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أموال خليجية »ضخمة« َتصبُّ الزيت 
على »نار الفتنة« في جنوب العراق 

»حيتان« الكاظمي َتحِرُف األنظار عن »حوت« الناصرية

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ارتف�اع وترية أعمال العنف مج�دداً يف محافظة ذي 
قار، ل�م يكن وليد الصدفة، إذ م�ا زالت أعني حّكام 
الخليج ترنو صوب »الحوت«، الذي ُيؤوي يف »بطنه« 
ما يربو عىل 5000 إرهابي سعودي ينتمون لتنظيم 

داعش اإلرهابي.
وتش�هد املحافظ�ة العراقية التي تق�ع يف الخارصة 
الجنوبي�ة للب�اد، تج�دد »الف�وىض« تح�ت ذريعة 
الحراك االحتجاجي، ال�ذي أصبح »مرتعاً« ألجندات 
خارجي�ة ُتنّفذه�ا »أدوات محلي�ة« لن تت�وّرع عن 
»إحراق« ذي قار برّمتها، مقابل املال الخليجي الذي 

بات يتدفق بشكل كبري.
ويف ترصيح صحفي، كش�ف عض�و مجلس النواب 
محم�د البل�داوي، ع�ن وج�ود مخط�ط خليج�ي 
الس�تهداف س�جن الحوت يف النارصية، مش�رياً إىل 
»معلوم�ات مؤك�دة« عن دخ�ول »أم�وال وحواالت 
مالي�ة ضخمة إىل العراق، لغرض تمويل أش�خاص، 
مهمته�م زعزع�ة األمن والدخول ع�ىل خط الحراك 

الشعبي يف محافظة ذي قار”.
املخط�ط  “اله�دف م�ن وراء  أن  البل�داوي  وذك�ر 
الس�عودي-اإلماراتي، إحداث خرق أمني يف س�جن 
الح�وت لتحري�ر ق�ادة داع�ش«،  داعي�اً يف الوق�ت 
ذاته، الحكومة واألجهزة األمنية إىل »تش�ديد الجهد 
االس�تخباري يف ذي قار إلحباط ذل�ك املخطط الذي 

يستهدف أمن الباد واستقرارها”.
وتغص السجون العراقية بآالف السجناء السعوديني 
الذين اعتقلوا جراء انخراطهم يف تنظيمات إرهابية 
وتكفريي�ة، إال أن حكوم�ة باده�م دائم�اً تح�اول 
إط�اق رساحه�م أو ترحيلهم إىل اململكة، مس�تغلة 

بذلك عاقتها مع شخصيات عراقية متنفذة.
وتش�ري إحصائي�ات وردت إىل »املراق�ب العراقي«، 
إىل أن »80 باملئ�ة م�ن اإلرهابيني يف س�جن الحوت، 

يحملون الجنسية السعودية.
ويرى املحلل الس�يايس مؤيد العيل، أن »الس�عودية 
واإلمارات تعمان عىل زعزعة االس�تقرار يف العراق، 

عرب وس�ائل شتى«، الفتاً إىل أن »املال الخليجي لعب 
دوراً كب�رياً يف تغذي�ة الرصاع�ات«.

ويقول العيل ل�«املراق�ب العراقي«، إنه »كان ينبغي 
ع�ىل الحكوم�ات املتعاقب�ة تنفي�ذ أح�كام اإلعدام 
بح�ق اإلرهابي�ني املوجودين يف الس�جون العراقية، 
وذل�ك لقيامهم بتنفي�ذ هجم�ات انتحارية وأخرى 

إرهابية”.
وُيضي�ف: »م�ن غري املس�تبعد أن تعمل الس�عودية 
واإلم�ارات ع�ىل اس�تغال الح�راك االحتجاج�ي يف 
محافظ�ة ذي ق�ار، م�ن أج�ل زعزع�ة االس�تقرار 

وتهريب اإلرهابيني من سجن الحوت«.
ويأت�ي ذلك يف وقت ُيجري رئي�س الوزراء مصطفى 
الكاظمي »ح�ركات اس�تعراضية« يف محافظة ذي 

قار، مس�تغاً بذل�ك جهاز مكافح�ة اإلرهاب، الذي 
يس�عى الكاظمي إىل الزج ب�ه يف »رصاعات ضيقة« 
ق�د تؤدي إىل »فقدان س�معته«، فيم�ا يواصل فريق 
املستشارين الرتويج اإلعامي لوجود حملة مرتقبة 
تستهدف »حيتان الفساد الكبرية« عىل حد زعمهم.

وش�هد العراق عىل مدى السنوات املاضية، هجمات 
ك�ربى نفذتها جماع�ات إرهابية تلق�ت دعما ماليا 
س�عوديا وتدريبا أمريكيا، كان آخرها نشوء تنظيم 
“داع�ش” اإلجرام�ي وس�يطرته عىل م�دن عراقية 
ع�دة، قب�ل أن تتمك�ن الق�وات األمني�ة وفصائ�ل 
املقاومة اإلسامية من اس�تعادة السيطرة عىل تلك 

املدن وتحرير كافة أرايض الباد.
وأه�دت الس�عودية، أكث�ر م�ن 5000 انتح�اري إىل 

العراق، يف سبيل إزهاق أرواح عرشات آالف املدنيني، 
ضمن ح�رب طائفية قادتها مملكة آل س�عود ضد 
ب�اد الرافدي�ن، وعىل الرغم من ذلك إال أنها تس�عى 
“بكل تبّجح” إىل إعادة بناء “عاقات حس�ن جوار” 
متناسية املآيس التي تس�ببت بها خال ال�17 سنة 

املاضية، حسبما يرى مراقبون.
وس�ّخرت الرياض وس�ائل إعامها لرضب العملية 
السياس�ية التي نش�أت يف العراق بعد ع�ام 2003، 
ومحارب�ة العراقي�ني بمختلف انتماءاتهم، الس�يما 
أبناء املكون الشيعي الذين يمثلون األغلبية يف الباد، 
عاوة ع�ىل تجني�د رجال دي�ن متطرف�ني يؤمنون 
بالفك�ر الوهاب�ي إلباحة دماء العراقيني والس�ماح 

بتنفيذ هجمات انتحارية ضدهم.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�دت لجن�ة االم�ن والدفاع النيابي�ة، امس الثاث�اء، ان دع�وة تركيا لرئي�س الوزراء 

مصطفى الكاظمي بزيارتها، تاتي بالتزامن مع استباحتها لارايض العراقية.
وق�ال عض�و اللجنة كاطع الركاب�ي يف ترصيح صحفي تابعته »املراق�ب العراقي«، ان 
“الدعوة التي قدمتها تركيا للكاظمي لزيارتها جاءت متأخرة ال س�يما ان هذه الدعوة 

قدمت يف وقت تستبيح تركيا السيادة العراقية«.
ولف�ت اىل ان »الحكومة ملزمة باتخاذ موقف صارم وش�جاع تجاه تركيا قبل تلبية اي 

دعوة لزيارة انقرة«.
واضاف ان “تركيا لم تقدم اي اعتذار رسمي عن انتهاكها للسيادة العراقية حتى االن”، 

مبينا ان “الحكومة عليها اتخاذ موقف واضح من تركيا اليقاف انتهاكها للسيادة”.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د تحال�ف الفت�ح، امس الثاث�اء، ان 
مص�ري الق�وات االمريكي�ة كان حارضاً 
يف اجتم�اع رئي�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظمي مع رؤس�اء الكتل ليلة االثنني 

املايض.
التحال�ف محم�د كري�م  وق�ال عض�و 
يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي ان »رئي�س ال�وزراء مصطفى 
اجتم�اع  يف  ام�س  ط�رح  الكاظم�ي 
الرئاس�ات ورؤس�اء الكت�ل السياس�ية 
مجم�ل األوض�اع التي يم�ر ب�ه البلد”، 

مبين�ا أن »الكاظم�ي طال�ب املجتمعني 
باملزيد من الدعم لغرض التقدم بتحقيق 

برنامجه الحكومي« .
وأض�اف ان “موضوع التواجد األمريكي 
والق�وات األجنبي�ة كان ح�ارضا ضمن 
النقاشات التي جرت مساء امس اال انه 

لم يكن نقاش موسع وانما كام عام”.
يش�ار اىل ان مجل�س الن�واب كان ق�د 
صوت مطلع الس�نة الجاري�ة عىل قرار 
اخراج الق�وات االجنبية من العراق، بعد 
الجريمة التي ارتكبها الطريان االمريكي 

باغتيال قادة النرص.

