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ما هي الرسائل الثالث التي وجهها 
حزب اهلل لحلفاء واشنطن؟
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في هذا العدد

المراقب العراقي/ متابعة...
اك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة، ام�س 
االثنني، ان موازنة عام 2020 عىل الرغم 
م�ن التصويت عليها بمجلس الوزراء اال 

انها لم تصل للربملان.
اللجن�ة ش�روان م�رزا  وق�ال عض�و 
يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إن »مجل�س ال�وزراء، صوت 
عىل مرشوع املوازنة، وهو بحاجة ماسة 
لتمريرها داخل الربملان، لكن نس�تغرب 

سبب تأخر وصولها إىل املجلس«.

وأض�اف أن »اللجن�ة املالي�ة ال تتمك�ن 
من االطالع ع�ىل تفاصيل موازنة 2020 
إال بع�د وصولها إىل املجل�س«، مبينا أن 
»هيئ�ة الرئاس�ة س�تحولها إىل املالي�ة 
الربملاني�ة ح�ال وصوله�ا م�ن رئاس�ة 

الوزراء«.
وبني أن »اللجنة املالية بحاجة اىل دراسة 
بن�ود م�رشوع املوازنة وم�ن ثم عرضه 
للق�راءة األوىل وم�ن بع�د الثاني�ة وث�م 
التصوي�ت عليه، بالتايل نحت�اج إىل أكثر 

من 10 أيام«.

المالية النيابية: موازنة »2020« 
لم تصل للبرلمان 

المراقب العراقي/ متابعة...
اكدت لجنة االتصاالت النيابية، امس االثنني، ان  مجلس القضاء األعىل فتح تحقيقا 

شامل بعمل رشكات الهاتف النقال.
وق�ال الربيع�ي يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« إن »اللجنة اس�تخدمت 

كافة االجراءات القانونية اليقاف التجديد لرشكات الهاتف النقال«.
وأض�اف أن »القض�اء ق�ال كلمة الفص�ل وانحاز ملطالب الش�عب م�ن خالل رفض 
الطعون املقدمة من رشكات الهاتف النقال«، مؤكداً أن »القضاء فتح تحقيقاً شامالً 

بعمل رشكات الهاتف النقال بعد القرار الوالئي«.
يش�ار اىل ان القضاء كان قد اصدر امراً والئياً اقتىض بوقف تجديد االعتماد لرشكات 

الهاتف النقال.

اإلتصاالت البرلمانية: القضاء فتح 
تحقيقا بعمل شركات الهاتف

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف النائ�ب محم�د البل�داوي، امس 
االثن�ني، ع�ن وج�ود مخط�ط خليج�ي 

الستهداف سجن الحوت يف النارصية.
صحف�ي  ترصي�ح  يف  البل�دوي  وق�ال 
تابعته »املراقب العراقي« ان »معلومات 
مؤكدة تشر اىل ان 
وحواالت  أم�واال 
مالي�ة ضخم�ة 
للعراق  أدخل�ت 
تمويل  لغ�رض 

االم�ن  بزعع�ة  يقوم�ون  اش�خاص 
والدخ�ول عىل خ�ط الحراك الش�عبي يف 

محافظة ذي قار«.
وأض�اف ان “الهدف م�ن وراء املخطط 
الس�عودي واالماراتي احداث خرق امني 
يف سجن الحوت لتحرير قادة الدواعش«،  
داعي�ا ” الحكوم�ة واألجه�زة األمني�ة 
عىل تش�ديد الجهد االس�تخباري خاصة 
يف محافظ�ة ذي ق�ار إلحب�اط املخطط 
ال�ذي يس�تهدف  االمارات�ي  الس�عودي 
ام�ن واس�تقرار الب�الد ” . ولف�ت إىل أن 
“املخطط الس�عودي واالماراتي مدعوم 
إعالمي�ا من قبل قناتي العربية والعربية 

الحدث وقنوات اخرى” .

نائب يكشف عن مخطط خليجي 
إلستهداف سجن »الحوت«
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استراتيجية الصين نحو الزعامة 
العالمية

الكاظمي يتالعب »بإعدادات« َمهام 
األجهزة األمنية وسط تحذيرات من تسييسها

ميناء »الفاو« يخوض معركة »الوجود« 
لمواجهة مؤامرات إفشاله 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
يأم�ل الع�راق التوقيع عىل إنش�اء املراحل 
الخم�س األوىل م�ن عق�د  م�رشوع ميناء 
الفاو خالل األس�بوع الج�اري بعد االنتهاء 
من املفاوضات مع الرشكة الكورية بش�أن 
التكالي�ف وم�دة التنفيذ، لك�ن رسعان ما 
تتصاع�د التحذيرات م�ن مخططات لجعل 
املين�اء بع�د اكتمال�ه غ�ر ذي فائ�دة من 
خ�الل التالع�ب بعمقه من 19 م�را إىل 14 
مرا وبذل�ك يصبح امليناء غر مهم, وتبقى 
املوانىء الخليجي�ة أفضل منه ألنها جاذبة 
للس�فن الضخم�ة , وعملية تقلي�ل العمق 
البحري ستوفر لوزارة النقل مليارا ونصف 
امللي�ار دوالر , وهذا ه�دف وزارة النقل غر 
املعلن الذي رسعان ما نفته، بعد انكش�اف 
املخطط، فميناء الف�او يجب أن ينظر إليه 
نظ�رة مس�تقبلية يف ح�ال تطور الس�فن 
العمالق�ة , ويبدو أن زي�ارة الوفد العراقي 
للكوي�ت وراء فكرة تخفي�ض عمق امليناء 
حت�ى ال يأخذ أهمي�ة وال يؤثر عىل موانىء 

اإلمارات والكويت.
ع�ن  أعرب�ت  النيابي�ة،  الخدم�ات  لجن�ة 
اس�تغرابها م�ن التأخر املس�تمر يف تنفيذ 
مرشوع مين�اء الفاو الكبر، فيما ش�ددت 

مفص�ل  بتقري�ر  تزويده�ا  رضورة  ع�ىل 
يؤك�د ع�دم التالع�ب بالتصامي�م األولية, 
مح�ذرة من التالع�ب بالتصامي�م األصلية 
والكش�وفات األولية التي تم التعاقد عليها 
لتنفيذ م�رشوع ميناء الفاو الكبر، مؤكدة 
عدم الس�ماح باختزال أو ح�ذف فقرات أو 
إلغ�اء مواصف�ات من أج�ل تقلي�ل الكلف 

املالية .
وزي�ر النقل أكد أنه ل�ن يكون هناك تالعب 
بالتصاميم، وسيتم تنفيذه حسب التصميم 
الس�ابق بعمق 19  مرًا وتقدر طاقة امليناء 
99  مليون طن س�نوياً، ليك�ون واحداً من 
أك�رب املوانئ املطل�ة عىل الخلي�ج والعارش 

عىل مستوى العالم.
مختص�ون أوضح�وا أن تخفي�ض تكاليف 
بن�اء ميناء الف�او من 4 ملي�ارات دوالر إىل 
2.5 ه�ي مؤام�رة ي�راد له أن يول�د صغرا 
وصغ�را جداً، وأن التخفيض من 19 إىل 14  
مرا يعني أن الس�فن العمالقة ال تستطيع 
أن ترسو فيه ألنها تحتاج إىل عمق أكرب من  
18 م�را, وهذا العمل يك�ون لصالح ميناء 
جبل عيل اإلماراتي، كما أن تضييق مساحة 
حوض امليناء يأتي لصالح مبارك الكويتي. 
م�ن جانبه يرى الخب�ر االقتصادي صالح 
الهمايش يف اتصال م�ع )املراقب العراقي(: 

أن�ه اليخفى ع�ىل أحد أن بن�اء ميناء الفاو 
اليحتاج إىل أموال وإنما إىل رغبة سياس�ية 
 , للع�راق  الوطني�ة  املصلح�ة  م�ن  تنب�ع 
فم�ا ح�دث يع�د كارث�ة , فهن�اك جه�ات 
تس�عى لتخريب امليناء من خ�الل  التالعب 
بتصاميم�ه وحذف الكثر م�ن مواصفات 
املرشوع وهو خطأ ارتكبته  اللجنة املشكلة 
من قبل وزارة النقل التي أشارات إىل  تقليل 
العم�ق من 19م إىل 14م , فضال عن  تقليل 
مس�احة حفر حوض امليناء وبذلك يصبح 
املين�اء غ�ر ق�ادر عىل اس�تقبال الس�فن 

الكبرة التي تحتاج إىل عمق 17 م.
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المراقب العراقي/ أحمد محمد...
اس�تمرارا ملسلس�ل التخبط�ات يف العم�ل 
ال�ذي يرافق حكومة مصطف�ى الكاظمي 
منذ الي�وم األول عىل تش�كيلها حتى هذه 
الس�اعة، أحدث�ت الحكومة يف املؤسس�ة 
األمني�ة العراقي�ة خرق�اً غ�ر مس�بوق، 
متمثال بقيام القائد العام للقوات املسلحة 
باالعتم�اد عىل قوة أمني�ة  بعينها متمثلة 
بجهاز مكافح�ة اإلره�اب مقابل تجاهل 
عدد كبر من التشكيالت األمنية املختصة.
مراقب�ون يف الش�أن األمن�ي ح�ذروا م�ن 
اس�تمرار ذلك الخرق، معتربينه يؤكد عدم 

ثق�ة الحكومة بباق�ي الصن�وف األمنية، 
فيم�ا لفت�وا إىل وجود مح�اوالت حكومية 

لتجميد حركة باقي القوات.
م�ن  متع�ددة  صنوف�ا  الع�راق  ويمتل�ك 
األجه�زة األمني�ة الحكومية م�ن الجيش 
والرشط�ة بش�قيها االتحادي�ة واملحلي�ة 
إضاف�ة إىل ق�وات حف�ظ النظ�ام وحفظ 
القان�ون والتدخ�ل الرسيع وكذل�ك قوات 
النج�دة وحتى الحش�د الش�عبي فهو قوة 
قانونية تعمل بإم�رة القائد العام للقوات 
املس�لحة، وكذلك جهاز مكافحة اإلرهاب، 
حيث تعمل تلك الصنوف األمنية كل حسب 
صالحيت�ه ون�وع امله�ام األمني�ة املوزعة 

بينها، إال أن الرضورات األمنية سيما التي 
عاشها البلد يف ظل اجتياح داعش ألراضيه 
جعلت من التشكيالت األمنية تعمل بشكل 

موح�د.
جه�از مكافح�ة اإلره�اب الذي يرأس�ه 
الفريق أول الركن عبد الوهاب الس�اعدي، 
بع�د أن ت�م تعيين�ه وفق�اً لق�رار صدر يف 
حكوم�ة  وزراء  ملجل�س  األوىل  الجلس�ة 
مصطف�ى الكاظمي بع�د أن أحاله رئيس 
الوزراء السابق عادل عبد املهدي إىل اإلمرة،  

بس�بب تخابره مع الس�فارات األجنبية.
تكليف الس�اعدي بذلك، ح�ول مهام عمل 
الجهاز لخدمة »مصطفى الكاظمي« كما 
حصل يف الهجوم عىل مقر الحشد الشعبي 
الواقع يف منطقة الدورة ببغداد، إضافة إىل 
تجاهله للصنوف األمنية األخرى املوجودة 
يف الب�الد والت�ي ُترص�د لها امللي�ارات من 

األموال سنويا.
وإىل يومن�ا هذا مازال الكاظمي يعمل عىل 
اس�تخدام جه�از املكافحة بش�كل منفرد 
وبعيدا ع�ن باقي الصنوف األمنية وعملية 
النارصية التي تأتي لتحرير أحد الناشطني 

املختطفني خر دليل عىل ذلك.
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6قطر القطري يفكر بالتعاقد مع بشار رسن

»فوضى عارمة« َتطرق أبواب العراقيين 
وَتدق ناقوس خطر ُمحدق

واشنطن تنتهي من إعداد سيناريو »حّمام الدم«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
وس�ط خيم�ة متهرئ�ة ج�راء تعاق�ب 
فصول الس�نة األربع�ة، تقع بالقرب من 
نصب الحرية يف س�احة التحرير الكائنة 
يف قل�ب العاصمة بغ�داد، َيصِفُق »م.ب« 
بكلتي يدي�ه تعبراً عن »ح�رسة كبرة« 
يش�عر بها، جراء وقوعه ضحّية »تجارة 
رخيص�ة« آمل�ت ب�ه  وبجس�ده املثق�ل 
بالج�راح، بينم�ا ووري رفاق�ه الثرى يف 

مقربة وادي السالم.
»م.ب« ال�ذي ش�ارف ع�ىل إنه�اء عقده 
الثان�ي م�ن العمر، ُيش�به حال�ه اآلالف 
ممن خرجوا يف الس�اعات األوىل النطالق 
التظاهرات مطلع ترشين األول من العام 
تحريضي�ة  لحم�الت  اس�تجابة   ،2019
عّج�ت بها مواق�ع التواص�ل االجتماعي 
آنذاك، لزج الش�باب يف ساحات التظاهر 
تنفي�ذاً إلرادة دولية »ُمدّم�رة« كادت أن 
تطيح بالنظام الس�يايس برّمته، وتحّول 

العراق إىل »سوريا جديدة«.
ووج�د »م.ب« ال�ذي طلب م�ن »املراقب 
العراق�ي« ع�دم ذك�ر اس�مه الرصي�ح، 
نفسه بني فّكي كماشة »قضمت« أرواح 
مئ�ات املغرر به�م، جراء أح�داث العنف 
الت�ي رافق�ت التظاه�رات وأودت بحياة 

متظاهرين عّزل وعنارص أمنيني.
وبع�د انقض�اء »ف�ورة« االحتجاج�ات، 
كما ُيس�ميها »م.ب«، ُص�ِدَم ب�«حفالت 
توزي�ع املناص�ب« بني ناش�طني س�عوا 
لركوب موجة الحرك�ة االحتجاجية منذ 
انطالقه�ا، الس�يما بعد ت�ويل مصطفى 
وال�ذي  الحكوم�ة،  رئاس�ة  الكاظم�ي 
عمد بدوره إىل اس�تقطاب ناش�طني من 
كل ح�دب وص�وب، ومنحه�م مناص�ب 
مستش�ارين يف حكومت�ه، مقابل »بيع« 
املتظاهرين الحقيقي�ني وجعلهم »لقمة 

سائغة«، عىل حد تعبره.
وم�ع اق�راب حل�ول الذكرى الس�نوية 
األوىل لتظاهرات ترشي�ن العارمة، بدأت 
جي�وش إلكرونية ومؤسس�ات إعالمية 
بإع�ادة  وخليجي�اً،  أمركي�ا  مدعوم�ة 
سيناريو التحريض بغية إعادة الزخم إىل 
ساحات التظاهر مجدداً، لتحقيق ما لم 

يكتمل يف عام 2019.
ويف خضم ذلك، حّذر اإلعالمي والناش�ط 
يف س�احات التظاهر حسني الشلخ، من 
مج�زرة يخطط لها أحد مس�ؤويل فريق 
الكاظم�ي  مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س 

انط�الق  ع�ىل  ع�ام  م�رور  بمناس�بة 
التظاهرات يف ترشين األول املقبل.

وق�ال الش�لخ يف منش�ور ع�ىل صفحته 
التواصل االجتماعي “فيسبوك”  بمواقع 
إن “أح�د املس�ؤولني يف فري�ق الكاظمي 
من الذين ركبوا املوجة باسم املتظاهرين 
املس�اكني يقوم حالي�ا بتوزي�ع األموال 
حتى يصنع فريقاً مضاداً داخل الساحة 

بهدف إحداث مجزرة يف ترشين املقبل”.
وخاطب الشلخ، رئيس الوزراء، بالقول: 
عات يا  “م�ا الذي تنتظره لطرد ه�ذه اإلمَّ
كاظم�ي؟ هل تري�د أن تأخ�ذ دور الذي 

سبقك؟”.
ويف الس�ياق ذات�ه، كش�ف الش�لخ ع�ن 
وجود “متظاهر جوك�ر قام برشاء بيت 
يف زيون�ة بمبلغ 426 ملي�ون )دينار(”، 
مبينا أن “هذا املتظاهر كان يوصينا عىل 

سجائر”.
وَي�ي حديث الش�لخ، بأح�داث خطرة 
املزعوم�ة،  التظاه�رات  تراف�ق  س�وف 
السيما أنها تتزامن مع حوادث اختطاف 
وأعم�ال عنف معروف�ة النوايا، يف مدينة 
النارصي�ة مركز محافظ�ة ذي قار، عىل 
اعتب�ار أنه�ا ُتنف�ذ ب�ذات األي�ادي التي 

أش�علت فتيل التظاهرات السابقة، تلبية 
ألجن�دة أمركي�ة س�عت وراء إس�قاط 
حكوم�ة رئيس مجلس الوزراء الس�ابق 

عادل عبد املهدي.
وف�ق ذلك، يق�ول املحلل الس�يايس وائل 
إن  العراق�ي«،  ل�«املراق�ب  الركاب�ي 
»التهيئة إلعادة الف�وىض بعد مرور عام 
عىل الحراك الشعبي الذي شابته عمليات 
قتل واختطاف واعتداء عىل قوات الجيش 
للم�دارس  وتعطي�ل  ح�رق  وعملي�ات 
ومؤسسات الدولة، ُيشر بوضوح لوجود 
محاولة إلعادة التعبئة مرة أخرى يف هذه 
الذكرى التي ربما تختلف ش�عاراتها عن 

مضمونها ونواياها الحقيقية«.
ويضيف الركابي »أننا ندعم الحراك الذي 
كان بمطال�ب حّق�ة ومرشوع�ة ونتفق 
مع�ه، كما أن�ه حظ�ي بتأيي�د املرجعية 
الديني�ة يف النج�ف األرشف«، مس�تدركاً 
بالق�ول »لكن ما حدث م�ن تهديد لألمن 
املجتمع�ي، يؤكد وجود أجن�دة خارجية 
تمدهم بامل�ال وتس�اعدهم يف التخطيط 
والروي�ج اإلعالم�ي ورف�ع الش�عارات 

املسيئة«.
وي�رى أن »الخروق التي تمثلت بعمليات 
اختط�اف وتغييب وقت�ل وإرهاب نفيس 
للمواطنني، لم تتع�اَط الحكومة الحالية 
معه�ا«، معت�رباً أن »حكومة ع�ادل عبد 
املهدي كان�ت ضحية لهذا املد والس�لوك 

غر اإلنساني«.
جدير بالذكر أن مدينة النارصية شهدت 
مس�اء األح�د املايض، تع�رض مقر تابع 
لفرق�ة العباس القتالي�ة، ُيعنى بمتابعة 
الخدم�ات  وتقدي�م  الش�هداء  »ش�ؤون 
اإلنس�انية من تعفر الدوائ�ر واألحياء« 
لعملي�ة ح�رق وتخري�ب، حيث أش�ارت 
الفرقة إىل أن »خدمات التكافل ستتوقف 

نتيجة هذا الحادث«.

المراقب العراقي/ متابعة...
اك�دت خلية االزمة النيابية، امس 
االثنني، عزمها الس�تضافة وزراء 
الصح�ة والربي�ة والتعليم العايل 
للتباح�ث بش�أن الع�ام الدرايس 
الجديد. وق�ال مقرر الخلية جواد 

املوس�وي يف بيان تابعته »املراقب 
العراق�ي« انه »ايذانا بب�دء العام 
ال�درايس، ت�م اقامة ورش�ة عمل 
برعاية نائب رئيس الربملان حسن 
الكعب�ي ولجن�ة الصح�ة والبيئة 
وع�دد م�ن ن�واب لجن�ة الصحة 

والربي�ة والتعلي�م، وذلك س�عيا 
لوض�ع خط�ة جديدة الس�تقبال 
الجدي�د يف ظ�ل  ال�درايس  الع�ام 

انتشار جائحة كورونا«.
»س�يتم  ان�ه  املوس�وي  واك�د 
اس�تضافة وزي�ر الصحة حس�ن 

ع�يل  الربي�ة  ووزي�ر  التميم�ي 
الدليمي ووزير التعليم العايل نبيل 
عبد الصاحب لدراس�ة امكانيات 
الثالث الس�تقبال وبدء  ال�وزارت 
العام الدرايس الجديد سعيا لتذليل 

العقبات يف مواجهة كورونا«.

قريبًا .. »3« وزراء في البرلمان للتباحث حول العام الدراسي
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املراقب العراقي/ أحمد محمد...
اس�تمرارا ملسلس�ل التخبطات يف العمل 
الذي يرافق حكومة مصطفى الكاظمي 
منذ اليوم األول عىل تش�كيلها حتى هذه 
الس�اعة، أحدثت الحكومة يف املؤسس�ة 
األمني�ة العراقي�ة خرق�اً غري مس�بوق، 
متمث�ا بقي�ام القائ�د الع�ام للق�وات 
املسلحة باالعتماد عىل قوة أمنية  بعينها 
متمثلة بجه�از مكافحة اإلرهاب مقابل 
تجاهل عدد كبري من التشكيات األمنية 

املختصة.
مراقب�ون يف الش�أن األمني ح�ذروا من 
اس�تمرار ذلك الخ�رق، معتربين�ه يؤكد 
ع�دم ثق�ة الحكوم�ة بباق�ي الصن�وف 
األمني�ة، فيما لفت�وا إىل وجود محاوالت 

حكومية لتجميد حركة باقي القوات.
ويمتل�ك الع�راق صنوف�ا متع�ددة م�ن 
األجه�زة األمنية الحكومي�ة من الجيش 
االتحادي�ة واملحلية  والرشطة بش�قيها 
إضافة إىل ق�وات حفظ النظ�ام وحفظ 
القان�ون والتدخل الرسي�ع وكذلك قوات 
النجدة وحتى الحش�د الشعبي فهو قوة 
قانونية تعمل بإمرة القائد العام للقوات 
املسلحة، وكذلك جهاز مكافحة اإلرهاب، 
حي�ث تعم�ل تل�ك الصن�وف األمنية كل 
حس�ب صاحيته ون�وع امله�ام األمنية 
املوزعة بينه�ا، إال أن الرضورات األمنية 
س�يما التي عاش�ها البلد يف ظل اجتياح 
داع�ش ألراضيه جعلت من التش�كيات 

األمنية تعمل بشكل موحد.
جه�از مكافح�ة اإلرهاب الذي يرتأس�ه 
الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، 
بع�د أن تم تعيين�ه وفقاً لق�رار صدر يف 
الجلس�ة األوىل ملجل�س وزراء حكوم�ة 
مصطفى الكاظمي بعد أن أحاله رئيس 
ال�وزراء الس�ابق ع�ادل عبد امله�دي إىل 
اإلم�رة،  بس�بب تخابره مع الس�فارات 

األجنبية.
تكليف الس�اعدي بذلك، حول مهام عمل 
الجه�از لخدمة »مصطف�ى الكاظمي« 
كم�ا حصل يف الهجوم عىل مقر الحش�د 
الشعبي الواقع يف منطقة الدورة ببغداد، 
إضاف�ة إىل تجاهل�ه للصن�وف األمني�ة 
األخ�رى املوجودة يف الب�اد والتي ُترصد 

لها املليارات من األموال سنويا.

وإىل يومن�ا ه�ذا م�ازال الكاظمي يعمل 
عىل اس�تخدام جه�از املكافحة بش�كل 
منفرد وبعيدا عن باقي الصنوف األمنية 
وعملية النارصية التي تأتي لتحرير أحد 
الناشطني املختطفني خري دليل عىل ذلك.
وللحدي�ث ح�ول ه�ذا املوض�وع، أك�د 
املحلل األمن�ي الدكتور معت�ز محي، أن 
»الكاظمي خرق املبادئ العس�كرية من 
خال تكليف جهاز متخصص بمكافحة 

اإلره�اب بواجبات الرشط�ة ومهامها«، 
منتقدا »تكليف تلك القوة بمهام حماية 
املناف�ذ وكذل�ك عمليات حرص الس�اح 
املزعوم�ة وكذلك زج�ه يف لجنة ملكافحة 

الفساد«.
وق�ال مح�ي، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب 
العراق�ي« إن »عىل لجنة األم�ن النيابية 
أن يك�ون لها موق�ف إزاء ذلك خصوصا 
أن�ه يمتلك انته�اكا وخروجا عن الحدود 

العملية للمؤسسة األمنية والعسكرية«.
وأض�اف، أن »قوة مكافحة اإلرهاب هي 
ق�وة قتالي�ة، وبالت�ايل تس�خريها ملهام 
ق�وات الرشط�ة أم�ر غري مقب�ول وغري 

منطقي«.
وأشار إىل أن »هذا األمر يؤكد أن الكاظمي 
ال يثق باألجهزة األخرى سواء التابعة إىل 
وزارة الداخلي�ة أو الدف�اع أو قوات الرد 
الرسي�ع«، مح�ذرا م�ن »مخط�ط قادم 

هدف�ه التقليل من ش�أن باق�ي القوات 
األمني�ة وجعل جه�از مكافحة اإلرهاب 

يتسلم املهام األمنية والعسكرية«.
يش�ار إىل أن جهاز مكافحة اإلرهاب هو 
ق�وة قتالية، ذاع صيتها إِبَّاَن الحرب ضد 
عصابات داعش اإلجرامية حيث خاضت 
انتص�ارات  وحقق�ت  عدي�دة  مع�ارك 
واس�عة الس�يما يف الجان�ب األيم�ن من 

مدينة املوصل.

في خرق غير مسبوق لألعراف العسكرية 

الكاظمي يختزل مهام التشكيالت األمنية في جهاز واحد !   

اك�د عضو لجنة النفط والطاق�ة النيابية أمجد العقابي، أن 
لجنة األمر الديواني ستطيح بكبار مسؤويل وزارة الكهرباء 
س�ابقني وحاليني، مش�ريا إىل أن اللجنة س�تصدر توصيات 
تتعلق بتورط وزراء ومدراء عامني.وقال العقابي، يف ترصيح 
لرادي�و »النجب�اء« وتابعته »املراق�ب العراقي« 
إن »اللجن�ة املش�كلة باألم�ر الديواني ٦٢ 
بانتظ�ار املخرجات النهائية لإلعان عن 
الكهرب�اء«. الفس�اد يف وزارة  حج�م 
وأضاف أن »هناك تنس�يق مشرتك 
مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة 
املالية الحص�اء االرقام النهائية 
التي رسقت منوقبل شخصيات 

متنفذة داخل وزارة الكهرباء«.
س�تطيح  »اللجن�ة  أن  وأوض�ح 
بكبار الفاسدين يف وزارة الكهرباء 
وم�دراء  س�ابقني  وزراء  بعضه�م 
عامون حاليني وس�ابقون«، مش�ريا إىل ان »اللجنة 
انته�ت من فرز بعض عقود املش�اريع وس�تصدر توصيات 

قريبا جدا«.

إذاعيترصيح
برلماين يكشف عن قرب 
االطاحة بمسؤولين كبار 

يف وزارة الكهرباء

تغريدة

االعالمي ابراهيم المالكي

  نذالة ما بعدها نذالة 
مؤسس���ة  ح���رق  من 
تهتم بشؤون شهداء 
كان لهم الفضل االول 
بالنصر عل���ى داعش، 
لوال دماؤهم لما بقي 

وطن.

املراقب العراقي/ بغداد...
اإلثن�ني،  النيابي�ة، ام�س  القانوني�ة  اللجن�ة  ق�ررت 
استضافة املفوضية العليا املستقلة لإلنتخابات إلكمال 

ترشيع قانون انتخابات مجلس النواب.
وقالت اللجنة، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة 

منه أنها »عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي 
رئي�س اللجن�ة، وحض�ور اعضائها ملناقش�ة عدد من 

القوانني املدرجة عىل جدول اعمالها«.
وأضاف البي�ان، أن »اللجنة ناقش�ت تقريرها بش�أن 
التعدي�ل الثان�ي للمحكم�ة االتحادية وق�ررت عرضه 

للقراءة الثانية يف جلسة اليوم االثنني«.
ولفت، إىل أن »اللجنة ناقشت أيضاً مقرتحات القوانني 
الخاص�ة باللجن�ة او املحال اليها من اللج�ان النيابية 
االخ�رى وتحدي�د االولوي�ات الترشيعية بش�أن امليض 

بترشيعها«.

وقررت اللجنة، بحس�ب البيان »اس�تضافة مفوضية 
االنتخاب�ات االربع�اء الق�ادم باالضاف�ة اىل مخاطب�ة 
عدد من اللجان املعنية ملناقش�ة تعديل قانون االحوال 
الشخصية واملتعلق باملدة ٥٧، فضا عن مناقشة عقود 

االطعام يف السجون واالصاحيات يف وزارة العدل«.

القـانــونيـة النيــابيــة تقــرر استضــافــة مفـوضيـة االنتخــابــات

املراقب العراقي/ صاح الدين...
تمكنت قوة من االس�تخبارات التابعة ل�وزارة الداخلية، 
ام�س االثن�ني، من إلق�اء القب�ض ع�ىل 10 إرهابيني يف 
محافظ�ة ص�اح الدي�ن، مبين�ًة أن اثنان منه�م حاوال 

الهروب خارج العراق قبل القبض عليهم.
وقال�ت الوكالة، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
من�ه إن »مفارزه�ا املتمثلة باس�تخبارات ص�اح الدين 
ألق�ت القبض ع�ىل 10 إرهابيني مطلوب�ني وفق أحكام 
امل�ادة 4 إره�اب النتمائه�م لعصابات داع�ش اإلرهابية 

بمناط�ق متفرقة من محافظة صاح الدين، اثنان منهم 
ت�م القبض عليهم�ا أثن�اء محاولتهما اله�رب إىل إحدى 
دول الج�وار بالتنس�يق مع القوات األمني�ة يف محافظة 

السليمانية«.
وأضاف�ت الوكالة، أنه »تم أيض�اً ضبط كدس للعتاد من 
مخلفات داع�ش اإلرهابية يف جزيرة مكيش�يفة احتوى 
عىل مس�اطر تفج�ري وصواريخ ضد ال�دروع وصواريخ 
قاذفة«، مش�ريًة إىل »تدوين أق�وال اإلرهابيني وإحالتهم 

للقضاء ورفع املواد املتفجرة دون حادث يذكر«.

االستخبارات تقبض عىل مجموعة ارهابية 
بينها اثنان حاوال الهروب خارج العراق

املراقب العراقي/ االنبار...
أف�اد مصدر امني يف محافظة االنب�ار امس االثنني، 
ب�أن القوات األمنية تمكنت م�ن اعتقال قيادي بارز 
يف جماع�ات داعش االجرامية بحمل�ة بعملية أمنية 
اس�تباقية غرب�ي مدين�ة الرمادي.وق�ال املص�در، 
إن »الق�وات االمني�ة نف�ذت حمل�ة ده�م وتفتيش 
استهدفت مناطق مختلفة من قضاء الرطبة مدينة 
الرم�ادي، عىل خلفية ورود معلومات اس�تخباراتية 
تفيد بوج�ود أبرز قياديي مجرمي داعش يف املناطق 

املستهدفة«.

