ي من 

العراق عن نصه تزييف 
املرك�ز الخام�س كان للق�اص رعد 
اإلمارة من العراق عن نصه آخر قبلة 
اىل  ذه�ب  مك�رر  الخام�س  املرك�ز 
الطيب الجامعي من تونس عن نصه 

سقوط
واخرا املركز الخامس مكرر لفاطمة 

الوكيل من العراق عن نصها امللك.

قصة قصيرة جدا

عباس السالمي

شاعر
مثخٌن وجهُه بالرحيل، جسمُه شارٌد يف الغياب،

إنرْ م�راَّ لم َيرَه أحٌد ، ال ولم يلتفت إليه الطريق !

رسم
رسمُت نافذة ويف النافذة امرأة تنتظر
ولكي تكتمل اللوحة ، كان لزاماً عيلاَّ

أنرْ أرسَم رجالً ربما سيمّر يوماً ما تحت النافذة !

نافذة
النافذُة املوصدة

تبدو وكأنها الفتة حزينة معلقة
عى الجدار.

ثالثة نصوص 
كاظم الميزري

هن�اك  كان  ال�روح  ت�الل  يف 
تجاعي�ده  يف  تع�زف  وجه�ا 
الس�نني لحن�ا . تمط�ر ع�ى 
فم�ه رائحة الخب�ز املنقوش 
جبين�ه  بالسمس�م،تبلل 
يف  املتع�ب،  الع�رق  قط�رات 
أيام�ه ولوح�ة ذاكرته طيور 
تحل�ق يف كل املس�اءات التي 
يعرفه�ا، كان يح�دق يف مرآة 
وجهه يف كل يوم يقسم عمره 
نصفني نص�ف يبق�ى عالقا 
يف ذاكرت�ه وآخ�ر يس�يل من 
راحتي�ه، لك�ن رائح�ة الخبز 
بقي�ت عالقة يف فم�ه ولحن 
سنينه هو اآلخر لم يقف. ...!

رائحة التراب
ح�اول كالض�وء أن ينف�ذ إىل 
كتل  خساراته،فداهمته  نفق 
فرائص�ه،  ارتع�دت  الظ�الم 
دفعته بق�وة ليلتقي بمؤخرة 
رأس�ه أرض الطريق الصلبة، 
بالب�كاء،  اجه�ش  لحظته�ا 
وبغت�ة انبع�ث ص�وت ناعم 
يتناغم مع حبات املطر صدى 
رائح�ة  قلب�ه، هب�ت  يغم�ر 
نف�اذة ملئت جس�ده برهبه 
ذكرته برائحة الرتاب املر،كان 
املط�ر يتس�اقط منس�ابا إىل 
ف�وق  ليطف�و  النف�����ق 

بقايا. ...!

خيوط الذاكرة

 ه�ل يمك�ن لق�رى ش�عثاء، تس�مى مدن�اً قصد 
االنق�اص، تصح�و ع�ى خ�وف من غ�د مجهول، 
وصباح�ات مفعم�ة برحي�ل عم�ل اليوف�ر غ�ر 
االهان�ات وش�ضف العي�ش، ان تنت�ج حرفي�ات 
جمالية،؟ ومن أين تجيء تلك االكتشافات وعقول 
االبن�اء الذي�ن ينامون ع�ى رماد م�ن الحكايات، 
التي ت�راود اخيلته�م الغضة، التي ل�م تفقه بعد، 
من أين تكون البداية؟ الس�ؤال يتأرجح بني أماني 
بس�يطة،ورغبات لها حد الس�كني، فوىض املدينة، 
وجنونه�ا يف س�بعينيات التكوي�ن، جعلها تعيش 
رصاعا ايدلوجيا رهيباً، تناثرت االفكار، ولكن من 

الصعوبة االمساك بما يتفق وما تريد.
 داخ�ل هذه املس�ارات، كان حل�م النجومية يراود 
الكث�ر، خط�و س�ار باتج�اه ك�رة الق�دم، وقرر 
بعدها حفر خندق اس�ماه مرسحاً، عناد صبياني، 
وفه�م مالب�ث ان تطور برسعة، ليتح�ول اىل فرق 
مرسحي�ة، اعط�ت للث�ورة املدين�ة هوي�ة صدق 
معرفي�ة، عبق�ة الذكري�ات حتى هذه الس�ويعة، 
كانت فرقة مرسح الجماهر ، قد امس�كت بصدق 
التجرب�ة ، واالخالص لها، من�ذ اول الظهور، نبذت 
االش�تغاالت املدرس�ية، وس�عت اىل مرسح ملتزم، 
يتعاطف مع هم�وم املعدمني، واح�الم خالصهم، 
داخل هذه املهمة العس�رة، والصعبة، واملحفوفة 
امس�ك  باملخاطر. 

الول�د النحيف، الباس�ق الط�ول، به�دوء وجوده، 
ب�ني ح�وارات س�اخنة، وتدريب�ات قاس�ية، كان 
الس�عداوي يفهم املقاصد، مش�تغالً ع�ى تطوير 
ذات�ه التمثيلي�ة، يق�رأ، يتفحص، يس�أل، دفعته 
وس�امته، وحب�ه، اىل خارج اس�وار الث�ورة،  منح 
امل�رسح، وشاش�ة  اروق�ة  ب�ني  لوج�ودة تمي�زاً 
التلفاز، وان كانت ش�خوصه املجس�دة، تنتمي اىل 
مسافات فعل محدد، ش�خوص اسميها وظيفية، 
فرضه�ا ش�كل الس�عداوي، وقدرت�ه االدائية ملثل 
هذه الش�خوص، املس�تقرة، وغر القلقة، ماكان 
الس�عداوي يس�تطيع الفكاك من وضع كهذا، الن 
االخراج مهمة تستسهل الجاهز، وال تريد الدخول 
يف رصاع�ات تجرب،لتصن�ع املغاي�ر، الحقيق�ي، 
الذي يثر الدهش�ة، ويؤرش االبت�كار، وتلك املحنة 
تعيش�ها الصناع�ة الفني�ة، ع�ى عم�وم الوط�ن 
الناطق بالعربية، االعتياد هو الذي يشكل حياتنا، 

فلم نحلم بابعاده عن الدراما؟
وم�ع هذه املعضل�ة، تمكن الس�عداوي، ان يجد له 
مكانارْ، وهو املش�خص الهاديء، ال�ذي تخلص من 
الهيمنة االدائي�ة املرسحية، تجده واضح الحركات، 
مقتصد الس�لوك، ينتمي اىل الش�خصية املجس�دة، 
بعد ان درس�ها وحدد مس�الكها، اكث�ر مما تنتمي 
الي�ه، هو راض، ومبتهج لوجوده رغم قلة الفرص، 
او انعدامه�ا، تراه انيقاً مراقباً، س�اعياً يف بحثة أن 
يكون ذات فرصة، ادائياً يش�ار 
مالمح�ة  وتحف�ظ  إلي�ه، 
العراقية،  الجمعية  الذاكرة 
الكث�ر م�ن  الت�ي طاله�ا 
والخراب، س�تار  التش�ويه 
 ، ممث�ل  الس�عداوي.. 

مجسد..، واع.،!!

ستار السعداوي..الفن هاجسا

شوقي كريم حسن
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مصطلحات ادبية
ط،  ال�رشاَّ التوكي�د،  القَس�م،  أس�لوب  األس�اليب: 
التعج�ب، التمنِّ�ي، االس�تفهام، الن�داء، واألدوات 
التي نعرف بها كلاَّ أس�لوب، أق�ول مثاًل: يا محمد، 
تعاَل إىل لقائنا؛ هذا أس�لوب إنشائي / نداء، واألداة 
املس�تخدمة هي )يا(، أو أقول مث�اًل: ما أجمل جو 
ب، كيف عرفَت؟  مرص يف الخريف! هذا أسلوب تعجُّ
يغ�ة: )م�ا أفعَل( تق�ول: ما أجم�َل، ما  به�ذه الصِّ
ِعل  أحَسَن، ما أعظَم، وباملثل للتعجب أيًضا صيغة أَفرْ
�ادق! وهكذا؛ إًذا  ِظ�مرْ بالصاَّ �رِمرْ باملجتهد! أعرْ ب�ه: أَكرْ
لها؛  ف عند أجزاء النص ونتأماَّ نح�ن يف التحليل نتوقاَّ

أي: كلماته وجمله يف املقام األول.

طرائف من التراث 

قال ابن خلدون ىف املقدم�ًه: أكل العرب اإلبل فأخذوا 
منها الغ�رة والغلظة.وأكل األت�راك الخيول فأخذوا 
منها الرشاسة والقوة.وأكل اإلفرنج الخنزير فأخذوا 
من�ه الدياثة.وأكل الزنوج الق�رود فأخذوا منها حب 
الطرب.وقال ابن القيم رحمه الله«كل من ألَِف رضبا 
م�ن رضوب الحيوانات اكتس�ب من طبع�ه وُخلقه 
ف�إن تغذى بلحمه كان الش�به أقوى ونحن ىف زماننا 
ه�ذا أكثرنا من أكل الدجاج«أكلن�اه فأكثرنا البقبقة 
والصياح فتكالب�ت علينا األمم فأخذن�ا من الدجاج 
املذلة وطأطأة الرأس وعدم التحليق ىف أعايل الس�ماء 
8والثرثرة والصياح فقط وما أكثر الدجاج ىف زماننا ”

الثقافـي

يرى الناقد عبد الهادي 
الزعر ان القاص 
سعدون جبار البيضاين 
له العديد من القصص 
القصرية التي تجسد 
هاجس الموت المجاين 
يف الحروب العبثية 
اكتزنت بالغرابة 
والجرأة وتمزيت بحداثة 
الطرح حيث جمعت 
بني الواقع والخيال 
بأسلوب فنطازي.