الدفاع البرلمانية: دعوة الكاظمي لزيارة 
تركيا تزامنت مع استباحة اراضينا

النزاهة النيابية: أوامر مكافحة الفساد يجب أن تكون حقيقية

الفتح: مصير القوات االمريكية كان 
حاضرًا بإجتماع الكتل مع الكاظمي
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مصر تستعد لمواجهة أعنف فيضان
 في تأريخها

مفارقات في مسيرة التطبيع العربي 
مع الكيان الصهيوني
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في هذا العدد

لمراقب العراقي/مشتاق الحسناوي...
يواج�ه الع�راق عدداً م�ن األزمات السياس�ية 
واألمني�ة باإلضاف�ة إىل األزم�ة الصحي�ة التي 
أثرت سلباً عىل االقتصاد، فاالنخفاض الشديد 
يف أس�عار النف�ط وتراج�ع عوائد الع�راق دق 
ج�رس اإلن�ذار ليض�ع البل�د عىل ش�فا كارثة 

اقتصادية.
وقد نوه مختصون بالش�أن االقتصادي خال 
الس�نوات املاضية من خط�ورة بقاء االقتصاد 
العراق�ي )ريعياً( من خال اعتماده عىل عوائد 
النف�ط الخام، ال�ذي جعل من الع�راق يعاني، 
فوزراء النف�ط الذين جاءوا ع�رب املحاصصة، 
اليهتمون بتطوير الصناع�ة النفطية , بل هم 

عاكف�ون عىل كيفي�ة إغراق الب�اد بصفقات 
مش�بوهة أدت إىل ره�ن النف�ط العراقي، وما 
زال�وا يراهن�ون عىل ذلك من خال االس�تمرار 
بعق�د صفق�ات جدي�د لج�والت الرتاخي�ص 
النفطي�ة دون االهتمام بإيجاد الطرق العلمية 

إلخراج العراق من أزمته املالية.
لجن�ة النفط والطاق�ة النيابية ق�درت املبالغ 
التي يس�تورد العراق من خالها وقودا، بنحو 
3 تريليون�ات دين�ار س�نوًيا، أي مايعادل 2.8 
مليار دوالر،ولم تقم وزارة النفط ببناء مصاف 
كب�رية رغ�م وعودها منذ س�نوات , وبش�كل 
متعم�د إلبق�اء العراق مس�توردا للمش�تقات 
النفطية , وقد ش�اركت االنتق�ادات هذه لجنة 

االقتصاد واالس�تثمار النيابية،الت�ي أكدت أن 
العراق يس�تورد الوقود من الخ�ارج يف الوقت 
ال�ذي يبي�ع فيه النفط بس�عر منخف�ض , ما 

جعل البلد يف دوامة األزمات.
مختصون أكدوا أن السياسة النفطية يف العراق 
ترتكز عىل عمليات االستخراج والتصدير دون 
االهتم�ام بعمليات تكرير النفط واالس�تفادة 
من املش�تقات النفطية يف تسيري عجلة الحياة 
اليومي�ة يف الب�اد وه�ي املس�ؤولة عن ضعف 
تمويل موازن�ات العراق ,وأغل�ب املصايف التي 
تعاق�دت عليها الحكوم�ات العراقية يف كرباء 

وميسان واملثنى وواسط لم تعمل إىل اآلن .

المراقب العراقي/ احمد محمد...تفاصيل اوسع صفحة 3
بع�د الصم�ت املري�ب واملفاجئ من قب�ل الكتل 
قائم�ة  إزاء  الن�واب  مجل�س  يف  السياس�ية 
الدرجات الخاصة التي أعلن عنها رئيس الوزراء 
مصطف�ى الكاظمي يف األس�بوع املايض، عقب 
بياناتها املستنكرة واملتربئة منها، يكشف نواب 
يف الربمل�ان عن قائم�ة جديدة مكملة للس�ابقة 
تحتوي عىل أسماء »وكاء« ومديرين عموميني، 
من بينهم نواب خال الدورات النيابية السابقة 
وجميعه�م قريب�ون م�ن األح�زاب السياس�ية 

وباتفاق مع الكاظمي.
ويؤك�د النواب أن ما أس�موه بال�� »مرسحية« 
الت�ي عرضت غضب الكت�ل املزعوم من القائمة 

الس�ابقة س�يتم تمثيلها وتطبيقه�ا من جديد 
بعد القائمة التي س�تصدر قريبا والتي س�تضم 
ش�خصيات مجرب�ة ومتلكئ�ة يف عملها س�واء 
يف ال�وزارات أو يف مجل�س الن�واب أو الدرج�ات 

الخاصة التي تسلموها يف الفرتة املاضية.  
وأصدر الكاظمي خال األس�بوع املايض قائمة 
بمرش�حي عدد من الدرجات الخاصة والهيئات 
املس�تقلة وكذل�ك وكاء يف ع�دد من ال�وزارات، 
حيث احتوت عىل أس�ماء لش�خصيات سبق لها 
أن تب�وأت مناص�ب يف الدولة وس�جلت إخفاقا 
فيه�ا إضاف�ة إىل احتوائها عىل ع�دد من النواب 
يف الربمل�ان وكذلك مستش�ارون يف مكتب رئيس 
ال�وزراء. وأث�ارت تل�ك القائم�ة غضبا ش�عبيا 

واستياء لدى األوساط السياسية بسبب إخضاع 
تلك املناصب للمحاصصة وتوزيعها بني األحزاب 
السياس�ية وبعيدا عن عاميل الكفاءة والنزاهة، 
فيما هددت كتل سياسية الكاظمي باالستجواب 
أو االستضافة يف الربملان لعدم تغيري تلك القائمة 
وإخ�راج تلك املناصب املش�مولة به�ا من دائرة 
املحاصص�ة، إال أن الكاظم�ي دافع عن قائمته، 
قائا إن املرش�حني هم من رحم الدوائر املعينني 
به�ا، إضاف�ة إىل خض�وع القائم�ة إىل الت�درج 
اإلداري كما أن عملية التعيني جاءت عىل خلفية 
انقضاء املدة القانونية للمس�ؤولني الس�ابقني 

لتلك املؤسسات الحكومية التي طالها التغيري.

تفاصيل اوسع صفحة 2

العراق يستورد »المشتقات« النفطية 
بماليين الدوالرات ومصافيه لم تَر النور

محاصصة »الظل« بين الكاظمي والكتل 
»تنتج« قائمة جديدة من المناصب

المراقب العراقي/بغداد...
أكد عض�و لجنة االم�ن والدفاع 
الخال�ق  عب�د  النائ�ب  النيابي�ة 
الع�زاوي، امس الثاثاء، ان %50 
م�ن هجم�ات داع�ش االجرامي 
يف دي�اىل مصدرها م�ن محافظة 

صاح الدين.

وقال العزاوي يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« ان 
»مناطق واسعة تصل اىل عرشات 
االف م�ن الدونمات ضمن حدود 
صاح الدي�ن وقريبة من حاوي 
العظيم ضمن حدود دياىل خالية 
م�ن اي وج�ود امني م�ا جعلها 
مناط�ق رخ�وة امني�ا ونقط�ة 

نشاط لفلول داعش االجرامي«.
واضاف، ان »تكرار تسلل داعش 
الدي�ن  ص�اح  م�ن  االجرام�ي 
صوب دياىل يق�ف وراء 50% من 
الهجمات االجرامية التي ترضب 
مناط�ق عدة يف املحافظة س�واء 
العظيم او بقية املناطق«، مؤكدا 
ان »اغ�اق ممرات التس�لل امر 

بال�غ االهمية وخط�وة يف اتجاه 
تعزيز امن دياىل«.