واض�اف املص�در، إن »القوات االمني�ة اغلقت كافة 
املناط�ق املس�تهدفة وتمكنت من اعتق�ال القيادي 
دون وق�وع أي مقاوم�ة تذكر«، مبين�ا أن »املعتقل 
ص�ادر بحق�ه اوام�ر قب�ض ع�ىل خلفي�ة قيام�ه 
ومجموعته باستهداف القوات االمنية ابان عمليات 

تحرير مدن االنبار من مجرمي الجماعات«.
واوض�ح أن »الق�وات االمني�ة نقلت املعتقل وس�ط 
اج�راءات امنية مش�ددة اىل اح�دى املراك�ز االمنية 
للتحقيق معه اختفاء اماكن تواجد قياديي التنظيم 

وعنارصه دون ذكر اسمه لدواعي امنية«.

اعتقال قيادي بارز يف داعش بعملية 
امنية استباقية غريب الرمادي

املراقب العراقي/ بغداد...
والش�ؤون  العم�ل  وزارة  أعلن�ت 
ع�ن  االثن�ني،  ام�س  االجتماعي�ة، 
اسرتداد قرابة خمس�ة مليارات دينار 
م�ن املتجاوزين ع�ىل إعان�ة الحماية 

االجتماعية.
وق�ال مدي�ر ع�ام صن�دوق الحماية 
االجتماعي�ة يف وزارة العم�ل جاكل�ني 
»املراق�ب  تلق�ت  بي�ان  يف  صلي�وا، 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »الصندوق 
وبمتابع�ة مب�ارشة من الوزي�ر عادل 
الركاب�ي اس�تطاع اس�رتداد خمس�ة 
ملي�ارات و)4٥٢( ملي�ون دين�ار منذ 
بداي�ة الع�ام ولغاي�ة منتص�ف ايلول 
الج�اري رغم ظ�رف جائح�ة كورونا 
وحظر التجوال الصحي وتوقف الدوام 

يف بعض االوقات«.
وأض�اف صلي�وا، أن »ماكات اقس�ام 
الحماية االجتماعية والصندوق كثفت 
جهودها لتنفيذ توجيه الوزير القايض 
بمتابعة ام�وال الدولة املتجاوز عليها، 
واسرتدادها واعادتها اىل خزينة الدولة 

من منطلق الحفاظ عىل املال العام«.

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، ام�س 
االثنني، عن س�عي الع�راق للحصول عىل 
لقاح آم�ن وفعال ضد فاي�روس كورونا 
يف وق�ت مبكر، مش�ريًة إىل أن الع���راق 
سيش�ارك م�ع الصي�����ن واإلم�ارات 
ودول أخ�رى بتج�ارب رسيري�ة للق�اح 

الصيني.
وقال الوكيل الفني للوزارة حازم الجمييل 
يف ترصيح تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»العراق سيش�ارك مع الص�ني واإلمارات 
ودول أخ�رى بتج�ارب رسيري�ة للق�اح 
الصين�ي تضم�ن س�امة املتطوع�ني«، 
»التج�����ربة ستسهم  أن  م�����ؤكداً 
يف  البح�وث  م����راك�ز  بتط����وي�ر 

الباد«.
اختي�ار  الحق�ا  »س�يتم  أن�ه  وأض�اف، 
مركزي�ن أو ثاث�ة مراك�ز بح�وث تقوم 
بمتابعة املوضوع لضمان حصول العراق 
عىل حاجت�ه من اللقاح، فالعراق ش�أنه 
العال�م يس�عى  ش�أن بقي������ة دول 
للحص�ول عىل لقاح آم�ن وفعال يف وقت 

مبكر«.

أصحاب الشهادات العليا يتظاهرون مجددا 
بسبب تنصل الكاظمي عن وعوده بتعيينهم 

العراق بصدد المشاركة 
في التجارب السريرية للقاح 

الصيني ضد كورونا

العمل تسترد قرابة خمسة 
مليارات دينار من المتجاوزين 
على شبكة الحماية االجتماعية

املراقب العراقي/ بغداد...
حمل�ة  م�ن  املئ�ات  تظاه�ر 
الشهادات العليا، اليوم االثنني، يف 
بغ�داد مطالبني بتوقي�ع أوامرهم 
اإلدارية بتعيينه�م ضمن درجات 
منتقدين  واالس�تحداث،  للح�ذف 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
بس�بب تنصله عن وع�وده اياهم 

بتعيينهم.
وق�ال ش�هود عي�ان إن »املئ�ات 
العلي�ا  الش�هادات  حمل�ة  م�ن 
ق�رب  كب�رية  تظاه�رة  نظم�وا 
س�احة النس�����ور والع�اوي، 
يف بغ�داد مطالب������ني بتوقيع 
أوامرهم اإلداري�ة بتعيينه�����م 
للح������ذف  درج�ات  ضم�ن 

واالستحداث«.
العلي�ا  الش�هادات  حمل�ة  وأك�د 
حت�ى  س�يعتصم��ون  انه�م 
ق�������راره  الكاظم�ي  يتخ�ذ 
بتعيينهم والوقوف بوجه األحزاب 
الدرج�ات  رسق�ة  تح�اول  الت�ي 
حمل�ة  م�ن  ال������وظيفي�ة 

الشهادات.
وأك�دوا »انه�م س�لموا الكاظمي 
ووعده�م  باس�مائهم  قائم�ة 

ُف�ض  مقاب�ل  األوام�ر  بإص�دار 
اعتصامه�م ولكن مر ش�هر ولم 

يوقع األوامر اإلدارية«.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

برلمان لتعطيل
 القوانين المهمة  

سياسة

من اس�مها س�لطة ترشيعية يعني مهمتها َسنُّ وإقرار 
القوانني لتمشية أمور الباد والعباد. عن الربملان أتحدث 
وأن�ا تنتابني الدهش�ة م�ن حدي�ث بعض الن�واب بعد 
جلس�ة )الس�بت ٩/1٩ (عن أن رئاسة املجلس هي من 
تتعم�د إِركان القوان�ني املهمة  عىل رفوف أعىل س�لطة 
ديمقراطي�ة يف البل�د. وهن�اك م�ن يق�ول إن الخافات 
السياس�ية والقانوني�ة ه�ي التي عطل�ت عمل مجلس 
الن�واب بترشيع القوان�ني املهمة. وآخ�رون يقولون إن 
هناك قوانني مهمة لم تَر النور منذ سنني طويلة بسبب 

تلك الخافات.  
وم�ن بني تلك القوان�ني قانون النفط والغ�از واملحكمة 
االتحادي�ة ومزدوج�ي الجنس�ية واملتجاوزي�ن وتمليك 
العشوائيات، ومن  أين لك هذا؟ وغريها من القوانني التي 
لم يصوت عليها الربملان رغم قراءتها قراءة أوىل وثانية. 
والغري�ب تأكيد أعض�اء  اللجنة القانوني�ة النيابية بأن 
تلك القوان�ني وغريها الكثري معطلة ول�م يصوت عليها 
الربملان يف الدورات الس�ابقة وال الحالية لوجود خافات 
سياس�ية وكذلك خافات عىل بعض الفقرات القانونية 
والفنية . وبينوا أن املعطل الرئييس لترشيع تلك القوانني 
السياس�ية  الخاف�ات  ه�ي 
،فهناك قوى سياس�ية متنفذة 
ال تري�د ح�ل بع�ض املش�اكل 
قوان�ني    بترشي�ع  أواألزم�ات 
مهمة كه�ذه فهي تري�د إبقاء 
الوضع عىل ما ه�و عليه كونه 
وس�بق  صالحه�ا.  يف  يص�ب 
ألعض�اء اللجنة أن أك�دوا أنها 
عمل�ت خ�ال  الف�رتة املاضية 
عىل جرد جميع القوانني املعطلة 
يف الدورات السابقة وهي تعمل عىل حل الخافات عليها 
م�ن الناحي�ة القانوني�ة والفنيةخصوص�ا أن الش�عب 
العراق�ي بحاج�ة لها لكن يج�ب أن تكون هن�اك إرادة 
سياس�ية حتى تم�رر تل�ك القوانني يف الوق�ت الحارض 
كونها تحل الكثري من اإلشكاليات واألزمات وتساهم يف 

بناء الدولة وفق األسس الصحيحة. 
ن�واب أقروا   بأن بعض الجهات السياس�ية تعمل حتى 
الساعة عىل عرقلة بعض القوانني أو العمل عىل ترشيع 
قوان�ني وف�ق توجه�ات   خاص�ة بها وهذا هو أس�اس 
الخاف الذي عطل ترشيع تلك القوانني طيلة الس�نوات 

املاضي�ة. الفت�ني إىل أن بع�ض القوان�ني 
التي مضت عليها س�نني ولم ُيصوَّْت عليها هي بحاجة 
إىل إرجاعه�ا إىل الحكومة لغرض إجراء تعديات عليها . 

أقول : إذا  
صدق من تفوه بهذه املعلومات من النواب فماذا عسانا 
أن ننتظ�ر من مجل�س نيابي تنهش جس�ده الخافات 

واإلرادات  
السياسية وتعطل مساره الترشيعي؟ إذاً القضية كبرية 

وخطرية.

فريوز البغدادي... 
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الثالثاء 22 أيلول  2020 العدد 2422 السنة العاشرة

بني عضو اللجن�ة املالية النيابية جمال احمد، ان الحكومة قدمت موازنة 
2020 يف ه�ذا التوقي�ت من اج�ل طلب االق�راض مرة أخ�رى يف موازنة 
2021، الفت�ا اىل ان موازنة العام املقب�ل يجب ان تقدم اىل الربملان قبل 15 
ترشي�ن األول املقبل من اجل التصويت عليه�ا داخل الربملان.وقال احمد ، 
ان “تأخري تس�ليم موازنة 2020 اىل الربمل�ان غري مربر من قبل الحكومة، 
اذ كان يفرض تقديمها قبل الشهر الحايل من اجل إنجازها داخل الربملان 
والتصويت عليها”.وأضاف ان “موازنة 2021 مازالت يف طور االعداد لدى 
الحكوم�ة ويفرض ان تس�لم اىل الربملان قبل 15 ترشي�ن الثاني من اجل 
مناقشتها وقراءتها ومن ثم التصويت”.وبني ان “الحكومة قدمت موازنة 
2020 يف هذا الوقت حتى تس�تطيع طلب اقراض اخ�ر ملوازنة 2021، اذ 
كان مق�رراً طل�ب 15 تريليون و5 مليارات للموازن�ة، إضافة اىل ان طلب 

االقراض كان مقررا ان ينتهي عند تقديم املوازنة”.

المالية النيابية: الحكومة ستلجأ الى 
االقتراض مرة أخرى في موازنة 2021

اعلنت وزارة النقل / الرشكة العامة للخطوط الجوية العراقية 
، اس�تكمالها جميع االج�راءات املتعلقة بأط�اق خدمة نظام 
التصنيف�ات الس�عرية يف نظ�ام الحج�ز االيل ال�ذي س�تعتمده 
الرشكة يف قطع تذاكر الس�فر.وقال مدير عام الرشكة الكابتن 
كف�اح حس�ن يف بي�ان ، ان “اطاق هذه الخدم�ة يندرج ضمن 
توجيهات وزير النقل الكابتن نارص حسني الشبيل عىل رضورة 
تحس�ني وتطوير الخدمات التي يقدمها الناق�ل الوطني والتي 
س�تدخل حي�ز التنفيذ بدًء من تاريخ 2020/9/25 وستش�مل 
الحج�ز عىل رحات القطاع�ات الداخلية كمرحل�ة اوىل تمهيداً 

لتطبيقها عىل رحات القطاعات الخارجية”.

النقل: تطبيق نظام التصنيفات السعرية لحجز 
تذاكر الخطوط الجوية للقطاعات الداخلية

 العراق يستورد وقودًا بقيمة 3 تريليونات دينار سنويًا
ذك�رت لجن�ة النف�ط والطاقة 
النيابي�ة ، أن الع�راق يس�تورد 
تريليون�ات   3 بقيم�ة  وق�وداً 
ان  مبين�ة  س�نوياً،  دين�ار 
الع�راق مهيأ لتش�ييد مصانع 
البروكيماويات نظرا للخامات 
عض�و  لديه.وق�ال  املتوف�رة 
اللجن�ة النائ�ب غال�ب محم�د 
صناع�ي  بل�د  »الع�راق  ان   ،
وفي�ه ث�روات طبيعي�ة كب�رية 

وعن�ده م�ن االحتياطي�ات من 
النف�ط والغ�از بش�كل كب�ري، 
الضعيف�ة  الحكوم�ات  ان  إال 
الت�ي تعاقبت عىل الع�راق بعد 
2003 فك�رت يف كيفي�ة جمع 
األموال ب�دالً من عملي�ة البناء 
واالعمار«.واض�اف ان »العراق 
باس�ترياد  يق�وم  االن  لغاي�ة 
البنزين  النفطية من  املشتقات 
وزيت الغ�از )الكازويل(، مبينا 

ان »اس�ترياد العراق الس�نوية 
م�ن ه�ذه املش�تقات تبل�غ 3 

ترليونات دينار سنويا«.
واش�ار محم�د اىل ان »الع�راق 
مصان�ع  النش�اء  مهي�أ 
وج�ود  نتيج�ة  بروكيماوي�ة 
االحتياطي�ات الكبرية من الغاز 
ودي�اىل  كوردس�تان  اقلي�م  يف 
واالنب�ار ويف املناط�ق الجنوبية 
من الباد، فض�ا عن الكميات 

م�ن  الكب�رية  االحتياطي�ة 
»انش�اء  أن  إىل  النفط«.ولف�ت 
هذه املصانع من شانها تشغل 
االالف م�ن االي�دي العاملة من 
الش�باب كما ان امل�واد املنتجة 
م�ن ه�ذه املصانع ت�در ارباحا 
كبرية اكثر من 10 اضعاف من 
االم�وال اذا ما قورن�ت بعملية 
بي�ع امل�ر املكعب م�ن الغاز او 

الربميل النفط الواحد«.

االقت�صادي

كش�فت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ، عن س�بب إعادة 
الربمل�ان موازنة العام الح�ايل إىل الحكومة، مبينة أن 
املوازنة تم صياغته�ا من قبل حكومة رئيس الوزراء 
املق�ال ع�ادل عبد امله�دي وصوتت عليه�ا الحكومة 
الحالية بعجالة.وق�ال عضو اللجنة احمد حمه أمني 
، إن »الحكومة اعادت قانون املوازنة اىل وزارة املالية 
العادة النظر ببعض بنودها واضافة تفاصيل جديدة 
فيها«.وأضاف أن »س�بب االعادة ل�م يكن وفد اقليم 
كردس�تان بل بس�بب ان املوازنة تمت صياغتها من 

قب�ل الحكومة الس�ابقة وصوت�ت عليه�ا الحكومة 
الحالي�ة بش�كل عاج�ل، واحتوت عىل ع�رشات من 

املاحظات تسببت يف اعادتها«.
قان�ون  تتضم�ن  ال  »املوازن�ة  أن  إىل  أم�ني  وأش�ار 
االق�راض او ورقة االص�اح االقتصادي او ش�مول 
بع�ض الفئ�ات بالتعيينات، فضا عن الس�بب االبرز 
وه�و تخفيض النفقات اىل ح�د كبري بعد ان اقرحت 
الحكومة السابقة تسجيل عجز تاريخي غري مبسوق 

يف تاريخ املوازنات«.

نائب: الموازنة أعيدت للحكومة ألن صياغتها 
تمت من قبل حكومة عبد المهدي

النزاهة تضبط عقدين تسبَّبا بهدر ماليين الدوالرات في البصرة

التـــالعب بمـــواصفــات مينـاء الفـــاو محــاولــة
 إلفشاله أمام موانئ الخليج

تقليل العمق البحري يهدد »جدواه«

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
يأم�ل الع�راق التوقيع عىل إنش�اء املراحل 
الخم�س األوىل م�ن عق�د  م�رشوع ميناء 
الفاو خال األس�بوع الج�اري بعد االنتهاء 
من املفاوضات مع الرشكة الكورية بش�أن 
التكالي�ف وم�دة التنفيذ، لك�ن رسعان ما 
تتصاع�د التحذيرات م�ن مخططات لجعل 
املين�اء بع�د اكتمال�ه غ�ري ذي فائ�دة من 
خ�ال التاع�ب بعمقه من 19 م�را إىل 14 
مرا وبذل�ك يصبح امليناء غري مهم, وتبقى 
املوانىء الخليجي�ة أفضل منه ألنها جاذبة 
للس�فن الضخم�ة , وعملية تقلي�ل العمق 
البحري ستوفر لوزارة النقل مليارا ونصف 
امللي�ار دوالر , وهذا ه�دف وزارة النقل غري 
املعلن الذي رسعان ما نفته، بعد انكش�اف 
املخطط، فميناء الف�او يجب أن ينظر إليه 
نظ�رة مس�تقبلية يف ح�ال تطور الس�فن 
العماق�ة , ويبدو أن زي�ارة الوفد العراقي 
للكوي�ت وراء فكرة تخفي�ض عمق امليناء 
حت�ى ال يأخذ أهمي�ة وال يؤثر عىل موانىء 

اإلمارات والكويت.
ع�ن  أعرب�ت  النيابي�ة،  الخدم�ات  لجن�ة 
اس�تغرابها م�ن التأخري املس�تمر يف تنفيذ 
مرشوع مين�اء الفاو الكبري، فيما ش�ددت 
مفص�ل  بتقري�ر  تزويده�ا  رضورة  ع�ىل 
يؤك�د ع�دم التاع�ب بالتصامي�م األولية, 
مح�ذرة من التاع�ب بالتصامي�م األصلية 
والكش�وفات األولية التي تم التعاقد عليها 
لتنفيذ م�رشوع ميناء الفاو الكبري، مؤكدة 
عدم الس�ماح باختزال أو ح�ذف فقرات أو 

إلغ�اء مواصف�ات من أج�ل تقلي�ل الكلف 
املالية .

وزي�ر النقل أكد أنه ل�ن يكون هناك تاعب 
بالتصاميم، وسيتم تنفيذه حسب التصميم 
السابق بعمق 19  مرًا وتقدر طاقة امليناء 
99  مليون طن س�نوياً، ليك�ون واحداً من 
أك�رب املوانئ املطل�ة عىل الخلي�ج والعارش 

عىل مستوى العالم.
مختص�ون أوضحوا أن تخفي�ض تكاليف 

بن�اء ميناء الف�او من 4 ملي�ارات دوالر إىل 
2.5 ه�ي مؤام�رة ي�راد له أن يول�د صغريا 
وصغ�ريا جداً، وأن التخفيض من 19 إىل 14  
مرا يعني أن الس�فن العماقة ال تستطيع 
أن ترسو فيه ألنها تحتاج إىل عمق أكرب من  
18 م�را, وهذا العمل يك�ون لصالح ميناء 
جبل عيل اإلماراتي، كما أن تضييق مساحة 
حوض امليناء يأتي لصالح مبارك الكويتي. 
من جانب�ه يرى الخب�ري االقتصادي صالح 

الهمايش يف اتص�ال مع )املراقب العراقي(: 
أنه اليخفى ع�ىل أحد أن بن�اء ميناء الفاو 
اليحتاج إىل أموال وإنما إىل رغبة سياس�ية 
 , للع�راق  الوطني�ة  املصلح�ة  تنب�ع م�ن 
فم�ا ح�دث يع�د كارث�ة , فهن�اك جه�ات 
تس�عى لتخريب امليناء م�ن خال  التاعب 
بتصاميم�ه وحذف الكثري م�ن مواصفات 
اللجن�ة  ارتكبت�ه   امل�رشوع وه�و خط�أ 
املش�كلة من قبل وزارة النقل التي أشارات 

إىل  تقلي�ل العمق م�ن 19م إىل 14م , فضا 
ع�ن  تقلي�ل مس�احة حفر ح�وض امليناء 
وبذلك يصبح امليناء غري قادر عىل استقبال 

السفن الكبرية التي تحتاج إىل عمق 17 م.
داخ�ل  جه�ات  :هن�اك  الهم�ايش  وتاب�ع 
الحكوم�ة التريد أن يك�ون ميناء الفاو من 
أكرب موانىء املنطقة ألجندات خاصة فهي 
بحجة  تقليل تكلفة العقود الخمسة من 4 
ملي�ارات دوالر إىل أقل م�ن 2.5 مليار دوالر 
عىل حساب املواصفات وبذلك يصبح ميناء 
مب�ارك الكويت�ي األق�رب إىل الربط بطريق 
الحري�ر وه�ي حقيقة يس�عى له�ا بعض 

الساسة العراقيني قبل الكويتيني.
من جهتها أوصت لجنة الخدمات واإلعمار 
النيابي�ة بااللتزام التام بالتصاميم األصلية 
والكش�وفات األولية التي تم التعاقد عليها 
لتنفيذ مرشوع ميناء الفاو الكبري ، مؤكدة 
عدم الس�ماح باختزال أو ح�ذف فقرات أو 
إلغ�اء مواصف�ات من أج�ل تقلي�ل الكلف 

املالية .
وقال عضو اللجنة النائب برهان املعموري 
»املراق�ب  تابعت�ه  صحف�ي  مؤتم�ر  يف 
العراق�ي«: منذ اإلعان ع�ن تنفيذ مرشوع 
مين�اء الفاو الكب�ري ، اس�تبرش العراقيون 
بمردودات اقتصادية إيجابية وسيادية ويف 
كل الجوانب   وتزويد مجلس النواب بتقرير 
مفص�ل يؤك�د ع�دم التاع�ب بالتصاميم 
األولي�ة مع ماءم�ة جميع فق�رات امليناء 
ومقرحاته ومرافقه للمعايري الدولية التي 
تؤهله أن يكون من أهم املوانئ يف املنطقة.

بارشت الرشكة العامة لتجارة الحبوب 
رصف مس�تحقات مس�وقي محصول 

الحنطة يف محافظة بابل.
وق�ال مدير ع�ام الرشكة احمد س�الم 
ربي�ط ، ان “املس�تحقات تمثل الوجبة 
الثالث�ة للعام الحايل، مش�ريا اىل تس�لم 
الصكوك التابعة لس�ايلو الحلة القديم 
ومركز تسويق املرشوع ومركز تسويق 
املدحتي�ة وت�م تس�ليمها اىل م�رف 
بتوزي�ع  املب�ارشة  وس�تتم  الرافدي�ن 

صكوك بني الفاحني واملزارعني”.
وبشأن صومعة الحلة الجديدة واملجمع 
املخزن�ي يف املرادية اوضح انه “س�يتم  
تحوي�ل املبالغ اىل مرف الرش�يد عن 
طري�ق املقاص�ة اإللكروني�ة ويف حال 
اشعار الرشكة من قبل املرف املذكور 
اع�اه وتحويلها لدى حس�اب الرشكة 
ب�رف  املب�ارشة  فس�تتم  امل�ريف، 
اولوي�ة  للفاح�ني بحس�ب  الصك�وك 

التسلسات”.

صرف مستحقات مسوقي الحنطة في بابل

أرقام واقتصاد

مليون دينار قيمة المبلغ الذي 
استرده مصرف الرافدين من 
المتلكئين الذين امتنعوا عن 
تسديد ما بذمتهم من اموال

   500

وحدة سكنية  تم تشييدها 
في سهل نينوى لسكان 

الحمدانية بمساحة 200 متر 
مربع لكل منها

 200

تخصي�ص  الن�واب  مجل�س  يعت�زم 
ترلي�ون دين�ار لبناء 1000 مدرس�ة 

موزعة بني 15 محافظة.
وقال عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابية 
ماج�د الوائ�يل ، ان “اللجن�ة املالي�ة 
دعم�ت القط�اع الرب�وي يف موازن�ة 
الع�ام املايض بتخصي�ص مبلغ قدره 
ترليون دينار لبناء 1000 مدرس�ة يف 
15 محافظ�ة ضم�ن برنام�ج تنمية 

االقاليم”.
وُوزعت التخصيصات بحسب التمثيل 
السكاني لكل محافظة لبناء مدارس 

املعم�اري  الط�راز  وف�ق  نموذجي�ة 
الحديث، اال ان تأخرياً وتلكؤاً حصل يف 
كثري من املحافظات بس�بب اجراءات 

االعان والتعاقد واالحالة واملبارشة.
ورأت اللجن�ة ان “موازنة 2020 طاملا 
ل�م تق�ر يف بداي�ة الع�ام ف�إن وزارة 
املالية ال تس�تطيع االستمرار بتمويل 
هذه املش�اريع، فأجرت تعديل قانون 
االدارة املالية الذي يتيح تدوير املبالغ 
التخصيص�ات  تموي�ل  واس�تمرار 
من ع�ام 2019 اىل ع�ام 2020 لدعم 

القطاع الربوي”.

أعل�ن مرف النهرين اإلس�امي ، عن 
اطاق تموييليَ “مرابح�ة الوديعة تحت 
الطل�ب” و”مرابح�ة ال�زواج” بمبل�غ 

خمسة مايني دينار.
ونق�ل عن  مصدر مس�ؤول يف املرف 
قول�ه،  إن “تموي�ل “مرابح�ة الوديعة 
تح�ت الطل�ب” تضمن ان يك�ون الحد 
األدن�ى لاي�داع 50 ال�ف دين�ار، ول�ن 
يسمح له بزيادة مبلغ وديعته وتسجيل 
حركة االي�داع يف دفره، بينما س�يحق 
ل�ه بعد ثاث�ة اش�هر تحوي�ل الوديعة 
اىل اس�تثمارية وتحتس�ب االرب�اح لها 
والخس�ائر عليه�ا  اعتب�ارا م�ن بداية 
الشهر الذي ييل تقديم الطلب، ويف هذه 
الحالة عىل الزبون تسليم دفره وتسلم 
دفر الودائع االس�تثمارية بدال عنه مع 

تحمله كلفة الدفر الجديد”.

ال�زواج”،  مرابح�ة  “تموي�ل  وبش�أن 
اوض�ح ان “مبلغ�ه يص�ل اىل خمس�ة 
مايني دينار بمق�دار ربح عرشة باملئة 
س�نويا ملدة ثاثة اعوام، مش�ريا إىل ان 
ضواب�ط التمويل ش�ملت تقديم كفيل 
موظ�ف حكومي ال يق�ل عمره عن 59 
عام�ا وان يك�ون الح�د االدن�ى لصايف 

راتبه 400 الف دينار”.
واش�ار اىل ان “امل�رف اش�رط ايضا 
اال يق�ل عم�ر طال�ب التموي�ل عن 18 
عاما ويق�دم طلبا يذكر فيه املواد املراد 
رشاؤه�ا، موضحا بها الكمية والنوعية 
واملستمس�كات  ال�زواج  عق�د  م�ع 
“تموي�ل  أن  اىل  مش�ريا  الثبوتي�ة”، 
“مرابحة الزواج” يش�مل االثاث املنزيل 
رشاء  ويمن�ع  الكهربائي�ة  واالجه�زة 

املصوغات الذهبية”.

البرلمان يعتزم تخصيص ترليون 
دينار لبناء 1000 مدرسة

مصرف النهرين اإلسالمي ُيطلق 
مرابحة الزواج والوديعة

اعلن مدي�ر دائرة املوارد املائي�ة يف قضاء الفلوجة 
بمحافظ�ة االنبار رائد مظهر املحمدي ، عن انجاز 
نس�بة 90% م�ن اع�ادة اعم�ار وتأهيل الس�دور 
املترضرة جراء العمليات االرهابية .وقال املحمدي  
ان ” وزارة امل�وارد املائية وبالتنس�يق مع دوائرها 

يف االنب�ار انج�زت 90% من مش�اريع اعادة اعمار 
وتأهي�ل الس�دود املت�رضرة ج�راء قي�ام ارهابي 
داع�ش بالعبث بها ابان س�يطرته عىل مس�احات 
واسعة من مدن االنبار “.واضاف ان” سدود االنبار 
تعرضت اىل عمليات تخريبية خاصة س�د الفلوجة 

املائ�ي باإلضاف�ة اىل قي�ام ارهابي داع�ش برمي 
نفاي�ات يف نهر الفرات االمر الذي تس�بب يف اعاقة 
مجرى املياه م�ا دعا كوادر املوارد املائية اىل اطاق 
اكرب حملة لكري نهر الفرات ما تزال مستمرة لحد 
االن لتنظي�ف النهر واعطاء جري�اء افضل ناهيك 

م�ن ارضار كبرية لحق�ت بالبنى التحتي�ة للدوائر 
املوارد املائي�ة ورسقة معداتها”.وأوضح املحمدي، 
أن “دوائ�ر املوارد املائي�ة مازال�ت تعالج االرضار 
الناجم�ة م�ن عمليات ارهابي داع�ش التي طالت 

التجاوزات عىل حرمة نهر الفرات “.

االنبار تعلن انجاز 90 % من مشاريع تأهيل السدود المتضررة

العراق يعلن قائمة بـ21 منتجًا زراعيًا يمنع استيرادها
أعلنت وزارة الزراعة ، عن 
من�ع اس�ترياد 21 منتج 
ومحص�ول زراعي نباتي 
وحيواني من كافة املنافذ 
لوفرتها  نظ�را  الحدودية 
يف األسواق املحلية و وفقا 

للرزنامة الزراعية .
وقال�ت يف بيان، »اش�ارة 
ال�وزارة  كت������اب  اىل 
الش�ؤون  لجنة  وق�راري 
االقتصادي�ة ف�أن قائمة 
الزراعية  املنتج������ات 
م�ن  املمنوع�ة  النباتي�ة 
االسترياد تشمل )الخيار، 
اللهان�ة،  الباذنج����ان، 
القرنبي�ط، الجزر، النبق، 
الثوم،  الخ�س،  البطاطا، 
الش�جر، الفلفل، التمور، 
الش�لغم،  الطماط����م، 
العسل،  الش������وندر، 
الخ�رضاء(،  والباق�اء 
املنتجات  تتضم�ن  فيم�ا 

الحيواني�ة املمنوع�ة من 
االس�ترياد كل من )بيض 
املائ�دة، الدج�اج الح�ي، 
الدج�اج املجزور الكامل، 

واألس�����ماك البحري�ة 
املجم�����دة  والنهري�ة 

واملربدة(.
وأك�دت ال�وزارة ع�ىل أن 

ق�رار املنع يأتي اس�تنادا 
اىل ما جاء يف قراري لجنة 
االقتصادي�ة  الش�ؤون 
والت�ي نصت ع�ىل )منع 
دخول الس�لع املش�مولة 
الروزنام�ة  باملن�ع وف�ق 
جمي�ع  م�ن  الزراعي�ة 
املنافذ الحدودية بأنواعها 
كاف�ة بغ�ض النظ�ر عن 
اج�ازة  نفاذي�ة  تاري�خ 
االسترياد من عدمه وعىل 
اإلع�ان  الزراع�ة  وزارة 
عن ذلك قبل اس�بوع من 
ي�وم التنفي�ذ، ومنح مدة 
اي�ام بع�د اص�دار   )10(
كتاب املنع للمس�توردين 
الحاصل�ني ع�ىل موافقة 
قام�وا  والذي�ن  مس�بقة 
م�ن  ج�زء  بإدخ�ال 
االرس�الية وذل�ك ملنحهم 
الوق�ت الكايف الس�تكمال 

ما تبقى من االرسالية(.