سعدون البيضاني عبد الهادي الزعر 



20 % تفصل قواتنا عن اعالن الموصل محررة 
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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

َب الرسول املصطفى محمد  و هو اليوم الذي نَصَّ
صىل الله عليه و آله بأمر من الله عزَّ و جلَّ عيل 
بن أبي طالب عليه السالم خليفًة و وصياً و إماماً 

و ولياً من بعده.
و هو يوم عظيم ذكرت األحاديث الرشيفة جوانب 
اليوم، ففي رواية االمام عيل بن  من عظمة هذا 
موىس الرضا عليه السالم عن أبيه عن جده: ” إِنَّ 

َماِء أَْشَهُر ِمنْهُ  ِف  اأْلَْرِض” 1. يَْوَم اْلَغِديِر ِف السَّ
عليه  الصادق  محمد  بن  جعفر  اإلمام  عن  و 
َماِء يَْومُ  اْلَعْهِد اْلَمْعُهود،  السالم: “َو اْسُمُه ِف السَّ
اْلَجْمِع  َو  اْلَمأُْخوِذ  اْلِميثَاِق  يَْوُم  اأْلَْرِض  ِف  َو 

اْلَمْشُهوِد” 2.
و عن االمام الرضا عليه السالم: ” َو اللَِّه َلْو َعَرَف 
َلَصاَفَحتُْهُم  ِبَحِقيَقِتِه  اْليَْوِم  َهذَا  َفْضَل  النَّاُس 

اْلَماَلِئَكُة ِف ُكلِّ يَْوٍم َعرْشَ َمرَّات” 3.
و هو ثاني أهم حدث ف اإلسالم بعد البعثة النبوية 

املباركة و نزول القرآن الكريم.
عيد الغدير

يوم الغدير يوم عيد بل أعظم األعياد و أرشفها 4، 
َو ُهَو ِعيُد اللَِّه اأْلَْكَبُ 5، َو َما بََعَث اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ 
نَِبيّاً َقطُّ إاِلَّ َو تََعيََّد ِف َهذَا اْليَْوِم 5، ألنه يوم إكمال 

الدين و تمام النعمة.
فقد ُروي عن االمام جعفر بن محمد الصادق َعْن 
أَِبيِه َعْن آبَاِئِه عليهم السالم أنَُّه َقاَل: َقاَل َرُسوُل 
أَْفَضلُ   َغِديِر ُخمٍّ  الله عليه و آله: “يَْوَم  اللَِّه صىل 
تََعاَل  اللَُّه  أََمَرِني  الَِّذي  اْليَْوُم  ُهَو  َو  ِتي ،  أُمَّ أَْعيَاِد 
عليه  َطاِلٍب  أَِبي  بِْن  َعيِلِّ  أَِخي  ِبنَْصِب  ِفيِه  ِذْكُرُه 
ُهَو  َو  بَْعِدي،  ِمْن  ِبِه  يَْهتَُدوَن  ِتي  أِلُمَّ َعَلماً  السالم 
ِتي  أُمَّ أَتَمَّ َعىَل  َو  يَن،  اللَُّه ِفيِه الدِّ أَْكَمَل  الَِّذي  اْليَْوُم 

ِفيِه النِّْعَمَة، َو َرِضَ َلُهُم اإْلِْساَلَم ِدينا …” 6.
سبب التسمية بالغدير

املصطفى صىل  النبي  بهذا األسم إلجتماع  ُسمي 
الله عليه و آله بأمر من الله َعزَّ و َجلَّ ف هذا اليوم 
من  عودته  لدى  صحابته  من  اآلف  عرشات  مع 
حجة الوداع ف موضع بني مكة و املدينة املنورة 

يُسمى بغدير خم، فسمي اليوم بإسم املوضع.

 يوافق اليوم الثامن 
عشر من شهر ذي الحجة 

الذكرى المباركة إلكمال 
الدين وتتويج اإلمام 

علي )ع( بإمرة المؤمنين، 
وبهذه المناسبة المباركة 
نسلط الضوء على بعض 
ما ورد بشأن هذا اليوم  

العظيم.
يوم الغدير هو اليوم 

الثامن عشر من شهر ذي 
الحجة من السنة العاشرة 

من الهجرة النبوية 
المباركة.

عليه  الله  )صىل  الله  رسول  قلدها  التي 
واله( أمري املؤمنني عيل بن أبي طالب )عليه 
عز  قوله  ف  ربه  أمر  بذلك  ممتثال  السالم( 
وجل : }يَا أَيَُّها الرَُّسوُل بَلِّْغ َما أُنِْزَل إَِليَْك ِمن 
َربَِّك{ يعني ف استخالف عيلّ )عليه السالم( 
َفَما  تَْفَعْل  َلْم  }َوإِن  عليه,  باإلمامة  والنص 
النَّاِس{  ِمَن  يَْعِصُمَك  َوالّلُه  ِرَساَلتَُه  بَلَّْغَت 
ذ إرادة  فأكد الفرض عليه بذلك بأنّه إن لم يُنفِّ
َد  الله ، ذهبْت أتعابه ، وضاعت جهوده ، وتبدَّ

ما الَقاُه من العناء ف سبيل هذا الدين.
فذلك   ، االكب  الله  عيد  بانه  نعته  وأما 
ال  مستوحى من روايات و احاديث أشارت 
شأن هذا العيد ومنزلته عند الله تعال وأهل 
الطويس  الشيخ  نقل  فقد  واألرض,  السماء 
ابي  بن  محمد  ال  سندها  ينتهي  رواية 
موىس  ابن  عيلّ  عىل  دخلت   «  : قوله  نصري, 
غاص  واملجلس  السالم(  )عليهم  الرضا 
بعض  فانكره  الغدير،  يوم  فتذاكروا  باهله, 
الرضا )عليه السالم(: حدثني  الناس! فقال 
أبي عن أبيه )عليهما السالم( قال : إّن يوم 
أن   . االرض  ف  منه  اشهر  السماء  ف  الغدير 
لبنة من  األعىل قرصاً  الفردوس  ف  بنى  الله 
قبّة  ألف  ، فيه مائة  لبنة من ذهب  و  فضة 
من  خيمة  ألف  ومائة  حمراء  ياقوتة  من 
فيه   ، والعنب  املسك  ترابه   ، أخرض  ياقوت 
ماء  من  ونهر   ، خمر  من  نهر  أنهار,  أربعة 
، ونهر من عسل ، وحواليه  ، ونهر من لبن 
أبدانها  ، عليه طيور  الفواكه  أشجار جميع 
تصّوت   ، ياقوت  من  واجنحتها   ، لؤلؤ  من 
ورد  الغدير  يوم  كان  إذا   ، االصوات  بالوان 
إل ذلك القرص أهل السماوات يسبّحون الله 
ويقّدسونه و يهّللونه ، فتتطاير تلك الطيور 
املسك  ذلك  عىل  وتتمرغ  املاء  ذلك  ف  فتقع 
والعنب فإذا اجتمعت املالئكة طارت فتنفض 
ليتهادون  اليوم  ذلك  ف  أنهم  و  عليهم  ذلك 
اخر  كان  فاذا  السالم(  )عليها  فاطمة  نثار 
فقد  مراتبكم  إل  انرصفوا  نودوا  اليوم  ذلك 
أمنتم من الخطأ والزلل ال قابل ف مثل هذا 
اليوم تكرمة ملحمد )صىل الله عليه واله ( و 

عيلّ )عليه السالم( .
ثم قال عليه السالم : يا بن أبي نصري أين ما 
املؤمنني  أمري  الغدير عند  يوم  كنت فاحرض 
الله يغفر لكل مؤمن و  السالم( فان  )عليه 
مؤمنة و مسلم و مسلمة ذنوب ستني سنة 
أعتق ف شهر  ما  النار ضعف  يعتق من  و   ،
والدرهم  الفطر  وليلة  القدر  وليلة  رمضان 
فيه بألف درهم إلخوانك العارفني ، فأفضل 
كل  فيه  رّس  و   ، اليوم  هذا  ف  اخوانك  عىل 
الكوفة  أهل  يا  قال:  ثم   « مؤمنة  و  مؤمن 
امتحن  ملمن  وانكم  كثرياً  خرياً  اعطيتم  لقد 
مقهورون  مستقلون   ، لأليمان  قلبه  الله 
ثم   ، صبّاً  البالء  عليكم  يُصّب  ممتحنون 
لو  والله   ، العظيم  الكرب  كاشف  يكشفه 
بحقيقته  اليوم  هذا  فضل  الناس  عرف 
مرات  عرش  يوم  كل  ف  املالئكة  لصافحتهم 
، و لوال اني أكره التطويل لذكرُت من فضل 
هذا اليوم ما أعطى الله فيه من عَرَفُه ما ال 

يُحىص بعدد .«  
ترشيعية  قسمني:  ال  تنقسم  واألعياد 
التي  هي  الترشيعية  األعياد  وتكوينية, 

أقّرها الله عّز وجّل وتكون مقرونة بالنرص, 
والنرص تارة يكون عىل هوى النفس كما هو 
حال الصائم ف شهر رمضان فيظهر فرحة 
السعيد,  الفطر  عيد  ف  أهوائه  عىل  النرص 
مناسك  أداء  ف  التوفيق  بحصول  وأخرى 
الحج كعيد االضحى املبارك, وثالثة بتنصيب 
وامامته  واليته  عن  واإلعالن  الحق  اإلمام 
الكالم  بصدد  نحن  الذي  األغر  الغدير  كعيد 

عنه.
 واما األعياد التكوينية فهي نوع من العودة 

ال عالم الطبيعة كعيد النريوز.
وأما  العنوان,  بيان  ف  كله  كان  تقدم  ما   

الكالم حول املناسبة فهو كاآلتي:
إل  نسبة  الغدير  بـعيد  العيد  هذا  ى  يُسمَّ
التنصيب  مراسم  فيه  وقعت  الذي  املكان 
بن  عيل  لإلمام  الرباني  والتتويج  االلهي 
املكان  وهذا  السالم(،  )عليه  طالب  أبي 
»الغدير«  لفظ  وتقيّيد  خم(  بـ)غدير  عرف 
بينه  للتمييز  هو  انما  »ُخّم«  إل  بإضافته 
ـ  األخرى  ـ هي  ُقيّدت   ، أُخرى  وبني غدران 

باإلضافة ، أمثال :
ـ غدير األشطاط : موضع قرب عسفان .ـ 

غدير البكة : بركة زبيدة .
ـ غدير البنات : ف أسفل وادي خماس .

ـ غدير سلمان : ف وادي األغراف .
ـ غدير العروس : ف وادي األغراف أيضاً.

وغدير ُخّم يقع ف وادي الجحفة ، عىل يرسة 
طريق الحاّج من املدينة إل مّكة ، عند مبتدأ 

وادي الجحفة ، حيث منتهى وادي الخّرار.
يسمى  فتارة  أخرى,  مسميات  العيد  ولهذا 
عيد الوالية, كونه اليوم الذي أعلن فيه رسول 
الله )صىل الله عليه واله( والية وإمامة أمري 
السالم(  طالب)عليه  أبي  بن  عيل  املؤمنني 
يوم  بعيد  وأخرى  بعده,  من  املسلمني  عىل 
امليثاق  يوم  بعيد  وثالثة   ، املعهود  العهد 

املأخوذ و الجمع املشهود.
فهي  االلهية  املراسم  تلك  تفاصيل  عن  أما 

كاآلتي:
واله(  عليه  الله  )صىل  الله  رسول  قىض  مّلا 
ف  السالم(  عيلّ)عليه  اإلمام  أرشك  نسكه 
اإلمام  معه  املدينة  إل  راجعاً  وقفل  هديه, 
انتهى  حتى  واملسلمون  السالم(  عيلّ)عليه 
وليس  خم(  بـ)غدير  املعروف  املوضع  إل 
فيه  املاء  لعدم  للمنزل  يصلح  بموضع 
واملرعى، فنزل )صىل الله عليه وآله( ف ذلك 

املوضع ونزل املسلمون معه.
نزول  هو  املكان،  هذا  ف  نزوله  سبب  وكان 
بن  عيلّ  املؤمنني  أمري  بتنصيب  عليه  القرآن 
ف  وإماما  خليفة  السالم(  )عليه  طالب  أبي 
ف  اليه  الوحي  تقّدم  قد  وكان  بعده،  األمة 
ذلك من غري توقيت له، فأخره لحضور وقت 

يأمن فيه االختالف منهم عليه.
إْن تجاوز غدير خم  انّه  الله عّز وجّل  وعلم 
بلدانهم  إل  الناس  من  كثري  عنه  انفصل 
أن يجمعهم  الله  وأماكنهم وبواديهم، فأراد 
املؤمنني  أمري  النّص بخالفة وإمامة  لسماع 

عليه السالم وتأكد الحجة عليهم فيه.
فأَمَر )صىلَّ الله عليه وآله( باجتماع الناس 
 ، الصالة  انتهى من  ما  وبعد   ، بهم  َفصىلَّ   ،
منباً  له  لتكون  اإلبل  حدائج  توضع  أن  أمر 
عدد  وكان  عليها  فاعتىل  ذلك,  له  ففعلوا   ،

ِمائة  ـ  املؤرِّخون  يقول  فيما  ـ  الحارضين 
ألف ، أو يَزيدوَن عىل ذلك .