واش�ار العزاوي اىل انه »تم اباغ 
اغ�اق  باهمي�ة  الدف�اع  وزارة 
ممرات التس�لل وخطورة بقائها 
دون حس�م، باالضافة اىل اهمية 
ح�دود  ضم�ن  االرايض  مس�ك 

صاح الدين .

المراقب العراقي/بغداد...
دع�ت لجنة النزاه�ة النيابية، امس 
الثاث�اء اىل ان تكون أوامر مكافحة 
الفس�اد حقيقي�ة، مبين�ة انه�ا اذا 
اقت�رصت ع�ىل االس�تقدام واوامر 

القبض فهي غري حقيقية.
وقال عضو اللجن�ة صباح طلوبي، 
تابعت�ه  صحف�ي  ترصي�ح  يف 

إن »العراقيني  العراق�ي«  »املراق�ب 
ال يعرتض�ون عىل االوامر الحقيقية 
إن  الفس�اد،  ل�رضب  واملنصف�ة 
كانت ليس�ت أهدافاً أخرى لتضليل 

الشعب«.
وب�ني، أن »مكافحة الفس�اد تكون 
بالحسم ال باالستقدام واالعتقاالت 
أن  إىل  مش�رياً  القب�ض«،  وأوام�ر 

»االس�تقدام قد يحصل ألش�خاص 
ليس�وا طرفاً يف القضي�ة، ولم تثبت 

األدلة عليهم«.
وأش�ار إىل أن »مناصب كردس�تان 
يف الحكوم�ة العراقي�ة تأتي ضمن 
محاصصة سابقة، أما داخل االقليم 
ال يوج�د أي أم�ر يؤه�ل ألن تكون 
مكافحة الفس�اد شاملة يف اإلقليم، 

أو يك�ون لرئي�س ال�وزراء دور يف 
مكافحة الفساد داخل اإلقليم«.

وتس�اءل الطلوب�ي : »ه�ل يمك�ن 
أن يتدخ�ل رئي�س ال�وزراء بقضية 
س�توصله  أم  اإلقلي�م،  يف  الفس�اد 
إىل مرحل�ة إقالت�ه، وخلق مش�كلة 
جدي�دة، م�ع معرفتن�ا أن عاقت�ه 

باإلقليم جيدة«.

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت

بغداد
الوفاةالشفاءاالصابات

البصرة
الوفاةالشفاءاالصابات

كركوك
الوفاةالشفاءاالصابات

ديالى
الوفاةالشفاءاالصابات

اربيل
الوفاةالشفاءاالصابات

النجف االشرف 
الوفاةالشفاءاالصابات

سليمانية
الوفاةالشفاءاالصابات

االنبار
الوفاةالشفاءاالصابات
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نائب: 50 % من الهجمات على ديالى مصدرها صالح الدين

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

الحسين »ع«
ملحمة االنتصار األلهي
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
بع�د الصمت املري�ب واملفاجئ من قبل 
الكتل السياس�ية يف مجلس النواب إزاء 
قائم�ة الدرج�ات الخاص�ة الت�ي أعلن 
عنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
يف األس�بوع امل�ايض، عق�ب بياناته�ا 
يكش�ف  منه�ا،  واملتربئ�ة  املس�تنكرة 
ن�واب يف الربمل�ان ع�ن قائم�ة جدي�دة 
مكمل�ة للس�ابقة تحتوي عىل أس�ماء 
»وكالء« ومديرين عموميني، من بينهم 
ن�واب خالل الدورات النيابية الس�ابقة 
األح�زاب  م�ن  قريب�ون  وجميعه�م 

السياسية وباتفاق مع الكاظمي.
بال��  أس�موه  م�ا  أن  الن�واب  ويؤك�د 
»مرسحية« الت�ي عرضت غضب الكتل 
املزعوم م�ن القائمة الس�ابقة س�يتم 
تمثيله�ا وتطبيقه�ا م�ن جدي�د بع�د 
القائم�ة الت�ي س�تصدر قريب�ا والتي 
ستضم ش�خصيات مجربة ومتلكئة يف 
عملها س�واء يف ال�وزارات أو يف مجلس 
الت�ي  الخاص�ة  الدرج�ات  أو  الن�واب 

تسلموها يف الفرتة املاضية.  
وأصدر الكاظمي خالل األسبوع املايض 
قائم�ة بمرش�حي ع�دد م�ن الدرجات 
الخاص�ة والهيئ�ات املس�تقلة وكذل�ك 
حي�ث  ال�وزارات،  م�ن  ع�دد  يف  وكالء 
احتوت عىل أس�ماء لش�خصيات سبق 
لها أن تبوأت مناصب يف الدولة وسجلت 
إخفاق�ا فيها إضاف�ة إىل احتوائها عىل 
ع�دد م�ن الن�واب يف الربمل�ان وكذل�ك 

مستشارون يف مكتب رئيس الوزراء.
وأث�ارت تل�ك القائم�ة غضب�ا ش�عبيا 
السياس�ية  األوس�اط  ل�دى  واس�تياء 
املناص�ب  تل�ك  إخض�اع  بس�بب 
للمحاصص�ة وتوزيعه�ا ب�ني األحزاب 
السياس�ية وبعيدا عن عام�ي الكفاءة 
والنزاه�ة، فيم�ا هددت كتل سياس�ية 
الكاظمي باالس�تجواب أو االستضافة 
يف الربمل�ان لع�دم تغي�ر تل�ك القائم�ة 
وإخراج تلك املناصب املشمولة بها من 
دائرة املحاصصة، إال أن الكاظمي دافع 
عن قائمته، قائال إن املرش�حني هم من 

رح�م الدوائ�ر املعينني به�ا، إضافة إىل 
خضوع القائمة إىل التدرج اإلداري كما 
أن عملي�ة التعي�ني جاءت ع�ىل خلفية 
للمس�ؤولني  القانونية  امل�دة  انقض�اء 
الس�ابقني لتلك املؤسس�ات الحكومية 

التي طالها التغير.
ومن تل�ك املؤسس�ات البن�ك املركزي، 
هيئ�ة النزاه�ة، أمان�ة بغ�داد، وكال�ة 
األوراق  س�وق  الوطني�ة،  املخاب�رات 
املالي�ة، هيئة الح�ج والعم�رة، الهيئة 

الوطنية لالستثمار ووزارة الهجرة.
وبالفعل جرت مبارشة أولئك املسؤولني  

دون أن يحرك الربملان ساكنا، فرسعان 
ماتخافتت األصوات التي هددت بإقالة 
الربمل�ان  يف  الكاظم�ي  اس�تجواب  أو 
مالم يس�حب قائمته، وه�ذا ما وصفه 
مراقبون للمش�هد املحي ب�أن ذلك هو 
تأكي�د بأن القائمة هي اتفاق س�يايس 

وحتى ردة الفعل كانت متفقا عليها.
وبالحدي�ث ع�ن هذا املل�ف، أكد مصدر 
نيابي، أن »املحاصصة مازالت تنهش يف 
مقدرات البل�د، وبالتايل جميع املناصب 
الحكومية والدرج�ات الخاصة تخضع 
للتقس�يمات بني األح�زاب عىل وفق ما 

تملكه كل كتلة سياسية لعدد نوابها يف 
الربملان«.

وقال املصدر، الذي فضل عدم الكش�ف 
ع�ن اس�مه، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب 
السياس�ية  »االح�زاب  إن  العراق�ي« 
ورئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي 
بالترصيح�ات  حرب�ا  يمارس�ون 
والسجاالت اإلعالمية والتغريدات، وهذا 
َم بردة الفعل التي اُثرت حول  األمر تحكَّ

قائمة الدرجات الخاصة األخرة«.
املقبل�ة  »األي�ام  أن  املص�در،  ولف�ت 
ستش�هد إط�الق قائم�ة جدي�دة م�ن 

ال�وزارات  الخاص�ة ووكالء  الدرج�ات 
وذل�ك باالتف�اق بني الكاظم�ي والكتل 
السياس�ية«، مرجح�ا »تكرار مش�هد 
االس�تنكار والتربئ�ة ع�ن القائمة من 
جديد«.وتس�اءل، »أي�ن أص�وات الكتل 
رؤوس�نا  صدع�ت  الت�ي  السياس�ية 
برفض القائم�ة األخرة، خصوصا مع 
مبارشتهم يف املناصب بشكل رسمي«.