بنك بريطاني يرفع توقعاته لسعر النفط في 2020
رف�ع بن�ك Barclays الربيطاني 
، توقعات�ه لس�عر النف�ط للعام 
الجاري 2020 بناء عىل ضغوط 
مح�دودة محتملة عىل تقديراته 

للطلب.
لس�عر  توقعات�ه  البن�ك  وزاد 
الخ�ام يف 2020 ل�كل من برنت 
وخام غرب تكس�اس الوس�يط 
األمريكي بواق�ع دوالرين إىل 43 
دوالرا و39 دوالرا للربمي�ل ع�ىل 

الرتيب.
وبالنس�بة للع�ام 2021، توقع 

البنك أن يكون متوس�ط س�عر 
برنت وغرب تكس�اس الوسيط 

53 دوالرا و50 دوالرا.
وق�ال البنك »نبق�ى متحفظني 
فيما يتعل�ق بأس�عار النفط يف 
الع�ام املقب�ل إذ ن�رى اتجاه�ا 
يف  محتم�ا  مح�دودا  تنازلي�ا 
توقعاتنا بش�أن الطلب بس�بب 
الحكوم�ات  تعام�ل  تط�ورات 
والن�اس م�ع خط�ر الف�ريوس 
قي�ود  الس�تمرار  وبالنظ�ر 

أوبك+«.

وقالت أوبك وحلفاؤها األسبوع 
تعت�زم  املجموع�ة  إن  امل�ايض 
بخص�وص  إج�راءات  اتخ�اذ 
ال�دول األعض�اء التي ل�م تلتزم 
بخف�ض اإلنت�اج لدعم الس�وق 
عق�ب الراجع الح�اد يف الطلب 
عىل الوقود بسبب أزمة فريوس 

كورونا.
تخفض منظمة البلدان املصدرة 
ومنتج�ون  )أوب�ك(  للب�رول 
آخرون مثل روسيا إنتاج النفط 
نح�و 7.7 مليون برمي�ل يوميا 

لدعم أسعار الخام.
رشك�ة  ه�ي  باركلي�ز  وبن�ك 
الجنس�يات  متعددة  بريطاني�ة 
االس�تثمار  يف  متخصص�ة 
ومقره�ا  املالي�ة  والخدم�ات 
النظ�ر ع�ن  يف لن�دن. ب�رف 
الخدمات املرفية االستثمارية 
أرب�ع  يف  باركلي�ز  بن�ك  ينظ�م 
رشكات رئيس�ية هي: الخدمات 
واألعمال  الش�خصية  املرفية 
وإدارة  لل�رشكات  املرفي�ة 

الثروات وإدارة االستثمار.
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المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف الكاتب واملحلل السيايس وفيق 
ابراهيم من لبنان، االثنني، عن الرسائل 
الث�اث التي وجهها ح�زب الله لحلفاء 

واشنطن والغرب يف الداخل اللبناني.
وقال ابراهيم إن “حزب الله وجه ثاث 
رسائل اىل واشنطن وحلفائها يف الداخل 

وهم الحريري وجنباط وجعجع، اوال: 
لن نسمح بتهميش الشيعة”.

الت�ي  الثاني�ة  “الرس�الة  أن  وأض�اف 
وجهه�ا الح�زب للجه�ات الث�اث: ان 
التطبي�ع مع الكيان الصهيوني لن يمر 
ولن تك�ون لبن�ان جزءا م�ن املرشوع 

األمريكي”.

وأش�ار إىل أن “الرس�الة الثالث�ة ه�ي 
أن قوة ح�زب الله الداخلية س�د منيع 
أم�ام الس�عودية يف الغاء دور الش�يعة 
بتش�كيل الحكومة الجديدة وان يكون 
القرار س�ائر مع الفرقاء السياس�يني 
عىل االستقرار وإعادة وضع لبنان عىل 

سكة االنتعاش االقتصادي”.

المراقب العراقي/ متابعة...
بع�د توقي�ع الحكوم�ة البحريني�ة ع�ىل 
وثيق�ة تطبي�ع العاق�ات م�ع الکي�ان 
الصهيون�ي يف 15 أيل�ول، ش�هدت الباد 
احتجاج�ات واس�عة النط�اق ق�ام به�ا 
الش�عب البحرين�ي ومعظ�م الجماعات 
السياس�ية يف الب�اد، بحي�ث ُيتوق�ع أن 
ت�ؤدي االحتجاجات املناهض�ة للتطبيع 
إىل تح�دٍّ جديد يف کيفية مواجهة نظام آل 

خليفة للمجتمع.
ونزل ش�عب البحري�ن إىل الش�وارع منذ 
أي�ام احتجاًج�ا ع�ىل تطبي�ع نظ�ام آل 
خليف�ة عاق�ات البحري�ن م�ع الکي�ان 
الصهيون�ي. وقد أبدا املتظاه�رون ردود 
أفع�ال غاضبة عىل ق�رار املل�ك، ورفعوا 
األعام الفلسطينية والافتات التي تدين 
التطبي�ع، وذل�ك ع�ىل الرغم م�ن القيود 

الشديدة التي فرضها نظام آل خليفة.
»امل�وت  ش�عار  البحريني�ون  د  ردَّ کم�ا 
خ�ال  ألم�رکا«  و«امل�وت  إلرسائي�ل« 
»الل�ه  آخ�رون  وهت�ف  التظاه�رات، 
أكرب« من ف�وق أس�طح منازلهم، خال 
تطبي�ع  عل�ی  الليلي�ة  االحتجاج�ات 

العاقات مع الکيان.
وتواصل�ت ه�ذه االحتجاجات الش�عبية 
خ�ال األي�ام املاضي�ة يف معظ�م أنحاء 
البحري�ن، فيما ش�هدت مناطق »س�رة 
والدية والس�نابس وس�ماهيج وكرباباد 
الفج�ر  واملعام�ر  ونوي�درات  وبارب�ار 
واملغرب ورأس رم�ان الفجر وأبو صيبع 
والش�اخورة واملقش�ع«، نزول الناس إىل 

الشوارع.
ويف ه�ذا الصدد، أص�درت جمعية العمل 
اإلسامي يف البحرين )أمل( بياًنا وصفت 
البحري�ن  ب�ني  العاق�ات  تطبي�ع  في�ه 
والکي�ان الصهيون�ي، بأن�ه جريم�ة آل 

خليفة وأكرب خطر عىل املنطقة.
خيان�ة  »ج�ذور  أن  البي�ان  يف  وج�اء 
ه�ذه الس�لطة لألم�ة تع�ود إىل عمالتها 
للمس�تعمر االنجليزي وخدمة مصالحه 

االس�تعمارية، وه�و الثمن ال�ذي تطلَّبه 
اختي�ار اإلنجليز لهم ليكونوا حكاماً عىل 

البحرين«.
االس�امي  العم�ل  جمعي�ة  وأضاف�ت 
البحرينية يف بيانه�ا، أن »اإلنجليز الذين 
أعط�وا فلس�طني لعصاب�ات الصهاينة، 
ه�م الذين أعطوا البحري�ن ملجموعة من 

اللصوص والقراصنة«.
كما أدانت جمعية الوفاق البحرينية قرار 
التطبيع، واصفًة ذل�ك بأنه خيانة كربى 
لإلس�ام والعروبة، وأضافت يف بيان لها: 
»نؤك�د أن موقف النظ�ام البحريني من 
التطبيع مع العدو الصهيوني، هو موقف 

من طرفني ال رشعية لهما يف ذلك«.

ب�دوره أدان »ائت�اف ش�باب ث�ورة 14 
فرباي�ر« تطبي�ع العاقات ب�ني البحرين 
والکي�ان الصهيون�ي، مح�ذراً نظ�ام آل 
خليف�ة م�ن عواق�ب خيانت�ه الكب�رة 
للقضية الفلس�طينية. وأك�د االئتاف أن 
اتفاق تطبي�ع العاقات يعّد خيانًة كربى 
آلل خليف�ة و«البيت األس�ود« األمريكي، 

ش�عب  يمثِّ�ل  ال  خليف�ة  آل  أن  معلن�اً 
البحرين.

إضاف�ة إىل ذل�ك، أص�درت 17 جمعي�ة 
وجماعة سياس�ية وإس�امية بحرينية 
بياًنا مش�رًكا أعلنت فيه تمس�ك شعب 
البحري�ن واملجتم�ع العربي واإلس�امي 
بالقضية الفلسطينية وأحكام الدستور، 

لتطبي�ع  اتف�اق  أي  وأدان�ت  ورفض�ت 
العاقات مع الکيان الصهيوني املجرم.

الجماع�ات  معارض�ة  جان�ب  وإىل 
السياس�ية البحرينية وس�کان هذا البلد 
للتطبي�ع، رف�ض 143 عاملاً م�ن علماء 
الدي�ن البحرينيني تطبي�ع العاقات مع 

الکيان.

ويف ه�ذا الص�دد، أص�در رج�ال الدي�ن 
البحريني�ون بيان�اً أعلن�وا في�ه أن�ه يف 
املبادئ واألس�س الدينية لألمة اإلسامية 
والعربي�ة، ف�إن التطبي�ع م�ع الکي�ان 
الصهيوني الغاصب مرفوض ومحظور، 

بأي شكل ويف أي سياق کان.
كما تجلَّت معارضة البحرينيني للتطبيع 
يف الفض�اء اإللكرون�ي واضحًة بش�كل 
خ�اص؛ ويف هذا الصدد، أصبح هاش�تاغ 
»بحريني�ون ضد التطبيع« الوس�م األول 
ع�ىل توي�ر يف البحري�ن)يف 11 ايل�ول(. 
حيث أطلق ناش�طو اإلنرنت يف البحرين 

هذا الهاشتاغ استنكاًرا التفاق التطبيع.
ولقد قرَّر نظام آل خليفة تطبيع عاقاته 
م�ع الكي�ان الصهيون�ي، يف الوقت الذي 
يف  الرشعي�ة  انع�دام  م�ن  في�ه  يعان�ي 
الداخ�ل. ويف الواق�ع، إن ابتعاد آل خليفة 
عن غالبية الش�عب البحرين�ي وتجاهل 
مطالبه�م وقم�ع االحتجاج�ات بش�دة 
والذي س�بق أن تمَّ بمساعدة السعودية، 
جع�ل النظام الحاك�م يف املنام�ة يعيش 

وضعاً حرجاً.
وعليه، فإن تطبي�ع املنامة عاقاتها مع 
الکيان الصهيوني، والذي واجه معارضًة 
داخليًة واس�عة النطاق، سيقوض أسس 
حكوم�ة آل خليف�ة. وسيتس�ع نط�اق 
احتجاج�ات الش�عب البحرين�ي عندم�ا 
تح�دث مراح�ل التطبي�ع التالي�ة، مث�ل 

افتتاح السفارة اإلرسائيلية يف املنامة.
وهذا األمر سيخلق تحديات كبرة لنظام 
آل خليفة، کم�ا أن تراكم األزمات يف هذا 
البلد ووجود مطالب ش�عبية واس�عة لم 
تتم االس�تجابة لها إال بالقمع، س�يجعل 
حكام البحرين يواجهون ظروًفا صعبًة.

وع�ىل الرغ�م م�ن أن نظ�ام آل خليف�ة 
يعت�زم م�رًة أخرى قم�ع أي احتجاجات 
واسعة النطاق تحدث يف املستقبل بقوة، 
باالعتم�اد عىل دول أخ�رى، لكن املهم يف 
ه�ذه األثناء ه�و أن التطبيع ق�د زاد من 
تحدياته يف مواجهة املجتمع أکثر فأکثر.

عربي دوليعربي دولي
غضب جماهيري »ُيزلزل« عروش آل خليفة

حكومة البحرين َتدُق مسمارًا في نعش نظامها المستبد
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المراقب العراقي/ متابعة...
أكد عضو املجلس الس�يايس األعىل يف اليمن محمد 
عيل الحوث�ي، االثنني، أن ث�ورة 21 أيلول تمثل كل 

اليمنيني يف جميع الساحات بمختلف توجهاتهم.
الرشاك�ة  إىل  “الث�ورة دع�ت  إن  الحوث�ي،  وق�ال 
واملصالحة بعد يوم من انتصارها وقدمنا قوافل من 

التضحيات يف سبيل تحقيق الحرية واالستقال”.
وش�دد الحوثي عىل أن “الش�عب اليمن�ي لن يقبل 

بعودة املجرمني ومن دمر بناه التحتية”.

ودع�ا عض�و املجل�س األع�ىل الحكومة لتبن�ي قرار 
مقاطعة بضائع الدول املطبعة مع العدو الصهيوني.

من جانب�ه، قال رئيس حكومة اإلنق�اذ اليمنية عبد 
العزيز بن حبتور، إن الثورة »امتداد للثورات اليمنية 

وهي عامة مضيئة يف حياة شعبنا«.
وأك�د ب�ن حبت�ور، أن »ث�ورة 21 س�بتمرب ح�ررت 
الق�رار اليمني م�ن يد الس�فر األمريكي وكش�فت 
الوجه الحقيق�ي لدول تحالف العدوان يف املس�ارعة 

للتطبيع«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد قائ�د الثورة االس�امية اإلمام 
ع�يل الخامنئي، االثن�ني، أن اإلمام 
الراحل ش�خص بش�كل  الخميني 
البائ�د  النظ�ام  ان رئي�س  دقي�ق 
صدام لم يكن اال وس�يلة يف الحرب 
العراقي�ة اإليراني�ة، مش�را إىل أن 
امركا كانت لديه�ا تفاهمات مع 

ذلك النظام.
وقال اإلم�ام الخامنئي يف كلمة له 

إن “تكريم الش�هداء واملقاتلني يعد 
من صلب واجباتنا”، مبينا أن “من 
شاركوا يف الحرب ضحوا بارواحهم 
وعوائلهم ومس�تقبلهم وتخلوا عن 
كل ما يملكون وتوجهوا للدفاع عن 

الدين والوطن والعرض”.
وأض�اف أن “ه�دف الذين اش�علوا 
ن�ران الح�روب وخاص�ة الح�رب 
الث�ورة  رضب  ه�و  املفروض�ة 
االس�امية، وان ام�ركا ل�م تك�ن 

لوحده�ا ضد الثورة االس�امية بل 
كان االتح�اد الس�وفياتي والنات�و 

ودول يف أوروبا”.
وتاب�ع، ان “ام�ركا كان�ت لديه�ا 
تفاهمات مع نظ�ام صدام وكانت 
واملس�اعدات  املعلوم�ات  تق�دم 
العس�كرية ل�ه. وق�ال: »الجي�ش 
االيران�ي عند ان�دالع الح�رب كان 
يعيد تنظيم صفوفه وحرس الثورة 
كان يف عام�ه االول وكان�ت لدين�ا 
معان�اة حقيقي�ة، فح�رس الثورة 
كان يمتلك االسلحة الخفيفة فقط 
عند ان�دالع الح�رب املفروضة وان 

العدو كان عىل علم بذلك”.
واس�تطرد اإلم�ام الخامنئي قائا 
إن “االم�ام الخمين�ي يف مث�ل تلك 
الظروف تمك�ن يف بداية الحرب ان 
يدير املعركة حيث قام بعمل عظيم 
يف بداي�ة الحرب وق�د عرف الحجم 
الحقيق�ي للحرب وش�خص العدو 

الحقيقي فيها”.
ولفت اىل ان “االمام الراحل شخص 
بش�كل دقب�ق ان ص�دام لي�س اال 
وس�يلة يف الح�رب وح�دد بش�كل 
دقيق م�ن يدير الح�رب املفروضة 

ومن يقف وراءها”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د وزي�ر الدول�ة الربيطاني لش�ؤون قدام�ى املحاربني 
جوني مرس�ر، أن قدامى املحاربني يف العراق ليسوا فوق 
القانون وس�تتم محاكمتهم عىل الجرائ�م التي ارتكبوها 
هناك حتى بعد ميض خمس س�نوات عىل وقوعها. ونقلت 
صحيفة التلغراف الربيطانية عن مرسر قوله إن ”القرار 
بش�أن املاحقة القضائية لقدامى املحاربني سيستمر من 
اختصاص املدعي العام املستقل يف بريطانيا “. واضاف أن 
” مرشوع قانون العمليات الخارجية الذي يشمل موظفي 
الخدمة املدنية وقدامى املحاربني ال يزال يسمح بالتحقيق 
يف مزاع�م ارتكاب مخالف�ات يزيد عمرها عن 5 س�نوات 
– بم�ا يف ذل�ك جرائ�م الح�رب والتعذي�ب – ومقاضاتهم 
عن�د االقتض�اء”. وتاب�ع التقري�ر ان ”ذلك يأت�ي بعد ان 
كتب ضباط س�ابقون لرئيس ال�وزراء الربيطاني بوريس 

جونس�ون يعربون فيه عن قلقهم بش�أن الترشيع ، الذي 
ُيعرض ع�ىل الربملان لقراءت�ه الثانية ي�وم األربعاء املقبل 
“، محذري�ن م�ن أن “املجتمع الدويل قد يس�تقبل بش�كل 
يسء مهلة خمس س�نوات ملحاكمات الجن�ود واملحاربني 
القدام�ى”. وواصل أن ” الخطاب املوجه اىل رئيس الوزراء 
الربيطان�ي ق�د ت�م رفضه م�ن قب�ل وزير الع�دل روبرت 
باكان�د ، الذي أعطى الضوء األخرض مل�رشوع القانون”. 
واوضح مرسر قائا إن ”اململكة املتحدة لن تضع القوات 
املسلحة فوق القانون، بل عىل العكس من ذلك ، نحن نلزم 
موظفين�ا بأعىل املعاي�ر. عندما ترشع القوات املس�لحة 
يف عمليات خارج اململكة املتحدة ، فإن ش�عبنا وسلس�لة 
قيادتهم ملزمون بالتقيد بالقانون الجنائي إلنجلرا وويلز 
، فضاً عن القانون اإلنس�اني الدويل عىل النحو املنصوص 

عليه يف اتفاقيات جنيف “. بحسب قوله .

قائد الثورة: اإلمام الخميني كشف دور صّدام 
في الحرب العراقية-اإليرانية

بريطانيا: قدامى المحاربين في العراق ليسوا 
فوق القانون وسيحاكمون

الحوثي: ثورة 21 أيلول تمثل كل اليمنيين بمختلف توجهاتهم

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقري�ر لصحيف�ة ل�وس 
انجلوس تايمز االمريكية، االثنني، 
أن الوالي�ات املتحدة نرشت قوتها 
منطق�ة  يف  الجدي�دة  الفضائي�ة 
ش�به الجزيرة العربية من قاعدة 
العيديد يف قطر وهو اول انتش�ار 
له�ذه الق�وة من�ذ انش�اء الق�وة 

الجوية االمريكية عام 1947.
وذكر التقرير أن ”القوة الفضائية 
الجدي�دة تمتل�ك رسب�ا م�ن 20 
طائرة تمثل الفرع الس�ادس من 

الجيش االمريكي يف قاعدة العديد 
الجوي�ة كان الرئي�س االمريك�ي 
دونال�د ترام�ب ق�د ارس�لها مما 
به�ذا  الكونغ�رس  ش�كوك  اث�ار 

املوضوع”.
واض�اف أن ”الحروب الجديدة قد 
تش�ن يف الفض�اء الخارج�ي لكن 
الصحراء العربية ش�هدت بالفعل 
ما يس�ميه الخرباء العس�كريون 
“ح�رب الفض�اء” األوىل يف العالم 
وه�ي عملي�ة عاصف�ة الصحراء 

عام 1991.

ق�ال العقيد ت�ود بنس�ون ، مدير 
قوات الفضاء يف العديد “لقد بدأنا 
نرى دواًل أخرى شديدة العدوانية 
يف االستعداد ملد الرصاع إىل الفضاء 
، لذل�ك علين�ا أن نك�ون قادري�ن 
عىل املنافس�ة والدفاع عن جميع 
مصالحن�ا الوطني�ة وحمايتها”. 

بحسب قوله .
واوض�ح التقري�ر ان ” ذل�ك ق�د 
الذين  يزعج املرشعني األمريكيني 
ينظرون إىل الفرع بقوته املتوقعة 
البالغ�ة 16 ألف جن�دي وميزانية 

2021 البالغ�ة 15.4 ملي�ار دوالر 
باعتب�اره م�رشوع تاف�ه لرامب 

يف  الرئاس�ية  االنتخاب�ات  قب�ل 
ترشين الثاني املقبل “.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقرير لصحيفة »جروزاليم بوست« العربية يف تقرير 
له�ا، االثن�ني، أنه وبع�د توقيع اتفاقي�ة التطبيع ب�ني الكيان 
الصهيوني وعدد من حلفاء السعودية يف الخليج مثل االمارات 
والبحرين فان من غر املس�تبعد ان تقدم الس�عودية عىل هذه 
الخط�وة لكنها تنتظر الوقت املناس�ب للقي�ام بذلك يف الوقت 

الحايل.
وذك�ر التقري�ر أن ”الرئي�س االمريكي دونال�د ترامب كان قد 
اش�ار اىل ذل�ك يف حف�ل التوقي�ع يف البيت االبي�ض بالقول إنه 
”ش�عر بع�د التحدث م�ع العاهل الس�عودي س�لمان بن عبد 
العزي�ز بان اململكة س�تفعل ذلك يف الوقت املناس�ب”، مضيفا 

أن ”لدينا العديد من الدول األخرى التي س�تنضم إلينا، وسوف 
تنضم إلينا قريًبا”.

وتابع التقرير أن رئيس جهاز املوساد الصهيوني يويس كوهني 
وال�ذي ح�رض توقي�ع االتفاقية يواف�ق عىل ما قال�ه الرئيس 
االمريك�ي، لك�ن رفض يف مقابلة م�ع القن�اة 12 االرسائيلية 
التعليق عىل تأكيد او نفي لقائه ويل العهد السعودي محمد بن 

سلمان قائا: »افضل عدم التعليق” يف الوقت الحايل.
وواص�ل أن البعض يف االوس�اط الصهيونية تكه�ن بأن إعاًنا 
مفاجًئا من السعودية قد يأتي يف وقت مبكر من الشهر املقبل 
ملساعدة ترامب يف حملته إلعادة انتخابه، ولدى سؤاله عما إذا 
كانت الس�عودية ستحذو حذو اإلمارات والبحرين يف املستقبل 

القريب، قال كوهني ”اعتقد ان هذا يمكن ان يحدث“.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

تقرير: أميركا تنشر قوتها الفضائية في صحراء الجزيرة العربية

صحيفة عبرية: السعودية ستطبع العالقات معنا »في الوقت المناسب«
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بقلم/ سركيس ابو زيد
 لذا دق�ت اإلدارة األمیركیة ج�رس اإلنذار. 
وللم�رة األوىل یلج�أ مس�ؤولون فیھ�ا إىل 
اس�تخدام قاموس الح�رب الباردة. تھاجم 
يف  الصینی�ة  السیاس�ة  األمیركی�ة  اإلدارة 
مج�االت ع�دة: الخل�ل يف می�زان التب�ادل 
التجاري والتعریف�ات الجمركیة، وانتھاك 
امللكیة الفكریة، والتكتم يف ملف »كورونا«، 
والس�عي إىل إخضاع ھونغ كونغ والھیمنة 
والتق�دم  الجنوب�ي،  الصی�ن  بح�ر  يف 
التكنولوجي لرشكة »ھ�واوي« التي تصب 
يف خدمة »آلة تس�لط شمولیة« ھي الحزب 
الش�یوعي الصیني )یصل ع�دد أعضائه إىل 
تس�عین ملیون ش�خص(... لك�ن ما یقلق 
صناع السیاس�ة يف واش�نطن ھ�و خوفھم 
من أن یكونوا قد تأخروا يف التنّبه إىل الخطر 
الصین�ي. ویقفون حائرین أم�ام النموذج 
الصین�ي ال�ذي ق�دم دلیال ع�ىل قدرته عىل 
صناعة التقدم االقتصادي من دون اعتناق 
قی�م الدیمقراطیة أو الحری�ة كما یفھمھا 
الغرب، وتمكنه من تحس�ین رشوط حیاة 
مئ�ات املالیی�ن م�ن الصینیی�ن م�ن دون 
أن یتظاھ�روا مطالبی�ن بتعددی�ة حزبی�ة 

وانتخابات شفافة.
القل�ق األمیرك�ي ترجمه وزی�ر الخارجیة 
األمیرك�ي مایك بومبیو الذي ش�ن ھجوما 
ع�ىل سیاس�ة الصی�ن الحالی�ة ودورھ�ا، 

وبعبارات بعیدة عن قفازات الدبلوماسیة. 
ق�ال بومبی�و: »إذا أردن�ا أن یك�ون القرن 
ال�� 21  ح�را ولی�س القرن الصین�ي، فإن 
النم�وذج القدیم من التعاط�ي األعمى مع 
الصی�ن ال یج�ب أن نع�ود إلی�ه«. ويتاب�ع 
دول�ة  الی�وم  ھ�ي  »الصی�ن  إن  بومبی�و 
اس�تبدادیة أكثر فأكث�ر يف الداخ�ل، وأكثر 
عدوانی�ة يف كل م�كان آخ�ر«، ويختم: »إذا 
لم یغّیر العالم الحر الصین الشیوعیة، فإن 

الصین الشیوعیة ستغّیرنا«.
»الصی�ن � الھن�د: رصاع مس�تقبيل وإرث 

التاریخ«
تس�ود حال�ة غلی�ان عالق�ات الھن�د م�ع 
جارتھا الصی�ن، جراء التوترات املس�تمرة 
ع�ىل الح�دود بی�ن البلدی�ن بط�ول »خط 
الس�یطرة الفعلیة« رشق إقلیم الداخ الذي 
یتمّی�ز بأھمیة اس�راتیجیة للصین لربطه 
بی�ن إقلیم�ي التیبت وس�نكیانغ - ویغور، 
ولوف�رة  الذات�ي،  باالس�تقالل  املتمتعی�ن 
امل�وارد االس�راتیجیة فیھم�ا، حیث توجد 
ث�روة ضخمة م�ن النفط والغ�از يف أرض 
س�نكیانغ وم�وارد مائی�ة يف التیبت، ومن 
ش�أن الس�یطرة عىل النقاط االسراتیجیة 
يف رشق�ي الداخ أن یس�ّھل ع�ىل حكوم�ة 
بكین إحكام قبضتھا عىل ھذین اإلقلیمین، 
بجان�ب تعزی�ز »طری�ق تج�ارة الحری�ر« 
القدی�م. يف خض�م ھ�ذه الحال�ة، تعك�ف 

س�لطات نیودلھي عىل مراجعة سیاس�تھا 
تج�اه الصین التي تحمل عنوان »سیاس�ة 
صی�ن واح�دة«، وتس�عى نح�و مھاجمة 

نقاط
وإقلیم�ي  تای�وان  يف  الصینی�ة  الضع�ف 
التیبت وسنكیانغ - ویغور يف جنوب غربي 
الصین وغربھا، ويف مستعمرة ھونغ كونغ 
الس�ابقة. وبالفع�ل، بدأت الھن�د خطوات 
سیاس�ة دبلوماس�یة جدیدة كربى ومھمة 
بعی�دا عن سیاس�ة »صی�ن واح�دة« التي 
روج�ت لھ�ا وأك�دت علیھا بكین، ش�كلت 
تح�وال الفت�ا ع�ن السیاس�ة الت�ي لطامل�ا 
اتبعتھ�ا الت�ي ُتعرف بنفورھ�ا من خوض 
بدبلوماس�یتھا  وتش�تھر  املخاط�رات، 

الناعمة:
* عّینت يف الفرة األخیرة دبلوماسیا رفیع 
املستوى مبعوثا لھا لدى تایوان التي تعترب 
نفسھا مس�تقلة يف حین ترص الصین عىل 
أنھ�ا جزء من أرايض الصی�ن الواحدة. كما 
دعمت انضمام تایوان إىل »منظمة الصحة 

العاملیة« بصفة مراقب.
تتس�م  الت�ي  التیب�ت  ببطاق�ة  اللع�ب   *
بحساس�یة بالغ�ة، والت�ي تش�كل للھن�د 
يف مواجھ�ة الصی�ن ما تش�كله باكس�تان 
للصی�ن يف مواجھ�ة الھن�د. فق�د تعال�ت 
أصوات يف الھن�د داعیة الحكوم�ة الھندیة 
اىل مراجعة سیاستھا تجاه التیبت واإلعالن 

رس�میا أنھ�ا أرض محتل�ة، وتقدیم الدعم 
لقضیة استقالل إقلیم التیبت عن الصین.

* أطلق�ت حملة دبلوماس�یة ض�د الصین 
من خ�الل التعبیر عن مخاوفھا بخصوص 
تداعی�ات قان�ون األم�ن الوطن�ي الجدی�د 
ال�ذي مررته بكین عىل ھون�غ كونغ. وأثار 
س�فیرھا لدى األمم املتح�دة قضیة قانون 
األم�ن الوطني الجدی�د يف الصی�ن وتأثیره 
ع�ىل ھونغ كونغ، وكیف أنه یحد من حریة 
التعبی�ر. وجاء البی�ان الھندي أم�ام األمم 
املتحدة الفت�ا لكونه یمثل امل�رة األوىل التي 
تثیر الھند فيها قضیة ھونغ كونغ، خاصة 
يف خض�م التظاھ�رات الضخمة املس�تمرة 

ضد الصین عىل الصعید الدويل.
»الصین � إیران: مصیر العالقات مستقبال«

رسب�ت مؤخ�را مس�ودة التفاقی�ة رشاكة 
بین بكی�ن وطھران حملت مؤرشات مھمة 
ع�ن مصیر العالق�ات الصینی�ة � اإلیرانیة 
مس�تقبال، ما أثار القلق يف واشنطن وأجج 
املخاوف من احتمال أن ترس�خ السیاس�ة 
تحالف�ا  الصارم�ة  األمیركی�ة  الخارجی�ة 
خطی�را بی�ن قوتی�ن بارزتی�ن ومعادیتین 
للوالی�ات املتح�دة يف رشق آس�یا وال�رشق 
األوس�ط. وتحدد ھذه االتفاقیة إطار عمل 
یس�مح بزی�ادة االس�تثمارات الصینی�ة يف 
إی�ران )تص�ل قیمتھ�ا اىل 400 ملیار دوالر 
ع�ىل امت�داد 25  س�نة( وتكثی�ف التعاون 

االس�راتیجي بی�ن الطرفی�ن وض�م إیران 
إىل »مب�ادرة الح�زام والطری�ق« الصینیة. 
التوقیع عىل ھذه االتفاقیة وتنفیذھا، یعني 
تنام�ي االس�تثمارات الصینی�ة يف ال�رشق 
األوس�ط، وتقوی�ة تحالف ال�دول املعادیة 
للوالی�ات املتح�دة. ولك�ن الصی�ن س�تجد 
صعوب�ة يف االلتزام بوعودھا االس�تثماریة 
الضخمة، ألن العقوبات األمیركیة ستبقى 
رادعا كبی�را أمام ال�رشكات األجنبیة التي 

تس�عى إىل دخول الس�وق اإلیراني.
س�تبقى املعارض�ة ألي رشاك�ة صینی�ة � 
إیرانیة قویة يف واش�نطن بغض النظر عن 
ھویة املرشح الفائز يف االنتخابات الرئاسیة 
األمیركیة املقبلة، ألن مقاربة األمن القومي 
تش�مل التص�دي لبكین ومتابع�ة الضغط 
عىل إیران إىل أن یصبح التفاوض عىل اتفاق 

نووي جدید ممكنا برشوط أكثر إیجابیة.
ترتك�ز مس�اعدة بكی�ن إلی�ران ع�ىل مبدأ 
املنافع اآلنية. فقد كش�فت تقاریر عن دور 
الصی�ن يف تطویر منش�آت نووی�ة لصالح 
اململك�ة العربی�ة الس�عودیة، ول�ن تتخىل 
بكین عن النفط الس�عودي أو التجارة مع 

»إرسائیل« وتركیا.
باختصار: تعتمد الصني سياسات متعددة 
األبع�اد يف عالقاته�ا م�ع ال�دول الصديقة 
واملنافس�ة لتش�ق طريقه�ا الخ�اص نحو 

الزعامة العاملية.