ما  بذكر  خطبته  واله(  عليه  الله  )صىل  بدأ 
هدايتهم  سبيل  ف  والجهد  العناء  من  القاه 
والرق  الجاهلية  الحياة  من  وإنقاذهم 
جاء  التي  الكريمة  الحياة  إل   ، والعبودية 
بها اإلسالم, كما ذكر ) صىل الله عليه وآله 
وألزمهم   ، الدينية  األحكام  لهم جملة من   )
لهم  قال  ثُّم   ، حياتهم  واقع  عىل  بتطبيقها 
 ،  ) الثقلني  ف  تخلفوني  َكيَف  انُظروا   (  :
فناداُه مناٍد من القوم : ما الثقالن يا رسول 
الله ؟ فقال )صىلَّ الله عليه وآله ( : )الثقل 
وجلَّ  عزَّ  الله  بيد  طرف   ، الله  كتاب  األكب: 
 ، به ال تضلُّوا  ، فتمسكوا  بأيديكم  ، وطرف 

اللطيف  وإّن   . عرتتي  األصغر:  واآلخر 
حتى  يفرتقا  لْن  أنَّهما  نبأني:  الخبري 

 ، ، فسألُت ذلك لهما ربي  الحوض  يردا عيلَّ 
وا عنهما  فال تقدِّموهما فتهلكوا ، وال تقرصِّ
 ) وآله  عليه  الله  ) صىلَّ  أخذ  ثُّم   ,) فتهلكوا 
السالم  عليه   ( عيل  اإلمام  املؤمنني  أمري  بيد 
( ـ ِليَفرَض واليته عىل الناس جميعاً ـ حتى 
بَاَن بَياُض إِبَطيِْهَما ، فنظر إليهما القوم, ثُّم 
رفع ) صىلَّ الله عليه وآله ( صوته قائالً : ) 
يَا أَيَُّها النَّاس ، َمْن أوَل النَّاس ِباملؤمنني ِمن 
ورسولُه  اللُه   : جميعاً  فأجابوه  ؟  أَنُفِسهم 
أعلم . فقال ) صىلَّ الله عليه وآله ( :  )إنَّ الله 
موالي ، وأنا مول املؤمنني ، وأنا أوَل بهم من 
أنفِسِهم ، َفَمن كنُت َمواله َفَعيِلٌّ َموالُه ( قال 
ذلك ثالث مرَّات أو أربع, ثُّم قال ) صىلَّ الله 
عليه وآله ( : ) اللَُّهمَّ َواِل َمن َواالَُه َوَعاِد َمن 
َعاَداُه ، َوأَِحبَّ َمن أَحبَُّه َوأبغْض َمن أبَغَضُه 
ه واْخذُل َمن َخذََلُه ، َوأَِدِر  ، وانرُصْ َمن نرََصَ
الشاِهُد  َفْليُبَلِِّغ  أاَل   ، َدار  َحيُث  َمَعُه  الَحقَّ 

الَغاِئَب ( .
وبذلك أنهى ) صىلَّ الله عليه وآله ( خطابه 
َب  َفنَصَّ  ، الله  ِفيه رسالة  أَدَّى  الذي  الرشيف 
 ، خليفة   ) السالم  عليه   ( املؤمنني  أمري 
وأقامه َعَلماً لألّمة ، وَقلََّدُه َمنصب اإلمامة, 
فقال ابن عبّاس : »َوَجبَْت ـ والله ـ ف أعناق 
واإلمرة  بالوالية  البيعة  بذلك  يعنى   ; القوم« 

والخالفة .
 ( املؤمنني  أمري  يهنّئون  القوم  طفق  »ثمَّ   
مقّدم  ف  هنّأه  ومّمن   ،  ) عليه  الله  صلوات 
: بٍخ  ، كلٌّ يقول  أبو بكر وعمر    : الصحابة 
! أصبحَت وأمسيَت  أبى طالب  يا بن  بٍخ لك 

موالي ومويل كّل مؤمن ومؤمنة«.
الكون  ف  عيد  أعظم  أهم  هو  اليوم  فهذا 

والدليل عىل أهميته عدَّة أحاديث، منها:
القاسم  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عيل  عن 
عن  راشد،  بن  الحسن  جده  عن  يحيى،  بن 
فداك  جعلت  »قلت:  الصادق:  جعفر  اإلمام 
يا  نعم  قال:  العيدين؟  غري  عيد  للمسلمني 
وأي  قلت:  وأرشفهما،  أعظمهما  حسن 
املؤمنني  أمري  يوم نصب  قال: هو  يوم هو؟ 
صلوات الله وسالمه عليه فيه علما للناس، 
نصنع  أن  لنا  ينبغي  وما  فداك  جعلت  قلت: 
الصالة  وتكثر  حسن  يا  تصومه  قال:  فيه؟ 
ظلمهم  ممن  الله  إل  وتبء  وآله  محمد  عىل 
تأمر  كانت  عليهم  الله  االنبياء صلوات  فإن 
االوصياء باليوم الذي كان يقام فيه الويص 
؟  صامه  ملن  فما  قلت:  قال:  عيدا،  يتخذ  أن 

قال: صيام ستني شهرا... «.
لألمام  قلت   : قال  عمر  بن  املفضل  وعن 
عيد؟  من  للمسلمني  »كم  الصادق:  جعفر 
عرفت  قد  قلت:  قال:  أعياد.  أربعة  فقال: 
أعظمها   : يل  فقال  والجمعة.  العيدين 
الحجة،  ذي  من  عرش  الثامن  يوم  وأرشفها 
أمري  الله  رسول  فيه  أقام  الذي  اليوم  وهو 
َعَلما. قال: قلت: ما  للناس  املؤمنني ونصبه 
اليوم؟ قال: يجب عليكم  يجب علينا ف ذلك 
أهل  أنه  مع  له،  وحمدا  لله  شكرا  صيامه 
األنبياء  أمرت  كذلك  ساعة،  كل  يشكر  أن 
الذي يقام فيه  اليوم  أن يصوموا  أوصياءها 

الويص ويتخذونه عيدا«.
التي  األعمال  من  العديد  اليوم  لهذا  وورد 
يحرص كل مؤمن عىل عدم فواتها: كالصوم, 
والغسل, وزيارة أمري املؤمنني)عليه السالم(, 
املؤمنون  وتهنئة  الندبة,  دعاء  وقراءة 
الحمد   ( بقول:  ذلك  و  البعض  لبعضهم 
أمري  بوالية  املتمسكني  من  جعلنا  الذي  لله 
ومؤاخاة  السالم(,  عليهم  األئمة  و  املؤمنني 
ف  وآخيتك   ( بقوله:  املؤمن  ألخيه  املؤمن 
الله و  الله و صافيتك ف الله و صافحتك ف 
أنبياءُه  و  رسله  و  مالئكته  و  الله  عاهدت 
أني  السالم عىل  عليهم  املعصومني  األئمة  و 
إن كنت من أهل الجنة و الشفاعة و أُِذن يل 
بأن أدُخل الجنة ال أدُخلُها إالّ و أنت معي(, 
يقول:  ثم   ، َقِبلُت  املؤمن:  أخوه  يقول  ثم 
)أسقطُت عنك جميع حقوق األخوِة ما خال 
الشفاعة والدعاء والزيارة(. ]راجع مفاتيح 

الجنان[.
جعلنا الله واياكم من املتمسكني بوالية أمري 

املؤمنني عيل بن أبي طالب عليه السالم.

.. عيد اهلل األكبر
قبل الخوض في غمار الحديث والبحث في تفاصيل الموضوع, البّد من تسليط الضوء - ولو بصورة مقتضبة - على مفردات العنوان وما انطوى عليه من مضامين.

فأقول: أما وصفه بيوم الغدير األغر؛ فذلك ألنه أشهر من أن يذكر، واعرف من أن ينكر, حيث سارت حادثته بين الناس مسير الشمس في األقطار، فهو اليوم 
الذي امتن اهلل عز وجل فيه على الناس وأغدق عليهم بأفضل النعم وأعظمها وهي نعمة الوالية واالمامة الكبرى والخالفة العظمى

يوم الغدير األغر

يوم الغدير األغر

يوم الغدير األغر

عيد الوالية
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م�ن  الوطني�ة  الصناع�ات  تش�جيع 
خالل االس�تفادة من الطاقات الكبرية 
املتوف�رة يف الع�راق وخارجه، وخاصة 
االس�تفادة م�ن الخط�وط اإلنتاجي�ة 
الجاهزة بعقد اتفاقيات مع الرشكات 
العاملي�ة املنتجة، فتوفر املال وتش�غل 

االي�دي العامل�ة. ام�ا ع�ى املس�توى 
االس�راتيجي فان�ه يتطل�ب مراجعة 
ش�املة ل�كل السياس�ات االقتصادية 
واإلدارية الت�ي ارضت بالعراق ووضع 
خطط تتع�دى رّدات الفعل وتتحول اىل 

مشاريع عمل يمكنها ان تبني البلد،

الفس�اد االداري هذا االس�م البغيض الذي كنا نس�معه عندما كن�ا صغار و لم 
نع�رف معن�اه لكون كلمة الفس�اد يف نرضنا ه�و كل يشء غ�ر اخالقي و لكن 
عندما كربنا و تخرجنا من الجامعات ش�اهدنا بعني الحقيقة الفساد االداري و 
ال يحتاج ان يتم رشحه لنا النه اصبح كمادة عميل و مطبقة يف املجتمع العراقي

أعلنت وزارة الكهرباء، الثالثاء، استرياد 650 ميغا 
واط لرفع س�اعات التجهيز، مؤكدة أنها س�تعرب 
األزمة خالل األيام املقبلة. وقال املتحدث الرسمي 
باس�م وزارة الكهرب�اء أحمد م�وىس العبادي، إن 
»الوزارة ذهب�ت باتجاه رشكة »كارل« الس�ترياد 
طاقة ما يقارب 450 ميغا واط، عى أن تدفع هذه 
الطاق�ة من خالل خط�وط خورمال�ة – كركوك، 
وم�ن ث�م تذه�ب إىل بغ�داد ومحافظ�ات الفرات 
األوس�ط«. وأشار إىل أن »استرياد طاقة 200 ميغا 
واط م�ن الجانب الرك�ي تدفع من خالل خطوط 
س�لوبي - فايدا - محطة س�د املوصل لترصيفها 
إىل املحافظ�ات الش�مالية«، مبين�اً أن�ه »م�ا زال 
التباح�ث مس�تمراً لرب�ط الطاق�ة م�ع الجان�ب 
الركي«. وأوض�ح العبادي أن »هنالك عدة عوامل 
أث�رت بش�كل مب�ارش يف تراج�ع تجهي�ز الطاقة 