وانتق�د أن »الكاظم�ي متف�ق للغاي�ة 
م�ع الكت�ل السياس�ية لكن�ه غالبا ما 
يدع�ي أنه ال يس�ر وف�ق إرادات الكتل 

السياسية«.

على موعد جديد مع مسرحية »االستنكار« و »التبرئة« 
باتفـــاق »ســري« بيـن الكــاظمي واألحــزاب.. 
ترجيحات بطرح قائمة ثانية من الدرجات الخاصة 

أعل�ن اتح�اد الصناع�ات العراق�ي يف املثنى، امس 
الثالث�اء عن إقامة أكثر م�ن 400 مرشوع صناعي 
مختل�ف خالل الس�نوات األخ�رة، فيما اش�ار إىل 
أن أغل�ب تل�ك املش�اريع اعتم�دت ع�ىل القروض 
الصناعية التي تمنحها مصارف أهلية بعد موافقة 

البنك املركزي.
وق�ال رئي�س اإلتحاد فال�ح الهتيم�ي، يف ترصيح 
لراديو »املربد« وتابعت�ه »املراقب العراقي« 
إن »الواقع الصناعي يف املحافظة ش�هد 
تطورا خالل السنوات الثالثة املاضية، 
مبينا ان تلك املشاريع التي تخضع 
اس�همت  النوعي�ة  للس�يطرة 
األي�ادي  م�ن  اآلالف  بتش�غيل 
العاملة فضال عن مس�اهمتها 
بتطوي�ر الواق�ع االقتصادي يف 

املحافظة«.
االتح�اد  »دور  ان  وأض�اف 
يتضمن من�ح الرخصة الصناعية 
وتس�هيل عملي�ة اإلق�رتاض فضال ع�ن مراقبة 

التزام املشاريع بتشغيل أبناء املحافظة«.

إذاعيترصيح

المثىن تكشف عن إنشاء 
أكرث من 400 مشروع خالل 

السنوات الثالث األخرية

تغريدة

االعالمي الدكتور عالء مصطفى

   ما يش���اع حول وج���ود ترتيبات 
ومجل���س  الحكوم���ة  بي���ن  م���ا 
رم���وز  عل���ى  للقب���ض  القض���اء 
أماكن  في  واحتجازهم  الفس���اد 
5نج���وم ومن ثم مس���اومتهم 
الرج���اع االموال مقاب���ل تخفيف 
العقوبات،ه���ي مح���ض خيال..
فمن ذا ال���ذي يتجرأ على زعماء 
كتل وقادة احزاب بيدهم مفاتيح 
الس���عودية  البرلمان؟!الصيغ���ة 
محال تطبيقها وتشترط سلطان 

أوحد!

املراقب العراقي/ دياىل...
اتهم النائب عن محافظة دياىل، احمد الجبوري، 
ام�س الثالثاء مس�ؤويل املحافظة برصف اموال 
صندوق اعمار املناطق املحررة يف اطار التنافس 
الس�يايس من خالل تس�خرها اىل املناطق التي 

يسكنوها.
وق�ال الجب�وري، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »صندوق االعمار يعترب متنفس�ا 
مهم�ا للمدن املح�ررة يف محافظة دي�اىل وبقية 
املحافظ�ات كون�ه يؤس�س لتموي�ل مش�اريع 

اعم�ار ه�ذه املناط�ق، الت�ي تعرض�ت للتدمر 
الهائ�ل بس�بب االعمال اإلرهابي�ة، خصوصا يف 

مجال الخدمات االساسية«.
واض�اف أن »مش�كلة اموال الصن�دوق يف دياىل 
ب�أن 60% ال تذه�ب ألعمار املناط�ق املحررة بل 

اىل مناط�ق املس�ؤولني من أج�ل تحقيق غايات 
سياس�ية«، مش�را إىل أن »ملف اعمار املناطق 
املت�ررة واملدمرة من اإلرهاب يجب ان يحظى 
الحكوم�ة  قب�ل  م������ن  مب�ارش  باهتم�ام 

املركزية«.

نائب: 60 % من اموال المناطق المحررة تخصص لمناطق المسؤولين

املراقب العراقي/ بابل...
ام�س  باب�ل،  رشط�ة  قي�ادة  أعلن�ت 
الثالث�اء، عن تنفي�ذ عملية إس�تباقية 
شمايل املحافظة بارٔشاف قائد الرشطة 
ُقَبْي�ل إنطالق خطة الزي�ارة االربعينية 
املرتقب�ة، فيم�ا أش�ارت اىل انها تجري 
ضمن اس�رتاتيجية اعتمدته�ا القيادة 
لفرض القانون وتعزيز استقرار االمن 

باملحافظة.

وقالت القي�ادة، يف بيان تلقت »املراقب 
العراقي« نس�خة من�ه إنه »بن�اًء عىل 
عثم�ان  الداخلي�ة  وزي�ر  توجيه�ات 
الغانمي، رشعت قوة مش�رتكة معززة 
بمف�ارز مكافحة املتفج�رات وعنارص 
االٔجه�زة املعلوماتي�ة ب�ارٔشاف مبارش 
من قب�ل قأيد الرشطة الل�واء املهندس 
ع�ي ه�الل الش�مري  بتنفي�ذ عملي�ة 
امنية اس�تباقية يف ناحية االس�كندرية 

وتضمن�ت عمليات تحٍر ومطاردة لعدد 
من املطلوبني واملش�تبه به�م وتفتيش 
واالٔرايض  والهي�اكل  املرتوك�ة  ال�دور 
الزراعية ضمن مناطق الواجب ش�مايل 

املحافظة.
وفيما أوضح�ت ان »العملية أس�فرت 
بالعث�ور عىل ك�دس لالٔعت�دة بمحيط 
مقربة الناحية والقاء القبض عىل عدد 
من املطلوبني بمواد قانونية مختلفة«.

املراقب العراقي/ نينوى...
أعلنت هيئة الحشد الشعبي، امس الثالثاء، مواصلة مدفعية الحشد 
الش�عبي لليوم الثاني عىل التوايل دك أوكار داعش يف جزيرة كنعوص 

جنوب املوصل.
وقال بيان إلعالم الحش�د الش�عبي تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
منه، إن »مدفعية الحشد الشعبي تواصل لليوم الثاني عىل التوايل دك 

أوكار داعش يف جزيرة كنعوص جنوب املوصل«.
وأضاف البيان، أن »القصف يأتي تمهيدا القتحام الجزيرة وتطهرها 

من عنارص داعش املختبئة فيها«.

عميلة أمنية استباقية يف بابل قبيل خطة »األربعينية« مدفعية الحشد الشعيب تدك 
اوكار داعش جنوب الموصل

وراء كل موزان سَعْيَدة .. 
يف س�بعينيات الق�رن املايض أقامت إح�دى الرشكات 
الكوري�ة الكب�رة العاملة يف مجال الطرق والجس�ور 
واألنفاق رحلة لعمالها وموظفيها عىل ضفاف بحرة 
كبرة مش�هورة يف كوريا بكثرة التماس�يح فيها التي 
تبدو واضحة للعيان وهي تس�بح يف ش�واطئها وبني 
أمواجها ، صاحب الرشكة قرر أن يقيم  مس�ابقة بني 
منتس�بيها من باب التسلية والرتفيه وبما أن البحرة 
مليئة بالتماس�يح فقد كانت املسابقة هي أن كل من 
يعرب البحرة س�ابًحا بسالم إىل الضفة األخرى يحصل 
عىل مليون دوالر مكافأة لش�جاعته وإذا لم يس�تطع 
الوص�ول بس�الم والتهم���ته التماس�يح فإن ورثته 
الذي�ن يرثونه يحصل�ون عىل مليون ونص�ف املليون 