بقلم/ د.موفق الحسناوي
أي ان التكاف�ل االجتماع�ي ه�و اجتم�اع أبناء 
املجتم�ع واتفاقه�م ع�ىل املصال�ح املش�ركة 
فيم�ا بينه�م وأن يكونوا موحدي�ن يف مواجهة 
الصعوب�ات واملش�كالت الفردي�ة والجماعي�ة 
الت�ي تواجههم ويف دفع الرضر عن جميع أبناء 
املجتم�ع والوق�وف ع�ىل كل م�ا يواجههم من 
الحاجة اىل مس�اعدة املحتاج وحماية الضعيف 
وتكريم من يستحق والوقوف إىل جانب بعضهم 
يف دف�ع الظلم  وحل الخالفات وتقريب وجهات 

النظر بني ابناء املجتمع .
ونس�تطيع الق�ول ان التكاف�ل االجتماعي  هو 
اح�د صور العدال�ة االجتماعية وهو نمط يمثل 
العالق�ات الصحيح�ة ب�ني أبن�اء املجتمع وهو 
يعني التعاون واملش�اركة فيم�ا بينهم من اجل  
تحقي�ق املصالح العام�ة يف املجتمع . ومفهوم 
التكاف�ل االجتماع�ي مفه�وم واس�ع يحت�وي 

العديد من الجوانب املختلفة .
وينبغ�ي ان النتص�ور ان التكاف�ل االجتماع�ي 
يعني التكافل يف  الجانب املادي فقط الذي يوفر 
االساس�يةوانما  متطلباتالحي�اة  للمحتاج�ني 
أصب�ح يتس�ع لحاج�ات املجتمع التي تش�مل 
جمي�ع مج�االت الحي�اة حي�ث توج�د هن�اك 
مج�االت حياتي�ة ال تقل أهمية ع�ن التكافل يف 

الجانب املادي فقط .
وهن�اك ع�دة ان�واع م�ن التكاف�ل االجتماعي 
تختلف حس�ب طبيع�ة الهدف  منه�ا وتختلف 

اساليب تنفيذها من مجتمع الخر.
فهن�اك مايس�مى بالتكاف�ل املعي�ي وال�ذي 
يقص�د ب�ه أن يق�وم املجتمع  برعاي�ة الفقراء 
واملرىض واملحتاجني واالهتمام بمعيش�تهم من 
طعام وكس�اء وس�كن والحاجات اإلجتماعية 

االساس�ية االخ�رى وه�و يع�د من اه�م انواع 
التكاف�ل االجتماع�ي ذات التاث�ر املب�ارش النه 

اليمكن االستغناء عند كل ابناء املجتمع .
وهن�اك ن�وع اخ�ر يع�رف بالتكاف�ل العلم�ي 
وه�و يعني توفر ف�رص التعلي�م لجميع ابناء 
املجتمع  وتش�جيعهم عىل طلب العلم وتكاتف 
ابن�اء املجتمع عىل إزالة آث�ار األمية وأن  يقوم 
الش�خص العالم بتعليم الش�خص الجاهل كما 
يراع�ي توفر إمكاني�ة التخص�ص للمتفوقني 

ومنحهم الفرصة الكاملة لإلبداع العلمي .
وهناك مايس�مى التكافل السيايس  الذي يعني 
تحمل كل ش�خص مس�ؤولياته نحو سياسات 
الدول�ة العامة التي تخ�دم جميع ابناء املجتمع  
فالدولة هي ملك للجميع فال اس�تبداد برأي وال 
احتف�اظ دائم بمنص�ب وانما ينبغ�ي ان تقوم 
العالق�ات ب�ني ابن�اء املجتم�ع عىل ع�ىل العدل 
واملس�اواة بينهم  الكاملة بينهم فكل ش�خص 
ل�ه حقه يف املراقب�ة والنصح واألم�ر باملعروف 

والنه�ي عن املنك�ر وذل�ك باملش�اركة يف الرأي 
وإب�داء املش�ورة ألن�ه مس�ؤول ع�ن املجتمع 

ومستقبله .
 وهن�اك ع�دد م�ن االبع�اد الربوي�ة للتكاف�ل 
االجتماع�ي ومنها ترس�يخ اإليم�ان الصحيح 
بالل�ه س�بحانه وتع�اىل الن ارتب�اط الضم�ر 
اإلنس�اني بالل�ه س�بحانه وتعاىل يع�د العنرص 
االس�اس يف الربي�ة االخالقية الفاضل�ة . وهذا 
يتطل�ب م�ن العقي�دة الديني�ة الصحيح�ة ان 

تس�تند اىل قاع�دة صحيح�ة  للربي�ة الفردية 
أو الجماعية يف س�بيل تحقي�ق مجتمع  يتميز 
ابناؤه بالتكاف�ل االجتماعي فيما بينهم . حيث 
ان اإليم�ان الصحيح هو الخطوة األوىل إذا أردنا 

أن يكون ابناء املجتمع متكافلني فيما بينهم .
للتكاف�ل  االخ�رى  الربوي�ة  االبع�اد  وم�ن   
االجتماعي هو تربية نفس اإلنس�ان عىل الحب 
والرحم�ة والش�فقة والحن�ان واألخ�وة يف الله  
حتى إذا تمكنت هذه املشاعر اللطيفة من نفس 
اإلنس�ان جعلت�ه محب�ا للتعاون م�ع االخرين 

والتكافل االجتماعي .
 وكذل�ك من املظاه�ر البارزة االخ�رى للتكافل 
االجتماع�ي ه�و كفال�ة الفق�راء واملس�اكني 
ومش�اركتهم آالمهم وهمومهم وتقديم العون 
املادي واملعنوي . ففي الوقت الذي يفتح املجتمع  
فيه فرص العمل أم�ام الجميع ويزيل العقبات 
والعراقي�ل أم�ام الفق�راء واملحتاج�ني لغرض 
االنخراط يف العمل وكس�ب العيش املناسب لهم 
فإن�ه يفرض ع�ىل املجتمع املس�ؤولية الكاملة 
ع�ن الفقراء الذين ال يجدون عمال أو ال تتس�ع 
مواردهم املالية التي يحصلون عليها من العمل  
للوفاء بحاجتهم ويكون املجتمع مس�ؤوال عن 
توف�ر العمل ملن ال يجد عمال مناس�با له وفتح 

ابواب العمل امام العاطلني . 
وم�ن مظاه�ر التكاف�ل االجتماع�ي االخ�رى 
ه�و رعاية حق�وق الج�وار بني ابن�اء املجتمع  
م�ن خ�الل ال�رب بالج�ار واحرام�ه والتواصل 
مع�ه وابع�اد االذى عن�ه ومش�اركته يف جميع 
النشاطات االجتماعية واملشكالت التي تواجهه 

ويساعده يف حلها والتخفيف من معاناته  . 
ويف ه�ذا الوق�ت ويف ظ�ل تف�ي وب�اء كورونا 
الت�ي اوجده�ا  املس�تجد والظ�روف الصعب�ة 

وقيامه بش�ل جمي�ع مفاصل الحي�اة والعمل 
وتعطيل الحياة العامة تربز الحاجة املاس�ة اىل 
التكافل االجتماعي بدرجة اكرب مما كانت عليه 
يف الظ�روف االعتيادية . حي�ث  تتطلب الحاجة 
ملس�اعدة املحتاجني م�ن املرىض وكبار الس�ن 
وأصح�اب الدخ�ول املح�دودة والذي�ن لم يكن 
له�م دخل مح�دود او م�ورد رزق يوفر لهم حد 

الكفاية والعيش الكريم . 
وق�د ب�رزت الكثر م�ن املواق�ف االيجابية لدى 
بع�ض ابن�اء املجتم�ع م�ن أصح�اب الغ�رة 
والش�هامة حيث توال�ت املبادرات الش�خصية 
والجماعي�ة من الطيبني حي�ث اعلن العديد من 
األطب�اء بتقدي�م الخدمة للمرىض عرب ش�بكة 
امل�رىض  النقال�ة وبق�اء  والهوات�ف  االنرن�ت 
يف بيوته�م ب�دال م�ن الق�دوم اىل العي�ادة أو اىل 
املستش�فيات لتقدي�م االستش�ارة واملس�اعدة 

والعالج لهم يف ضوء الحاجة الفعلية للعالج .  
ان ه�ذه املب�ادرات الرائعة  أعط�ت األثر الكبر 
يف انتش�ار حاالت التكافل االجتماعي بني ابناء 
املجتم�ع وس�اهمت بإعط�اء نم�وذج ص�ادق 
للشعور باملس�ؤولية االحتماعية واالخالقية يف 
هذا الوقت الذي تش�تد في�ه الحاجة اىل التكافل 

االجتماعي بني ابناءه وهم يف بيوتهم  . 
كم�ا تربز الحاجة اىل توظيف املس�اجد واملراكز 
الخري�ة  والجمعي�ات  والكنائ�س  اإلس�المية 
واملواكب الحس�ينية ومنظمات املجتمع املدني 
توظيفا معنويا وديني�ا . وعلينا العمل من اجل 
التفك�ر يف تنمي�ة وتعزي�ز الص�ور االيجابي�ة 
للتكافل االجتماعي والبحث عن اساليب جديدة 
ومتنوعة نس�تطيع من خاللها اشاعة مفاهيم 
وقي�م وثقافة التكاف�ل االجتماع�ي باكرب قدر 

ممكن بني ابناء املجتمع .

طريق الصين الى القطبية العالمية تمر عبر نماذج جديدة متنوعة مبتكرة الى حد التناقض في العالقات الدولية. سنستعرض 
هنا مواقفها المتباينة في التبادل مع الواليات المتحدة والهند وايران:الصين - أميركا: حرب باردة جديدة, الصعود الصيني 

يشكل مصدر قلق لدى صناع القرار في الواليات المتحدة.

ان التكافل االجتماعي هو تكاتف والتزام أبناء المجتمع وتضامنهم مع بعضهم البعض من اجل إعانة المحتاجين ومساعدة المضطرين 
والفقراء . أي ان ابناء المجتمع يكونون متشاركين جميعا في المحافظة على المصالح العامة والخاصة ودفع األضرار المادية والمعنوية او 

الوقاية منها  بحيث يشعر كل فرد فيه أن له حقوق محددة وكذلك عليه واجبات ملزم بها لآلخرين وخاصة الذين ليس باستطاعتهم أن يحققوا 
حاجاتهم االساسية  الخاصة من خالل العمل على إيصال المساعدات الالزمة إليهم ودفع األضرار عنهم.

 

كثر الج�دال هذه االي�ام يف اروقة الربمل�ان والصالونات السياس�ية 
حول ش�كل الدوائر االنتخابية التي يفرض اقرارها يف ملحق قانون 
االنتخاب�ات ال�ذي اق�ر نهاية الع�ام امل�ايض... وبني مؤي�د للدائرة 
الواح�دة ومؤيد للمتعددة ورافض لكليهما م�ا زال املوضوع معلقا 
ومث�ار اختالف وجدل ال حدود له ب�ني الكتل الربملانية دون الوصول 

اىل رأي موحد يف القضية.
واملث�ر يف املوض�وع ان ط�ريف الخ�الف ال يبحث�ون يف ايهم�ا افضل 
لتمثي�ل ارادة الناخ�ب ، بل كل فريق يس�عى اىل بلورة صورة تحقق 
له اعىل االصوات يف االنتخاب�ات املقبلة حتى لو اقتىض االمر العودة 
اىل خيار التمثيل النسبي وسانت ليغو املعدل يسء الصيت لدى اغلب 

الجمهور.
والس�ؤال الذي يط�رح نفس�ه دون الدخول يف ايجابيات وس�لبيات 
املختص�ني  اش�بعها  الت�ي  املتع�ددة  والدوائ�ر  الواح�دة  الدائ�رة 
والسياس�يني بالطروحات واآلراء... ام�ا آن االوان للربملان ان ينظر 
اىل مصلحة الش�عب ؟ وما آن االوان ليدرك الفريقني املختلفني داخل 
قبة الربملان ان اي انتخابات ال تمثل ارادة الناخب الحقيقية س�وف 
ت�ؤدي اىل ما ادت اليه انتخابات عام 2018 من تظاهرات واس�قاط 

للحكومة والعودة اىل نفس االزمة والدوامة؟.
اس�ئلة تحت�اج اىل ان تتجرد القوى السياس�ية والكتل الربملانية من 
»االن�ا القاتل�ة« يف هذا الظ�رف الحرج من تأريخ الع�راق املعارص ، 
كما تتج�رد املكونات م�ن املحاصصة والنواب م�ن تبعية كتلهم... 
الن الخ�روج من هذا الرصاع الجديل ل�ن يتحقق اال بتغليب املصلحة 
العام�ة ع�ىل غرها من املصال�ح االخرى وتغليب ش�فافية ونزاهة 
االنتخابات املقبلة عىل اي يشء آخر ألنها الضامن الفعيل الس�تمرار 

العملية السياسية برمتها.
ويبقى الس�ؤال: كي�ف الخروج من هذا الج�دال وكل طرف متزمت 

برأيه ومرص عليه؟.
ان الخروج من الطرق املغلقة تحتاج اىل س�لوك طرق بديلة ، والحل 

يف حسم معضلة الدائرة الواحدة او الدوائر املتعددة يستلزم التايل:
1. اي�كال مهمة حس�م املوض�وع اىل الخ�رباء واالختصاصيني )من 
خارج الربملان( يف ايجاد وسيلة ناجحة لتمثيل ارادة املواطن الناخب 
يف اس�تخالص نتائ�ج االنتخابات املقبلة دون االلتف�اف عليها ، من 
خ�الل الحلول العلمية املنطقية التي يطرحها مختصون مس�تقلني 
يف هذا املجال بعيدا عن تأثرات الكتل الربملانية املستفيدة اصال وبما 
يريض رشائح واس�عة من الش�عب عامة والشباب املتظاهر خاصة 

وبما يوسع ويشجع املشاركة االنتخابية القادمة.
2. االستعانة بخربات االمم املتحدة او املنظمات الدولية ذات العالقة 

او حتى خرباء اجانب مستقلني.
3. االس�تفادة من تجارب الدول التي سبقتنا يف هذا املجال وطرحها 
للدراس�ة والتمحيص ، وتدقيق كل ما يتق�ارب مع تجربتنا وننتفع 

من تطبيقه يف بيئتنا السياسية.
4. النظ�ر من زاوية الناخب ال املرش�ح ، والبح�ث عن كل ما يحقق 
هدفه من التصويت باعتباره اقرص الطرق اىل الصواب واالستقرار.

5. ع�دم ايالء الوق�ت اهمية قصوى ، فان تحق�ق نتائج ايجابية يف 
اش�هر خرا م�ن ان تحقق هدفا مختلف عليه يف اس�ابيع ، فالوقت 
يف صال�ح العملية الديمقراطية طال او قرص اذا كان كفيال بتحقيق 

ارادة الناخب.
وملن ال ينظر اىل الناخب وملن يقدم مصلحته الحزبية او الش�خصية 
نقول؛ انت تغامر بمس�تقبل العراق ومس�تقبلك السيايس واالفضل 
ل�ك وللجميع ان ترك االمر للمختصني املس�تقلني للب�ت به عىل ان 
تلت�زم بنتيجته مهما كان. الن القضي�ة اصبحت مصر بلد وعملية 
سياس�ية عمدت بدماء الش�هداء ، وآن لها ان تس�تقيم وتستجيب 
ملطالب الشعب يف انتخابات حرة عادلة نزيهة ال اقصاء وال تهميش 
فيها وال غبن ملرش�ح س�واء اكانت دائرة واحدة ام دوائر متعددة ام 

غرها من النظم االنتخابية املتعارف عليها.

الدائرة الواحدة 
والدوائر المتعددة

بقلم/جواد العطار

االبعاد التربوية للتكافل االجتماعي

استراتيجية الصين نحو الزعامة العالمية
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أوضح فوس�تينو ماكانديال، وكيل أعمال 
الكونغ�ويل ب�ن ماالنجو، مهاج�م الرجاء 
املغربي، ، حقيقة رحي�ل موكله إىل األهيل 

املرصي.
وق�ال ماكاندي�ال: »ل�م تصلن�ا ع�روض 

رس�مية م�ن األه�يل، أو أي فريق مرصي 
آخر.. وكل ما حدث اتصاالت ش�فهية من 

بعض الوسطاء«.
وأضاف: »هناك بعض الوكالء الذين طلبوا 
مني إرس�ال تفوي�ض، من أجل تس�ويق 

الالع�ب يف م�رص، لكني رفض�ت نهائيا.. 
ماالنج�و حالي�ا يمل�ك عروض�ا أوروبية، 

ونتعامل فقط مع العروض الرسمية«.
وأك�د أنه لم يتم تحديد س�عر بيع الالعب، 
حت�ى اآلن، موضح�ا أن م�ا ت�ردد ح�ول 

غ�ر  أم�ر  دوالر،  مالي�ن   5 إىل  وصول�ه 
صحيح. وأش�ار ماكانديال إىل أن ماالنجو، 
سيحس�م ق�راره بعد نهاي�ة دوري أبطال 
إفريقي�ا، س�واء بالبق�اء مع الرج�اء، أو 

خوض تجربة أخرى.

وكيل ماالنجو يوضح حقيقة رحيله لألهلي 

تش�ييع متأخر اش�به بأعت�ذار من الش�ارع الك�روي العراقي لروح 
الراحل األسطورة أحمد رايض، اصطف فيه الكبار والصغار، املشاهر 
واملش�جعون، الالعبون الدوليون ونجوم ال�دوري املحيل الداء التحية 
وطل�ب الصفح من صديقهم الذي غ�ادر اىل الباريء جل عاله حزينا، 
وحي�دا، غريبا لم يلتف�ت اىل معاناته احد، ترك�ه الجميع يف مواجهة 
فايروس كورونا الفاتك بجس�ده، بخلت عليه حكومته ووزراء الدولة 
وبرملانها واثريائها بطائرة صغرة توصله اىل العاصمة األردنية عمان 

عىل امل انقاذ حياته!
تش�ييع متأخر ال يخفف من هول الصدمة والينفع فيه الندم، الفقيد 
ت�ويف قبل ثالثة اش�هر ولم يهتم مس�ؤول أو وزيرأو الع�ب أو اداري 
بفقده ووفاته، لم يلتفتوا اليه لدعمه معنويا عىل األقل بعد ان شحت 
أيديهم عن تقديم األموال مرة بذريعة التقش�ف وقلة أموال الحكومة 

ومرة بدعوى خطر الفايروس اللعن.
تش�ييع متأخ�ر ح�ر في�ه العرشات م�ن الذي�ن آذوا احم�د رايض 
وحارب�وه ونصبوا له العداء ومنعوه من الوصول اىل اتحاد كرة القدم، 
هل هو اإلقرار بالذنب؟ ام انها مجرد ممارسات دعائية يذرفون فيها 
دموع التماسيح ويدعون حرصهم وحبهم السطورة الكرة العراقية.
تش�ييع متأخر ربما يراه البعض تقليدا ومحاكاة وغرة من تش�ييع 
الفقيد ناظم ش�اكر الذي قام به مش�جعو وإدارة القوة الجوية قبل 
أس�بوع فقط، واال ملاذا االن بالذات يقيمون التش�ييع! الم يكن حريا 
بهم ان كانوا مخلصن فعال ومحبن للنجم املظلوم، ان يس�ارعوا اىل 
إقامة التش�ييع الرمزي بعد مرور أس�بوع أو شهر حتى بعد ان وجه 
اغلب املتابعن العتب واللوم لنقل جثمان األسطورة بعجالة اىل مثواه 

األخر يف مقربة الكرخ ببغداد.
تش�ييع متأخر يح�رص فيه الحارضون عىل التق�اط الصور وتوثيق 
حضوره�م لك�ي يقولوا: نح�ن حرنا وش�اركنا وال ذن�ب علينا يف 
اهم�ال الراح�ل أحم�د رايض وال يف التعامل معه بذل�ك التهميش حيا 
او ميتا، مجرد ممارسات ش�كلية من باب القاء الحجة عىل االخرين 
وابعاد انفس�هم عن التقص�ر!!،  ال ننفي وج�ود املخلصن أصحاب 
القل�وب البيض�اء الذين جاءوا الس�تذكار الراحل الكب�ر وفاء وحبا، 
لكننا نتحدث عن أولئك الذين غرس�وا خناجرهم بجس�د أحمد رايض 
حيا واثخنوه نزيفا قبل ان يكمل فايروس كورونا املهمة ويجهز عىل 
حي�اة األس�طورة الحية التي لن يص�ل النجازاته�ا وبريقها احد من 

الوسط الريايض.
تشييع متأخر اليربد القلوب وال يخفف اللوعات، احمد رايض رحل يف 
قمة الحزن ولعله شعر بالحرسة عىل الجزاء الذي لقاه من املؤسسات 
الحكومية ومس�ؤوليها الذين أغمضوا عيونهم عن رصاخه ومعاناته 
وهو يتلوى يف مستش�فى النعمان ليس لي�وم او يومن بل الكثر من 
أس�بوعن، لم يكلفوا انفس�هم مد يد الع�ون له واملش�اركة باغاثته 
وعالجه تقديرا ملسرته وتاريخه اململوء باإلنجازات، امطروه بربقيات 
التع�ازي والبكائيات حاملا فاضت روحه الطاهرة، رئيس الجمهورية 
ورئي�س ال�وزراء ورئيس الربمل�ان والق�ادة يف السياس�ة واالقتصاد 
والرياضة!! ما فائدة تلك الربقيات، اين كنتم ياقوم؟ اتعرفون اي نجم 

قتلتم واي اسطورة فقدتم؟
تش�ييع متأخر كان يفرتض ان تبادر اليه إدارة الزوراء قبل أي طرف 
اخر فرايض هو الزوراء، هو التاريخ، هو صانع املجد األبيض لسنوات 
طويلة فان كنتم حرمتموه حتى من عضوية النادي الذي عشقه، الم 
يك�ن الئقا ان تكونوا أوفياء له بما يليق باس�مه وهو األكرب واالقوى 

رصيدا وجماهرية يف تاريخ الزوراء.
تش�ييع متأخر كان يفرتض ان يس�عى اليه اتحاد كرة القدم، وهل يف 
الع�راق نجم بنجومية رايض وصفحاته وش�هرته؟ تب�ادر اليه وزارة 
الشباب، رايض هو املثال لكل الشباب العراقي، مجلس النواب فاحمد 

رايض كان برملانيا ومواطنا عراقيا اصيال احبه الجميع.
تش�ييع متأخ�ر اليثلم الجهد ال�ذي قام به نج�وم ومخلصون أوفياء 
لكنه ادانة للمؤسس�ة الحكومية والربملاني�ة والرياضية العاجزة عن 
الوفاء، العاجزة عن االستذكار، العاجزة عن العمل، العجزة عن تقييم 

الرموز الكروية التي قتلها اإلهمال والجفاء.

تشييع متأخر

بين السطور كورونا يضرب المعد البدني للشرطة وفياض 
يؤكد أن االجهاد اثر على الفريق

عدنان لفتة

تأكدت إصابة مدرب اللياقة البدنية لفريق الرشطة 
العراقي، جونزالو رودريجي�ز بفروس كورونا، إذ 

تم عزله عن بعثة الفريق.
وق�ال املنس�ق اإلعالم�ي لن�ادي الرشطة حس�ن 
الخرس�اني: »الفحوصات أكدت إصابة رودريجيز 
قبل مباراة االس�تقالل، وتم حج�ر املدرب يف فندق 

بمصابي كورونا«.
وبننّ أن »إدارة النادي تبذل قصارى جهدها لشفاء 
امل�درب جونزال�و وتتمنى ل�ه الس�المة و)التعايف( 

والعودة مجددا للفريق«.
وأش�ار إىل أن »هناك ش�كوك ح�ول إصابة الالعب 
كرار محمد وقررت اللجنة الصحية املس�ؤولة عن 
البطولة إعادة إجراء الفحوصات لالعب للتأكد من 

سالمته«.
دور  يف  مباريات�ه  أكم�ل  الرشط�ة  أن  إىل  يش�ار 
املجموعات وينتظر نتيجة لقاء األهيل واالستقالل 
لحس�م بطاقة التأهل املتأرجحة بينه واالستقالل، 

بعدما ضمن األهيل صدارة املجموعة.
اىل ذل�ك ب�رر العب الرشط�ة مازن في�اض تراجع 
مس�توى الفريق يف الش�وط الثاني أمام االستقالل 
بالتع�ادل  انته�ت  الت�ي  مباراتهم�ا  يف  اإليران�ي، 

اإليجابي 1-1 باالجهاد الذي تعرض له الالعبون.
وق�ال فياض بعد املب�اراة: »الفريق تعرض إلجهاد 
كبر، فخوض 3 مباريات يف غضون 7 أيام والفريق 
كان مبتع�دا ع�ن املنافس�ات بع�د إلغ�اء الدوري 

العراقي صعب املهمة يف الشوط الثاني«.
وبننّ أن الرشطة أهدر فرصا كثرة يف الشوط األول 
»كان من املمكن أن نحس�م بها املب�اراة، وعاقبتنا 
الكرة عىل الفرص الضائع�ة بهدف التعادل لفريق 

االستقالل«.
وأش�ار إىل أن »الرشط�ة رغ�م كل الظ�روف ق�دم 
مباريات كب�رة والجهاز الفني تمك�ن من تنظيم 
الفري�ق ومواجه�ة ف�رق جاه�زة للبطول�ة وكنا 

األفضل يف املباريات ال�3 التي خاضها الفريق«.

كش�ف حمادي أحمد، نجم القوة الجوية، طموحات 
الفريق يف املوس�م املقبل بعد االنتهاء من االنتخابات 
التي أف�رزت هيئة إدارية جديدة. وق�ال حمادي بعد 
فوزه يف االنتخابات بعضوية اإلدارة: »هناك رغبة لدى 
املجلس املنتخب لالرتقاء بالنادي وتحقيق طموحات 
الجماه�ر؛ حيث س�يكون الفريق بحال�ة مختلفة، 
السنوات املقبلة، وسيشهد نهضة كبرة عىل مستوى 
العم�ران، واألم�ور الفنية«. وأضاف »املنافس�ة عىل 
اللقب أمر مس�لم به، ومن البديهيات أن يكون القوة 
الجوية من الفرق املنافس�ة، وإلغاء املوس�م املايض 
أرض بفريقنا. كنا ق�د خططنا للظفر بالبطولة لكن 
ق�رار إلغ�اء ال�دوري؛ بس�بب جائح�ة كورونا فوت 

علين�ا الفرصة ونطمح لتعويضها يف املوس�م 
الجدي�د«. وأش�ار »اإلدارة الجديدة س�يكون 
من بن األهداف التي س�تعمل عليها بالفرتة 

املقبلة، املنافس�ة بقوة عىل لقب دوري أبطال 
آس�يا، حي�ث س�بق للفري�ق وأن ت�وج بكأس 

االتحاد اآلس�يوي لثالث بطوالت، والفرتة املقبلة 
نطم�ح لتحقيق حل�م التتويج بدوري 

األبط�ال«. يذك�ر أن حم�ادي 
احمد رغم فوزه بعضوية 

اإلدارة، لكنه س�يواصل 
اللع�ب م�ع الفريق يف 

املوسم املقبل.

اعلن نادي القوة الجوية، ان ملعب 
كرب�الء ال�دويل، س�يكون ملعب�ه 
مس�ابقة  يف  املفرتض�ة  وارض�ه 

دوري ابطال آسيا 2021.
وذك�ر الن�ادي يف بي�ان مقتض�ب 
العراق�ي/  /املراق�ب  تابعته�ا 
ان »إدارة ن�ادي الق�وة الجوي�ة، 
اختارت ملعب كربالء الدويل ارضاً 
مفرتضة للفري�ق يف دوري أبطال 

آسيا«.
وم�ن املق�رر ان تنطلق النس�خة 
الجديدة من دوري االبطال مطلع 

العام املقبل.
م�ع  الصق�ور  فري�ق  وس�يلعب 
املجموع�ات  دور  يف  الرشط�ة 
بدوري ابطال آسيا مبارشة، فيما 
س�يلعب ال�زوراء يف امللحق املؤهل 

للبطولة.

الكهرب�اء،  ن�ادي  أنه�ى 
اإلداري�ة  اإلج�راءات 
الدخ�ول  لتأش�رات 
األربع�ة  ملحرتفي�ه 
 ، ق�ة ر فا أل ا
أن  واملنتظ�ر 
ا  يلتحق�و
بالتدريبات 

األسبوع املقبل.
وقال ماجد حميد، عضو الهيئة اإلدارية 
لن�ادي الكهرباء يف ترصيحات لكووورة: 
»اإلدارة أكملت إجراءات إصدار تأشرات 
مونج�ي،  املح�رتف  للرباع�ي  الدخ�ول 
وجاكوب الكامرونين، وحس�ن منساه 

الغاني، والعاجي أبو بكر كونيه«.
وب�ن »تأش�رات الدخول ت�م إصدارها 
واملش�كلة تكم�ن يف حج�وزات الطران 
بس�بب إغ�الق عدد م�ن امل�دن ومازالت 
املالحة الجوية مغلقة يف بعض املطارات 
وم�ع ذل�ك تمكن�ت اإلدارة م�ن الحجز 
للمحرتف�ن، وم�ن املنتظ�ر أن يبارشوا 

التدريبات الجماعية األسبوع املقبل«.
وأوض�ح »الفريق يخوض مرانه بش�كل 
منتظ�م يف ملع�ب النادي تح�ت إرشاف 
املدرب عب�اس عطية، والطاق�م الفني، 
ونأمل أن يقدم الفريق موسًما استثنائياً 
خاصة وأن عامل االستقرار الفني بدأت 
تتضح مالمح�ه بعد الحفاظ عىل املدرب 

عباس عطية«.

أكد ع�ادل الش�وربجي، رئيس 
لجن�ة التظلمات باتح�اد الكرة 
املرصي، أنه تم تأييد قرار لجنة 
الالعب�ن، بخص�وص  ش�ؤون 
إل�زام أحم�د الش�ناوي، حارس 
براميدز، بدف�ع 8 مالين جنيه 

لناديه السابق الزمالك.
وأضاف الشوربجي، أنه تم قبول 

تظل�م الحارس بخص�وص الغرامة ش�كال، 
لكن تم رفضه موضوعا.