الكهربائي�ة يف مقدمته�ا ارتف�اع درج�ات 

الح�رارة التي أثرت يف محط�ات التوليد«، الفتاً إىل 
أن »انخف�اض درج�ات الحرارة أس�هم يف ارتفاع 
االنت�اج يف الوح�دات التوليدية ، فض�اًل عن تمكن 
مالكاتن�ا من إدخ�ال محطات توليدي�ة جديدية، 
واس�تطعنا النهوض باإلنت�اج 18 ألفاً و600 بعد 

أن تراج�ع إىل 16 ألف�اً و250«. 
وكان�ت لجنة الطاق�ة النيابية، 
س�ابق،  وق�ت  يف  ح�ددت  ق�د 
أسباب تراجع س�اعات تجهيز 
الطاقة الكهربائية يف العاصمة 
لجن�ة  عض�و  وق�ال  بغ�داد، 
العقابي:  أمجد  النيابية  الطاقة 
إن«أس�باب انقط�اع الكهرب�اء 
تعود إىل األزمة االقتصادية التي 
تمر بها البالد، وعدم تخصيص 
األموال ل�وزارة الكهرباء، ما 

أث�ر يف صيان�ة املحط�ات اإلنتاجية«، الفت�ًا إىل أن 
»400 إىل 450 محول�ة كهربائي�ة تعرضت للتلف 
والعط�ب يف بغداد ،وال توجد س�يولة مادية لرشاء 

بدائل عنها أو إصالحها

زي�ن  يعاني�ه  م�ا  ه�ذا 
العابدي�ن، أح�د س�كان 
الب�رصة،  محافظ�ة  يف  الهارث�ة  ناحي�ة 
الذي فقد وظيفته بس�بب تدابري اإلغالق، 
خالل النهار ال يملك زين العابدين س�وى 
االس�تماع إىل أنني طفلت�ه حديثة الوالدة، 
التي تبلغ من العمر أربعة أشهر، من شدة 

حرارة ال تطاق.
فمن هم عى ش�اكلة زين العابدين، ممن 
يعيش�ون يف فق�ر مدقع، ال يس�تطيعون 
تحم�ل تكلف�ة رشاء مول�دات الكهرب�اء 

التي�ار  انقط�اع  لتعوي�ض 
الكهربائي الذي يمكن 

إىل  يص�ل  أن 

ثماني ساعات، وقال: “ال حيلة يل للتعامل 
مع هذا سوى الدعاء”.

ومع ارتفاع درجات الحرارة إىل مستويات 
قياس�ية ه�ذا الصي�ف، حي�ث وصلت إىل 
52 درج�ة مئوي�ة )125 فهرنهاي�ت( يف 
بغداد األس�بوع املايض، مما أدى إىل تجدد 

االحتجاجات املناهضة للحكومة.
وفرض العراق حظر تجول صارم ملواجهة 
تف�ي الف�ريوس، مما دف�ع العائالت إىل 
البق�اء يف املن�زل ودفع األم�وال  يف رشاء 

واملول�دات، ويف حال لم تتمكن الوق�ود 
من ذلك، فال سبيل لديها 
سوى مواجهة جو خانق 
تكيي�ف  دون  املن�ازل  يف 

الهواء.
وتراجع�ت احتياط�ي العراق م�ن العملة 
الصعبة بسبب األزمة االقتصادية الناجمة 
عن انخفاض أس�عار النف�ط والوباء، ما 
أثر عى قدرة العراق يف االستثمار للحفاظ 

عى البنية التحتية للكهرباء.
وق�ال أحم�د محمد، م�ن س�كان بغداد: 
الس�فيل،  الطاب�ق  إىل  أطفالن�ا  “ننق�ل 
ونرشهم باملاء من أجل التخفيف عليهم.”

الكهرب�اء  قط�اع  يف  اإلصالح�ات  وكان 
االحتجاج�ات واملصالح  تعث�رت بس�بب 
الخاص�ة ل�رشكات املولدات، الت�ي يمتلك 
بع�ض أصحابه�ا عالق�ات بش�خصيات 
سياس�ية، وأدى اإلحجام الع�ام عن دفع 

الدولة أموال الكهرباء إىل إرباك املسؤولني 
العراقيني لفرة طويلة.

ويف صي�ف ع�ام 2018، أثار س�وء تقديم 
الخدمات احتجاجات يف البرصة، ويف العام 
الت�ايل، ش�لت االحتجاج�ات الجماهريية 
املناهضة للحكومة بغداد وجنوب العراق، 
الفس�اد  اآلالف  ع�رشات  انتق�د  حي�ث 
املسترشي والذي أعاق توصيل الخدمات، 

بما يف ذلك الكهرباء.
وم�ن أج�ل البق�اء ع�ى قي�د الحي�اة يف 
أش�هر الصيف، يويص عيل الصفار، مدير 
برنامج الرشق األوسط وشمال أفريقيا يف 
وكالة الطاقة الدولي�ة – ومقرها باريس 
– بمراجعة فورية للمولدات املس�تخدمة 

يف املكات�ب العامة ملعرفة ما يمكن وضعه 
ضم�ن الش�بكة الوطني�ة، حي�ث يأت�ي 
ع�دد أقل من األش�خاص للعم�ل بموجب 

إجراءات اإلغالق.
وأوض�ح مس�ؤولون يف وزارت�ي النف�ط 
والكهرب�اء أن الحكوم�ة نف�ذت بالفع�ل 
الطاق�ة  لتحوي�ل  طارئ�ة  إج�راءات 

املستخدمة يف حقول النفط إىل الشبكة.
ويعتمد العراق بش�كل كب�ري عى إيران يف 
الطاقة، خاصة خالل فصل الصيف، لكن 
النق�ص يف املوازن�ة أع�اق جه�ود بغداد، 
وق�ال مس�ؤوالن حكوميان إن�ه تم رصد 
مخصصات عاجلة لتجنب تكرار ما حدث 

عام 2018.

 كش�ف فريق صحي بيئي، أسباب 
النف�وق الجماع�ي ألس�ماك هور 

الدملج يف محافظة الديوانية.
وأعلن الفريق »عثوره عى كميات 
كب�رية م�ن األس�ماك النافق�ة يف 

منطقة هور الدملج«.
ورج�ح أس�باب ذل�ك إىل »الصي�د 
الجائ�ر واس�تخدام الس�موم بعد 
اخ�ذ عينات من األس�ماك النافقة 

واملياه«.
وكانت محافظ�ة الديوانية أعلنت 
األحد امل�ايض، عن نف�وق كميات 
كبرية من األس�ماك يف هور الدملج 

م�ن دون معرفة األس�باب، مبينة 
انها شكلت لجنة تحقيقية ملعرفة 

االمر.
الزراع�ة،  وزارة  ش�كلت   كم�ا 
بتش�كيل لجن�ة ووعدت بكش�ف 
أس�باب نفوق األس�ماك مختربياً 

اليوم الثالثاء.
فيم�ا ق�ال رئي�س لجن�ة الزراعة 
النيابية، س�الم  واملي�اه وااله�وار 
» مجهول�ني  ان  أم�س  الش�مري، 
ألقوا مواد س�امة تس�ببت بنفوق 
مئ�ات األطن�ان م�ن األس�ماك يف 
النهر الثال�ث املصب العام بالقرب 

من محافظة الديوانية«.
املنت�ج  ان »حماي�ة  وش�دد ع�ى 
املح�يل ال يتوقف ع�ى الترشيعات 
والقوانني فق�ط وانما أيضاً توفري 
الوس�ائل املناس�بة لحمايت�ه من 
عب�ث ال�راق والفاس�دين الذين 
ال يهمه�م س�وى م�لء جيوبه�م 
م�ن الس�حت الح�رام دون النظر 

ملصلحة البلد وشعبه«.
ويتميز هور الدمل�ج يتميز بوجود 
انواع نادرة من االس�ماك والطيور 
الث�روات  م�ن  ويعت�رب  الن�ادرة 

الطبيعية ملحافظة الديوانية.

شر البلية ما يضحك

للتغلب على درجات الحرارة القياس����ية في زمن فيروس كورونا يواجه سكان جنوب العراق، 
الغن����ي بالنفط، خياران أحالهما مر: البقاء في المنزل وتحمل درجات الحرارة العالية في ظل 

انقطاع الكهرباء لساعات، أو الخروج من المنزل والمخاطرة باإلصابة بالفيروس.

 

 األحمال الكهربائية الزائدة
 وراء تزايد الحرائق

العراق يستورد 650 ميغا واط لرفع ساعات تجهيز الكهرباء 

 طال�ب النائب عن تحالف س�ائرون 
بدر الزي�ادي وزارة الربية برضورة 
تأجي�ل االمتحانات التمهيدية لطلبة 
املرحل�ة اإلعدادي�ة وذل�ك مع تفي 
ف�ريوس كورون�ا ، مح�ذرا م�ن أن 
الوض�ع  تفاق�م  س�يزيد  إجراءه�ا 
الصح�ي وتصاعد ح�االت اإلصابات 

بفريوس كورونا.
وح�ذر الزي�ادي م�ن ع�دم تأجي�ل 
االمتحانات إىل وقت آخر أو إجراؤها 
لطلب�ة  العام�ة  االمتحان�ات  م�ع 
املرحلة اإلعدادية ،مبينا ان » بخالف 

ذلك ستحل كارثة صحية وتتضاعف 
ارق�ام اإلصاب�ات بف�ريوس كورونا 
وسيتعقد الوضع الصحي أكثر سوًء 
مم�ا هو علي�ه اآلن »،داعيا الجهات 
املعني�ة اىل مراعاة الظروف الصحية 
للبلد من خالل دمج موعد االمتحان 
التمهيدي م�ع االمتحان العام ، عادا 
ذل�ك ل�ن ي�رض بالعملي�ة التعليمية 
والربوي�ة وإنما يقلل م�ن املخاطر 
الوب�اء وإبع�اد  املحتمل�ة النتش�ار 
طلبتن�ا ع�ن اإلصاب�ة أو التع�رض 

للفريوس القاتل.

نفوق جماعي ألسماك هور الدلمج

يف أحد ش�وارع الس�ماوة استعان 
مواطن�ون ببقايا »تن�ور« لتكون 
بديالً عن غطاء منهول للمجاري، 
ليطلقوا عليها أس�م فلك�ة التنور 
بع�د الت�زام املركبات باالس�تدارة 
من حوله�ا لس�لوك الطريق.فيما 
تحدث�وا ملراس�ل املرب�د ع�ن هذه 
الظاه�رة التي تك�ررت يف مناطق 
اإلط�ارات  باس�تخدام  أخ�رى 

املروكة وغريها.