دوالر. 
وق�ف صاحب الرشك�ة عىل منص�ة ُنصب�ت له فوق 
جرسعىل ش�اطئ البح�رة وتجمع منتس�بو الرشكة 
م�ن حوله فأعل�ن عن بدء الرتش�يح لالش�رتاك بهذه 

املسابقة املثرة واملغرية يف جائزتها املالية . 
صم�ت الجميع ولم يرش�ح أي م�ن الحارضين فكرر 
صاح�ب الرشكة النداء أكثر م�ن مرة لكن الحارضين 

رؤوس�هم  ع�ىل  وكأن  س�كتوا 
الطر ولم يفكر أحد من العمال 
يف القفز إىل البحرة. وبينما كان 
ج�و الصمت طاغي�ا عىل املكان 
والزمان وصاحب الرشكة ينادي 
هي�ا أعزائي من يقف�ز ليحصل 
ع�ىل امللي�ون دوالر ويثب�ت أنه 
أش�جع واحد فينا وفجأة شاهد 
املوظف�ون أحدهم وه�و يقفز 

من فوق الجرس إىل وس�ط البحرة 
فتوجه�ت نحوه التماس�يح فاتح�ة أفواهها مكرشة 
أنيابها وهو يجتهد س�ابًحا الهًثا والتماسيح تالحقه 
حت�ى عرب البح�رة س�املًا فصفق ل�ه الجمي�ع وهم 

مذهولون متعجبون مما حصل وكيف حصل .
اس�تلم الرجل الفقر جائزته وأصب�ح مليونرا حيث 
اش�رتك بأس�هم يف مش�اريع الرشك�ة وص�ار أعظم 
ش�خصية يف عائلته وقريته منذ تلك اللحظة والجميع 

يتحدث عنه بإعجاب وإكبار واحرتام .
 املصادف�ة الغريب�ة والعجيب�ة والطريف�ة أن الرجل 
التقت به إحدى القنوات التلفزيونية فس�ألته املذيعة 
عن ش�عوره وما يتمنى يف حيات�ه فتفاجأ الجميع به 
وه�و يرد عليها أن�ه فقط يتمنى ويحل�م ويدعو الله 
أن يع�رف من هو ال�ذي دفعه من الخلف ليس�قط يف 

البحرة . 
وبعد البحث والتنقيب والتمحيص والتش�خيص تبنينّ 
أن زوجته هي التي قام�ت بدفعه من فوق الجرس إىل 
البح�رة . ومنذ ذلك الي�وم ظهرت املقولة املش�هورة 

»وراء كل رجل عظيم امرأة«.

إصبع عىل الجرح .. 

ين
ألم

ط ا
شري

ال

اتفاق شيعي على إجراء االنتخابات المبكرة في موعدها

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد ائتالف ائتالف دولة القانون امس 
الثالثاء، أن جميع القوى السياس�ية 
الش�يعية تؤي�د اج�راء االنتخاب�ات 
املبك�رة يف موعده�ا، داعي�ا رئي�س 
ال�وزراء  مصطفى الكاظمي اىل عدم 

املماطلة.
وقال عض�و االئتالف س�عد املطلبي، 

يف ترصي�ح تابعته »املراقب العراقي« 
السياس�ية  الق�وى  »جمي�ع  إن 
الش�يعية وه�ي س�ائرون والحكمة 
ودولة القان�ون والفت�ح تؤيد اجراء 
االنتخاب�ات املبك�رة وهي مس�تعدة 
لها«.واض�اف أن »خط�اب املرجعية 
العلي�ا بش�ان االنتخاب�ات خارط�ة 
طري�ق سياس�ية ال يمك�ن التغاف�ل 

عنه�ا او التقاعس ع�ن تنفيذها الي 
سببا كان«.

رئي�س  »ع�ىل  أن  املطلب�ي،  وتاب�ع 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي ع�دم 
املماطل�ة والعمل بش�كل اكثر جدية 
بش�ان انج�اح االنتخاب�ات املبك�رة 
وترتي�ب اوض�اع الب�الد قبي�ل اجراء 

التصويت«.

املراقب العراقي/ بغداد...
كشفت لجنة مراقبة تنفيذ الربنامج الحكومي 
والتخطيط االس�رتاتيجي، ام�س الثالثاء، عن 
نيته�ا اس�تضافة ثالث�ة وزراء م�ن حكوم�ة 

الكاظمي خالل األيام املقبلة.
وق�ال املكت�ب اإلعالمي لرئي�س اللجنة، حازم 
الخال�دي، يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة منه، إن »لجنة مراقبة تنفيذ الربنامج 
الحكومي والتخطيط االسرتاتيجي، تستضيف 
وزراء الصحة والتخطي�ط واملالية خالل االيام 

القليلة املقبلة«.
وأوضح البي�ان، أن »اإلس�تضافة تأتي لبحث 
الواق�ع االقتصادي واثار جائح�ة كورونا عىل 
العراق بعد انخفاض اسعار النفط , فضال عن 
ايج�اد الخط�ط البديلة لتعظيم م�وارد الدولة 
غر النفطية«، الفتاً إىل ان »اإلس�تضافة االوىل 
س�تكون لوزير الصحة والبيئة حسن التميمي 

غداً االربعاء«.
وطال�ب، االعضاء ب�«تقدي�م اولويات االعمال 
تنفي�ذ  الحكوم�ة  مراقب�ة  بلجن�ة  املنوط�ة 
الربنام�ج الحكومي والتخطيط االس�رتاتيجي 
ملتابعة عمل كل وزارة ومؤسسة حكومية من 

خالل استضافة الوزراء واملسؤولني الكبار«.

لجنة مراقبة تنفيذ 
البرنامج الحكومي بصدد 

استضافة 3 وزراء
املراقب العراقي/ بغداد...

لوح�ت وزارة الصحة باع�ادة اتباع اج�راءات الحجر 
الصحي يف حال ارتفاع االصابات بكورونا وعدم التزام 
املواطن�ني ب�رشوط الوقاي�ة، مش�رة إىل أن 20% من 

العراقيني يرتدون الكمامات.
وق�ال مدير الصحة العامة رياض الحلفي، يف ترصيح 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »الوص�ول بتس�جيل 
اصاب�ات تق�ارب او تتج�اوز 4 االف اصاب�ة يومي�ا 
ج�اء نتيجة خرق املواطنني لل�رشوط الوقائية، اذ 20 
باملئة منهم فق�ط يرتدون الكمامات«، مش�را اىل ان 
»االجراءات التي اتخذتها الوزارة ملواجهة الوباء تكمن 
بتوسيع السعة الرسيرية يف املستشفيات التي انشأت 

عرب البناء الجاهز يف بغداد واملحافظات«.
واك�د الحلف�ي »تبق�ي اع�داد قليل�ة م�ن االصاب�ات 
تتلق�ى الع�الج يف مستش�فيات بغداد، حي�ث تتقارب 
اع�داد االصابات م�ع املتعافني ضم�ن املوقف الوبائي 
اليوم�ي”، مبينا ان “الوزارة تراقب عن كثب تجمعات 
الناس خالل املدة املقبلة وم�دى التزامهم بالتعليمات 
الصحي�ة، ففي حال ارتفعت االصابات نتيجة العدوى 
س�نتجه اىل اعادة تطبي�ق اجراءات الحج�ر الصحي، 
ام�ا اذا بقي�ت االعداد كما عليه�ا يف الوقت الحايل فان 
ذلك يعني اكتس�اب مناعة قوية لدى املجتمع وهذا ما 

نطمح اليه«.

الصحة: 20 % من المواطنين 
يرتدون الكمامات وخيار 

»الحجر« وارد

منهل عبد األمري المرشدي ..



اسعار الذهب
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االربعاء 23 أيلول  2020 العدد 2423 السنة العاشرة

اعلن مرصف الرشيد ، عن اصدار تعليماته برتويج املعامالت التقاعدية 
لكافة موظفي دوائر الحكومية املستلفني من مرصف الرشيد.