ونف�س األم�ر ينطب�ق ع�ىل طل�ب الزمالك، 
بخص�وص الفوائ�د ع�ىل املبلغ ال�ذي حصل 

عليه الحارس.
واختت�م ترصيحات�ه بأن آلية تنفي�ذ القرار، 
ش�ئون  ولجن�ة  الك�رة  اتح�اد  س�يحددها 

الالعبن.

الجوية يختار ملعب كربالء 
الدولي ارضًا له

محترفو الكهرباء يصلون 
األسبوع المقبل

أحمد: هدف إالدارة التتويج بدوري أالبطال 

الوطن�ي  املنتخ�ب  يس�تحوذ نج�م 
لكرة القدم ونادي برس�بوليس 
االيراني، بشار رسن عىل 
فري�ق قطر  اهتم�ام 

القطري.
مص�در  وق�ال 
مقرب من رس�ن 
ن�ادي  »نج�م  ان 
ليس  س�بو بر

قط�ر  ن�ادي  ادارة  اهتم�ام  يص�ر 
القطري يف فرتة االنتقاالت الصيفية 

الجارية«.
واوض�ح ان »ادارة قط�ر س�تتصل 
بالالع�ب لالتفاق ع�ىل رشوط العقد 
من اجل اكم�ال عملية االنتقال فور 

انتهاء عقده مع الفريق«.
ان رس�ن ج�دد عق�ده م�ع  يذك�ر 

برسبوليس ملوسم اخر.

قطر القطري يفكر بالتعاقد 
مع بشار رسن

تأييد غرامة الشناوي لصالح الزمالك



أكد تقرير صحفي إس�باني، أن نادي برشلونة توصل التفاق مع 
نظريه مانشس�رت س�يتي، عىل ضم مدافع السماوي، خالل فرتة 
االنتقاالت الصيفية الجارية.وبحس�ب برنامج »تش�ريينجيتو« 
اإلس�باني، فإن برش�لونة توصل التفاق مع مانشس�رت س�يتي 
حول التعاقد مع إيريك جارسيا، مدافع السيتي، لتعزيز صفوف 
البلوجران�ا ه�ذا الصيف.وأض�اف أن كال النادي�ن اتفقا عىل أن 
برش�لونة س�يدفع 18 مليون يورو قيم�ة الصفقة.ولفت إىل أن 
اإلعالن الرس�مي عن انتقال جارسيا إىل برش�لونة، لن يتم حتى 
ينجح مانشس�رت س�يتي يف التعاقد مع مدافع جديد ليحل محل 
جارسيا.وختم بأن عملية بيع سيميدو، ظهري أيمن برشلونة، إىل 
وولفرهامبتون اإلنجليزي، ستس�مح بدخول برشلونة يف عملية 
ضم جارس�يا، بجانب تقديم عرض محتمل إىل سريجينو ديست 

نجم أياكس الهولندي.

أبدى السويدي ديان كولوسيفسكي، 
العب يوفنتوس، سعادته بهز الشباك 
يف أول ظهور رس�مي له م�ع الفريق 

اإليطايل.
وف�از يوفنتوس بثالثي�ة نظيفة عىل 
نظريه س�امبدوريا، يف إط�ار الجولة 

األوىل من الدوري اإليطايل.
وق�ال كولوسيفس�كي يف ترصيحات 
أبرزتها صحيفة توتو سبورت »كانت 
، أمر  أمسية رائعة، لم يكن األمر سهالاً

جيد أنني سجلت، لم أفكر يف ذلك«.
وأض�اف »أتوقع الكث�ري، لدينا الكثري 

أن  نري�د  التدريب�ات،  يف  امل�رح  م�ن 
نحقق الفوز يف جميع املباريات، أمام 
س�امبدوريا قدمنا أداء جي�داًا ولكننا 

سنظهر بشكل أفضل يف املستقبل«.
وع�ن مدرب�ه الجدي�د أندري�ا بريلو، 
رصح ديان »بريلو هادئ، يؤمن كثرياًا 
ب�كل الالعب�ن ويمنحن�ي الكثري من 

الثقة«.
واختتم الالعب الس�ويدي »رونالدو؟ 
إن�ه عظي�م، أن�ا محظ�وظ لوجوده 
كزمي�ل يل، عندما كنا نتقدم 2-0 عىل 

سامبدوريا، قال يل إنه يريد املزيد«.

قال مارك�وس زودر، رئي�س وزراء والية 
بافاري�ا، إنه ي�درس ف�رض قواعد حجر 
صحي أكثر رصامة، وذلك بس�بب مباراة 
نهائي كأس الس�وبر األوروبي بن بايرن 

ميونخ وإشبيلية.
ع�ىل  أن  ترصيح�ات  يف  زودر  وأض�اف 
الجمي�ع أن يفك�ر بح�رص قب�ل حضور 
املباراة قائال »حينما أفكر يف املباراة أشعر 

بآالم يف املعدة«.
وس�تقام املب�اراة يف العاصم�ة املجري�ة 

بودابست، وهي مدينة تعتربها الهيئات 
الصحية األملانية، منطقة خطر لإلصابة 
بفريوس كورونا املستجد.وأبدى االتحاد 
األوروب�ي التزام�ه بإقامة املب�اراة عىل 
الخمي�س  أرين�ا«،  ملع�ب »بوش�كاش 
املقبل، بحضور الجماهري، حيث س�مح 
للنادي�ن ببي�ع 3000 تذك�رة يف املباراة 
التي ستش�هد تواج�د جماهري بنس�بة 
30% م�ن س�عة امللعب البالغ�ة 67 ألف 

متفرج.

وم�ن املتوقع أن يس�افر م�ا يقارب من 
2100 مش�جعا لفري�ق باي�رن ميون�خ 
إىل العاصم�ة املجري�ة بودابس�ت لدعم 
فريقه�م يف املباراة.وبس�بب تزايد أعداد 
ح�االت اإلصاب�ة بف�ريوس كورون�ا يف 
ميونخ، لم يس�مح للجماه�ري بالتواجد 
يف أول مب�اراة لبايرن يف الدوري األملاني.

وأش�اد ينس سبان وزير الصحة األملاني 
بالقرار، كما لم يس�تبعد اتخاذ خطوات 

مشابهة قصرية املدى يف املستقبل.

ترصيح�ات  يف  س�بان  وق�ال 
لصحيفة راينيش�ه بوست »ما 

فعلت�ه مدين�ة ميون�خ ه�و 
الصواب«.وأضاف »بقدر ما 
س�يكون األم�ر صعبا عىل 
الجماه�ري وأج�واء ك�رة 
الق�دم، إذا تزاي�دت أعداد 
اإلصاب�ات يف اإلقلي�م، فال 
يج�ب الس�ماح للجماهري 

بدخول املالعب«.

مخاوف ألمانية من الحضور الجماهيري بكأس السوبر األوروبي

كولوسيفسكي: 
محظوظ بمزاملة 

رونالدو
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برشلونة يقترب من ضم إيريك جارسيا

كشف تقرير صحفي، قيمة صفقة رحيل الربتغايل 
نيلسون س�يميدو الظهري األيمن لربشلونة، والذي 

اقرتب من االنضمام لوولفرهامبتون اإلنجليزي.
وذك�رت صحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و« أن رحي�ل 
�ا ملص�ادر داخل  س�يميدو مس�ألة وق�ت فق�ط، وفقاً
برشلونة، حيث لم يتبق سوى ترجمة االتفاقية إىل وثائق 
رس�مية بن النادين.وأضافت أن قيمة الصفقة س�ترتاوح 
م�ا بن 35 و38 مليون يورو، منوه�ة أن أزمة كورونا أجربت 
برش�لونة، عىل خفض س�عر الالعب، الذي كان مق�دراًا بنحو 50 

مليون يورو.
وخرج�ت تقاري�ر صحفية، تؤك�د أن س�يميدو اتفق ع�ىل الرشوط 
الش�خصية مع وولفرهامبتون، وس�يوقع عىل عقد ملدة 5 س�نوات، 
وس�يجري الفحوصات الطبية، األس�بوع 

املقبل.
وسيكون س�يميدو ثالث املغادرين 
لربشلونة هذا الصيف، بعد رحيل 
إيف�ان راكيتيت�ش إىل إش�بيلية، 
وأرتورو فيدال ال�ذي يقرتب من 

إنرت ميالن.

الكشف عن
 قيمة 
صفقة 
سيميدو

رفض ن�ادي ليفرب�ول، رحيل نجم�ه، خالل املريكات�و الصيفي 
الجاري، رغم ضم نجم وسط بايرن ميونخ، تياجو ألكانتارا.

وذكرت صحيفة »مريور« الربيطانية، أن ليفربول يرص عىل عدم 
بيع أليكس أوكس�ليد تش�امربلن، رغم ارتباط الالعب باالنتقال 

إىل صفوف وولفرهامبتون.
وأضاف�ت أن تش�امربلن يتبقى يف عقده مع الريدز، 3 س�نوات، 
ا داخل  والن�ادي لن يس�مح ل�ه بالرحيل، حيث ي�راه العباً�ا مهماً

الفريق األحمر.
ونوهت الصحيفة أن تش�امربلن كان أفضل العب بخط وس�ط 
ليفرب�ول خ�الل املوس�م امل�ايض، بالرغم م�ن عدم مش�اركته 
ا يف  كأس�ايس، بعدما س�جل 8 أهداف، مما يجعله خي�اراًا مختلفاً
خط الوس�ط.يذكر أن تشامربلن غاب عن افتتاح املوسم الحايل، 

بسبب إصابة يف الركبة، تعرض لها خالل الفرتة التحضريية.

ليفربول يرفض رحيل تشامبرلين

ق�ادت ثالثي�ة أنطوني ديفي�ز يف اللحظة األخرية 
ل�وس أنجليس ليكرز للفوز 105-103 عىل دنفر 
ناجتس، يف املباراة الثانية من مواجهتهما بنهائي 
القس�م الغربي م�ن دوري كرة الس�لة األمريكي 
للمحرتفن.وق�ال لي�ربون جيمس ع�ن تصويبة 
ديفيز »إنها لحظة اس�تثنائية لالعب استثنائي. 
أنا س�عيد ألنني كنت جزءا منها«.وسجل ديفيز، 
الذي أحرز آخر 10 نقاط لصالح ليكرز يف املباراة، 
22 م�ن 31 نقط�ة له يف اللقاء يف الش�وط الثاني 
ليتقدم ليكرز 2-0 يف السلس�لة التي تحس�م عىل 
أس�اس األفض�ل يف 7 مباري�ات، وأنه�ى ديفي�ز 
املباراة مستحوذا عىل تس�ع كرات مرتدة.ساهم 
جيمس بتسجيل 26 نقطة واستحوذ عىل 11 كرة 
مرتدة مع ليك�رز الذي فرط يف تقدمه بفارق 16 
نقطة يف الربع الثالث، وأضاف كل من كنتافيوس 

كولدويل-بوب وداني جرين 11 نقطة.
وأحرز نيكوال يوكيت�ش 30 نقطة ومرر 9 كرات 
حاس�مة واس�تحوذ ع�ىل 6 ك�رات مرت�دة م�ع 
ناجتس، بينم�ا أضاف جمال م�وراي 25 نقطة 

ومايكل بورتور جونيور 15 نقطة.
وقال يوكيت�ش »خرسنا املباراة لك�ن أعتقد أننا 
لعبن�ا جيدا يف أغلب فرتات اللق�اء. كنا متأخرين 

ع�ىل وعدنا م�رة أخرى، ولذلك  س�نحافظ 
حت�ى  ة هدوئن�ا  ا ر ملب�ا ا

القادمة«.

ديفيز ليبرون يقود ليكرز لفوز جديد 

أع�رب مارت�ن أوديجارد، العب وس�ط ريال مدريد، عن اس�تيائه من تعادل فريقه س�لبيا أمام ريال 
سوس�يداد، يف إط�ار منافس�ات الجولة الثاني�ة م�ن الليجا.وقال أوديج�ارد، خالل ترصيحات�ه لقناة 

»موفيس�تار« اإلسبانية: »كان لدي إحس�اس جيد، لكننا فقدنا الفوز، وهذا ال يجعلني سعيداًا للغاية، 
ع�ىل الرغ�م من أنه من الجيد اللع�ب لريال مدريد م�رة أخرى«.وأضاف: »لقد كان�ت مباراة خاصة 

للغاية بالنس�بة يل، ضد األصدقاء واألش�خاص الجيدين«.وعن اللع�ب بجانب كروس ومودريتش، 
ا يف البداية، وهم العبون بمس�توى ال ُيصدق  أوضح: »أفهمهم بش�كل جيد، لكن األمر صعب دائماً

ويسهلون األمر بالنسبة يل«.وبسؤاله عما أخربه زيدان به قبل مباراته األوىل، أجاب: »لقد طلب 
مني مس�اعدة الفريق، ومحاولة صناعة الفرص وتس�جيل األهداف، وأن أكون بن الخطوط 

ق�ال منظم�ون إن 5 العبن انس�حبوا م�ن تصفيات 
بطولة فرنسا املفتوحة للتنس، بعد تأكد إصابة العبن 

اثنن ومدرب بفريوس كورونا.
وس�تبدأ التصفيات يف وقت الحق بينم�ا من املقرر أن 

تنطلق األدوار الرئيسية يف 27 أيلول الجاري.
وق�ال االتح�اد الفرنيس للتنس »يس�تطيع مس�ؤولو 
بطول�ة روالن ج�اروس، تأكي�د إصاب�ة العب�ن اثنن 
ينافس�ان يف التصفي�ات بفريوس كورون�ا، كما تأكد 
وجود اتصال وثيق بن 3 العبن آخرين ومدرب أصيب 

أيضا بكوفيد-19«.
وأض�اف »تماش�يا م�ع بروتوك�ول الصح�ة الخاص 
بالبطولة، لن يش�ارك الالعبون الخمسة يف التصفيات 

وسيعزلون أنفسهم ملدة 7 أيام«.
ول�م يكش�ف املنظمون ع�ن أس�ماء الالعب�ن الذين 
انس�حبوا من البطول�ة، لكن دامري جومه�ور قال إنه 
انس�حب ألن نتيجة فح�ص مدربه بيت�ار بوبوفيتش 

جاءت إيجابية.
وكت�ب يف حس�ابه ع�ىل إنس�تجرام »لهذا الس�بب لن 
ألع�ب يف روالن ج�اروس وال يوج�د ل�دي أي فرصة يف 

املنافسة«.

البوس�ني  الالع�ب  وأض�اف 
ال�ذي بل�غ ال�دور الثال�ث يف 
روالن جاروس عامي 2015 
و2018 »ل�م يحص�ل ع�ىل 
فرص�ة الخض�وع لفح�ص 
ث�ان ونحن عىل ثق�ة يف أنها 
نتيج�ة خاطئ�ة ألن مدرب�ي 

يمتلك أجساما مضادة«.
وتقام بطولة فرنس�ا املفتوحة 

يف الف�رتة م�ن 27 أيل�ول إىل 11 
ترشي�ن األول، بع�د تأجيله�ا م�ن 

موعدها املعتاد يف آيار حزيران.
ويخطط االتح�اد الفرنيس للتنس، إىل 
الس�ماح بحضور 5 آالف مش�جع كل 
يوم بعد الزيادة األخرية يف عدد حاالت 

كوفيد-19 بالبالد.
وكان االتحاد الفرنيس قال س�ابقا 
 11500 بحض�ور  سيس�مح  إن�ه 

مشجع بحد أقىص كل يوم.

إيمانول: سوسيداد كان 
بإمكانه هزيمة الريال

أوديجارد: لست سعيدا رغم عودتي للريال

أبدى إيمانول ألجواثيل، املدير الفني لريال سوس�يداد، 
»رضاه« عن التعادل سلبيا أمام ريال مدريد، يف مباراة 
كان�ت »صعب�ة« عىل فريقه بس�بب املش�اكل البدنية 

والغيابات يف صفوفهم.
وق�ال م�درب الفري�ق الباس�كي، يف ترصيح�ات بعد 
املب�اراة »ل�م نتمكن م�ن اللع�ب بالطريق�ة التي كنا 
نريده�ا، رغم هذا كنا قادرين ع�ىل حصد نقطة أمام 

بلد الوليد، واليوم ضد بطل الليجا«.
وأضاف: »املباراة كانت األوىل، بالنس�بة لعدد كبري من 
الالعبن.. الريال دخل املواجهة بنس�ق كبري، ونحن لم 
نك�ن يف أفضل حال�ة بدنية، وكنا نه�دف للضغط من 

األمام، لكن األمور لم تكن سهلة«.
وواصل: »األداء تحس�ن بمرور الوقت، وصنعنا فرصا 
واضحة للتسجيل، كما قدمنا مستوى كبريا يف الجانب 

الدفاعي«.
لك�ن ألجواثي�ل أبدى أس�فه »لغياب الدق�ة يف األمتار 
األخ�رية، ألنه كان بإمكاننا الخ�روج بالنقاط الثالث، 

وإنهاء املباراة بشكل أفضل«.

كورونا يثير فزع الالعبين في روالن جاروس



»شق في قميص العائلة« قصائد عن سحر البصرة الدائم رغم قسوة الحروب على أهلها

وق�ال جب�ار يف ق�راءة نقدي�ة خ�ص به�ا 
قمي�ص  يف  ش�ق  ان  العراق�ي(:  )املراق�ب 
العائلة , مجموعة ش�عرية جديدة للش�اعر 
الكبري كريم جخيور , تبدأ املجموعة بتوأمة 
شعرية روحية بني الش�اعر كاظم الحجاج 
والش�اعر كري�م جخي�ور , ثم تب�دا قصائد 
املجموعة تتسلس�ل من ش�ارع بشار حتى 
تص�ل اىل محف�ة االل�وان, وكم�ا يب�دو ان 
الشاعر كان من رواد شارع بشار الذي تحن 

اليه القلوب .
 واض�اف :وبعدم�ا يوغ�ل الش�اعر بوصف 
الشارع يخرج منه , ويدخل يف حلمه االبدي 
, الحلم الذي يراود كل الكائنات , وتعش�قه 
كل الكائن�ات اال وه�و امل�رأة , امل�رأة الت�ي 
نقرأه�ا يف كت�ب الش�عر والرواي�ات ربما ال 
وجود له�ا يف عالم كريم جخي�ور لذلك عرب 
عنه�ا بالحلم , فاخذ يبحث ويبحث عىس ان 
يجد امرأة تحافظ عىل طفولتها عند رشوق 
الشمس , وتتغنج بأنوثتها بعد غسق الليل , 
يبحث عن امرأة  ال تجلد ليله باألس�ئلة , وال 
تفسد رونق الصباح بالثرثرة , يريدها فقط 
ان تعت�ربه طفله�ا الوقح ال�ذي طاملا يعبث 

بثماره�ا واملدلل ال�ذي ال تس�تطيع منعه , 
يريده�ا ان تفتخر به اما النس�اء لتكثر من 
عشيقاته , وتتباها بنهديها امامه وتعاهده 
ع�ىل عدم الفطام , يريده�ا ان تكون خبرية 
بالعط�ر والُقبل , ليقول لها تذكري , تذكري 
فق�ط ان ب�راز نه�دك ف�وق غصن�ك قاتُل , 
ومن طول قدك يصنع كيوبيد س�همه الذي 
ال يطي�ش . وتاب�ع :هك�ذا يرس�م الش�اعر 
كري�م جخي�ور ص�ورة ويدس�ها يف جيوب 
القل�ب , فهو لي�س من اصح�اب القصور, 
ليعلق صوره الشعرية عىل الجدران , وليس 
من اصح�اب الك�رايس ليمأل بها الش�وارع 
والطرق�ات, ه�و ذو خي�ال خص�ب ال غري, 

ولخياله جناحان يحلقان به يف االعايل . 
واس�تطرد :يكتب عن س�اعة س�ورين التي 
ل�م يراها اب�دا , يتغزل بمنارتها الرش�يقة , 
وبدقاته�ا التي انطفئ�ت ,  وامتزجت روحه 
بروحه�ا الت�ي س�حبت م�ن قل�ب املدين�ة 
ووضع�ت يف قطار املوت , بع�د ان اخرضت 
اناش�يد الصبي�ان , فمثلم�ا تكومت هي يف 
مخ�ازن بلدي�ة البرصة , تكوم ه�و يف نقرة 

السلمان . 

واشار اىل ان الشاعر كريم جخيور ال يتخىل 
عن طينه االس�مر , ويؤكد لحبيبته ال يمكن 
التخيل عن هذا الطني الجنوبي الحري حتى 
ل�و ذهبت اىل بغ�داد واجادت التبغ�دد , فما 
زال�ت بوصلة الروح تش�ري اىل م�ا اردا الله , 
حي�ث الجن�وب طني اس�مر والح�ب يجري 
بقصائ�ده علن�ا , ولكن�ه ال يق�ول لحبيبته 
احبك اال رسا يف طيات قصائده, يقولها حني 
تزدهر كؤوسه ليال , فهناك ترابط وثيق بني 
خيال الش�اعر وحلمه , ت�ارة يأخذه الخيال 
اىل ق�رص دون عبيد وال ج�واري, وتارة يرى 
حبيبته شجرة برتقال وكلما يداعب ثمراتها 

تزدهر بهجة وغرور . 
وبني ان الش�اعر لديه حبيب�ة كربى , دائما 
يذكرها بافتتاح املرابد , ويش�ري اليها بقلبه 
ولس�انه, وكثريا ما تغزل بها فهي فصيحة 
اللسان , س�مراء العش�ق , مرشعة ابوابها 
ع�ىل البح�ر , تعل�م النس�اء ع�ىل القب�ل , 
والفتيان عىل العش�ق, والصبيان عىل اللعب 
واللهو, حتى العجائز تعلمهن كيف يدس�ّن 
الربكة يف جيوب ابنائهّن, وكيف يرش�ن املاء 

م�ن ورائهم ح�ني يأزف الس�فر. هذي هي 
الب�رصة التي عش�قها الش�اعر والتي كلما 

دخلها الغزاة خرجوا منها نادمني. 
ولف�ت اىل ان للش�اعر بهج�ة عارفة , وكما 
ه�و معروف عنه غري منش�غل بجنة الله و 
الحورياتها وقصورها, هو منشغل بحبيبته 
وخمرته وزوجته واطفاله, له مع ام الربوم 
ذكري�ات موجع�ة, حي�ث طف�ل ومش�انق 
وجث�ث معلقة يف صورة واح�دة. اما الفتى 
الهاش�مي ال�ذي ال يتك�رر , فقد اخ�ذ ركنا 
جمي�ال يف قصائد الش�اعر , قصائ�د مبللة 
بالدموع . واوضح: ان لديه مسبحة طويلة 
من االيام, وثمة عدة ) شواهيد ( تزين هذه 
املس�بحة , فرات صالح الفت�ى الذي ال ينام 
دون حلم حتى او اشبعوه ركال, عبد السادة 
الب�رصي ال�ذي تفوح من�ه رائح�ة الحناء 
والخم�ر, عبد الرزاق صال�ح املاركيس الذي 
اجربه الج�الد عىل ان يع�رف بانه يف حزب 
الدع�وة , ع�ادل الثامري الذي يح�وك املكر 
ويلقي دروس�ا يف الطفول�ة الناضجة, واثق 
غ�ازي الذي س�حق عنق كبريه�م بقصيدة 

ش�اهقة , عب�د الغفار العط�وي الذي خان 
الزاد والقى بامللح خارج املائدة, البحار زامل 
الذي كره اليابس�ة بس�بب الجالدين , فراح 
يحلم بالبحر مرة ثانية , كريم جخيور الذي 
كان يسخر من الريح , تعثرت خطواته حني 
طوقت�ه الخفافيش , ف�راح يطلق رصخاته 

من قعر زنزانته . 
وخت�م :والنه يكره الحرب فق�د اكثر بذمها 
يف ه�ذا الش�ق القمييص العائ�يل , والنني ال 
احبه�ا ايضا وال يحبها كل انس�ان حي فلن 

اذكرها بحرف واحد .
شق يف قميص العأئلة 

جدتي كانت دأيمة االٕفتخار وهي تقص لنا 
حكاياتها 

فتقول بعد سعال طويل 
كان جدك يخاف علينا كثريا

 فال يمر بنا بالقرب من الجنود )االنكريز(
 وهم يسدون الطرق

 ويسريون يف الشوارع
 بقبعاتهم ورساويلهم القصرية كاشفني بال 

خجل عن سيقانهم البيضاء 

 توأمة شعرية روحية بين الشاعرين كاظم الحجاج و كريم جخيور
املراقب العراقي/ متابعة...

صدرت حديث�اً رواية »دفاتر الوراق« للروائ�ي األردني جالل برجس، 
عن املؤسسة العربية للدراسات والنرش يف بريوت وعمان.

ج�اءت الرواي�ة يف 368 صفحة من القطع املتوس�ط، وتدور أحداثها 
بني َعمان ومأدبا وموس�كو. جاء يف كلمة النارش، »تتكئ هذا الرواية 
عىل حكايات ُتروى من خالل عدد من الدفاتر، يف إطار زمني يقع بني 
عامي 1947 و2019، عن أش�خاص يفقد بعضه�م بيوتهم، ويعاني 
البعض اآلخر أزمة مجهويل النس�ب، ويقايس آخ�رون عدم انتمائهم 
إىل عائ�الت كب�رية. وتتقاطع مصائر الش�خصيات ببعضه�ا، فتربز 
قيم�ة البيت الذي حمل رم�ز الوطن، مقابل أكثر من ش�كل للخراب، 
فيما تمثل الش�خصية املحورية يف الرواي�ة؛ ورَّاقاً مثقفاً وقارئاً نهماً 
للروايات، إىل درجة أن تتلبس�ه ش�خصية أي رواية تقنعه، ويترصف 
عربه�ا، لكن ج�راء العزل�ة والوحدة وما عاش�ه من قس�وة يف عالم 
صاخب، تتفاقم حالته النفس�ية فتكتمل إصابته بفصام الشخصية 
ليعيش رصاعاً ب�ني صوتني يف داخله: واحد ُمحرض عىل ارتكاب عدد 
م�ن الجرائ�م حيال واقع ل�م يمنحه حق�ه يف العي�ش، والثاني يقف 
بوجهه متكئ�اً عىل محمول معريف عميق. وتكش�ف الرواية عن أزمة 
اإلنس�ان يف زمن ملتبس سياسياً واجتماعياً وثقافياً، وتيضء عىل ما 
يمكن أن يمنى به اإلنسان نفسياً جراء غياب العدالة االجتماعية، وما 
يمك�ن أن تفرزه من فقر وتطرف، وتحيل القارئ إىل تس�اؤل، وتفكر 

بم�ن س�ينترص ع�ىل اآلخر يف 
حلبة الرصاع، وكيف تتش�ابك 
ببعضه�ا  الرواي�ة  حكاي�ات 
رئيس�ية  مقول�ة  إىل  لت�ؤدي 
حتم�اً  الخ�وف  أن  مفاده�ا: 

سيؤدي إىل الخراب«.
جالل برجس ش�اعر وروائي 
أردن�ي صدر ل�ه العدي�د من 
الش�عرية  األدبي�ة،  األعم�ال 
والروائية، منها؛ »كأي غصن 
ع�ىل ش�جرة«، و»قم�ر ب�ال 
منازل« و»الزالزل«، ووصلت 
الح�واس  »س�يدات  روايت�ه 
القائم�ة  إىل  الخم�س« 
العاملي�ة  للجائ�زة  الطويل�ة 

للرواية العربية 2019.

املراقب العراقي/ متابعة...
عن »دار ميم« يف الجزائر، صدرت رواية 
»ربع وقت«، للسورية سوزان خواتمي، 
يف 208 صفح�ات من القطع املتوس�ط. 
وج�اء يف تقديم الن�ارش: »تجري أحداث 
الن�ص س�نة 2011 يف س�وريا، حي�ث 

االعتق�االت واملخ�ربون والخ�وف والقل�ق، 
وحي�ث الح�ّب أيض�اً، فمنذ لحظ�ة اعتقال 
نائلة، الصحافية، نكتشف حياتها تدريجياً، 
ووجوهاً أخ�رى لتناقضات إنس�انية، نقرأ 
رس�ائل ح�ّب ح�ارق، ومعاناة ابنة تش�عر 
باالغ�راب، فنكتش�ف س�وريا الت�ي نعلم، 

والت�ي ال نعلم، كما نكتش�ف ق�درة الكاتبة 
)الت�ي تص�در أول ن�ص روائ�ي له�ا بع�د 
مجموع�ات عدي�دة يف القص�ة القص�رية( 
عىل نس�ج الحكاية برش�اقة كبرية. تضعنا 
س�وزان خواتمي أم�ام ن�ّص ال يفلتنا منذ 
الس�طر األول، حت�ى آخ�ر فق�رة م�ن آخر 

رس�الة: )الحرية والوحدة يقت�ات أحدهما 
ع�ىل اآلخ�ر، ويكربان مع�ًا. تخلي�ك عن كل 
يشء، وكل ش�عور، يعي�دك كائناً ح�راً، أما 
تعلق�ك باألش�ياء واألماك�ن واألش�خاص، 
فيجعلك كائناً مس�تعبد الألش�ياء واألماكن 

واألشخاص...«.

»ربع وقت« رواية سورية عن الخوف والمخبرين 

هذا ليَس نًصا جديًدا 

وال خيبة مكررة 

وال إثبات وجود 

كغريه من النصوص 

هذا نص بال قيمة أو دافع 

كرصاخ العصافري الذي نسميه 

زقزقة

كموت الفراشة 

و كوجودي هنا 

بال أّية قيمة 

الضحك، البكاء والرقص 

وثم ماذا بعُد 

اليشء

األمر اشبه بكرس زجاجة عطر 

فارغة 

بال رائحة !