و

قال�ت وزارة الكهرب�اء اليوم الثالثاء 
إنها س�تتجاوز أزمة انقطاع الطاقة 
الكهربائي�ة يف الع�راق خ�الل األيام 

القليلة املقبلة.
وقال�ت ال�وزارة يف يف ترصيح لوكالة 
األنباء الرس�مية إن “ارتفاع درجات 
تجهي�ز  تراج�ع  يف  أث�ر  الح�رارة 
الطاقة”، مبينة أنها ستتجاوز أزمة 
انقط�اع الطاق�ة يف األي�ام القليل�ة 

املقبلة.
ولفت�ت ال�وزارة إىل “اس�ترياد 650 
ميغ�ا واط لرفع س�اعات التجهيز”، 
مضيف�ة: “وصلنا باإلنت�اج إىل أكثر 
م�ن 18 أل�ف ميغا واط  بع�د إدخال 

محطات توليدية جديدية”.

تمكنت ف�رق الدفاع املدني من الس�يطرة وإخماد حادث حريق 
اندل�ع داخل وس�ط محافظة النجف بمش�اركة 10 فرق إطفاء 
تابعة اىل مديري�ة الدفاع املدني.وقالت املديرية يف بيان إن فرقها 
تمكن�ت من إخماد حريق اندلع يف مطعم و)كويف( س�ما وس�ط 
محافظة النجف اندلع بس�بب تماس كهربائ�ي نتيجة األحمال 
الزائدة.وأشارت إىل أنها “سيطرت عى الحادث وأنقذت البنايات 
املجاورة ملحل الحريق بعد تطويق النريان فيها وحرصها وعزلها 
والس�يطرة عليها واخمادها وانهاء الحادث دون وقوع إصابات 

برشية تذكر مع تحجيم الخسائر املادية”.

والبيئ�ة  الصح�ة  لجن�ة  عض�و  اك�د 
ان  الغريب�اوي،  س�لمان  الربملاني�ة 
بعض املستش�فيات تعان�ي من نقص 
يف االرسة واالوكس�جني، فيم�ا اش�ار 
اىل وج�ود رده�ات مش�ركة يف بعض 
املستش�فيات للمصابني بكورونا وغري 

املصابني.
وق�ال الغريب�اوي »اننا نق�وم زيارات 
مس�تمرة نقوم بها اىل املستش�فيات، 
حي�ث الحظن�ا يف البع�ض منها نقص 
واض�ح بم�ادة االوكس�جني واجه�زة 
التنفس، وذلك لعدم وجود التخصيص 
امل�ايل الكايف لس�د النق�ص الحاصل يف 
تلك امل�واد«، مبينا »انن�ا وجدنا نقص 
يف االرسة وهنال�ك رده�ات مش�ركة 
للمصاب�ني بفاي�روس كورون�ا وغ�ري 
املصابني وهو امر خطري وناقل للعدوى 

وقد حذرنا منه ادارة املستشفى«.
»بع�ض  ان  الغريب�اوي،  واض�اف 
يف  نق�ص  م�ن  تعان�ي  املستش�فيات 
اه�ايل  يضط�ر  مم�ا  ال�دم،  اكي�اس 
املصابني للذهاب اىل مرصف الدم لجلب 
اكياس الدم وهو امر يشكل عبء كبري 
عليهم«،داعي�ا رئيس مجل�س الوزراء 
اىل »الضغ�ط ع�ى وزارة املالية الطالق 
الخمس�ني ملي�ار دين�ار الت�ي صوت 
عليه�ا مجلس الوزراء ل�وزارة الصحة 

منذ قرابة الشهرين«.
 وتاب�ع »وجدن�ا تقص�ري واض�ح من 
وزارة املالية يف اطالق تلك التخصيصات 
رغ�م النق�ص الكب�ري يف مس�تلزمات 
املستش�فيات يف ظ�ل ه�ذه الظ�روف 

الصعبة«.

كورونا من امامكم وآب اللهاب من ورائكم

كلما كبرت الكذبة : 
سهل تصديقها

الصحة النيابية تكشف وجود
 ردهات مشتركة للمصابين 

وغير المصابين بكورونا

حديث العدسة 

اسرة المرضى في الهواء الطلق

 ح�ال امل�رىض يف مستش�فى الريم�وك يف بغداد،وإخراجهم يف 

العراء من قبل ذويهم بس�بب إنقطاع التي�ار الكهربائي جراء 
الحر الشديد .

ايمان الطائي

د . حسين االسدي

بدر الزيادي

الفساد االداري

صناعات وطنية

 كارثة صحية

ما قل ودل
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فريق  اس�تطاع 
علمي سنغافوري تطوير جلٍد إلكرتوني، 
قادر عىل اإلحس�اس باللمس والحرارة، 
يف ابتكار من شأنه أن يفتح أفاقا جديدة 

ألصحاب األطراف االصطناعية.
ويسمح الجلد الجديد ألصحاب األطراف 
االصطناعية اكتشاف األشياء من خالل 
الح�رارة،  اللم�س والش�عور بدرج�ات 
مما يس�هل عليه�م عملي�ة التأقلم مع 
األطراف االصطناعي�ة ومتابعة حياتهم 
بشكل طبيعي.وبحسب وكالة »رويرتز« 
يتكون الجه�از، الذي يطلق عليه اس�م 
غ�ر  اإللكرتون�ي  »الجل�د  أو   »ACES«
املتزام�ن« م�ن ح�وايل 100 مستش�عر 
صغر، ويبلغ حجمه حوايل 1 سم مربع 

)0.16 بوصة مربعة(.
ويقول الباحثون يف جامعة س�نغافورة 
الوطني�ة إن بإمكان هذا الجهاز الصغر 
معالجة املعلومات برسعة تفوق رسعة 
الجه�از العصبي الب�ري، وهي قادرة 
عىل التعرف عىل 20 إىل 30 مادة مختلفة 
ويمكنه�ا ق�راءة رس�ائل بدق�ة تق�در 

بحوايل %90.
وبحسب بنيامني تي، قائد فريق البحث، 
»يحت�اج الب�ر إىل قلي�ل م�ن اللم�س 
ليش�عروا بق�وام امل�واد، ولك�ن يف هذه 
الحالة )االخرتاع الجديد( يستطع الجلد، 
بلمس�ة واح�دة فق�ط، اكتش�اف املواد 
وخشونتها وطبيعتها« مضيفا »تسمح 
خوارزمي�ات الذكاء االصطناعي للجهاز 

التعلم برسعة كبرة«.
وأظه�رت االختبارات عىل س�بيل املثال، 
أن الجه�از ق�ادر عىل اكتش�اف ملمس 
كرة الضغط االسفنجية واللينة، وتحديد 

الفرق بينها وبني كرة البالستيك.

فريق علمي يطور 
جلدا قادرا على 

اللمس واإلحساس

طور باحث�ون يف مخترب أبحاث 
الجي�ش التاب�ع لقي�ادة تطوير 
للجي�ش  القتالي�ة  الق�درات 
التقني�ات  ومعه�د  األمريك�ي 
جن�وب  بجامع�ة  اإلبداعي�ة 
محادث�ة  واجه�ة  كاليفورني�ا 
تس�مح بإج�راء ح�وار ثنائ�ي 
الجن�ود واألنظمة  االتجاه ب�ني 

اآللية املستقلة.
الجدي�د  النظ�ام  ويطل�ق ع�ىل 
والح�وار  التفاه�م  واجه�ة  أو 

 JUDI املشرتكة اختصارا
يهدف النظام املبتك�ر إىل تقليل 
وتحس�ني  التدري�ب  تكالي�ف 
للجنود  الجماعي  العم�ل  نتائج 
والروبوت�ات، وفق�ا مل�ا ن�ره 

.New Atlas موقع
الروبوتات حالي�ا دورا  وتلع�ب 
يف  م�ى  وق�ت  أي  م�ن  أك�رب 
الجي�ش األمريك�ي، مم�ا يحتم 

التحك�م  ع�ىل  الجن�ود  تأهي�ل 
بسهولة يف املعدات اآللية الذكية 

بشكل متزايد وُملح.
وبمج�رد اس�تكمال املنظوم�ة 
وبدء استخدامها من املتوقع أن 
تصبح أجهزة استشعار وأدوات 
التحكم ع�ن ُبعد أكثر بس�اطة 
ويتحول�وا إىل زمالء جدد للجنود 
وس�يصبح التفاع�ل معهم عىل 

مستوى أعىل بكثر.
الروبوت  التكنولوجي�ا  وتمن�ح 
الق�درة ع�ىل طلب اإليض�اح أو 
تقديم تحديثات للحالة والنتائج 
عن�د اكتم�ال امله�ام، ب�دالً من 
االعتماد ع�ىل معلومات محددة 
مس�بًقا، وربم�ا قديم�ة، حول 
الحوار، ومن املتوقع أن يس�اعد 
الحوار الروبوتات عىل استكمال 
فهمها للعالم من خالل التحدث 

مع زمالئه ىف الفريق.

تطوير نظام مبتكر يسمح للجنود 
بتبادل الحديث مع الروبوتات

يف س�ابقة علمي�ة اس�تطاع علم�اء يابانيون 
إعادة إحياء بكتريا كانت محبوسة يف أعماق 

املحيط الهادئ ألكثر من مئة مليون عام.
ويق�ول يوك�ي مورون�و، وهو املس�ؤول عن 
الدراسة من مؤسس�ة بحوث البحار اليابانية 
»JAMSTEC«، بحس�ب م�ا نقل�ت عنه إذاعة 
»دويتشالند فونك« األملانية، فإن فريق العلماء 
وجد هذه البكتريا عىل عمق 5700 مرت يف قاع 
املحي�ط. وبحس�ب قوله كان�ت الصخور التي 

فحصوه�ا ترتاوح أعمارها م�ا بني 13 مليون 
و100 مليون عام.

وكان�ت مفاجأة العلماء أنه�ا لم تتكاثر طوال 
هذه الس�نوات، بحسب ما نقل موقع ساينس 
ماغازي�ن )Science Mag(. وبحس�ب املوقع 
امليكروب�ات  أن  املع�روف  فإن�ه م�ن  نفس�ه 
تس�تطيع الحياة يف بيئ�ات مرتفع�ة الحرارة 
وحتى بيئات س�امة، لك�ن العلماء لم يتوقعوا 
أنهم يمكنهم النجاة يف بيئة ال يوجد فيها غذاء 

لهم.وبحس�ب ش�بكة بي ب�ي يس الربيطانية 
ف�إن دراس�ات س�ابقة كان�ت أظه�رت قدرة 
امليكروب�ات عىل التأقلم  يف بيئات ال تس�تطيع 

كائنات أخرى النجاة فيها.
وتع�ود أهمية هذا االكتش�اف إىل أنه إذا كانت 
النج�اة  اس�تطاعت  الحي�ة  الكائن�ات  ه�ذه 
بداخل صخور رس�وبية ملاليني الس�نني، فإنه 

م�ن املمكن أن تكون أش�كال حياة ش�بيهة 
موج�ودة ع�ىل كواك�ب أخ�رى، مم�ا قد 

يش�جع العلماء ع�ىل اكتش�افها يف أماكن لم 
يفكروا فيها من قبل، بحسب موقع »ساينس 
ماغازين«.وقال العلماء لش�بكة »يس إن إن« 
إنهم لم يتمكنوا بعد من فهم كيفية نجاة هذه 
امليكروبات دون غذاء طوال هذا الوقت، وأنهم 
يحتاج�ون للقي�ام بمزيد من التج�ارب لفهم 

هذه الظاهرة.