وقال املرصف يف بيان تلقت الس�ومرية نيوز نس�خة منه ان “مدير عام 
املرصف باس�م عبد عيل يوسف وجه بتقديم كافة التسهيالت للمحالني 

عىل التقاعد بمنحهم كتاب عدم ممانعة من ترويج معامالتهم”.
واضاف ان “التعليمات وضعها املرصف تضمنت ما ييل:

١- اذا كانت الس�لفة بدون كفيل تقديم كفيل ضامن واذا كانت بكفيل 
فتستمر الكفالة مع تقديم تعهد جديد امام مدير الفرع

٢- اذا تع�ذر الوفاء بالفق�رة االوىل يقدم كتاب تعهد م�ن دائرته بحجز 
مبالغ االقساط والفوائد من مكافأة نهاية الخدمة وتحويلها اىل الفرع.

٣- تقديم وثيقة تأمني عىل الحياة من احدى رشكات التأمني.
٤- تزوي�د الفرع املانح بنس�خة الهوي�ة التقاعدية ح�ال صدورها مع 

توطني راتبه لدى مرصف الرشيد وتزويد الفرع برقم البطاقة.

وق�ع ممثل�و 6 دول تطل ع�ىل البحر 
العاصم�ة  يف   ، املتوس�ط  األبي�ض 
املرصي�ة ع�ىل ميثاق تحوي�ل منتدى 
منظم�ة  إىل  املتوس�ط  رشق  غ�از 
إقليمية.وت�م التوقي�ع ع�ىل ميث�اق 
املنت�دى ال�ذي يض�م كال م�ن مرص 
واألردن وإرسائي�ل واليونان وقربص 

وإيطاليا.

ويأت�ي انضم�ام م�رص إىل منظم�ة 
غاز رشق املتوس�ط يف إطار س�عيها 
للتح�ول إىل مرك�ز إقليم�ي للطاق�ة 
يف املنطق�ة. وتمتلك مرص منش�أتني 
للغاز الطبيعي املس�ال ج�رى تعليق 
العم�ل فيهم�ا أو تعم�الن بأق�ل من 
ويمك�ن  االس�تيعابية  طاقتهم�ا 

استخدامهما يف التصدير.

مصرف الرشيد يصدر تعليمات جديدة 
بخصوص المتقاعدين المستلفين

مصر.. التوقيع على اتفاقية 
»غاز شرق المتوسط«

 ارتفع�ت اس�عار الذه�ب داخل نط�اق ضيق ، يف ح�ني تصدت 
مخاوف من ارتفاع ح�االت اإلصابة بكوفيد-١9 يف أنحاء أوروبا 
لضغ�ط ق�وة ال�دوالر عىل املع�دن النفي�س قبل كلم�ات مهمة 
لصانع�ي الق�رار يف مجل�س الف�درايل األمريكي هذا األس�بوع.

وارتف�ع الذه�ب يف الس�وق الفوري�ة 0.١% إىل ١9١٤.٢8 دوالراً 
لألونصة بحلول الس�اعة 0٤:٣١ بتوقيت غرينتش، بعدما خرس 
٣% إىل ١88٢.70 دوالراً لألونصة، وهو أقل مس�توى منذ ١٢ آب. 
هذا وكس�ب الذهب يف التعامالت اآلجلة يف الواليات املتحدة %0.5 
إىل ١9١9.70 دوالراً.ويف وقت س�ابق، أدى صعود الدوالر لرتاجع 
جاذبي�ة الذهب يف حني حافظ مؤرش الدوالر عىل مكاس�به أمام 
عمالت منافس�ة أثناء الليل. ويرفع الدوالر القوي تكلفة املعدن 

األصفر لحائزي العمالت األخرى.

ارتفاع قيمة الذهب وإجراءات عزل 
جديدة تطغى على قوة الدوالر

كشف عضو اللجنة املالية النيابية جمال كوجر ، عن تفاصيل 
اجتماع اللجنة مع الجهات املختصة بش�ان قانون التقاعد، 
مبين�ا اللجن�ة قدم�ت جمل�ة م�ن املقرتح�ات اىل الحكومة 

بضمنها استثناء بعض الفئات من تطبيق القانون.
وق�ال كوج�ر  ان “موظف�ي ال�دويل املحالني للتقاع�د وفقا 
للقانون الجديد لم يحصلوا عىل أي مبلغ او راتب وتم اقرتاح 
عدة نقاط عىل الحكومة لتس�ديد رواتبهم دون تاخري خالل 

االجتماع”.
واض�اف ان “اللجنة وبناًء عىل عرشات املالحظات املس�جلة 
رفعت مقرتحات بش�ان اس�تثناء بعض الفئ�ات من تطبيق 

القانون نظرا للحاجة املاسة لخرباتهم”.

استثناء فئات من شرط العمر 
وفق تعديل قانون التقاعد

تعت�زم هيئة االس�تثمار الوطنية طرح  قرص 
الس�جود داخل املنطق�ة الخ�راء كفرصة 
اس�تثمارية ليك�ون متحف�ا وفندق�ا ومركزا 
لرج�ال االعم�ال، وبينما اعلن�ت وضع حجر 
االس�اس للمستش�فى االمريك�ي بواقع ٢00 

رسير.
وق�ال مدير دائ�رة النافذة الواح�دة وخدمات 
س�عد  الهيئ�ة،  يف  الواح�دة  الناف�ذة  دائ�رة 
العيس�اوي ان “الهيئ�ة بص�دد ط�رح قرص 
الس�جود داخل املنطقة الخراء عىل ضفاف 
دجلة بمساحة ٢0 دونما، كفرصة استثمارية 

القامة متح�ف وفندق ومركز رج�ال اعمال، 
منوها ب�ان الفرصة ستس�هم بتوفري ١500 

فرصة عمل”.
وأض�اف العيس�اوي، أن “الهيئ�ة س�بق لها 
ان احال�ت قرص الفاو قرب مط�ار بغداد، اىل 
االس�تثمار القامة الجامع�ة االمريكية والتي 

بلغت نسب انجازها 95 باملئة”.
وأشار العيس�اوي إىل أن “التس�جيل سيفتح 
فيه�ا العام املقبل، كاش�فا ع�ن وضع حجر 
االساس القامة مستشفى الجامعة االمريكية 

بواقع ٢00 رسير”.

االستثمار تعتزم تحويل قصر السجود إلى متحف وفندق
انخفضت أس�عار أوبك ، ليصل اىل ٤١.٤9 
دوالراً نتيج�ة ضع�ف الطل�ب بع�د تفيش 

الوباء من جديد.
وقال�ت منظم�ة أوبك يف بيان ، إن »س�عر 
س�لة أوبك م�ن ثالثة عرش برمي�ل للخام 
ليس�جل  دوالر   ١.٤9 بمق�دار  انخف�ض 

٤١.٤9 دوالراً للربميل الواحد«.
واضافت أن »الس�عر انخفض�ت عن يوم 
الجمع�ة امل������ايض الذي بل�غ 98.٤٢ 
أمان�ة  لحس�ابات  وفق��������ا  دوالراً، 

أوبك«.

ويعزو بعض املختصني انخفاض اس�عار 
النف�ط اىل ضع�ف الطل�ب نتيج�ة تفيش 
االوربي�ة  ال�دول  كورون�ا م�ن جدي�د يف 
وامري�كا مع اقرتاب موس�م الش�تاء مما 
ين�ذر باغالق بع�ض هذه ال�دول لحياتها 

العامة.
وكان رئي�س ال�وزراء الربيطاني بوريس 
جونس�ون ق�د ابل�غ ن�واب الربمل�ان ان�ه 
سيش�جع الربيطانيني ع�ىل العودة للعمل 
من املنازل إن أمكن للمس�اعدة يف احتواء 

تفيش فريوس كورونا.