بال أّية قيمة 

كل يشء هنا 

األرجوحة املسنة 

تقطع رشايني دمها من شدة 

البكاء وحيدة 

الشجرة التي تحاول اإلنحناء 

لتقبل وجه األرض التي تحملتها 

سنيًنا 

صوت جرّار جدّي املبحوح 

وتفتت العجالت تحته 

وسيالن الراب من تجاعيد 

الشارع 

بال أّية قيمة 

كأن اسافر 

بال عمل 

بال قلم

او اهداف 

بال قيمة 

تماما كأن اكون يف العرشين 

واموت غدا تاركة خلفي مائة 

صورة ونص واحد ال احد أتم 

قراءته

اية نعمان

بال قيمة

التعام�ل مع امل�رسح، يحتاج اىل جهد مع�ريف وتقني ، 
وق�درات عملي�ة يف كيفي�ات نقل امل�رسود االجتماعي 
والس�يايس، اىل داخل فضاء مش�هدي تحدده العالقات 
ب�ني الفعل واملجس�د، ومن ث�م بني املجس�د وحواظره 
العيني�ة املصاحب�ة ، واملتلقي الذي مايلب�ث ان يتحول 
اىل متل�ق يس�هم يف ادارة االح�داث والتأث�ر به�ا، ومن 
بعد اعتباره�ا ارثاً معرفياْ، يعيد تكوينه كيفما يش�اء 
وساعة يشاء، هذا غري الفعل االهم وهو التطهري الذي 
اش�ار اليه ارس�طو، المرسح، بل الفن دون اشتغاالت 
تطهريية مصاحبة، داخل هذه الفكرة ومنذ زمن ليس 
بالقري�ب، وقف الس�ارد املرسحي، والجم�ايل املخرج، 
ليخلق ديموم�ات معرفية، وينرشها عرب كل وس�ائله 
املتاحة عىل مس�احات الك�ون بكامله، س�عد هدابي، 
حريص ع�ىل توكيد  افع�ال االدانة، وال�رصاخ رسدياً، 
من أج�ل تحرير ال�ذات التي امتألت بالخ�وف والرعب 
والراجعاْت ، يمسك ماهو يومي ليمنحه ابعاداً درامية 
تحول االعتيادية اىل دهش�ة وس�ؤال، وه�ذا هو االهم، 
اليقدم هداب�ي فرجة مرسحية خالي�ة من القصديات 
املعبأة باالسئلة، ليس ثمة مايمنح شخوصه املرسحية 
اس�رخاءا، كل ما يحيط بهذه الشخوص، يحفز لديها 
معاني الوجود، التي تبدأ.. عادة بماذا.. وكيف.. ومتى؟

داخ�ل ه�ذه الدائ�رة الرسدي�ة الوجل�ه يض�ع هدابي، 
ش�خوصه، لي�دس معهم  لواع�ج النفوس، مدهش�ة 
تأخ�ذ باملتلق�ي اىل عمق الخش�بة، وتش�طب عنه دور 
املتلقي لتمنحة ش�ارات اسهام، ستظل مستعرة حتى 
بع�د انتهاء الفرجة، ملاذا يعمد س�عد هدابي، اىل ادلجة 
الواق�ع، واعطائه ابعاداً فلس�فية قد 

تبدو ثقيلة الوطأ يف مرات كثرية، ؟
الس�ؤال الفلس�في، وإن كان فاعالً لكن�ه يوقف متعة 
املتابع�ة، ويقط�ع االسرس�ال املطل�وب، الن املتلق�ي 
ح�ني ينصت اىل س�ؤال كه�ذا يحتاج اىل ع�ودة رسيعة 
اىل مرجعيات�ه االرثي�ة ليع�رف رس الس�ؤال، وكيفيات 
االجاب�ة، لك�ن هداب�ي املح�رف، يع�رف م�ن خ�الل 
التقني�ات ايص�ال الغاي�ة املش�هدية االس�اس، ال تجد 
يف رسدي�ات س�عد هدابي، زي�ادات ارباكي�ة، كل يشء 
بحس�اب وقياس�ات زمني�ة ، وانتقاالت م�ن ثيم تبدو 
بس�يطة الول وهل�ة ع�رض، لكنها تتصاع�د من اجل 
اط�الق الثيمة الرسدية االس�اس، والت�ي تمنح املتلقي 
فيم�ا بعد الحلول املطلوبة، لك�ن هدابي ال يمنح حلوالً 
جاه�زة وال يريد ان يك�ون وصياً معلماً ع�ىل متلقيه، 
هو ش�خص االمر ومنحه من وجدانياته الكثري، ليرك 
املتلقي هو الذي يقرر الخاتمة والرس�الة الداللية التي 

كان املخرج السارد يريد ايصالها؟
الس�ؤال االهم.. هل امل�رسح رسداً يق�رب من القصة 
ويأخ�ذ مؤثراته�ا الجمالي�ة وه�ي  حكائي�ة، يظ�ن 
البع�ض ان املرسح قد غ�ادر الحكي، وان املس�تجدات 
االيضاحية اوقف�ت زحف الحكاية وربم�ا املمثل ايضا 
إليه، ولكن س�عد هدابي، ه�و االدق يف جمع املهمتني 
معا، اليهمل الواقع وهمومه، وال يرك الواقع ليهيمن 
عىل مستويات العرض والياته، نجد ثمة موزنات مع 
الدور االهم والفاعل للمجسد، وهو الفاعل االول لدى 
سعدهدابي، حتى وان كان هذا املجسد ليس فرداً ، بل 
مجموعات حركية واضح�ة الحضور، هذه التقنيات 
هي التي منحت سعد هدابي قوة حضور يف املشهدية 
العربية والعاملية، برغم عدم اهتمام النقدية العراقية 
ال�ذي  املنج�ز   الكس�ولة واملراخي�ة، به�ذا 
يحت�اج اىل تفح�ص نق�دي اكاديم�ي دقيق، 
الرسدي�ات  تناق�ش  فكري�ة  وتوضيح�ات 
املرسحية املكتوبة واملجسدة معاً. وتلك مهمة 
الظن ان النقدية العراقية بش�قيها االكاديمي 
والع�ام القي�ام بها، تلك واح�دة من معضالت 
الكتابة املرسحية التي لوال سعد هدابي وبعض 
من الس�اردين ملات الس�ارد املرسحي العراقي 

وتالىش.!!

سعد هدابي.. تدوين المسرودات المسرحية !!

شوقي كريم حسن

»دفاتر الوراق« حكايات
 عن أزمة مجهولي النسب

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الثالثاء 22 أيلول  2020 العدد 2422 السنة العاشرة

مصطلحات ادبية
الق�راءة الواعية:ينبغ�ي أن ال يقت�رص فهمن�ا ح�ني املطالعة عيل 
املعن�ى الح�ريف فحس�ب، ألّن التقّي�د باملعان�ي الحرفي�ة من دون 
معرفة األسباب الكامنة وراء األحداث واألمور املدّونة، أو من دون 
اس�تخالص العرب واملعاني العميقة من النّص، عن طريق تنش�يط 
العملي�ات اإلدراكي�ة والنباهة واالس�تيعاب والفهم تع�ّد نوعاً من 
أن�واع تحج�ري العقل ومنعه م�ن التحليق يف س�ماء األفكار وآفاق 
الخي�ال الرحب.ه�ذا من جهة، وم�ن جهة أخرى ف�إّن املطالعات 
، وإن كانت ال  املش�تتة والق�راءة العش�وائية يف كّل م�ا ه�ّب ودبَّ
تخل�و من فائدة، لكّنها ال تمنح صاحبها س�وى معرفة س�طحية 
ومفاهي�م مجزأة ومقّطعة األوصال وغري منتظمة وغري مرابطة، 
ومن ثّم تكون هذه القراءة عاجزة عن تقديم صورة واضحة وبنية 

معرفية متكاملة عن الحقائق الكونية لصاحبها.

طرائف من التراث 

تقول الشاعرة العباسية املعروفة بزوجة أبي 
حمزة الضبي بع�د ان هجرها زوجها عندما 
ولدت له بنتاً، ومّر يوماً بخبائها فسمع منها 

أبيات من الشعر، فرّق لها وصالحها.
م�ا ألبي َحم�زَة ال َيأتينا  ظ�ّل يف البيِت الّذي 

َيلينا
َغضبان أَن ال نلُد الَبنينا تاللَّه ما ذلَك يف أَيدينا
َوإّنم�ا َنأخ�ُذ م�ا أُعطين�ا  َوَنح�ُن َكاألرِض 

لِزاِرعينا
8ننبُت ما َقد َزرعوُه فينا

الثقافـي

كريم جخيورهيثم جبار كاظم الحجاج

                              يرى الشاعر والناقد هيثم جبار  »شق يف قميص العائلة« 
ان مجموعة »شق يف قميص العائلة« للشاعر كريم جخيور يه  قصائد 
عن س��حر البرصة الباقي رغم قس��وة الحروب عليه��ا والتي كلما دخلها 
الغ��زاة خرج��وا منه��ا نادم��ني، مبينا انه��ا توأم��ة ش��عرية روحية بني 

الشاعرني كاظم الحجاج و كريم جخيور.

المراقب العراقي/القسم الثقايف...

الش�عر  بي�ت  اس�تعاد 
ش�عراء  الق�ريوان،  يف 
الغرب�ي  )الجن�وب  املناج�م 
التونيس(، من خالل أمس�ية 
»الش�عر  بعن�وان  ش�عرية 
املنجمي«، قّدم له�ا الدكتور 
وب�نّي  الوهايب�ي،  مع�ّز 
األس�لوبية  الخصوصي�ات 
الش�عرية،  الحرك�ة  له�ذه 
وأغراضها، وأبرز ش�عرائها، 
بش�واهد م�ن نص�وص من 

هؤالء املبدعني.
وشارك يف األمسية، الشاعران 
الش�عباني، ومحم�د  س�الم 
عم�ار ش�عابنية، يف قراءات 
الذي  الجمهور،  تفاعل معها 
كان ح�ارضاً بكثاف�ة، رغ�م 
إج�راءات الحظ�ر الصح�ّي، 
وتلّونت القصائد بموضوعات 
وأطل�ق  متنوع�ة..  ش�عرية 

الع�رب عىل ش�عراء  النق�اد 
املناجم هذه التس�مية، تيمناً 
أقىص  )املتل�وي(،  بمدينتهم 
الجن�وب الغرب�ي التون�يس، 
الفوس�فات  مناج�م  حي�ث 
الش�هرية، وارتض�وا هم هذا 
ل�ه،  الوص�ف، ب�ل وطرب�وا 
كم�ا أن ش�عرهم أطلق عليه 
ه�ؤالء النقاد اس�م )الش�عر 

املنجمي(.
من جهت�ه، أقام بيت ش�عر 
يف املف�رق، وبالتع�اون م�ع 
ملتقى أجيال جرش، أمسية 
التاري�خ  ش�عرية يف مدين�ة 
وأحيا  الروماني�ة )ج�رش(، 
األمس�ية، الش�اعران ي�ارس 
أبو طعم�ة، ومحمد تيس�ري 
الطوالب�ة، وق�ّدم له�ا مدير 
ثقافة ج�رش، الدكتور عقلة 

القادري.

القيروان تستعيد شعراء المناجم

العراق يبحث ملف »سامراء عاصمة الثقافة اإلسالمية«
املراقب العراقي/ متابعة...

بحث وزي�ر الثقافة والس�ياحة 
واآلث�ار د. حس�ن ناظ�م، ، م�ع 
نائب محافظ صالح الدين عمار 
البل�داوي، ونائب رئيس  حكمت 
اللجن�ة العلي�ا ملرشوع س�امراء 
اإلس�المية  الثقاف�ة  عاصم�ة 
محمود خلف تفاصيل املرشوع، 
والواقع السياحي واآلثاري ملدينة 
سامراء، يف مكتبه الرسمي بمقر 

الوزارة.
تفاصي�ل  ع�ن  خل�ف  وتح�دث 
امل�رشوع وبدايات�ه، واملعوق�ات 
التي تحي�ط يف اتمام تحضرياته، 
مبين�اً أن أه�م ه�ذه املعوق�ات 
ه�ي التج�اوزات الس�كنية عىل 
املناطق األثري�ة والراثية، وغلق 
بعض مناطق الس�ياحة الدينية 

عسكرياً.
ودعا مدير مفتش�ية آثار صالح 
الدين إىل تسوير املناطق الراثية 
التج�اوزات،  م�ن  لحمايته�ا 
وتعزيزها  باملفتش�ية  والعناي�ة 
رضورة  إىل  الفت�اً  بالك�وادر، 
التحرك بالرسعة املمكنة لتأهيل 

قرص الثقافة.
الثقاف�ة  وزي�ر  وج�ه  ب�دوره 
بتش�كيل  واآلث�ار  والس�ياحة 
لجنة تض�م ممثلني عن مرشوع 
الثقاف�ة  عاصم�ة  س�امراء 
اإلس�المية، وهيئة اآلثار، وهيئة 
الس�ياحة، لبحث خطوات العمل 
األولوي�ات  وتحدي�د  القادم�ة 
لتقديم  التحضري  ضمن خطوات 
مدينة س�امراء عاصمة للثقافة 

اإلسالمية.
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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

الفلكلور والرتاث الشعبي.. يغزو تصاميم 
البيوت البغدادية بطابع الحداثة

اعتمدت تصاميم البيوت البغدادية يف أغلب 
البناء  يف  التقليدي  الطابع  عىل  األحيان 
)أريض(  أول  طابق  طابقني  من  واملتكون 
حدد  البناء  من  النمط  هذا  ثاني،  وطابق 
و  الزمن  من  لفرتة  الحرضي  مشهدها 
هنديس  شكل  ذو  البيوت  تلك  تخطيط 
واضح للعيان، وبعد دخول الحداثة وعرص 
التصاميم  عىل  واالنفتاح  التكنولوجيا 
البغدادية  البيوت  مالمح  بدأت  الغربية 
وملسة  الشعبي  الفلكلور  بني  ما  تمازج 
وتصاميمها  الخارجي  البناء  يف  الحداثة 

الداخلية.
»لكل  إن   ، حسن  مصعب  املصمم  ويقول 
والذي  الشعبي  وفلكلورها  تراثها  دولة 
والعراق   ، الثقافية  اعمدتها  أحد  يعترب 
غني بالفلكلور والرتاث كالشناشيل ورسم 

رمزاً  أصبح  والذي   ، البغدادية  الخاتون 
للفن العراقي.

البغدادية  »البيوت  إن  حسن   ويضيف 
معينة  غرفة  أو  ركناً  تخصص  أصبحت 
العربية  الجلسات  أو  الشعبي  للفلكلور 
أن  أو  البغدادية  الرسومات  تتضمن  التي 
من  الشعبي  الرتاث  نحو  متجهة  تكون 
جلسة ديوان وقطع مصنوعة يدوياً كالذي 
يسمى »البسط«، أو ما يُعلق عىل الجدران 

من سيوف وسبح وغريها«.
هكذا  مثل  بعمل  »التمسك  أن  اىل  ويشري 
باب  يف  تدخل  عراقية  تراثية  تصاميم 
 ، العربية  وباألصالة  بالرتاث  االعتزاز 
وأماكن  مطاعم  هناك  أن  مستدركاً 
أخذت تحذو بتخصيص  بغداد  ترفيهية يف 
العربية  الجلسات  لعمل  أركانها  من  ركن 

عىل غرار املنازل ».
الشعبي  املوروث  »إعادة  إن  يبني حسن  و 

يف التصاميم أعطى طابعاً روحياً ممتزجاً 
األدوات  استخدام  طريق  عن  بالحداثة 
الحديثة برسم معالم الطابع األثري، والتي 
نتمنى أن تعاد اىل األماكن العامة والشوارع 
الجيل  أمام  العراق  صفة  لتعطي  العامة 

الجديد وتُعرِّف األجنبي عىل بلدنا«.
عبري  املدنية  الناشطة  تقول  وبدورها 
الثقايف ومنه مفردة  االسدي، إن »املوروث 
املوروث املعماري هو األدوات التي تساهم 
يف تشكيل وعي األمة ووجدانها وبناًء عىل 
كمجتمع  نحن  من  تحدد  التي  فهي  ذلك 
وماذا  أتينا؟  خلفية  أي  ومن  إنساني؟ 
انجزنا عربالقرون؟ وهذه تشري دون أدنى 
بأنفسنا  واعتزازنا  فخرنا  منبع  اىل  شك 
وثقتنا  قوتنا  عن  تعرب  وبالتايل  وبقيمنا 
اإلقرار  علينا  لزاماً  كان  لذا  بأنفسنا، 
بأهمية املوروث الثقايف الذي تركه لنا آبائنا 

.«
عىل  »الحفاظ  إن  االسدي،  وتضيف 
قابلة  غري  قضية  لبغداد  الثقافية  الهوية 
للمساومة والتسويف وذلك بسبب ارتفاع 
معدالت التحرض يف بالدنا و النمو الحرضي 
الديكورات  يف  الحداثة  ودخول  املتسارع 
العالم  عىل  واالنفتاح  للمنازل  الداخلية 
والتصاميم األوروبية والغربية وعليه فأن 
موضوع الحفاظ عىل الرتاث الذي هو جزء 

من مسؤوليتنا وهويتنا الوطنية« .
واألثاث  التصاميم  »هذه  إن  وبينت 
البغدادية  التشكيلية  واللوحات 
والفلكلورية أصبحت عليها طلب كبريمن 
إنني شخصياً   ، املواطنني، مستدركة  قبل 
حديثاً  اشرتيته  والذي  منزيل  يف  عمدت 
الستقبال  الغرف  إحدى  تخصيص  اىل 
العربي  الطابع  عليها  غلب  وقد  الضيوف، 
من  لها  املخصص  األثاث  اشرتيت  وقد 
من  األرض  فرش  اىل  العربي  الديوان 
عبري  وتتابع  القهوة،  ودالت   ،  « »البساط 
من  يدوية  بأعمال  الجدران  زينت  لقد 
الصوف ونسقت األلوان فيما بينها لتعطي 
االصيلة  العربية  للجلسة  الدفء  طابع 
العراقي  »الرتاث  أن  اىل  االسدي  ».وتشري 
بعمل  للمتذوق  املجال  ويفسح  جداً  غني 
مثل  يف  والجالس  الناظر  تبهر  تصاميم 
صاحب  قال  جهته  ».ومن  املضايف  هذه 
أبو  العربية  والجلسات  للديوان  معرض 
العربي  األثاث  عىل  »الطلب  إن  صهيب، 
اعتزاز  أنه  ما ُفرس عىل  تزايد  مستمر ويف 

باألصالة العربية والرتاث الوطني ».
ويشري أبو صهيب اىل أن »املعرض مختص 
ديوان  يشمل  والذي  العربي  باألثاث  فقط 
الجلوس »األريكة« والتي تكون من النوع 
املنخفض والستائر و اإلكسسوار املتعلقة 
بالطابوريات  اىل ما يسمى  باإلضافة  بها، 
العربية والتي تتميز بخامة خشنة نوعا 
ما أو التي تصنع من الصوف، باإلضافة 
من  الجدران  عىل  تعليقه  يتم  ما  اىل 
من  الصغرية  كالقطع  اليدوية  األعمال 
السجاد  تشمل  والتي  األنتيكات  سوق 
والنحاسيات  العربية،  والبسط  بأنواعه، 
العربية  الدلة  مثل  القديمة  البغدادية 
الفرتة  يف  ودخلت  والطوس،  والصحون 
املسبحات،  مثل  اإلكسسوارات،  األخرية 
آالف  خمسة  بني  أسعارها  ترتاوح  التي 
الدلة  أما  دينار،  ماليني  خمسة  إىل  دينار 
دينار،  ألف   50 سعرها  فيبلغ  العراقية، 
يف حني أن املنتج التجاري منها مستورد 

بـ5آالف دينار ».
املنتجات  »دخول  أن  صهيب  أبو  ويتابع 
الرخيصة  األسعار  ذات  املقلدة  التجارية 
الزبائن  إقبال  زيادة  يف  ساهمت  أثر 
شعبي  بطابع  الضيوف  غرف  عمل  عىل 
البغداديات،  بطابع  أو  فلكلوري  أو 
أصبحت  والتي  والرسوم  كاللوحات 
الدول  من  وغريها  الصني  من  تستورد 

املصنعة ».

العباءة العراقية تراث أصيل يصارع للبقاء
األبيض  اللون  ذات  العباءة  النساء  عرفت   
ولكن  اإلسالم  قبل  ما  عرص  يف  ولبستها 
العراق  بها  مر  التي  الحزن  فرتات  بسبب 
فعله  وما  العبايس  العرص  حقبة  خالل 
املغول ببغداد تغري لون العباءة إىل األسود، 
رمزا  العباءة  يعتربن  البغداديات  أن  إال 
للجاذبية والجمال واألناقة حتى تغنى بها 

الشعراء والفنانون.
البغدادي وهي تتلمس  وتستحرض بلقيس 
األسود،  بالخرز  املمتلئة  عباءتها  أطراف 
يف  يجتمعن  عندما  رفيقاتها  مع  شبابها 
بيت أهلها ببغداد الختيار أجمل عباءة، فقد 
للجمال  رمزا  لهن  بالنسبة  العباءة  كانت 

والتباهي.
إرث  العباءة  أن  العبيدي  أمل  يف حني تعترب 
والدتها وجدتها فقد كانت املظهر الرسمي 
لنساء العائلة وتقليدهم املحافظ رغم أنها 

ارتدتها يف الصغر.
العبيدي من عائلة محافظة، فقد  وتنحدر 
كان والدها وجدها من أعيان وتجار بغداد 
الكرخ  يف  الرحمانية  منطقة  يف  املعروفني 

ببغداد.
عباءة مذهبة

قماش  تشرتي  العبيدي  عائلة  وكانت 
العباءات بشكل خاص من بالد الشام الذي 
الثقيل  الغامق  األسود  بلونه  يمتاز  كان 
الثابت، ويعترب الحرير والربيسم من أفضل 

أنواع األقمشة املستخدمة يف ذلك الوقت.
عباءة  تتذكر  زالت  ما  إنها  العبيدي  تقول 
جدتها التي كانت أطرافها مطرزة بالذهب 
كونها زوجة تاجر معروف، وعندما تميش 
هويتها  فإن  مكان  أي  يف  أو  السوق  يف 
معروفة للجميع كزوجة تاجر، وكانت هذه 

اإلشارة سائدة يف بغداد.
رمزية العباءة

من  آخر  نوعا  النسوة  بعض  وتستخدم 
عباءة  تشبه  خاصة  ظروف  يف  العباءات 
عند  العروس  تلبسها  إذ  الحالية  الرجال 
استقبال  عند  النساء  وكذلك  زفافها، 
العباءة  وكانت  الرجال،  من  الضيوف 
للحشمة  رمزا  حينها  للنساء  بالنسبة 
يلبسنها  العائلة  نساء  فجميع  والوقار، 
ألنها ترتك لهن الحرية يف ارتداء ما يرغبن 

به تحت العباءة بحسب العبيدي.
وترى بلسم العوادي، وهي عضو يف مجلس 
العراق(،  )جنوبي  الديوانية  محافظة 
املرأة  أناقة  من  يتجزأ  ال  جزء  العباءة  أن 
ما  يوم  يف  تكن  ولم  وحشمتها  وجمالها 
عملها  ممارسة  خالل  لها  بالنسبة  عائقا 

املستمر.
غالب  العراقي  الرتاث  يف  الخبري  ويقول 
إىل  يشبه  قديما  العباءة  شكل  إن  الكعبي 
حد كبري عباءة الرجال، كما تمتاز بملمس 
من  النساء  كانت  و  أسود،  لون  و  خشن 
الطبقة الفقرية يلبسن العباءة الوبرية أما 
النساء امليسورات فقد كانت عباءتهن من 

الحرير الفاخر.
انحرس  املايض  القرن  ثمانينيات  ويف 
ظلت  ولكن  للعباءة،  البغداديات  استخدام 
العراق  وجنوب  وسط  مناطق  يف  النساء 
نقشاتها  تطور  مع  اليوم  حتى  يلبسنها 
وحتى  خياطتها  يف  املستخدمة  واملواد 

أسعارها.
ويرى الخبري أن االنفتاح الذي شهده العراق 
انحسار  يف  كبري  بشكل  تسبب   2003 بعد 
والجنوب،  الوسط  مناطق  يف  العباءة 
بالعباءة  األسواق  إغراق  إىل  باإلضافة 
إىل  واإليرانية،  الخليجية  مثل  املستوردة 
وخاصة  السياحة  عامل  تأثري  جانب 
اإليرانية مما أدى إىل رواج العباءة اإليرانية 

السوداء بشكل الفت.
غالء سعرها

فإن  الكويف  ستار  أم  الخياطة  وبحسب 
مؤخرا  سعرها  ارتفع  البغدادية  العباءة 
خياطتها  وموديل  قماشها  لنوعية  وفقا 
الجيد سعره مئة دوالر، يف حني  فالقماش 

تبلغ كلفة خياطتها 45 دوالرا.
تراجعت   2003 العام  بعد  الكويف،  وتقول 
قبل  من  واستخدامها  العباءة  خياطة 
بعض  عليها  حافظت  بينما  الشابات، 
النساء  الكبريات سنا وكذلك بعض  النساء 

متوسطات العمر.
إىل  العباءة  خياطة  سعر  ارتفاع  ويعود 
يستغرق  فالعمل  الكبريين،  والجهد  الوقت 
ثالثة أيام من الجهد اليدوي باإلضافة إىل أن 
الخيوط الجيدة املستخدمة تصل قيمتها إىل 

40 دوالر كما بينت الكويف.
وتتابع الكويف أن خياطة العباءة البغدادية 
يف  خاص  بشكل  يرتكز  واستخدامها 
واملثنى  والديوانية  النجف  محافظات 
يف  يتالىش  وبدا  قار،  وذي  ميسان  يف  ويقل 
الخليج.ورغم  بدول  تأثرت  التي  البرصة 
انحسار استخدام العباءة البغدادية يف أغلب 
العراق وخاصة بغداد، فإنها ال  محافظات 
تزال رائجة يف محافظة النجف وخاصة يف 
منطقة الكوفة، فقد أصبحت مهنة للكثري 
فرق  بهيئة  يعملن  اللواتي  الشابات  من 
صغرية يف البيوت بإرشاف أمهر الخياطات 

من أجل إنجاز العمل خالل وقت قصري .

الفلكلور والتراث الشعبي.. 
 يغزو تصاميم البيوت البغدادية بطابع الحداثة

املهافيف والخوص والغزل والطبك ،صناعات 
محلية يستخدمها السكان املحليون بمناطق 
لصناعتها  النارصية،اجتمعن  جنوب  اهوار 
يطلق  مشغل  يف  االهوار  نساء  من  مجموعة 
عليه/ البيت الطيني/ من اجل اعادة صناعة 
املناطق  تلك  ابناء  يستخدمها  التي  املواد 
هذا  يف  الرافديني  املوروث  عىل  والحفاظ 
االيطالية/ السائحة  صممته  الذي  البيت 

عام  االهوار  ملناطق  زيارتها  اثناء  جورجيا/ 
2008ونفذته منظمة طبيعة العراق يف 2009.

صناعة السجاد امللون للضيوف
اعمل  عاما:انني  محمد/60/  ام  تقول 
يف  طفلة  كنت  ان  منذ  الغزل  بصناعة 
الصناعة  هذه  وتعلمت  العمر  من  العارشة 
الطيني  البيت  يف  هنا  نقوم  والدتي،حيث  من 
من  بمعالجته  االبيض،ونبدا  الصوف  برشاء 
خالل وضعه باملاء الساخن لتنظيفيه ووضع 
االصباغ امللون عليه مع وضع الليمون ليقوم 
بعملية لصق االلوان بالصوف،وبعد ذلك نقوم 
بنرشه حتى يجف ونعمل منه /خيوط/ من 
ليصبح  الة/املغزل/  بواسطة  غزله  خالل 
مهيأ للعمل،مبينة ان هذا هو لون واحد لعدة 
تطريز  عملية  لتبدا  غزلها  يتم  اخرى  الوان 
فرشها  يتم  ما  عادة  والتي  امللونه.  السجاده 

للضيوف لجماليتها.
ذا  هنا  املعروف  السجاد  عمل  “ان  واضافت 
املستخدمة لصناعته  املادة  عالية كون  قيمة 
ان  /الطبيعي/،مبينة  الخالص  الصوف  هي 

سجادة  من  يختلف  املصنع  السجاد  اطوال 
مرت  اىل  طوله  يصل  السجاد  فبعض  الخرى 

ونصف ويستغرق العمل فيه /7/ايام.
املهافيف  صنع  عىل  يتدربن  االهوار  فتيات 

والطبك والسالل
تم  ان  منذ   ” عاما  عبد/55/  سلمى  تقول 
افتتاح البيت الطيني وانا اقوم بتدريب نساء 
التي  املواد  صناعة  عىل  الشابات  االهوارمن 
املهافيف  ومنها  االهوار  سكان  يستخدمها 
والسالل واالطباق،وهي عادة اليخلوا بيت من 
القصب من هذه املواد ،وان املادة االولية لهذه 
نقوم  والذي  النخيل  خوص  هي  الصناعات 
بجمعه ووضعه يف املاء الحاء وبعد ذلك نقوم 
تظهر  والتي  املناسبة  االلوان  وضع  بعملية 

هذه املواد بطراز جميل.
االجواء  يف  تستخدم  ان”املهافيف  واضافت 
فتستخدم  السالل  الجو،اما  لتلطيف  الحارة 
بيوت  يف  الحاجيات  لوضع  او  للتسوق 
الخبز  لوضع  االطباق  تستخدم  القصب،فيما 
عليها وتستخدم كمائدة توضع عليها االطباق 
للضيوف،مؤكدة انني قمت بتدريب العرشات 
من نساء وفتيات مناطق االهوار منذ افتتاح 
البيت الطيني من خالل الدورات التي نقيمها.

البيت الطيني صممته سائحة ايطالية
الخبري  العراق  طبيعة  منظمة  رئيس  وبني 
افتتاح  تم  االسدى”:  جاسم  املهندس  البيئي 
منظمة  قبل  من   2009 عام  الطيني  البيت 
السفارة  مع  بالتعاون  العراق  طبيعة 

السائحة  بتصميمه  قامت  ان  االمريكية،بعد 
مكثت  ،والتي   2008 عام  جورجيا  االيطالية 
بمناطق االهوار لفرتة طويلة وقامت بزيارات 
ان  االهوار،مبينا  اعماق  يف  املحليني  للسكان 
البيت الطيني هو صديق للبيئة حيث يتكون 
من مادة القصب والربدي والطني وكلها مواد 
استخدمه  والذي  املناطق  بهذه  أصال  متوفرة 

السومريون منذ /6/ االف سنة.
واضاف ان”اهمية هذا املرشوع هي للحفاظ 
الصناعات  وادامة  الرافديني  املوروث  عىل 
العراق  طبيعة  منظمة  ان  ،مبينا  املحلية 
لتعليم  دورات  فتح  عاتقها  عىل  اخذت 
االهوار  ابناء  التي يستخدمها  املواد  صناعة 
من  العرشات  البيت  هذا  من  تخرجن  وقد 
بمختلف  بدورات  انتظامهن  بعد  الفتيات 
بهذه  ماهرات  نساء  ايدي  وعىل  الصناعات 

الصناعة.
معارض داخل العراق وخارجه

عىل  العراق  طبيعة  منظمة  واضاف”دابت 
يف  املحلية  للصناعات  كثرية  معارض  اقامة 
داخل العراق ويف بغداد واخرها تمت دعوتنا 
يف  /ياشباك/  جامعة  يف  معرض  القامة 
كبريا  اقباال  املعرض  القى  سنغافورة،حيث 
حجز  تم  بحيث  السنغافوري  الجمهور  من 
من  االول  اليوم  يف  جميعها  املعروضه  املواد 
املعرض ،كما ستقوم املنظمة قريبا بتنظيم 

االهوار  لسكان  املحلية  للصناعات  معرض 
بمحافظة البرصة،فضال عن فتح فروع لبيع 
هذه الصناعات يف املطارات العراقية ليتعرف 
الشعبي  املوروث  عىل  والزوار  السائحون 

لسكان مناطق اهوار جنوب النارصية.