علماء ينجحون في إعادة إحياء بكتيريا عمرها ماليين السنين

تكش�ف اليوم رشكة سامس�ونغ ع�ن مجموعة 
جديدة م�ن الهواتف واألجهزة الذكي�ة املتطورة، 
 Unpacked خ�الل فعاليته�ا األه�م له�ذا الع�ام
2020.وتبعا لسامس�ونغ ف�إن فعاليتها التقنية 
له�ذا العام لن تكون كما يف الس�نوات الس�ابقة، 
بل س�تعرض عرب اإلنرتنت نظرا للظروف املتعلقة 
بانتش�ار وباء كورونا.وبالنظر للفيديوهات التي 
نرته�ا الرك�ة للرتويج له�ذا الح�دث نالحظ 
أن الفعالية ستكش�ف عن 5 نم�اذج من األجهزة 
الذكية الجديدة عىل األقل، أبرزها ستكون هواتف 
»ن�وت-20« التي يفرتض أن تحص�ل عىل كامرا 
أساسية ثالثية العدسة بقدرات تقريب كبرة جدا 
للص�ورة تع�ادل 100X، وأن تزود ه�ذه الكامرا 
بمستش�عر لي�زري قادر ع�ىل تحديد املس�افات 
وعم�ق الصورة.ومن ب�ني ما س�تعرض الركة 
خالل حدثها التقني هذا العام س�تكون س�اعات 

Galaxy Watch 3 الذكي�ة ، املتوق�ع أن 
تأت�ي بنموذج�ني، مزودي�ن بتقني�ات 

و   ،Wi-Fiو  LTE بش�بكات  لالتص�ال  
مستش�عر خاص لقي�اس معدالت نبض 
القل�ب ومع�دالت األكس�جني يف ال�دم، 
النشاط  ومستش�عرات لقياس معدالت 

البدن�ي للمس�تخدم، وشاش�ات محمية 
.Gоrilla Glаss DX بزجاج

سامس�ونغ  تكش�ف  أن  يف�رتض  كم�ا 
 5G 2 Galaxy Z Fold أيض�ا ع�ن هات�ف
 Super   الجدي�د ال�ذي س�يأتي بشاش�ة
بوص�ة،   7.7 بمق�اس  مرن�ة    AMOLE

وبكام�را أساس�ية ثالثي�ة العدس�ة بدقة 
)64+12+12( ميغابيكس�ل، وكام�را أمامي�ة 

بدقة 10 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف 
عىل الوجوه.

اليوم.. سامسونغ تكشف عن أقوى 
وأفضل أجهزتها الذكية

حق�ق علم�اء الفيزي�اء م�ا يمك�ن اعتب�اره 
مس�تحيال، حي�ث صنع�وا م�ن م�واد غ�ر 
مغناطيسية تماما، مغناطيسا يمكن تشغيله 

وقت الحاجة. أي يمكن التحكم به.
ب�أن   ،  Science Advances مجل�ة  وتفي�د 
ابتك�ره علم�اء جامع�ة  ال�ذي  املغناطي�س 

برئاس�ة  مينيس�وتا 
اليت�ون،  كري�س 
مفي�دا  س�يكون 
الجديد  الجيل  لتطوير 

من االلكرتونيات.
وكم�ا ه�و مع�روف، 
تضعف  م�واد  توج�د 
املغناطي�ي  املج�ال 
بعض ال�يء وأخرى 

تقويه بعض اليء.
م�واد  هن�اك  ولك�ن 
مح�دودة تعزز املجال 
بق�وة  املغناطي�ي 
وتبق�ى محافظة عىل 

خصائصها حتى عند ايقاف تش�غيله. يطلق 
 Ferromagnetic materials - عىل هذه املواد
)مواد ذات مغناطيسية حديدية(، وهذه املواد 
قليلة االنتشار يف الطبيعة وينسب لها الحديد 

والكوبالت والنيكل.

ولكن من جانب البرية بحاجة ماس�ة لهذه 
املواد، ومن جانب آخر يبحث العلماء عن مواد 
يمك�ن التحك�م بمغناطيس�يتها يف أي مكان 
وزم�ان. ه�ذه املواد س�تكون مفي�دة للجيل 

الجديد من األجهزة اإللكرتونية.
واآلن حق�ق العلم�اء خط�وة كب�رة يف ه�ذا 
املج�ال، وتمكن�وا من 
تش�غيل  يف  التحك�م 
املغناطيسية  وإيقاف 
الحديدي�ة يف مادة ما، 
الت�ي ال تق�وي عادة، 
املج�ال  تضع�ف  ب�ل 
ع�الوة  املغناطي�ي. 
عىل ذلك ، فإن إنتاجها 
غ�ر مكل�ف. الحديث 
يدور عن ثاني كربيتيد 

.)FeS2( الحديد
اليت�ون،  ويق�ول 
يعرف�ون  »الكث�رون 
لذل�ك  املغناطي�س، 
م�ن املحتمل أن يش�كون يف إمكاني�ة تحويل 
م�ادة غ�ر مغناطيس�ية إىل م�ادة ممغنطة 
بواس�طة التي�ار الكهربائ�ي. ولك�ن عندم�ا 
درسنا املوضوع بصورة أعمق وأكثر تفصيال، 

اكتشفنا مسارا ممكنا واستفدنا منه«.

اإلع�الم  وس�ائل  وصف�ت 
الصيني�ة  الحكومي�����ة 
الوالي�ات املتح�دة بأنها دولة 
مارقة، فيما وصفت البيع املحتمل 
لتطبي�ق التواصل االجتماع�ي تيك توك 
وأن بك�ني  بأن�ه رسق�ة  إىل مايكروس�وفت 
ق�د تنتقم إذا ت�م إب�رام الصفقة.وأعلنت رشكة 
مايكروس�وفت ع�ن خط�ط لالس�تحواذ ع�ىل 
النش�اط التج�اري لتطبي�ق تيك توك يف أس�واق 
معين�ة – الوالي�ات املتح�دة وكن�دا وأس�رتاليا 
ونيوزيلندا.وتعليًق�ا ع�ىل األم�ر، ق�ال الرئي�س 
)دونالد ترامب( إن رشاء جزء فقط من التطبيق 
س�يكون معق�ًدا، لكن�ه ال ي�زال يمن�ح الرئيس 
التنفيذي لركة مايكروس�وفت الضوء األخرض 
للميض قدًما.وأضاف ترامب أنه يجب دفع بعض 
األم�وال الرئيس�ية إىل وزارة الخزان�ة األمريكية 
لجعل الصفقة ممكنة.وتعرض التطبيق الصيني 
النتق�ادات م�ن واش�نطن الت�ي اتهمت�ه بجمع 
البيانات عن األمريكيني وإرس�الها إىل الحكومة 
الصينية.وه�ددت إدارة ترام�ب بحظر تيك توك، 
وقال وزير الخارجي�ة )مايك بومبيو( يف مقابلة 
مع شبكة فوكس نيوز: إن ترامب سيتخذ إجراء 
يف األيام القادمة ض�د التطبيق، وذلك قبل إعالن 
مايكروسوفت عن نيتها الحصول عىل تيك توك. 

الصين تتهم ترامب بمحاولة 
سرقة تطبيق تيك توك

فيزيائيون يبتكرون مغناطيسًا من مواد غير ممغنطة

ياباني�ة  رشك�ة  ابتك�رت 
تتص�ل  ذكي�ة  كمام�ة 
يف  وذل�ك  باإلنرتن�ت، 
الطل�ب  تزاي�د  ظ�ل 
األقن��ع�ة  ع�ىل 
بس�بب  الواقي�ة 
فروس  انتش�ار 
 ، ن�ا و ر ك���و
تخط�ط  فيم�ا 
ك�ة  ل����ر ا

لطرحها 
للبي�ع ش�هر ايل�ول 
»دون�ات  رشك�ة  املقبل.وط�ورت 
الناش�ئة  الياباني�ة  روبوتيك�س« 
كمام�ة يمكنها أن تعط�ي مرتديها 

ت  ن تعليم�ا بش�أ

التباع�د االجتماع�ي، ال�ذي أصب�ح 
رضوري�ا م�ن أج�ل تجن�ب اإلصابة 
بم�رض »كوفي�د 19« الناج�م ع�ن 
مي�زات  كورونا.وم�ن  ف�روس 
الكمام�ة الذكية، بحس�ب ما ذكرت 
الياباني�ة  اللغ�ة  ترجم�ة  الرك�ة، 
إىل 8 لغ�ات أخ�رى، ه�ي اإلنجليزية 
والصيني�ة واإلس�بانية والفرنس�ية 
والفيتنامي�ة  والكوري������ة 
والتايلندية.وتوض�ع  واإلندونيس�ية 
الكمام�ة الذكي�ة التي أطل�ق عليها 
اس�م »يس ماس�ك« ف�وق الكمام�ة 
الذكي  التقليدي�ة، وتتصل بالهات�ف 
عرب تقني�ة البلوتوث، حي�ث يمكنها 
تحوي�ل ال�كالم إىل رس�ائل نصي�ة 
وحت�ى  املكامل�ات،  وإج�راء 
تضخيم صوت مرتديها.وقالت 
للكمام�ة  املصنع�ة  الرك�ة 
الذكي�ة، وهي بالس�تيكية وذات 
بلون أبيض، إنه س�يتم طرح أول 
5 آالف قطع�ة منه�ا يف األس�واق 
املقبل.وق�ال  ايل�ول  يف  الياباني�ة 
الرئي�س التنفيذي للرك�ة املصنعة 
أون�و  تايس�وك  الذكي�ة  للكمام�ة 
ل�«روي�رتز«، إن رشكت�ه تبحث بيع 
الكمامة يف الص�ني والواليات املتحدة 
وأوروبا أيض�ا، حيث »تلقى اهتماما 
قوي�ا« عىل ح�د تعبره.ويبلغ س�عر 
دوالرا   40 ح�وايل  الذكي�ة  الكمام�ة 
أمركي�ا، كما يتوجب عىل املس�تهلك 
للكمام�ة  ذك�ي  تطبي�ق  رشاء 
م�ن خ�الل املتاج�ر املتوفرة عرب 

اإلنرتنت، من أجل تشغيلها.

العثور على مجرة حديثة الوالدة في كوكبة هرقل
عثر الفلكيون يف مخترب »سوبارو« 
اليابان�ي بكوكب�ة »هرق�ل« ع�ىل 
مجرة تش�كلت حديث�ا ال تحتوي 
عن�ارص  ع�ىل  عملي�ا  نجومه�ا 
الهيدروجني  أثقل م�ن  كيميائي�ة 

والهيليوم.
بحثه�م  نتائ�ج  العلم�اء  ون�ر 
 Astrophysical العلم�ي يف مجل�ة
Jornal حيث قالوا إن اكتش�افهم 
يمكنه�م من الخروج باس�تننتاج 
يفي�د بأن املجرة املكتش�فة يمكن 
مقارنتها بأقدم املجرات يف الكون.