سلة أوبك تنخفض الى 41.49 دوالرآ مع ضعف الطلب

االقت�صادي

وصول مشروع 
قانون موازنة 2020 

لمجلس النواب
أعلن نائب رئيس مجلس النواب ، بش�ري خليل 
الح�داد، عن وص�ول مرشوع قان�ون املوازنة 

العامة للعام ٢0٢0 إىل مجلس النواب.
وأنصبت املناقش�ات العامة ملداخالت النواب، 
وفق�ا لبي�ان ص�ادر ع�ن الدائ�رة اإلعالمي�ة 
للمجلس، ع�ىل إدراج التخصيص�ات املالية يف 
موازن�ة الع�ام ٢0٢0 للمحارضي�ن والعقود 
ملطال�ب  واالس�تجابة  اليومي�ني،  واألج�راء 
الك�وادر الصحي�ة املعتصم�ني يف ع�دد م�ن 

املحافظات.
ودع�ا الن�واب إىل اس�تضافة ال�كادر املتق�دم 
يف وزارة الخارجي�ة؛ لالستفس�ار ع�ن بعض 
الترصيح�ات بش�أن ح�دود العراق م�ع دول 
الج�وار لالطالع عىل خارطة الحدود وس�يادة 
العراق، والتشديد عىل س�يطرة الحكومة عىل 

السالح املنفلت وفرض القانون.
وطال�ب الن�واب ب�رورة اإلرساع يف إنش�اء 
مين�اء الف�او الكب�ري ضمن مواصف�ات فنية 
عاملي�ة، فضال ع�ن الدع�وة إىل تفعيل مجلس 

الخدمة االتحادي.
وكش�ف مجلس النواب، أول أم�س، عن عدم 
إرس�ال الحكوم�ة موازن�ة ٢0٢0 إىل الربمل�ان 
حتى اآلن، رغ�م املوافقة عليها خالل جلس�ة 
اس�تثنائية ملجل�س الوزراء األس�بوع املايض، 
فيما طالبت اللجنة املالي�ة الحكومة لإلرساع 
بإرس�الها بغية التصويت عليه�ا ملا فيها من 

فقرات تخدم رشائح املجتمع كافة.
وع�ىل جانب آخ�ر، ت�رأس الح�داد جانباً من 
اجتماع لجنة النفط والطاقة وبحضور النائب 
هيبت الحلبويس رئي�س لجنة النفط وأعضاء 
اللجن�ة؛ ملناقش�ة ترشي�ع عدد م�ن القوانني 

املهمة املتعلقة بقطاعي النفط والغاز.

أرقام واقتصاد
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منتجعات سياحية جديدة 
تم تدشينها في جانبي 
الموصل ومدة انجازها 
استغرقت عامًا ونصفًا
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انشاء مدينة اقتصادية متكاملة في النهروان
أعلنت هيئة االستثمار الوطنية ، 
عن منح ١0 اجازات اس�تثمارية 
النشاء مدينة اقتصادية متكاملة 
 ٢000 بمس�احة  النه�روان  يف 

دونم.
وقال مدير دائرة النافذة الواحدة 
وخدم�ات دائرة الناف�ذة الواحدة 
يف الهيئ�ة، س�عد العيس�اوي ان 
“الهيئ�ة منح�ت ع�رش اج�ازات 
مدين�ة  النش�اء  اس�تثمارية 
اقتصادي�ة متكامل�ة يف النهروان 
تض�م  دون�م   ٢000 بمس�احة 
مختل�ف الصناع�ات االنش�ائية 
ضم�ن  والغذائي�ة  والدوائي�ة 
ع�رشة قطاع�ات، اضاف�ة اىل 
احال�ة م�رشوع الفن�دق الدويل 
 ٢50 م�ال  ب�رأس  الجادري�ة  يف 
ملي�ون دوالر، اىل جان�ب احال�ة 
عدد من مش�اريع بناء املحطات 

الكهربائي�ة يف البرصة وميس�ان 
وم�رشوع س�كني يف محافظ�ة 
العيساوي  االرشف”.وعد  النجف 
الرئي�س  العص�ب  “االس�تثمار 

لتحقي�ق عائ�دات كب�رية للدولة 
موازي�ة للنف�ط، وتبل�غ ع�رشة 
باملئ�ة والتي تذه�ب كعائدات اىل 
خزين�ة الدولة، اضاف�ة اىل ايجار 

املباني التي تس�تغل لالستثمار”، 
كاش�فا عن “تأجري املرت يف قرص 
الفاو بثالثة ماليني دينار س�نويا 
بدءا من تاريخ التشغيل التجاري 
عىل ان يعاد التقييم بعد خمس�ة 
“الهيئ�ة  أن  أعوام”.وأوض�ح، 
التقوم بمنح االجازة للمس�تثمر 
مال�م تص�ل موافق�ات الجه�ات 
القطاعي�ة، بيد انها فعلت مؤخرا 
نص�ا باملادة ٢0 ثانيا التي تش�ري 
اىل ان تت�وىل الهيئ�ة ع�ن طري�ق 
النافذة الواحدة مفاتحة الجهات 
ذات  الجه�ة  وع�ىل  القطاعي�ة 
العالق�ة االجاب�ة خ�الل ١5 يوما 
من تاريخ املفاتحة ويف حال عدم 
االجاب�ة تعترب موافق�ة، ويف حال 
الرفض يجب ان يكون مس�ببا”، 
عادا “قانون االستثمار يف العراق 

االفضل يف العالم العربي”.

ترليون دينار ما زالت 
مخزونة لدى األهالي 

ويرفضون ايداعها بالبنوك 
بسبب عدم الثقة بها

أعلن الجه�از املركزي لإلحصاء، ان انت�اج الحنطة للعام 
الح�ايل ٢0٢0 تج�اوز 6 آالف طن بارتفاع بلغت نس�بته 
٤٣.6% ع�ن الع�ام املايض.وقال الجه�از يف تقرير له ، إن 
»نس�بة إنت�اج الحنطة للع�ام الحايل ٢0٢0 ماع�دا اقليم 
كوردس�تان وبع�ض الق�رى يف نين�وى وكرك�وك ودياىل 
واالنب�ار وصالح الدين، بلغ 6٢٣8 ألف طن بارتفاع بلغت 
نس�بته ٤٣.6% مقارنة بالع�ام املايض ال�ذي بلغ اإلنتاج 

في�ه ٤٣٤٣ ألف طن«.واضاف »قدرت املس�احة املزروعة 
ملحص�ول الحنط�ة 857٤ ال�ف دونم للموس�م الش�توي 
٢0٢0 بارتف�اع قدرت نس�بته ٣5.5% عم�ا كانت عليه يف 
املوس�م املايض والتي قدرت 6٣٣١ الف دونم«، مشريا اىل 
انه »قدر متوس�ط غلة الدونم الواحد عىل أس�اس اجمايل 
املس�احة املزروعة 7٢7.6 كغم للموس�م الش�توي ٢0٢0 

بارتفاع بلغ نسبته 6% عن السنة املاضية«.

العراق يحقق قفزة بإنتاج الحنطة

بسبب تعطيل الصناعة النفطية ..العراق يخسر »10« 
أضعـــاف مــا يصـــدره مــن الخــام 

»فيتو« سياسي على بناء مصاٍف جديدة

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
يواج�ه الع�راق ع�دداً م�ن األزمات السياس�ية 
واألمنية باإلضافة إىل األزمة الصحية التي أثرت 
س�لباً ع�ىل االقتص�اد، فاالنخفاض الش�ديد يف 
أس�عار النفط وتراجع عوائد العراق دق جرس 

اإلنذار ليضع البلد عىل شفا كارثة اقتصادية.
وقد ن�وه مختصون بالش�أن االقتصادي خالل 
الس�نوات املاضي�ة من خطورة بق�اء االقتصاد 
العراقي )ريعياً( من خ�الل اعتماده عىل عوائد 
النف�ط الخ�ام، الذي جع�ل من الع�راق يعاني، 
ف�وزراء النفط الذي�ن جاءوا ع�رب املحاصصة، 
اليهتم�ون بتطوير الصناع�ة النفطية , بل هم 
عاكف�ون ع�ىل كيفية إغ�راق الب�الد بصفقات 
مشبوهة أدت إىل رهن النفط العراقي، وما زالوا 
يراهن�ون عىل ذلك م�ن خالل االس�تمرار بعقد 
صفقات جديد لجوالت الرتاخيص النفطية دون 
االهتمام بإيج�اد الطرق العلمية إلخراج العراق 

من أزمته املالية.
لجن�ة النف�ط والطاق�ة النيابية ق�درت املبالغ 
التي يس�تورد العراق من خاللها وقودا، بنحو ٣ 
تريليونات دينار سنوًيا، أي مايعادل ٢.8 مليار 
دوالر،ولم تقم وزارة النفط ببناء مصاف كبرية 
رغ�م وعودها من�ذ س�نوات , وبش�كل متعمد 
إلبق�اء العراق مس�توردا للمش�تقات النفطية 
, وقد ش�اركت االنتقادات ه�ذه لجنة االقتصاد 
الع�راق  أن  أك�دت  النيابية،الت�ي  واالس�تثمار 
يس�تورد الوقود من الخارج يف الوقت الذي يبيع 
في�ه النفط بس�عر منخفض , ما جع�ل البلد يف 

دوامة األزمات.