مشغل البيت الطيني .. مشروع للحفاظ على تراث سكان أهوار العراق

العباءة العراقية تراث 
أصيل يصارع للبقاء



مداخلها  كونيا  املعروفة  املدينة  بابل   
غيار  قطع  لبيع  محالت  أصبحت 
نفايات،  بأكداس  محاطة  السيارات، 
»الفساد  مالمح  عليها  بدت  وطرق 

املتناسل«.
يقول مواطنون: نشعر بامللل والتعاسة 
بابل  إىل مدخل محافظة  الوصول  حال 
التي  نادر  منطقة  وتحديدا  الجنوبي 
اكتظت بمحل بيع قطع غيار السيارات 
تبديل  ومحل  املركبات  وتصليح 
النفايات  عن  فضالً  السيارات  زيوت 

جانبي  عىل  املنترشة  الصلبة 
كيف  متسائلني:  الطريق 
التاريخ  عمرها  ملحافظة 
املشهد  بهذا  مداخلها  تكون 
إىل  يفتقر  الذي  الكئيب 
ناهيك  الخدمات؟،  أبسط 
الشارع  عىل  التجاوزات  عن 
أصحاب  وزحف  الرئييس 
الشارع  حافات  إىل  املحالت 
ما أدى إىل حدوث ازدحامات 

مستدامة عىل مدار العام.
مدينة  مقام  قائم  يقول 
أن  الفتالوي  صباح  الحلة 

موسعا  اجتماعا  شهدت  املحافظة 
منديل  حسن  بابل  محافظ  برئاسة 
الدوائر  مدراء  جميع  وحضور  القريش 
اإلتفاق عىل  العالقة وتم  ذات  الخدمية 
الرشوع بتأهيل املدخل الجنوبي ملدينة 
املقبل،  األسبوع  مطلع  الفيحاء  الحلة 
عازمة  املحلية  بابل  حكومة  أن  مبيناً 
عىل إزالة التجاوزات عىل املرافق العامة 
وتعمل  والفرعية  الرئيسية  والطرق 
املغزى،  هذا  لتحقيق  وساق  قدم  عىل 
داعياً أهايل الحلة إىل التعاون مع الجهد 

الخدمات  تقديم  إىل  الساعي  الحكومي 
يمر  التي  املالية  التحديات  البلدية رغم 

بها العراق عموماً وبابل خصوصاً.
محمد  الدكتور  والصحفي  األكاديمي 
مرور  وبعد  انه  يقول  الشبييل  جاسم 
عىل  الزمن  من  العقدين  يقارب  ما 
بلدنا  يف  الدكتاتوري  النظام  انهيار 
الحكومات  توايل  الحبيب، ونحن نشهد 
الشعب  أمنيات  بتحقيق  تتغنى  التي 
وتعويضه عن سنني القحط املنرصمة 
والخدمات  املعيشة  أوضاع  وتحسني 
وان  التحتية  البلد  ببنى  واالرتقاء 
تمارس الحكومة نظاما عايل الشفافية 
الجميع  عىل  القانون  سلطة  بسط  يف 

ونحن نستمع لهذه الشعارات.
يستطرد: اخذتنا النشوة يف بادئ األمر 
لن  وأننا  وردية  أحالما  نحلم  ورحنا 
أو  الطريق  قارعة  عىل  متسوال  نجد 
طفالً يبيع املناديل يف تقاطع الطرقات 
ولكن انتهت مدة الحكومة األوىل ونحن 
بصماتها  تضع  أن  تستطع  ولم  نحلم 
الخدمية عىل مدن العراق  بسبب طول 
ورفعتها  أعدتها  التي  الكذب  قائمة 

شعاراً.

الحكومة  استلمت  القول:  يتابع 
التالية والتالية ولم تزل احالمنا احالم 
ومنجزات الحكومات مجرد كالم، داعياً 
تدارك  إىل  الحالية  الكاظمي  حكومة 
األمر وإعادة الثقة بني الدولة مواطنيها 
وسأم  الخدمي  الفشل  استفحال  قبل 
العام  الوضع  إنهيار  الجماهري وبالتايل 

والت حني مندم.
عموما  العراق  إنقاذ  إن  الشبييل  ويرى 
يحتاج  كل  من  جزءا  باعتبارها  وبابل 
تحقيق  يف  جادين  مخلصني  رجال  إىل 
وتغليب  الشعب  وطموحات  امنيات 
املصالح  عىل  للبالد  العليا  املصالح 

الشخصية.

لبدء  املعدة  الخطط  من  انطالقاً 
للتعليم  وفقا  الدرايس  العام 
وزارة  فعلت  فقد  االلكرتوني، 
الرتبية 870 مدرسة ضمن مديرية 
برنامج  ضمن  الثانية  الرصافة 

منصة )نيوتن( التعليمية. 
بغداد  تربية  عام  مدير  وقال 
العكييل  قاسم  الثانية  الرصافة 
املديرية  ان  خاص   حديث  يف 
مستلزمات  لتهيئة جميع  تستعد 

العملية الرتبوية الخاصة بالسنة 
 2020( الجديدة  الدراسية 
تطوير  بضمنها   ،)2021 ــ 
املنصات  بتفعيل  املدارس  عمل 
ان  مبينا  وغريها،  االلكرتونية 
تسعى  التي  املدارس  مجموع 
املديرية اىل تفعيلها ضمن املنصة، 
مناطق  بني  موزعة   ،1300

املديرية كافة.  
تسجيل  توثيق  تم  انه  واردف 

دخول 40 الفا و521 عرب املنصة 
االلكرتونية موزعني بني مدرسني 
عرشة  وبواقع  وتالميذ،  وطلبة 
دخول  تسجيل  و357   االف 
خالل  املدرسني  قبل  من  للمنصة 
دروس  بتقديم  املاضية  املدة 
تفاعل  وجود  عن  فضال  للطلبة، 
من قبل الطلبة والتالميذ بتسجيل 
الفا   30 بواقع  عربها  دخول 

و164 مرة.     

مرشوع زراعة الكاربس أحد املشاريع التي 
العراق،  يف  الزراعة  تدمري  إىل  تهدف 
بجانبها  زرعت  أذا  الشجرة  هذه 
جذورها  ألن  تموت  اخرى  اشجار 
املزروعات  وتنافس  حولها،  تلتف 
وتسببت  والغذاء  املاء  بنسبة 
مادة  امتالكها  بسبب  الربو  بمرض 
السموم  جميع  عليها  تتجمع  لزجة 
وفيها رائحة كريهة ناهيك عن قلع 
األشجار املثمرة وزراعتها بحجة انه 
العراق.وانصح  أجواء  يف  يعيش  ال 
اهلنا يف بغداد وباقي املحافظات أن 

ال يزرعوها، النها تدمر البناء وشبكة 
مياه املجاري بسبب جذورها القادرة 
عىل اخرتاق االساس واسقاط البناء 
الشجرة  هذه  ان  تالحظون  ولو 
عصفور  او  طري  اي  فيها  اليسكن 

بسبب مضارها.
االمارات  مثل  الخليجية  الدول 
بقلع  فرته  قبل  احتفلوا  والكويت 
اخر شجره يف البلد الشجار الكابرس 
بسبب رضرها، فاالفضل هو زراعة 
لالنسان  فائدة  فيها  مثمرة  اشجار 

والبيئة.

وحدة   200 تشييد  نينوى  محافظة  أتمت 
سهل  يف  جديدا  مجرسا  افتتحت  كما  سكنية، 

نينوى. 
بترصيح  الجبوري  نجم  نينوى  محافظ  وافاد 
ضمن  املختصة  الهندسية  املالكات  بان  خاص 
من  رشكتني  مع  وبالتعاون  نينوى  بلديات 
القطاع الخاص، اتمت تشييد 200 وحدة سكنية 
لسكان  منها،  لكل  مربع  مرت   200 بمساحة 
قضاء الحمدانية يف سهل نينوى، مشريا اىل انه 

تلكيف  قضاء  يف  منها  اخر  عدد  تشييد  سيتم 
وناحية القوش لحل ازمة السكن ضمنها.

برطلة،  ناحية  وضمن  ايضا  نينوى  سهل  ويف 
بحسب  الوحدة،  مجرس  االحد،  امس  افتتح 
املرشوع  عىل  املرشف  املهندس  به  افاد  ما 
خرج  قد  كان  املجرس  ان  مبينا  الطائي،  عيل 
مؤكدا  اعوام،  ثالثة  من  اكثر  منذ  الخدمة  عن 
داخل  املروري  الزخم  فك  يف  الفاعل  اسهامه 

الناحية.

الجبوري  هيثم  برئاسة  النيابية  املالية  اللجنة  عقدت 
فيه  ناقشت  اجتماعاً  االعضاء  وحضور  اللجنة  رئيس 

عددا من القوانني واملواضيع املدرجة يف جدول اعمالها.
وذكر بيان للدائرة االعالمية الربملانية تلقينا نسخة منه، 
املالية  اللجنة  الذي عقد يف مقر  اللقاء  انه »ويف مستهل 
ناقشت اللجنة القوانني ومشاريع القوانني املحالة اليها 

لغرض اجراء ما يلزم بشأنها بالرسعة املمكنة«.
اللجنة  قبل  من  الخاص  التقرير  اللجنة  واستعرضت 
املشكلة من قبلها لدراسة مقرتح قانون التعديل الثاني 
واتفق   ،  2014 لسنة   )٩( رقم  املوحد  التقاعد  لقانون 
الحكومة  اىل  القانون  إرسال مقرتح  اللجنة عىل  اعضاء 

ألخذ رأيها فيه لوجود جنبه مالية.

هيأة  رئيس  استضافة  عىل  املالية  اللجنة  اتفقت  كما 
املتقاعدين  أحوال  لبحث  املقبل  الثالثاء  يوم  التقاعد 
مجلس  رئاسة  هيئة  توصيات  حسب  واحتياجاتهم 

النواب .
أجر  استيفاء  قانون  مرشوع  املالية  اللجنة  وناقشت 
املثل عن األرايض اململوكة للدولة املترصف فيها الغراض 
الزراعة  وزير  استضافة  اللجنة  وقررت   ، الزراعية  غري 
بغية رفعه  القانون  الدولة ملناقشة  ومدير عام عقارات 

اىل التصويت«.
الخاص ببناية  التقرير  املالية  عىل رفع  اللجنة  واتفقت 
النواب  مجلس  رئاسة  هيئة  اىل  العراقي  املركزي  البنك 

التخاذ الالزم وارسله للجهات املعنية .

مع  هام  اجتماع  عقد  النواب  مجلس  يعتزم   
وزارتي الرتبية والصحة والبيئة للخروج بقرار 
موحد حول عودة دوام الجامعات واملدارس يف 

ظل انتشار فريوس كورونا.
والبيئة  الصحة  لجنة  عقد  خالل  ذلك  جاء 
حسن  الربملان  لرئيس  االول  النائب  برئاسة 
من  عدد  ملناقشة  اجتماعا  الكعبي،   كريم 

امللفات.
للمجلس،  االعالمية  الدائرة  بيان  وبحسب 
خالل  اكد  الكعبي   ان«  منه،  نسخة  تلقينا 
بالجانبني  االهتمام  رضورة  عىل  االجتماع 
استضافة  عىل  والرتكيز  والترشيعي  الرقابي 
للجان  الرقابي  الدور  الخذ  والوكالء  الوزراء 

النيابية«.
اللقاء  الحضور  ناقش  حيث  البيان«  واضاف 
ظل  يف  واملدارس  الجامعات  دوام  موضوع 
التأكيد عىل رضورة  انشار وباء كورونا، وتم 
الصحة  وزارتي  مع  مشرتك  اجتماع  عقد 

والرتبية بغية الخروج بقرار موحد«.
واكد الكعبي عىل« اهمية عقد اجتماع مشرتك 

الصحة  ولجنة  النيابية  الصحة  لجنة  بني 
الوطنية ملناقشة املعوقات وتذليلها  والسالمة 

خاصة يف ظل جائحة كورونا«.
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الفساد يحول مداخل مدينة الحضارات الى مكب للنفايات و االنقاض 

العراق يحظر استيراد منتجات زراعية 

مصرف الرافدين يحدد 
نسبة فائدة قروض 
بناء قطع األراضي

اعلن م�رف الرافدين ان نس�بة فائدة قروض 50 
مليوناً للبناء يف قطعة ارض تصل اىل 5 باملئة .  

وقال املكتب اإلعالمي للمرف يف بيان تلقينا نسخة 
منه، إن »مدة تس�ديد قروض البناء تكون بفرتة 10 
سنوات«، مش�را اىل ان »التقديم عىل القرض يكون 

حسب الرقعة الجغرافية لسكن املقرتض«.  
وحذر مرف الرافدين،  املوظفني ومنتس�بي وزارة 
الداخلية وتش�كيالتها من مكات�ب أهلية وجمعيات 
ورشكات ومكاتب منافذ خاصة، تزعم منحها سلف 
25 مليوناً لقاء ضمانات بطاقة املاسرت كارد.  وقال 
املكت�ب اإلعالمي للم�رف يف بيان، تلقينا نس�خة 
من�ه، ، ان »هناك جهات وأش�خاصاً ومكاتب أهلية 
ورشكات وجمعي�ات تدعي منح الس�لف والقروض 
للموظفني ومنتسبي الداخلية بالتعاون مع املرف 
والتقديم عليها لقاء ضمانات املاس�رت كارد اضافة 
اىل مبال�غ مالي�ة«.    واض�اف ان »ه�ذه الجه�ات 
غ�ر قانوني�ة وغر رشعي�ة وان الوس�يلة الوحيدة 

والقانونية هي مرف الرافدين وفروعه.

 أعل�ن وزي�ر التجارة عالء أحم�د الجبوري، يوم األحد، عن دراس�ة مقرتح 
يقيض بتوزيع »بدل نقدي« عن مفردات البطاقة التموينية.وقال الجبوري 
يف لق�اء ملتفز تابعته وكالة ش�فق ني�وز، إن » التخصيص�ات املالية وراء 
تأخ�ر مفردات التموينية«، موضحا أن »الطحني ضمن مفردات التموينية 
أصب�ح منتج�اً محلياً«.وأض�اف أن »الزي�ت والس�كر منتج�ان محليان ال 
يحتاج�ان لالس�تراد«، الفت�ا إىل أن »الوزارة ت�درس توزيع الب�دل النقدي 
ع�ن مفردات البطاقة التموينية«.وتابع الجبوري »ش�ّكلنا لجنة يف الوزارة 
لتطوي�ر البطاق�ة التموينية«، الفت�ا إىل أن »هناك جملة مقرتحات بش�أن 
البطاقة التموينية«.وأش�ار إىل أن »التموينية ال تتعلق بوزارة التجارة فقط 

وتبدأ من املالية والتخصيصات«.

870 مدرسة بمديرية الرصافة الثانية ضمن منصة نيوتن

إنجاز 200 وحدة سكنية وافتتاح مجسر جديد في نينوى
العراق  يف  السلطات  حظرت 
زراعيا  منتجا   21 استرياد 
وحيوانيا، بسبب وفرتها محليا 
بسلع  السوق  إلغراق  ومنًعا 
مشابهة مستوردة من الخارج.

حكومة  الزراعة  وزارة  وقالت 
حظر  “تم  إنه  الكاظمي، 
الزراعية  املنتجات  استرياد 
اللهانة،  الباذنجان،  الخيار، 
النبق،  الجزر،  القرنبيط، 
الثوم،  الخس،  البطاطا، 
التمور،  الفلفل،  الشجر، 
الشوندر،  الشلغم،  الطماطم، 

العسل، والباقالء الخرضاء”.
حظر  “تم  أنه  وأوضحت 
الحيوانية  املنتجات  استرياد 
والدجاج  املائدة،  بيض  مثل 

املجزور  والدجاج  الحي، 
البحرية  واألسماك  الكامل، 

والنهرية املجمدة واملربدة”.
ويأتي قرار املنع، استنادا إىل ما 
الشؤون  لجنة  قرارات  يف  جاء 
منع  عىل  نصت  االقتصادية، 
باملنع  املشمولة  السلع  دخول 
من  الزراعية  الرزنامة  وفق 
الحدودية  املنافذ  جميع 
بأنواعها كافة بغض النظر عن 

تاريخ نفاذ إجازة االسترياد.
إال  املحاصيل،  تلك  وفرة  ورغم 
أنها تأتي يف وقت يعاني العراق 
انخفاض  من  سنوات،  منذ 
نهري  عرب  املائية  اإليرادات  يف 
أزمة  وفاقم  والفرات؛  دجلة 
كميات  تدني  كذلك  املياه  شح 

األمطار الهاطلة عىل البالد.
املياه  تأمني  يف  العراق  ويعتمد 
واالستهالك  الزراعية  لألغراض 
أسايس،  بشكل  اليومي، 
والفرات  دجلة  نهري  عىل 
تنبع  والتي  وروافدهما، 
وإيران،  تركيا  من  جميعها 
البرصة  مدينة  قرب  وتلتقي 
العرب  شط  لتشكل  )جنوب(، 

الذي يصب يف الخليج العربي.
الجنوبية  املناطق  وتعاني 
البيئي  التلوث  من  العراق  من 
البرصة  محافظة  يف  خصوصا 
الجنوبية،  األهوار  ومناطق 
تصل  التي  املياه  رداءة  نتيجة 
من  كبري  بعدد  تمر  أن  بعد 

املناطق حتى الجنوب.

النيابية، االثنني، بتعويض   طالبت لجنة الرتبية 
كاملة  درجة  ومنحهم  االعدادي  السادس  طلبة 
ولجميع  الخطاء  فيها  حصل  التي  االسئلة  عىل 
املواد.وذكرت اللجنة يف بيان انها تابعت برئاسة 
اعضاء  وعضوية  اليارسي  محسن  قيص  النائب 
االمتحانات  النطالق  االول  اليوم  ومنذ  اللجنة 
الوزارية للصف السادس االعدادي للعام الدرايس 
201٩_2020«.واضافت انه« من خالل الزيارات 
التفقدية للمراكز االمتحانية يف عموم محافظات 
و  االزمة  خلية  مع  املستمر  والتواصل  العراق 
العامة  واملديريات  لالمتحانات  الدائمة  اللجنة 
لجنة  من  شعورا  وذلك  املحافظات  يف  للرتبية 
الرتبية بالتزامها بواجبها التمثييل والرقابي تجاه 
و«لضمان  اللجنة  العراقي«.وتابعت  املواطن 
توفري اجواء امتحانية صحية مناسبة وهذا ماتم 
االمتحانات،  الرتبية الطالق  اشرتاطه عىل وزارة 
وبالرغم من نجاح عملية االمتحانات اال انها لم 
تكتمل ولالسف حيث تم تحديد بعض املؤرشات 
ماحصل  وخصوصا  والسلبية  منها  االيجابية 
سابقا من اخطاء يف وضع اسئلة مادة العربي«.

يف  خطاء  من  اليوم  ماحصل  كذلك  وواصلت« 
مادة  اسئلة  من   A الفرع  االول  السؤال  وضع 

ان  من  بالرغم  و  االحيائي  للسادس  الفيزياء 
الرتبية  أكدت سابقا عىل وزارة  الرتبية قد  لجنة 
برضورة تحري الدقة يف وضع االسئلة واالبتعاد 
ما  ان  ومع  إجابتهم  يف  الطلبة  مايربك  كل  عن 
كافيا  ليس  االمتحانية  املراكز  بعض  به  قامت 
تسببت  قد  الحاصلة  االخطاء  اىل  الطلبة  بتنبيه 
بأرباك الطلبة«.واشارت اللجنة« لذا ندعو وزارة 
كاملة  درجة  ومنحهم  الطلبة  بتعويض  الرتبية 
ولجميع  الخطاء  فيها  حصل  التي  االسئلة  عىل 
ومحاسبة  الخلل  اماكن  عىل  والوقوف  املواد 
القادمة  االيام  يف  القيام  معلنة«  املقرصين«، 
لتقييم  لالمتحانات  الدائمة  اللجنة  باستضافة 

عملية االمتحانات«.

التجارة تدرس توزيع »بدل نقدي« عن الحصة »التموينية« 

مستحقات  رصف  الحبوب  لتجارة  العامة  الرشكة  بارشت 
مسوقي محصول الحنطة يف محافظة بابل. 

وقال مدير عام الرشكة احمد سالم ربيط بترصيح خاص: ان 
املستحقات تمثل الوجبة الثالثة للعام الحايل، مشريا اىل تسلم 
الصكوك التابعة لسايلو الحلة القديم ومركز تسويق املرشوع 
الرافدين  مرصف  اىل  تسليمها  وتم  املدحتية  تسويق  ومركز 
واملزارعني. الفالحني  بني  صكوك  بتوزيع  املبارشة  وستتم 
املرادية  يف  املخزني  واملجمع  الجديدة  الحلة  صومعة  وبشأن 
اوضح انه سيتم  تحويل املبالغ اىل مرصف الرشيد عن طريق 
املقاصة اإللكرتونية ويف حال اشعار الرشكة من قبل املرصف 
الرشكة املرصيف، فستتم  لدى حساب  اعاله وتحويلها  املذكور 
املبارشة برصف الصكوك للفالحني بحسب اولوية التسلسالت.       

كش�ف رئي�س هيئ�ة اس�تثمار الب�رة ع�الء عب�د 
الحسني،عن ترخيص معمل حديد و صلب استثماري 

جديد يف البرة.
وقال عبد الحس�ن يف بيان، انه تم منح رشكة عراقية 
اج�ازة اس�تثمار النش�اء معم�ل حدي�د و صلب عىل 
مس�احة 160 دونم وبكلف�ة تتجاوز 53 مليون دوالر 

يف قضاء الزبر جنوب محافظة البرة. 
وأضاف أن املرشوع سيشيد خالل ثالث سنوات لينتج 
127 طناً سنويا يسهم يف توفر مادة الحديد و الصلب 
التي تحتاجها عمليات االعمار و البناء التي تشهدها 
محافظة البرة.وأوضح س�لمان أن املعمل سيقوم 
برفد السوق بمنتج وطني مهم اضافة اىل توفر اكثر 
من 200 فرصة عمل للش�باب الب�ري مع الحفاظ 
ع�ىل العملة الصعبة، مش�راً اىل ان توفر خط انتاجي 
اوروبي حديث و بمواصفات عاملية يعترب قفزة نوعية 
يف مج�ال التخصص الصناعي يف العراق خصوصا مع 

بداية النهضة الصناعية التي تشهدها البرة.

ترخيص النشاء معمل حديد 
بكلفة تتجاوز الـ53 مليون دوالر

البرلمان يسعى اليجاد حًل بشأن دوام الجامعات والمدارس

صرف  مستحقاتالمالية النيابية ترسل مقترحًا للحكومة بشأن التقاعد
 مسوقي الحنطة في بابل

اضرار شجرة الكاربس

التربية النيابية تطالب بمنح  الطلبة
درجة كاملة علالسئلة التي تضمنت أخطاء
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قام األطباء يف جامعة ميش�يغان األمريكية بفصل ش�قيقتني توأم 
ملتصقتني تبلغان من العمر عاًما واحًدا.

وقال مستشفى األطفال يس.إس. موت، التابع لجامعة ميتشيجان، 
إن س�اربيث وأميلي�ا إيروي�ن كان ل�كل منهم�ا أذرع وأرجل وقلب 
منفص�ل، لكن كبدهم�ا متصل، وأجري�ت العملي�ة الجراحية التي 

استغرقت 11 ساعة لفصلهما بعد حوايل 14 شهرًا من والدتهما.
ووفقا ملوقع »ميديكال« قال الدكتور جورج ميشاليسكا، الذي قاد 
الفريق الجراحي يف مستش�فى جامعة ميتشيجان: » كانت لحظة 
غري عادية عندما تم إجراء ش�ق لفص�ل هؤالء الفتيات من فتاة إىل 

اثنتني«.
وقال�ت ميشاليس�كا »أنا أب لتوأم وأع�رف أن التوائم قريبني جًدا.. 
س�اربيث وأميليا ستشرتكان دائًما يف رابطة فريدة حًقا، وأعتقد أن 

املستقبل سيكون مرشًقا لكليهما.«
علم الوالدان، أليس�ون وفيل إروي�ن، بالتوائم امللتصقة أثناء الحمل 
باملوجات فوق الصوتية يف عام 2019، قبل أربعة أش�هر من الوالدة 

بعملية قيرصية.
ع�رف الوالدان أن الفتيات ق�د ال يبقني عىل قيد الحياة لفرتة كافية 

إلجراء الجراحة، لكنهم أقدموا عىل الجراحة.
ق�ال أليس�ون لصحيف�ة ديرتويت فري ب�رس: »أتذكره�م وضعوا 
الفتيات لفرتة وجيزة عىل صدري كان من الرائع أن أكون قادًرا عىل 

حملهن ورؤيتهن للمرة األوىل«.
تم التخطيط للجراحة يف فرباير، لكن الفتيات أصبن بالتهاب رئوي 
ث�م تبعه أصيبتا بفريوس كورونا وكان ع�ىل الوالدين البقاء خارج 

املستشفى يف سيارتهما أثناء الجراحة.
قال فيل: » أخبار إيجابية للغاية، الناس بحاجة إىل ذلك«.

عملية معقدة لفصل توأمتين 
طرق بسيطة يمكنك من خاللها جعل منزلك مكاًنا صحًيا وخاليا من األمراضملتصقتين من الكبد عمرهما سنة!

قد يعتقد الكثريون أن الجلوس يف 
املنزل لف�رتات طويلة قد يحميك 
م�ن خط�ر االصاب�ة باألم�راض 
والعدوى، ولك�ن ال يعرف الكثري 
أن هن�اك أخطاء كثرية نقع فيها 
وتؤثر عىل صحتن�ا داخل املنزل. 
لذلك يكش�ف موق�ع mirror عن 
بعض الطرق البسيطة ملساعدتك 
عىل تحويل تل�ك الجدران األربعة 

املألوفة إىل مالذ معزز للصحة.
صوت الصمت 

التل�وث الضوضائ�ي ليس مجرد 
مصدر إزعاج ، بل يمكن أن يؤثر 
ع�ىل الصحة أيًضا، حيث أظهرت 
دراس�ة أجرتها منظم�ة الصحة 
العاملي�ة ع�ام 2011 أن التعرض 
لفرتات طويلة للضوضاء الزائدة 
ال يؤدي فقط إىل زيادة مستويات 
 ، الرتكي�ز  وانخف�اض  التوت�ر 
ب�ل يؤدي أيًض�ا إىل زي�ادة خطر 

اإلصابة بأمراض القلب.
اس�تثمر  الص�وت،  ولتخمي�د 
الس�ميكة  الس�تائر  بع�ض  يف 
واملفروشات الناعمة يف األقمشة 
املدب�وغ  الجل�د  مث�ل  الفخم�ة 
والشنيل، واستخدم السجاد عىل 

األرضيات الصلبة.
تنبيه مسببات الحساسية

يمك�ن  املن�ازل  أنظ�ف  حت�ى 
بمس�ببات  مليئ�ة  تك�ون  أن 
الحساس�ية مث�ل الغب�ار ال�ذي 
العط�س  إىل  ي�ؤدي  أن  يمك�ن 
وس�يالن األنف والطفح الجلدي، 
لذلك ينصح بتنظي�ف األرضيات 
واألسطح  الكهربائية  باملكنس�ة 
بانتظام، ألن هذا يقلل من كمية 
الغب�ار يف اله�واء. ق�م بتنظي�ف 
باملكنس�ة  واألقمش�ة  األرسة 
الكهربائي�ة للمس�اعدة يف إزال�ة 

حساس�ية  وجزيئ�ات  الغب�ار 
الحيوانات األليفة.

التنفس بسهولة 
غالًب�ا ما يحت�وي اله�واء داخل 
منازلن�ا ع�ىل ملوث�ات أكثر من 
امل�واد  بفض�ل  وذل�ك  الخ�ارج، 
الكيميائية التي يطلقها كل يشء 
من منتجات التنظيف إىل الطهي، 
تعترب زنابق الس�الم م�ن أفضل 
النبات�ات إلزالة التل�وث الداخيل 
، فه�ي تنقي اله�واء عن طريق 
امتص�اص امللوث�ات م�ن خالل 

األوراق والجذور.
كما ان األلوفريا ينقي الهواء من 
الفورمالديهايد والبنزين - وهي 
م�واد كيميائي�ة توجد ع�ادة يف 
منتجات التنظي�ف املنزلية. وقد 
تعرفت وكالة ناس�ا عىل نباتات 
الثعابني إلزالة الس�موم وإطالق 

األكسجني يف الليل ، مما يساعدك 
ع�ىل التنف�س بس�هولة - لذل�ك 
بالتأكيد واحدة لطاولة الرسير ».

تعزيز اللون
ال تغ�ري األل�وان مظه�ر الغرفة 
تؤث�ر  أن  يمك�ن  ب�ل  فحس�ب، 
عىل الصح�ة أيًضا، حي�ث تقول 
رامالخ�ان،  نريين�ا  الدكت�ورة 
أخصائي�ة عل�م النف�س وخبرية 
النوم«ال ي�درك الكث�ري منا تأثري 
اللون عىل مزاجنا«، حيث وجدت 
دراس�ة أجرته�ا جامع�ة والي�ة 
مينيس�وتا أن اللون األحمر يزيد 
م�ن اس�تجابة الجس�م للتوت�ر، 
األخ�ر  الل�ون  يعم�ل  بينم�ا 

واألبيض عىل تهدئته.
تخلص من الفوىض 

الفوىض ليس�ت قبيحة فحسب، 
أن تجعلن�ا قلق�ني،  ب�ل يمك�ن 

وتقطع النوم بل وتزيد من خطر 
اإلصابة بنزالت الربد واإلنفلونزا، 
يقول نيكوال لويس، مؤلف كتاب 
»يمك�ن   :Mind Over Clutter
أن يك�ون التخل�ص من الفوىض 
عارًم�ا، ل�ذا ح�اول إنش�اء مالذ 
واح�د خ�اٍل م�ن الف�وىض، مثل 

غرفة النوم«.
الروائح املهدئة 

ترتبط حاسة الشم لدينا بجهازنا 
الدم�اغ  يخ�زن  حي�ث  الح�ويف، 
الذكريات ويعالج املشاعر، ولهذا 
الس�بب تجعلن�ا بع�ض الروائح 
نش�عر باله�دوء أو تثري ش�عوًرا 
بالحنني إىل املايض، ولكن يف حني 
أنه�ا يمكن أن تكون رائعة لخلق 
جو ه�ادئ، فإن بع�ض العطور 
املنزلية لها تأثري ضار عىل جودة 

الهواء.