وم�ن ممي�زات تلك املج�رة الوزن 
االجمايل ل�كل نجومها والذي يزيد 
ع�ن وزن الش�مس بمق�دار 800 
مليون مرة فقط،، ما يقل بمقدار 
100 ألف مرة ع�ن الوزن اإلجمايل 
ويمك�ن  التبان�ة.  درب  لنج�وم 
مقارن�ة تل�ك املج�رة م�ن حي�ث 

وزنها اإلجمايل بتكتالت النجوم يف 
مجرتنا.

وق�ال أح�د مع�دي الدراس�ة بهذا 
جامع�ة  يف  الربفيس�ور  الش�أن 
إن  أوت�ي،  ماس�امي  طوكي�و، 

مكونات املجرة املكتش�فة تش�به 
مكونات مجرات أولية  تشكلت يف 

املراحل األوىل من عمر الكون.
يذك�ر أن النج�وم البدائي�ة الت�ي 
تش�كل جيال ثالثا م�ن النجوم لم 

تكن تش�به الش�مس وغرها من 
النج�وم املع�ارصة أب�دا، إذ أنه�ا 
ل�م تحت�و ع�ىل مع�ادن بصفتها 
عنارص كيميائي�ة يزيد وزنها عن 
لذلك  الهيدروجني والهيليوم.  وزن 
زادت كتلته�ا ع�ن كتلة الش�مس 
بمق�دار مئات األضع�اف،  ما أدى 
إىل احرتاقه�ا الرسيع خالل ماليني 
األع�وام. وانفج�رت تل�ك النجوم 
احتياطي�ات  اس�تنفدت  أن  بع�د 
الهيدروج�ني فيها. وتس�ببت تلك 
الحراري�ة  النووي�ة  االنفج�ارات 
الشديدة يف ظهور معادن يف الكون 
لتش�كل نجوم�ا تش�به شمس�نا 
تعود إىل الجيلني األول والثاني من 
يعتقدون  الفلكيون  النجوم.وكان 
عىل مدى عرات األعوام أن نجوم 
الجي�ل الثال�ث ال تح�رض يف درب 

التبانة ويف مجرات قريبة منه.

الفضاء االوروبية تطور أقماًرا صناعية لرصد 
الغازات المسببة لالحتباس الحراري

أعلن�ت وكالة الفضاء األوروبية أنه�ا وقعت عقدا مع رشكة 
OHB System AG األملانية لتطوير أقمار صناعية مخصصة 

لرصد الغازات التي تؤثر عىل االحتباس الحراري.
وج�اء يف بي�ان صادر ع�ن الوكال�ة »وقعنا عق�دا مع رشكة 
OHB System AG األملاني�ة لتطوي�ر أقمار ملراقب�ة انبعثات 
الغ�ازات التي تؤثر عىل االحتباس الح�راري، يف إطار برنامج 

Copernicus، بلغت قيمة العقد املوقع 445 مليون يورو«.
وأضاف البيان أيضا »مع اقرتاب حجم ثاني أكس�يد الكربون 
يف الغ�الف الج�وي إىل مس�تويات غ�ر مس�بوقة، أصبح�ت 
الحاجة ملحة إىل مراقبة مصادر االنبعاثات، من املقرر إطالق 
قمرين صناعيني متش�ابهني يف إطار مهمتنا املخصصة لهذا 
الغ�رض م�ع حل�ول الع�ام 2025، واللذين س�يمكناننا من 

انبعاث�ات  مص�در  الكربون، تحدي�د  أوكسيد  ثاني 
م�ن امله�م أن نش�ر إىل أن 
هذه املهمة س�تكون األوىل 
من نوعها بالنسبة لقياس 
الناجم�ة   CO2 انبعاث�ات 

عن األنشطة البرية«.
وم�ن جانب�ه ق�ال مدي�ر 

برنام�ج رصد األرض التاب�ع لوكالة الفض�اء األوروبية، 
العق�د  توقي�ع  لن�ا  »سيس�مح  أش�باخر  جوزي�ف 

بامليض قدًم�ا يف تطوير املهمة، م�ن الواضح أننا 
كلن�ا قلقون بش�أن تغير املن�اخ، مهمة 

إىل  ته�دف   CO2M تغي�ر
الوض�ع يف مج�ال 
االنبعاثات  مراقبة 
وجم�ع املعلومات 
الرئيس�ية لتك�ون 

لوض�ع  متاح�ة 
سياس�ة أخ�رى 

بهذا  تتعل�ق 
األمر«. 

تطرح في ايلول المقبل.. كمامة ذكية تترجم إلى 8 
لغات وتحافظ على التباعد »آليا«
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مصمم أزياء عربي يبتكر »كمامة سواريه«! 

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

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

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

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

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

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

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

بواسطِة القطار. 

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

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

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

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

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

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

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

باالتصال بالرشطة. 

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

بداية نقطة تحويّل كبرية يف حياتها.

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

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

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

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

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

وبني صاحبة العمل. 

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

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

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

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

ألف دوالر.

صورة حديثة تنذر بوجود »حياة غريبة« على سطح المريخ 

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

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

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

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

صحيفة »الغارديان«.

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

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

باإليجاب.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عىل املريخ. 

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

ة مربورة. إال كان له بكل نظرة حجيّ

أقوال 
من

 نور 

مواقيت 
ال�سالة
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 سرير »خاص« لمدمني ألعاب الفيديو   
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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

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«
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رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

أنهت قوات اإلطفاء والرشطة يف أملانيا طلب زواج كاد أن يتسبب يف حريق.
وقالت الرشطة إن شاباً تقدم لطلب الزواج من صديقته يف إحدى مناطق الغابات بالقرب من مدينة 
إضفاء طابع رومانيس عىل  بغرض  ناراً صغرية يف وعاء  راينالند-بفالتس، وأشعل  بوالية  نويشتات 
اللحظة.وعندما رأى بعض الجريان النار يف الوعاء أبلغوا الرشطة وبمجرد وصول الرشطة إىل الغابة 

أبلغت  ثم  الفور،  عىل  النار  أطفأت  الشابني،  السلطات الشاب أنه من الخطر عند 
الغابة.  يف  مفتوحة  نريان  إشعال  للغاية 

إجراءات  اآلن  الشاب  ويواجه 
خطر  »إلهمال  جنائية 

الحريق«.

اليابان  يف  بحثي  فريق  طّور 
للتصوير،  خوارزمية  معادلة 
املسرّية  للطائرات  تتيح 
ذاتياً  نفسها  توجيه  الخفيفة 
طريق  عن  املنازل،  داخل 
التي  العوائق،  إىل  التعرف 

تواجهها أثناء الطريان.
وتفتح هذه التقنية الباب عىل 
مرصاعيه أمام ابتكار سلسلة 
املسرية  الطائرات  من  جديدة 
االستخدامات  ذات  الصغرية 
الفريق  ونرش  املتعددة. 
الهندسة  قسم  من  البحثي 
اإللكرتونية بمعهد »شيباورا« 
نتائج  اليابان  يف  للتكنولوجيا 
العلمية  الدورية  يف  الدراسة 

»أوتوماتيكا سينيكا«.
»تيك  اإللكرتوني  املوقع  ونقل 

إكسبلور« املتخصص يف التكنولوجيا عن رئيس فريق الدراسة شينتاكا بريماشاندرا قوله: »نظراً ألن 
إشارات النظام العاملي لتحديد املواقع )جي.بي.إس( ليست بالقوة الكافية الخرتاق معظم الهياكل 
اإلنشائية، ال بد أن تعتمد الطائرات املسرية املنزلية عىل وسائل توجيه أخرى برصية«، مشرياً إىل أن 
التي تحلق  الطائرات املسرية املنزلية ستكون عىل األرجح أصغر حجماً، وأخف وزناً من نظرياتها، 
يف األماكن املفتوحة.وتعتمد التقنية الجديدة، التي طورها الباحث بريماشاندرا عىل كامريا متصلة 
بوحدة استشعار برصية، يتم توصيلها بمعالج يحتوي عىل املعادلة الخوارزمية، التي طورها فريق 

الدراسة للتوجيه.

»درونز« توّجه نفسها ذاتيًا داخل المنزل !

 انقذها من الموت في اللحظات األخيرة !

الـ  سن  يف  ويبدو  عاماً   53 العمر  من  يبلغ  هولنديا  رجالً  أثار 
أصغر من عمره  بمظهر  الظهور  تمكنه من  التساؤل يف رس   25

الحقيقي. وفقاً لصحيفة الرشق األوسط.
أبدا  يلجأ  لم  إنه  قال  برانداو  إديسون  ان   Unilad مجلة  وكشفت 

التغذية  يف  الدائم«  »الشباب  رس  ويعترب  التجميلية،  الجراحة  إىل 
الصحيحة والعناية بالبرشة والتفكري اإليجابي، حسب قوله.

يكتشفون  عندما  بالصدمة  الناس  يصاب  ما  »غالبا  برانداو  وأضاف 
الخامسة  يف  أنني  يعتقدون  جميعهم  عاماً.   53 العمر  من  أبلغ  أنني 

والعرشين«.
وال  قاسية  رياضية  تمارين  يوميا  برانداو  يمارس  املجلة،  وحسب 

يأكل السكر وال األطعمة املعلبة وال املقلية وال يدخن.
 وقال »اآلن أشعر نفيس كأنني يف سن أقل من الثالثني من عمري. 

أشعر بنفس الطاقة التي كانت لدي من قبل«.

حاولت شابة أمريكية جاهدة إلخراج يشء غريب علق يف شعرها خالل تواجدها 
يف حديقة منزلها بمدينة لويزيانا حتى أنها اتصلت بحالقة عرب تطبيق للمحادثة 
بالفيديو ملساعدتها عىل تحرير سنجاب صغري من شعرها املتشابك، والسؤال الذي 

يطرح نفسه هو كيف تمكن من الدخول هناك؟
بدا األمر يف البداية مهمة مستحيلة حيث حاولت إحدى قريباتها إخراج السنجاب 
ولكنه كان يغري مكانه يف كل مرة، وطلبت القريبة من الشابة »ريبيكا« االستلقاء 
عىل األرض ملحاولة تصفيف شعرها إىل األعىل وشده وفقاً لنصيحة الحالقة التي 

تابعت معها عملية تحرير السنجاب. 
شعر  يشد  بقي  إذ  مغادرته،  ورفض  الجديد«  »عشه  أعجبه  السنجاب  ولكن 

»ريبيكا« رغم محاولة قريبتها سحبه بعيدا مرارا وتكرارا. 
عىل  لتشجيعه  أرضا  للسنجاب  األمامية  األطراف  وضع  ريبيكا  قريبة  وحاولت 

الجري بعيدا ولكنه رفض االبتعاد. 
ويف األخري، نجحت ريبيكا يف سحب شعرها بعيدا بينما كانت قريبتها تحاول إبقاء 

السنجاب بعيدا ولكن هذا األخري كان يحاول الرجوع إىل شعر ريبيكا.
حزين،  وكأنه  وبدا  الحركة  ورفض  مكانه  السنجاب  تجمد  الشابة  ابتعاد  بعد 
ولطرافة املشهد، حملته ريبيكا بني يديها محاولة مواساته ووضعته يف مكان آمن 

يف الحديقة.