يعد انخفاض مستويات فيتامني 
“ب�ي 12” والحديد من األس�باب 
حي�ث  ال�دم،  لفق�ر  الرئيس�ية 
يصاب الش�خص بذل�ك عندما ال 
يك�ون هناك ما يكف�ي من خاليا 
الدم الحمراء الس�ليمة يف الجسم 

لتوصيل األكسجني إىل األنسجة.
ع�ادة ما تك�ون األع�راض األوىل 
لفق�ر الدم ه�ي فقدان الش�هية 
والتهي�ج  والص�داع  واإلمس�اك 
وصعوب�ة الرتكي�ز. وم�ع ذل�ك، 
هن�اك ع�رض مهم آخ�ر لنقص 
فيتام�ني “بي 12” غالًب�ا ما يتم 

تجاهله.
يعترب فيتامني  “بي 12” رضورًيا 
لكي يعمل الجسم بشكل صحيح 
الوظائ�ف  م�ن  العدي�د  وي�ؤدي 
إنش�اء  ذل�ك  يف  بم�ا  الحيوي�ة، 
الحم�ض الن�ووي وخالي�ا ال�دم 
الحم�راء. وإن�ه رضوري لصحة 
األنسجة العصبية ووظيفة املخ. 
لذلك، غالًبا ما تك�ون أول عالمة 
عىل نقصه هي ألم الوجه، والذي 
يظه�ر، كقاعدة عام�ة، يف جانب 

واحد فقط.
ووفقا لدراس�ة جديدة، فإن هذا 
األل�م يختل�ف من ش�خص آلخر 
لذل�ك م�ن الصعب ج�دا وصفه، 
حيث يمكن أن يك�ون أملا خفيفا 
يف عظ�ام الوجن�ة تح�ت الع�ني 
مب�ارشة، أو أملا ح�اد يف الجبهة، 
ويف بع�ض األحي�ان يت�م انتقال 

األلم من الجبهة إىل األنف.
أما العالمة الثانية لنقص فيتانني 
“ب�ي 12” ه�ي ش�حوب البرشة 
التي تتح�ول يف بعض األحيان إىل 
الل�ون األصفر، حي�ث أن اإلنتاج 
غري ال�كايف لخاليا ال�دم الحمراء 
هو الس�بب الرئي�ي لذلك، وفق 

.”profile“ موقع
وأشار الخرباء إىل أنه من أجل منع 
نقص فيتامني “ب�ي 12″، يجب 
زيادة كمية املنتجات الحيوانية يف 
النظام الغذائ�ي وخاصة اللحوم 
ومنتجات األلب�ان، ويف حال عدم 
الحص�ول ع�ىل أي نتائج، ينصح 
األطب�اء بإج�راء حق�ن فيتامني 

“بي 12«.

دراسة جديدة تحدد 
أول عالمتين لنقص 

فيتامين »بي 12«

أعل�ن األكاديم�ي ألكس�ندر كاراؤلوف، رئيس قس�م 
املناعة الرسيرية والحساس�ية يف جامعة سيتشينوف 
الطبي�ة، أنه قد يمن�ع تلقيح مجموع�ات صغرية من 

»PIDs»الناس ممن يعانون من نقص املناعة األولية
وأكد األكاديم�ي، يف مقابلة مع قن�اة RT التلفزيونية 
وتابعتها »املراقب العراقي« أن »أمراض املناعة الذاتية 
والروماتي�زم والرسطان، لن تمنع من تلقيح املصابني 

بها«.
وردا ع�ىل س�ؤال بش�أن الجم�ع ب�ني اللق�اح املضاد 
لإلنفلونزا واملضاد للفريوس التاجي، أشار إىل رضورة 
التلقيح ض�د اإلنفلونزا اآلن. وق�ال موضحا »ألنه بعد 
أربعة أس�ابيع س�يبدأ التلقيح ضد الف�ريوس التاجي 
بلقاح »Sputnik V«، الذي يتكون من جرعتني تحقنان 
بف�ارق 21 يوم�ا. كما يمك�ن التلقيح ض�د املكورات 

الرئوية اآلن«.وأشار كاراؤلوف، إىل أن النقاش مستمر 
بني العلماء بشأن فرتة فعالية اللقاح املضاد للفريوس 
 ،»Sputnik V« التاجي، مش�ريا إىل أن اللقاح ال�رويس
يسمح بتحديد معايري معقولة للتلقيح املقبل والفئات 

التي ضمن مجموعة الخطر.
وتج�در اإلش�ارة إىل أن حملة التلقي�ح العامة باللقاح 
ال�رويس املضاد للف�ريوس التاجي س�تبدأ بع�د إنتاج 

كمي�ات كافية من�ه والحصول عىل نتائ�ج كافية عن 
اختباره وبعد تسجيله رسميا.

وتج�ري يف روس�يا حالي�ا اختب�ارات أربع�ة لقاحات 
مض�ادة للف�ريوس التاج�ي: لق�اح من ابت�كار مركز 
»فكتور« الرويس، ولقاح معهد تش�وماكوف الرويس، 
 AstraZeneca الصين�ي ولق�اح Sinopharm ولق�اح

الربيطاني.

خبير في المناعة يحدد مجموعة صغيرة قد تعفى من لقاح الفيروس التاجي

وافقت وكالة األدوية األوروبية 
اس�تخدام  ع�ىل   ،)EMA(
ديكس�اميثازون  الس�تريويد 
املتعطش�ني  امل�رىض  لع�الج 
.19-COVID لألكس�جني من

وقال�ت هيئة مراقب�ة األدوية 
التابع�ة لالتح�اد األوروبي يف 
الديكس�اميثازون  إن  بي�ان، 
يمك�ن أن يكون خياًرا عالجًيا 
للم�رىض الذي�ن يحتاجون إىل 
باألكس�جني.وأضافت  ع�الج 
مراجع�ة  ع�ىل  »بن�اًء  أن�ه 
 EMA البيان�ات املتاحة ، تؤيد
يف  الديكساميثازون  استخدام 
البالغني واملراهقني )من س�ن 

12 عاًما ويزن 40 كيلوجراًما 
عىل األقل( الذين يحتاجون إىل 

عالج أكسجني إضايف«.
وأظه�رت دراس�ة بريطاني�ة 

يف تم�وز أن 29٪ م�ن مرىض 
الذي�ن  كورون�ا  ف�ريوس 
يس�تخدمون أجه�زة التنفس 
تلق�وا  والذي�ن  الصناع�ي 

يف  مات�وا  ديكس�اميثازون 
غض�ون 28 يوًم�ا م�ن ب�دء 
العالج ، مقارنة بنس�بة 41 يف 

املائة ممن لم يتلقوه.
تلق�وا  الذي�ن  امل�رىض  يف 
تهوي�ة  ب�دون  األكس�جني 
٪م�ع   23 األرق�ام  كان�ت   ،
 26 و  ديكس�اميثازون 
٪بدون�ه.يف وق�ت س�ابق من 
هذا الش�هر ، شجعت منظمة 
الصح�ة العاملية البل�دان عىل 
م�ن  بمخزون�ات  االحتف�اظ 
مث�ل  الكورتيكوس�تريويدات 
لع�الج  الديكس�اميثازون 

.19-COVID

وكالة األدوية األوروبية تؤيد استخدام الستيرويد لعالج كورونا

روبوتات الدم.. حقن متحركة داخل الشرايين لعالج األمراض

تقرير صادم: الطفل يفقد تركيزه بعد ربع ساعة خالل تلقيه التعليم اإللكتروني

توص�ل العلم�اء إىل جي�ش من 
 4 ذات  املجهري�ة  الروبوت�ات 
عن�د  الس�ري  يمكنه�ا  أرج�ل، 
تحفيزه�ا باللي�زر ع�ن طري�ق 
ويمك�ن  االصطناع�ي  ال�ذكاء 
حقنه�ا يف الجس�م م�ن خ�الل 
إب�ر تح�ت الجلد.وصممت هذه 
امليكروس�كوبية  الروبوت�ات 
م�ن  مجموع�ة  لتلبي�ة 
االس�تخدامات الطبية املحتملة، 
أمريكي�ون  باحث�ون  وذك�ر 
توف�ر  الجدي�دة  الروبوت�ات  أن 
البيئات  استكش�اف  »إمكاني�ة 

البيولوجية«.
وذك�رت ذا إيكونوميك تايمز أن 
م�ن التحدي�ات الرئيس�ية التي 
واجهت العلماء عند تطوير هذه 
الروبوتات هو الجمع بني دوائر 
التحكم واألجزاء املتحركة ضمن 
هذا الهي�كل متناهي الصغر. إذ 
ذك�رت مجلة نيت�رش أن عرض 
الروبوت�ات أق�ل م�ن 0.1 مل�م 
- أي بعرض ش�عرة اإلنس�ان - 

وتعمل بالطاقة بواسطة الخاليا 
الشمسية املوجودة عىل متنها.

وتمك�ن الباحث�ون م�ن تحريك 
األرج�ل املصنوعة م�ن البالتني 
بس�ماكة نانوم�رت واح�د م�ن 
خالل تس�ليط ض�وء الليزر عىل 

هذه الخاليا الشمسية.
يمك�ن  أن�ه  بالذك�ر  والجدي�ر 
له�ذه الروبوت�ات البق�اء ع�ىل 
قي�د الحي�اة يف البيئات ش�ديدة 
درج�ة  وتغ�ريات  الحموض�ة 
الح�رارة ألكثر م�ن 200 درجة 

كلفن، م�ا يع�ادل -73.15 عىل 
مقياس سيلسيوس. 

يف  املش�ارك  الباح�ث  ورصح 
الدراس�ة م�ارك مس�كني، م�ن 
لوكال�ة  بنس�لفانيا،  جامع�ة 
فران�س برس أن أحد االبتكارات 
ه�و  البح�ث  يف  الرئيس�ية 
إمكاني�ة التحك�م يف مش�غالت 
األرج�ل باس�تخدام إلكرتونيات 

السيليكون.
وأض�اف »50 عاماً م�ن تقلص 
إىل  أدت  اإللكرتوني�ات  حج�م 
ابتكار بعض التقنيات الصغرية 
فائقة الدقة: يمكنك بناء أجهزة 
كمبيوت�ر  وأجه�زة  استش�عار 
وذاك�رة يف مس�احات صغ�رية 

جداً«.
وتع�ّد ه�ذه الروبوت�ات نم�اذج 
دم�ج  إمكاني�ة  ُتظه�ر  أولي�ة 
اإللكرتوني�ات مع األج�زاء التي 
التحرك،  الجه�از ع�ىل  تس�اعد 
مضيف�اً أنه�م يتوقع�ون تطور 

هذه التكنولوجيا برسعة.

أك�دت دراس�ة بريطانية حديث�ة أن الطفل 
ال يس�تطيع الرتكيز واملتابع�ة خالل تلقيه 
دروس التعلي�م اإللكرتوني والتعلم عن بعد 

ألكثر من خمس عرشة دقيقة.
وأوضحت الدراس�ة أن الطفل ال يس�توعب 
أكثر من ربع ساعة من الدرس اإللكرتوني، 
مش�رية إىل أن مجمل ال�دروس اإللكرتونية 

اليومية يجب أال تزيد عىل ساعتني.
وحذرت الدراسة من أن تطول مدة الدروس 
اإللكرتوني�ة ألكث�ر من س�اعتني، الفتة إىل 
أنه�ا تختلف كلي�ا عن دوام الي�وم املدريس 
الحض�وري، ويج�ب أن يؤخ�ذ ذل�ك بع�ني 

االعتب�ار.
ولج�أت دول العال�م خ�الل ه�ذا الع�ام اىل 
التعليم االلكرتوني او التعليم عن بعد وذلك 
بس�بب جائحة كورونا للحفاظ عىل صحة 

الطلبة.

حدد تقرير علم�ي مجموعة تمارين خاصة 
باملوظف�ني يتعني عليه�م ممارس�تها أثناء 
العم�ل يف املكاتب بس�بب الجل�وس لفرتات 
طويلة أمام شاش�ات الكمبيوتر حيث تؤدي 
قل�ة الحرك�ة وع�دم ممارس�ة الرياضة إىل 
عواق�ب وخيمة، إذا اس�تمرت ه�ذه الحالة 

لسنوات عديدة.
وأوض�ح الربوفيس�ور إنجو فروب�وزه، من 
الجامع�ة الرياضية األملاني�ة بمدينة كولن، 
أن ه�ذه العواق�ب قد تتضمن الص�داع وآالم 

الظهر واالنزالق الغرويف.
وأض�اف أخصائي العالج الطبيعي ميش�يل 
براي�ش أن القليل من تمارين اللياقة البدنية 
املحددة يس�اعد عىل االس�رتخاء والش�عور 
الجي�د بالجس�م، وينص�ح الخب�ري األملان�ي 
باتباع برنامج ريايض يتضمن ثالثة تمارين 

للرقبة وعضالت الصدر.
وأك�د ميش�يل براي�ش قائ�اًل: »أداء بع�ض 
التماري�ن بص�ورة منتظمة أفض�ل من أداء 
الكث�ري من التماري�ن يف حاالت ن�ادرة وعىل 
ف�رتات متباع�دة، حي�ث يك�ون للتماري�ن 

الرياضية هنا تأثري وقائي.
ويف التمري�ن األول يجل�س املوظف يف وضع 
قائم ع�ىل مقعد املكتب، ثم يس�حب رأس�ه 
بواس�طة اليد اليمنى يف اتجاه الكتف األيمن، 
ويف نف�س الوق�ت يتم س�حب الي�د اليرسى 
وال�ذراع األيرس إىل أس�فل، وعندئذ يتم ش�د 

وإرخ�اء عضالت الرقبة عىل الجانب األيرس، 
وبعد ذلك يتم تكرار التمرين لعضالت الرقبة 
اليمنى.ويتشابه التمرين الثاني مع التمرين 
األول، إال أن املوظ�ف ال يس�حب ال�رأس إىل 
الجانب تماماً، ولكن إىل األمام بعض اليشء، 

وعندئذ يتم شد العضالت الخلفية للرقبة.
ويعمل التمرين الثالث عىل معادلة الوضعية 
غري الصحي�ة أثناء الجلوس عىل املكتب، ويف 
هذا التمرين يقف املوظف يف وضع مستقيم 

ويض�ع س�اعديه ع�ىل إط�ار أح�د األبواب 
بش�كل مس�تٍو عىل ارتف�اع الكتف�ني، وبعد 
ذل�ك يقوم بتحري�ك أحد الس�اقني إىل األمام 
ويحرك الجزء العلوي من الجس�م إىل األمام 
خالل الب�اب، ويف تلك األثن�اء يجب الحفاظ 
عىل ال�رأس يف وضع مس�تقيم، ويتم الثبات 
عىل هذه الوضعية ملدة دقيقة؛ حيث يش�عر 
املوظف بالتمدد يف عض�الت الصدر األمامية 

عىل اليمني واليسار.

تمارين لمواجهة المتاعب الصحية أثناء العمل المكتبي



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

مواقيت ال�صالة

الثالثاء    22  أيلول   2020   العدد  2422  السنة العاشرة

قال رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله وسلم(: »أال أدلكم عىل 
سالح ينجيكم من أعدائكم، ويدّر أرزاقكم؟ قالوا: بىل،
قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن سالح المؤمن الدعاء«
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رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

األلمان يحجمون عن الزواج !

والنخاع  بالكوالجني  الغني  العظم  حساء  يعد 
الشوكي طبقاً شائعاً يف املجالت التي تُعنى باللياقة 

البدنية، وهذا يعود لسبب جوهري.
املغذيات  البسيط يمنح مجموعة من  الطبق  فهذا 
الشائعني  غري  والكولجني  كالجلوتامني  القيمة 
الحيوانات  عظام  أن  كما  األخرى،  األطعمة  يف 
والبوتاسيوم  واملغنسيوم  بالكالسيوم  أيضا  غنية 
بناء  التي تساعد يف  املعادن  والفوسفور ورواسب 
»هيلث  ملوقع  وفقاً  البرشية،  عظامنا  وتعزيز 
الين«، يف حني يعزز مرق العظم أيضا صحة األمعاء 
والجلد  املفاصل  حركة  ويدعم  الهضمي،  والجهاز 
بشكل  النوم  وحتى  واألظافر  واألسنان  والشعر 
األخرى  الصحية  فوائده  تشمل  كذلك،  أفضل. 
بشكل  العضالت  وتعايف  املناعة  نظام  تحسني 
أخرى  مزايا  إىل  كندي  موقع  ويشري  أرسع.كما 
تضاف إىل هذه املنافع الصحية، وهي سهولة طهي 
الحساء  أن  املقبولة، مفيداً  وتكلفته  الطعام  مرق 
املصنوع من غيل عظام الحيوانات يف املتاجر والذي 
يطلق عليه »مرق العظم«، كثرياً ما يفرق عن مرق 

لحساء  كأساس  أمهاتنا  استخدمته  الذي  الطهي 
دجاج املعكرونة عندما كنا نقع طريحي الفراش.
أما جودة املنتج، فيعتمد عىل الئحة املكونات، ذلك 
تريد،  كما  نفسها  تسمية  يمكنها  املنتجات  أن 
»مرق العظم« أو »مرق الدجاج« أو »مرق الطهي« 
أو مجرد كلمة »مرق«، لكن مرق من دون عظام 

فعلية، هو مجرد شوربة ماء منكهة.
التي  املرق  وصفات  من  العديد  هناك  وحالياً، 
الغار  ورق  مثل  أشياء  عىل  كبري  بشكل  تعتمد 
أو خضار  املريمية  أو  والبصل والجزر والكرفس 
وال  الحساء،  اىل  نكهة  إلضافة  ومنكهات  أخرى 
التأكد  سبيل  غذائي.ويف  مكمل  اعتبارها  يجب 
نظرة  إلقاء  ينبغي  الغذائية،  الحقائق  تلك  من 
عىل مكوناتها عند الرشاء. أوال، يجب أن يُذكر يف 
األعىل مكون مثل مفاصل لحم البقر أو دجاجة 
مثل  أشياء  هناك  تكون  أال  وينبغي  مذبوحة، 
الزيوت النباتية أو معطر البصل والجزر والبازيال 
وما اىل ذلك، ألن هذا ال يشري بالرضورة إىل وجود 

خرضاوات حتى.

عندما تعرض راكب األمواج األمريكي دوغ فالرت املولع باملوجات العاتية، 
لحادثة سقوط عىل لوحه قبالة سواحل جزيرة هاواي األمريكية، لم يكن 

يتصور البتة أن هذا اللوح سيسبح آالف الكيلومرتات ليحط يف الفيليبني.
وايمي  خليج  عند  األمواج  ركوب  لوح  فقدانه  عىل  عامني  من  أكثر  وبعد 
باي املجبب لدى محبي هذه الرياضة يف هاوي، وجد دوغ فالرت ضالته عرب 
سارانغاني  جزيرة  حتى  اللوح  املياه  االجتماعي.وقذفت  التواصل  وسائل 
من  كيلومرت  آالف  ثمانية  من  أكثر  بعد  عىل  الفيليبني  جنوب  يف  الواقعة 
األمواج  راكب  برانزويال  جوفاني  هو  الجديد  اللوح  الفيليبني.وصاحب 
األمواج  ابتدائية محلية.وقال راكب  الذي يعمل مدّرسا يف مدرسة  املتدرب 
تطبيق  عرب  برس  فرانس  وكالة  مع  مقابلة  يف  عاما   35 البالغ  األمريكي 
»زوم« للفيديو »عندما رأيت اللوح بالصور، لم أكن أصدق عينّي، كنت أظن 
له  جار  من  اللوح  هذا  برانزويال  اشرتى  أشهر،  بضعة  مزحة«.وقبل  أنها 
يف مقابل ألفي بيزو )41 دوالرا(.وكان صيادون فيليبينيون قد عثروا عىل 
اللوح بحالة مهشمة يطفو عىل الشاطئ يف آب/أغسطس 2018 بعد ستة 
أشهر عىل فقدانه.وبقي اسم املصنّع يف هاواي ليل كارلسون ظاهرا عىل 
اللوح، ما دفع باملدّرس الفيليبيني إىل إجراء عمليات بحث عرب »فيسبوك« 
ثم أرسل صورة عن اللوح إىل املصنّع.وشارك كارلسون صورة لهذه القطعة 

عرب »إنستغرام« واضعا إشارة إىل اسم فالرت يف املنشور.

تعيش  عجوزاً  أن  اليابانية  الصحة  وزارة  عن  صادرة  حسابات  أظهرت 
يف مدينة فوكووكا الجنوبية صارت أكرب معّمرة يف البالد، محطمة الرقم 
القيايس السابق.وأول أمس، السبت، بحسب الوزارة، بلغ عمر تاناكا كاين 
117 سنة و261 يوماً، إذ ولدت يف يناير من العام 1903، وهي أصبحت 

أكرب معّمرة ال يف اليابان وحدها إنما يف العالم كله، بحسب »يورونيوز«.
علماً أن أكرب معّمر ياباني أيضاً ويبلغ من العمر 122 عاماً.

إذ  القيايس،  الرقم  حّطمت  الحالية  املعّمرة  أن  الوزارة  أرقام  وتظهر 
117 سنة و260  التي عاشت  نابي،  تاجيما  واحد من  بيوم  أكرب  صارت 
تحب  إنها  وتقول  للعجزة  دار  يف  كاين  2018.وتعيش  يف  وتوفيت  يوماً 

الشوكوالتة والعصائر.

»أكبر معّمرة في العالم« تحّب 
الشوكوالتة والعصائر

جلود لألزياء من بقايا مياه جوز الهند !

ولق�ي االفتت�اح استحس�ان فئ�ة كبرية من النس�اء، 
اللوات�ي  الش�مال«،  »ع�روس  بمدين�ة  خصوص�ا 
تحمس�ن لزي�ارة املقه�ى واكتش�اف مكانه.ون�زوال 
عند رغب�ة الكثري من النس�اء والفتي�ات واحتياجهن 
إىل م�كان يمنحه�ن االرتي�اح والخصوصي�ة، يف ظ�ل 
هيمنة الرج�ال عىل ج�ل املقاهي املوج�ودة باملدينة، 
ت�م افتتاح »كونس�يريتو كورل�ز« الواق�ع بالبولفار.
رش�يد أكزناي، مال�ك املقهى ال�ذي كان مقيما بلندن 

ملا يقارب الثالثني س�نة، أكد، يف ترصيح لهس�ربيس، 
أن�ه تم انتق�اء ديكور وإكسس�وارات املقهى بطريقة 
تليق بالجن�س اللطي�ف، والذي يحمل الل�ون الوردي 
وديكورات مس�توحاة من بع�ض املقاهي املوجودة يف 
العاصم�ة الربيطاني�ة، باإلضاف�ة إىل مقاعد مختلفة 
األش�كال، وفضاء للموسيقى والرقص.وأشار أكزناي 
إىل أن اله�دف م�ن افتت�اح املقه�ى هو االس�تثمار يف 
بلده املغرب، واملس�اهمة يف إنع�اش االقتصاد، وبحكم 

نقص يف األماكن التي يمكن للم�رأة املغربية ارتيادها 
ب�كل حري�ة قرر تجس�يد الفك�رة ع�ىل أرض الواقع.

وأض�اف صاحب هذا امل�رشوع أن األطب�اق واألكالت 
املقدمة تتميز بالحرفية، وهناك أطباق ألول مرة تقدم 
باملغرب ك�«بويل بريي بريي« والتوابل املس�توردة من 
الهن�د، باإلضافة إىل أكلة »بطاطا أس�اطا« املش�هورة 
يف منطقة الش�مال، و«باس�ماتي راي�س« بالطريقة 
الهندي�ة، ناهي�ك ع�ن األكالت املعروف�ة يف املطاع�م 

املغربية.واس�رتدف أكزناي أنه بحك�م وجود أرس جد 
محافظ�ة باملنطق�ة، فهذا املقهى س�يكون متنفس�ا 
له�ذه الفئ�ة، وفرصة كذل�ك لتنظيم احتف�االت أعياد 

امليالد، أو بعض املناسبات كعيد املرأة، بكل أريحية.
ويف س�ياق متصل، أعربت راني�ا، إحدى الزبونات، أنها 
جد س�عيدة ومرتاحة الفتتاح مقهى خاص بالنساء، 
خصوصا أنه يمكن للنساء والفتيات املتحجبات ارتداء 

ما يشأن هناك لغياب كامريات املراقبة.

لكونه غنيا بالكوالجين والنخاع الشوكي 
حساء العظم طبق يتصدر مجالت اللياقة البدنية 

يف مستودع يف غرب ساو باولو، تنمو الفواكه والخضار عىل رفوف يقع بعضها فوق بعض، 
عمودية  مزرعة  أول  هي  فارمز«(  )»بينك  الزهرية«  اللون.»املزارع  زهري  بضوء  متنّعمة 
التي تضّج بالحياة وتحوي 12 مليون نسمة، حيث تندر األرايض  يف هذه املدينة الربازيلية، 
الزراعية وتستورد املنتجات من بلدان بعيدة. وتتأّلف املزرعة من برجني مساحتهما كمساحة 
شّقة صغرية، األول فيه 8 رفوف والثاني 10.ويستخدم القيّمون عليها تقنية يُستغنى فيها 
للضوء  باعثة  ثنائية  الخاصة ومصابيح  مياهه  يطّهر  رّي  النبات ونظام  لتنمية  الرتبة  عن 
حمراء وزرقاء تعطي معاً اللون الزهري. وإنتاج هذه املزرعة هو أعىل بمئة مرة تقريبا مما 

موازية  مساحة  يف  عليه  ليكون  كان 
واستخدامها  زراعية  أرض  لقطعة 
ما  وفق   ،%  95 بنسبة  أدنى  هو  للمياه 
يف  ساهم  الذي  مايا  جرياردو  يقول 

تأسيس هذا املرشوع.
وقد أطلق مايا، وهو مهندس يف التاسعة 
هذا  زميلني  مع  العمر،  من  والعرشين 
العام  اإلنتاج  وبدأ   2018 املرشوع سنة 

املايض.
ورسعان ما ملع اسم هذه املنشأة بفضل 
منتجاتها املحلية الطازجة التي تتهافت 

عليها املطاعم.
الزراعة  تحّل  أن  احتمال  مايا  ويستبعد 
لكنه  التقليدية.  املزارع  محّل  العمودية 

يعترب أن هذا النهج يشّكل بديالً قيّماً.

مزرعة عمودية في البرازيل تقدم حلواًل مبتكرة

رملي  شاطئ  على  األشخاص  مئات  يتوافد 
في  مانيال  خليج  أبيض اصطناعي، على طول 
الفلبين، وهو مشروع أثار انتقادات من جماعات 

بيئية ونشطاء.
»روكساس  منطقة  في  الحشود  وتجمعت 
بوليفارد« في العاصمة مانيال، حيث تم تغطية 
500 متر من الساحل بـ 500 طن من الدولوميت 
المسحوق، كجزء من مشروع تنظيف وتجميل.

وأثار المشروع، الذي بلغت تكلفته 389 مليار 
من  انتقادات  دوالر(،  ماليين  )ثمانية  بيزو 
من  كان  المال  أن  إلى  أشارت  التي  النشطاء، 
الحكومة  استجابة  لتعزيز  استخدامه  الممكن 
جماعات  وحذرت  »كورونا«.  فيروس  لتفشي 
خطراً  يشكل  الدولوميت،  أن  من  أيضاً،  بيئية 

على الصحة حال استنشاقه.

شاطئ اصطناعي بثمانية 
ماليين دوالر مثير

 للجدل في الفلبين !

خطط  من  الكثري  إلغاء  يف  كورونا  جائحة  تسببت 
إحصاءات  من  حاليا  ذلك  ويتضح  أملانيا.  يف  الزواج 
اإلحصاء  مكتب  أعلن  حيث  الرسمية،  الزواج 
مؤقتة  بيانات  إىل  استنادا  االثنني  اليوم  االتحادي 
عقد  تم  العام  هذا  من  األوىل  الستة  األشهر  يف  أنه 
 29 قدره  برتاجع  أملانيا،  يف  زيجة  و900  ألف   139
العام  من  الفرتة  بنفس  مقارنة  زيجة  ومئتي  ألفا 
وحكومات  االتحادية  الحكومة  السابق.وفرضت 
املايض رشوطا صارمة  الواليات يف منتصف مارس 
مكاتب  من  العديد  إغالق  وتم  العدوى.  انتشار  ملنع 
بعض  وقلصت  مؤقتا،  كامل  نحو  عىل  التسجيل 

املكاتب األخرى خدماتها.
إىل  الجديدة  الزيجات  عدد  ينخفض  لم  ذلك،  ورغم 
أدنى مستوى له، حيث تم إبرام عدد زيجات أقل يف 
ألفا   138 بلغ  والذي   ،2007 عام  من  األول  النصف 
و800 زيجة، وذلك بسبب إرجاء الكثري من األزواج 
يوم  ليوافق  العام  هذا  يف  زيجاتهم  إبرام  خطط 

.2007/7/7
جذابان  تاريخان  هناك  كان  الحايل،  العام  ويف 
استغاللهما  وتم  و2020/2/20(،   2020/2/2(

أيضا عىل نطاق واسع يف إبرام زيجات، ما حال دون 
تراجع أكرب يف عدد الزيجات الجديدة يف النصف األول 
من هذا العام.وبحسب بيانات املكتب، تم إبرام 21 
قدرها  بزيادة  املايض،  فرباير  يف  زيجة  و500  ألفا 
عام  الشهر  بنفس  مقارنة  تقريبا  زيجة   7300

 .2019

افتتاح أول مقهى خاص بالمناسبات النسائية في طنجة !
احتفت 
مدينة طنجة 
المغربية 
مؤخرا 
بافتتاح أول 
مقهى خاص 
بالنساء، أطلق 
عليه اسم 
»كونسيرتو 

طورت رشكة ناشئة مقرها الهند باسم »مصنوع من املاالي« جلداً عضوياً بديالً مصنوعاً من السليلوز البكتريي 
يف  بقايا مياه جوز الهند مناسب لصنع الحقائب واألزياء التي تبدو وكأنها من الجلد الطبيعي.املوجود 

وأمىض كل من املصممة السلوفاكية والباحثة يف املواد زوزانا غومبوسوا ومصمم 
النجاح يف  تحقيق  قبل  امليكانيكي ساسميث سوليالن،  واملهندس  املنتجات 
مرشوعهما خمس سنوات أمضياها يف تجربة ما يزيد عىل 150 تركيبة.

بيئة  يف  وزرعها  الهند  جوز  مياه  بتعقيم  املادة،  البتكار  وقاما 
أسبوعني. وتصبح  لتختمر مدة  ترُتك  أن  جرثومية حاضنة، عىل 
سليلوز  الخارجية  الطبقة  عىل  تتكون  التي  الهالمية  املادة 
غومبوسوا  عليها  أطلق  التي  الخام  املادة  يشكل  جرثومي 

وسوليالن تسمية »ماالي«.
التالية حصد مادة »ماالي« وتنقيتها ومزجها  الخطوة  ويتم يف 
مع املوز، والقنّب أو أوراق شجر الساج لخلق نوع من الصالبة 
خصائص  الطبيعية  األلياف  ملنح  الهواء  يف  تجفيفه  قبل  والقوام 
من  أياً  لدينا  اإلنتاج  عملية  تؤذي  »ال  غومبوسوا:  وتقول  الجلد. 
الحيوانات. وتستهلك مصادر أقل من حيث الطاقة واملياه أثناء مرحلة 

التصنيع، وتستخدم مواد كيميائية غري سامة«.

أطلقت رشطة املرور بمدينة شنتشن الصينية يف أوائل 
الجاري، زيا جديدا للرشطة مزودا بمروحتي  سبتمرب 
تكييف الهواء الصغريتني.وبحسب صحيفة »الشعب« 
يمكنهما  الهواء  تكييف  مروحتي  فإن  الصينية، 
الحفاظ عىل دوران الهواء يف الزي، وهم تعادالن مكيف 
هواء صغريا.وأضافت الصحيفة أن الزي متصل بجهاز 
شحن محمول، ويمكنه العمل يوما كامال بعد شحنه 

مرة واحدة«.

الصين تبتكر »زي شرطة« بمكّيف!

لوح ركوب أمواج يسبح 
من هاواي إلى الفلبين !