عمره 53 عامًا
 ويبدو في الـ 25 !

حوت ضخم يسحق سائحة بذيله !

ساحل  قبالة  تغطس  كانت  سائحة  نُقلت 
شمال غربي أسرتاليا جواً إىل املستشفى يف 
ذيل  لرضبة  تعرضت  بعدما  خطرة،  حالة 
تستكشف  الضحية  ضخم.وكانت  حوت 
يف  املدرجة  ريف«  »نيغالو  قرب  املنطقة 

إسعاف سانت جون  العمالقة.وقالت خدمات  الحيتان  أحد  ذيل  الهندي عندما رضبها  املحيط  العاملي يف  الرتاث  قائمة 
لوكالة فرانس برس إنها نقلت املرأة إىل مطار ناٍء لنقلها بشكل طارئ إىل بريث وتقديم العالج لها.وأوضح ناطق باسم 
أصيبت  بعدما  لكن مستقرة«  أنها يف »حالة خطرة  ويُعتقد  الصدر«،  »أصيبت بجروح يف  الشابة  أن  االسعاف  خدمات 
»برضبة ذيل الحوت«وأفادت تقارير أخرى بأن الشابة البالغة من العمر 29 عاماً تعرضت لرضبة من قرش، أكرب سمكة 

يف العالم يمكن أن يصل طولها إىل 15 مرتاً.

التقط تلسكوب تابع للمرصد الجنوبي األوروبي، 
يقع يف تشييل، صورة مذهلة لفقاعة غاز تشبه 
NGC 2899، بتفاصيل  الفراشة، املعروفة باسم 
موقع  حسب  قبل،  من  العلماء  يشهدها  لم 
عامني  بعد  عىل  الغاز  اليوم«.ويمتد  »روسيا 
 11.76 نحو  يبلغ  والذي  مركزه،  من  ضوئيني 
تريليون ميل، ويمكن أن يصل إىل درجات حرارة 

تبلغ 10 آالف درجة. ما يمنح الفقاعة توهجها.
إشعاعاً  هذه  املرتفعة  الحرارة  درجات  وتسبب 
الجنوبي  للمرصد  وفقاً  للسديم،  األم  النجم  من 
غاز  توهج  إىل  يؤدي  ما  وهذا  األوروبي. 
األكسجني  غاز  األحمر حول  باللون  الهيدروجني 

الذي ييضء باللون األزرق.

التقطت عدسة طالب الهندسة الهندي أبهيشيك بانغيس عن طريق 
سفاري  رحلة  أول  خالل  نادر  أسود  لنمر  مذهلة،  صوراً  املصادفة 
له يف جنوب البالد مع عائلته، وفق ما نقل موقع »روسيا اليوم«. 
ملدة  النادر  النمر  الهند  الطالب، يف والية ماهاراشرتا غربي  ورصد 
املايض.وقال  الشهر  »تادوبا«،  محمية  يف  مصادفة،  دقيقة،   40
»شعر  إنه  الربيطانية،  ميل«  »دييل  لصحيفة  عاماً(   23( الطالب 
الرحلة  من  الثاني  اليوم  يف  مرة  ألول  النمر  شاهد  عندما  بالذهول 
من  دقائق  عرش  »بعد  فقط«.وأضاف:  يومني  استغرقت  التي 
مشاهدة الحيوان النادر أدركت أنني كنت الشخص الوحيد يف الرحلة 

هذه  وثقت  فوتوغرافية  صور  التقاط  يف  وبدأت  كامريا  يحمل  الذي 
اللحظات«.وتابع: »لم أر شيئاً جميالً كهذا يف حياتي لقد ذهلت تماماً. 

عادة ما يراه الناس ملدة دقيقتني أو ثالث دقائق، لكني كنت محظوظاً 
جداً ألنني رأيته ملدة 40 دقيقة«.

ويعترب النمر األسود من أنواع النمور النادرة عىل وجه األرض، وله طفرة 
لونية تظهر لدى النمور، ويعتقد الكثريون يف البداية عند مشاهدته بأنه 

فهد أسود، بسبب لونه الغريب.

االربعاء   5  آب  2020   العدد  2389  السنة العاشرة

طلب يدها للزواج فكاد أن يتسبب بحريق!

 وتحـوي آالف الجرار 
الخزفيـة التاريخيـة، 
سـواحل  قبالة  وذلك 
ألونيسـوس  جزيرة 

يف غرب بحر إيجه.
ت  حـرض و
الثقافـة  وزيـرة 
ميندونـي  لينـا 
ومسـؤولون آخـرون 
حفـل التدشـني، الـذي 
أقيـم عـىل متن سـفينة 
وتحـت املـاء بمشـاركة 

غواصني.
موقع  زيارة  وستتاح 

الحطـام لهـواة الغـوص املرخصني 
بني الثالـث من أغسـطس الجاري 
والثانـي مـن أكتوبر املقبـل، فيما 
سـيتمكن األشخاص غري القادرين 
عـىل الغطـس مـن القيـام بجولة 
افرتاضيـة يف املتحـف داخـل مركز 
بحسـب  ألونيسـوس،  مدينـة  يف 

»يورونيوز«.
وقالـت رئيسـة املجلـس البلدي يف 
ألونيسـوس ماريـا أغالو لوسـائل 
إعـالم إن »الحطـام موجـود عـىل 
عمـق يراوح بني 21 و28 مرتا قرب 
سواحل جزيرة برييستريا، ويحوي 
مـا بـني ثالثـة آالف إىل أربعة آالف 

جرة«.وقـد غرقـت هذه السـفينة 
التجارية الضخمة، التي كانت تنقل 
آالف الجرار، سـنة 425 قبل امليالد، 
بسـبب عواصف خالل عبورها بني 
شـبه جزيرة خالكيذيكي يف شمال 
اليونان وجزيرة سـكوبيلوس، عىل 
مـا أفادت مديرة قسـم اآلثار تحت 
املاء بـاري كاالمـارا لقنـاة »إي آر 

تي« اليونانية.
الجـرار  أن  كاالمـارا  وأوضحـت 
»تكشـف الحجم الضخم للسـفينة 
القديمـة«. وال تـزال أكثرية الجرار 
يف حالتها األصلية بعدما اكتشـفها 

صياد يف العام 1985.

دشنت اليونان أول متاحفها 
تحت الماء، والمتحف عبارة 
عن كنز أثري مكّون من 
حطام سفينة غرقت في القرن 
الخامس قبل الميالد،

حطام سفينة يتحول الى متحف تحت الماء !

تلسكوب يرصد فقاعة حرارتها 10آالف درجة ! !

شغفها بالحياكة منذ كانت يف التاسعة من عمرها 
جعلها تؤسس رشكتها الخاصة »صاتر للتصميم« 

ولخلق لوحات ثالثية األبعاد يمكن تلّمسها.
يثري  أن  عىل  قادر  صاتر  فيني  لدى  التطريز  فن 
أحاسيس ملسية ليوم مشمس عىل الشاطئ بدءاً من 

تضارب املوج إىل نعومة الرمال وحفيف األوراق.
تتسم  للهوس  مثرية  فهي  التطريز  عملية  »أعشق 
الرشكة  أسست  وقد  أيضاً.  للتأمل  تدعو  لكنها  بالتكرار 
البسيطة  الحياة  للحظات  حبي  ويشارك  يصّور  نحو  عىل 

واملميزة من خالل التطريز«.
ويعكس عدد من تصاميم صاتر الفاخرة مشاهد الزوردية من البحر 
لحظة  يلتقطون  أنهم  ويبدو  املياه.  يف  تسبح  مصغرة  برشية  كائنات  مع 
يف  يكمن  آرسة  صاتر  أعمال  يجعل  ما  أكثر  يشء.  كل  السكينة  تلف  حيث  الزمن  من  هاربة 
مجموعة  سلسلة  وتتضمن  واحدة.  قطعة  يف  واألقمشة  الحبكات  مختلف  دمجها  كيفية 
»البحرية«، عىل سبيل املثال غطاًء عشبياً حلقياً ضخماً، وبركة مياه معكرة، ومجموعة من 
األوراق املحاكة النابضة باأللوان الفرحة. وتسفر نتيجة عملها عن صور غنية تبهج حاستي 
إىل  إليها  الناظر  وتنقل  االستكشاف«  »روعة  أعمالها  تصور  أن  فيني  واللمس.وتأمل  النظر 

نعيمه الخاص.

أعمال فنية ثالثية األبعاد 
أبدعها شغف بالحياكة

يصطاد بكاميرته أندر نمر على وجه األرض !

عىل  مؤخرا  القبض  الهندية  الرشطة  لقت 
الطبيب ديفيندير شارما بعد فراره من السجن، 
وهو مدان بالتورط يف تجارة األعضاء البرشية 

واعرتف بقتل أكثر من 100 شخص.
منتصف  يف  اإلجرامي  مشواره  شارما  وبدأ 
وهمية  رشكة  سجل  حني  التسعينات، 
تختطف  كانت  عصابة  الوقود.وأسس  لتجارة 
رسقة  بهدف  املسال  للغاز  الناقلة  الشاحنات 
لرسقة  تجنيدهم  بعد  السائقني  وقتل  الغاز 
الشاحنات.وكان أعضاء العصابة يبيعون الغاز 

ويفككون الشاحنات املرسوقة لبيع قطعها.
استمالتهم  من  تمكنوا  الذين  األشخاص  أما 
لرسقة الشاحنات، فقتلوهم وألقوا بأجسادهم 
 20 من  أكثر  العصابة  قتلت  حيث  األنهار  يف 

شخصا خالل الفرتة بني 1995 و2004.
سيارات  سائقي  العصابة  استهدفت  كما 
للتماسيح  جثثهم  تلقي  كانت  الذين  التاكيس، 
 50 نحو  وقتلت  سياراتهم  وباعت  قتلهم،  بعد 

منهم.
زراعة  سوق  الطبيب  دخل  ذاتها  الفرتة  وخالل 
 125 نحو  يف  وشارك  الرشعية  غري  األعضاء 
مختلف  يف  األعضاء  لزراعة  رشعية  غري  عملية 

املناطق من البالد.
وأثناء  مرة  ألول  اعتقاله  تم   2004 عام  ويف 
التحقيقات اعرتف بقتله أكثر من 100 شخص.
وصدر بحقه الحكم بالسجن املؤبد، وتم إرساله 
مع  زوجته  عنه  وانفصلت  جايبور  سجن  إىل 

أطفالهما بعد اعتقاله.
وبعد قضائه 16 عاما وراء القضبان، تم إطالق 
املايض  يناير  يف  السلوك«  لـ«حسن  رساحه 
حتى  السجن  إىل  يعود  أن  برشط  يوما   20 ملدة 
بضواحي  يختبئ  وكان  هرب  لكنه  فرباير،   16
العاصمة نيودلهي، حيث تمكن من الزواج من 

جديد وتقديم نفسه كرجل أعمال.
جديد  من  عليه  العثور  من  الرشطة  وتمكنت 

وإلقاء القبض عليه يف 28 يوليو املايض.

طبيب  يطعم التماسيح لحوم ضحاياه !

سنجاب يحول شعر فتاة الى »عش« له !