مختصون أكدوا أن السياسة النفطية يف العراق 
ترتكز عىل عمليات االس�تخراج والتصدير دون 
االهتم�ام بعملي�ات تكرير النفط واالس�تفادة 
من املش�تقات النفطية يف تس�يري عجلة الحياة 
اليومي�ة يف الب�الد وهي املس�ؤولة ع�ن ضعف 

تموي�ل موازنات الع�راق ,وأغلب املص�ايف التي 
تعاق�دت عليه�ا الحكومات العراقي�ة يف كربالء 
وميس�ان واملثنى وواس�ط لم تعمل إىل اآلن، بل 
أغلبها ل�م يتم بن�اؤه بالرغم م�ن تخصيصات 
مالي�ة رص�دت له�ذه العملي�ة  ول�و صدق�ت 

الحكوم�ات يف بناء هذا الع�دد من املصايف لكان 
الع�راق الي�وم يصدر املش�تقات النفطية , لكن 
الفس�اد املنترش يف معظ�م مفاصل الدولة  حال 

دون ذلك حسب ما يراه املختصون.
ويقول الخبري االقتصادي الدكتور عبد الرحمن 

املش�هداني يف اتصال مع )املراقب العراقي(: إن 
»اعتم�اد العراق عىل بيع النف�ط الخام لتمويل 
موازنته أمر خاطئ وأوقعه يف مش�اكل الحرص 
له�ا، نتيجة تذبذب أس�عار النف�ط الخام وهي 
وراء األزم�ات املالي�ة الت�ي يتعرض له�ا البلد، 
الع�راق اليوم يعتمد بش�كل كبري عىل اس�ترياد 
الثالت�ة  النفطي�ة بمبل�غ يتج�اوز  املش�تقات 
تريليونات دينار س�نويا وه�و رقم خطري , ولم 
ن�َر دولة نفطية تقوم برشاء مش�تقات نفطية 

بهذا املبلغ«.
وتابع املشهداني: إن »أغلب املصايف التي تعاقدت 
الحكوم�ات ع�ىل بنائه�ا يف محافظ�ات كربالء 
واملثنى وميسان وواسط وإن كانت كمية إنتاج 
الواحد منها التتجاوز الخمس�ني ألف لرت يوميا 
لس�د االحتياج املحيل لم تَر الن�ور , مع أن هذه 
املص�ايف يس�تطيع القط�اع الخ�اص بناءها لو 
أتيحت له الفرصة كما هو الحال يف كردس�تان 
, لكن عدم وج�ود رغبة جادة لدى وزارة النفط 

كان سببا بعدم إكمال تلك املصايف«.
م�ن جهته أك�د املخت�ص بالش�أن االقتصادي 
جاسم عليوي يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: 
املتعاقب�ة  النف�ط  ووزارات  »الحكوم�ات  أن 
فش�لت يف بناء صناعة تكرير النفط، تس�تطيع 
تلبي�ة احتياجات الطلب الداخيل ، واألموال التي 
ينفقها الع�راق عىل رشاء منتج�ات النفط من 
دول الجوار تكفي إلنش�اء عدة مصاف للتكرير 
يف البل�د ، وكأن هن�اك فيت�و عىل بن�اء مصاف 
نفطية جديدة والتي أعلن�ت عنها وزارة النفط 

أكثر من مرة .
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ابن زايد يستجدي »الدولة العميقة«

اإلمارات تجني قطاف »الخيانة« وُتهرول 
الهثة الحتضان »انجرليك«

المراقب العراقي/ متابعة...
جاهداً يس�عى ويل عه�د أبو ظبي إىل 
تمت�ن عاق�ات ب�اده م�ع الهيئات 
املوج�ودة داخ�ل أمري�كا وإداراته�ا 
املختلف�ة، أو م�ا تس�مى ب�«الدولة 
العميق�ة«، تماش�ياً مع  األمريكّي�ة 
منهج اإلمارات ال�ذي يضع مصلحة 
حكامه�ا ف�وق كل اعتب�ار، وخاصة 
بع�د توقيع اتفاق الخيانة مع الكيان 
الصهيونّي، ناهي�ك عن تحركات أبو 
ظبي يف ليبيا ورشقّي البحر املتوسط.

ويف الوقت الذي تخطط فيه اإلمارات 
وعس�كرّية  اقتصادّي�ة  ملش�اريع 
األمريكّي�ة  الدف�اع  وزارة  م�ع 
االقتصادّي�ة  املؤسس�ات  وك�رى 
الس�احل  ع�ى  األمريكّي�ة  واملالّي�ة 
الجنوب�ّي لليم�ن باإلضاف�ة إىل عدة 
ج�زر يمني�ة م�ن ضمنه�ا جزي�رة 
تحاول  االس�راتيجّية،  »س�قطرى« 
أبو ظبي استغال التهديدات الركّية 
لواش�نطن بإنهاء الوجود العسكرّي 
األمريكّي يف قاع�دة »إنجرليك«، التي 
تحت�وي ع�ى رؤوس نووّي�ة، بهدف 
الهيمن�ة عى الس�احل الغربّي لليمن 
مع االس�تمرار يف تمويل امليليش�يات 
املس�لحة التابع�ة له�ا هن�اك أو م�ا 
يس�مى “املجلس االنتقايلّ الجنوبّي” 

االنفصايلّ.
ويف ه�ذا الصدد، ت�درس إدارة ترامب 
قاع�دة  م�ن  قواته�ا  نق�ل  مس�ألة 
»إنجرلي�ك« يف مدينة أضن�ة الركّية، 
املقلق�ة  أنق�رة  سياس�ات  بس�بب 
والعدائّي�ة يف منطق�ة رشق�ّي البحر 
بينم�ا يس�تخدم س�اح  املتوس�ط، 
الواقع�ة  القاع�دة  الج�و األمريك�ّي 
مكافح�ة  بذريع�ة  الب�اد،  جن�وب 
تنظيم »داعش« االرهابّي يف س�وريا، 
كموق�ع  القاع�دة  ه�ذه  وتصن�ف 
عس�كرّي ضخم ال يبعد س�وى 100 
كيلومر عن الحدود السورّية، ونحو 

30 كيلومراَ عن البحر املتوسط.
وم�ن الجدي�ر بالذكر، أّن واش�نطن 
أدخل�ت ع�دداً م�ن القناب�ل النووّية 

إىل تل�ك القاع�دة ع�ام 1959، فيم�ا 
يرجح محلل�ون أّن القاعدة تضم ما 
يزي�د عى 50 س�احاً نووّي�اً مخزناً 
بداخلها، حيث تدرس أمريكا سحبها 

بالكامل.
الش�ارع  يف  املخ�اوف  وتتصاع�د 
اليمنّي، بسبب الخشية من تداعيات 
م�ا تقوم به أبو ظبي للس�يطرة عى 
الس�احل الغربّي لفرض س�يطرتها 
الكامل�ة ع�ى املنطق�ة، ناهي�ك عن 
أنش�أتها  الت�ي  املليش�يات  قضّي�ة 
ودّربته�ا ومّولته�ا هن�اك، يف إط�ار 
خططها الرامّية لتحويل تلك املنطقة 

إىل واح�دة من أكر مناط�ق نفوذها 
خارج حدود أراضيها.

ويف هذا الخصوص، ال تكف اإلمارات 
ع�ن إنش�اء املزيد م�ن املعس�كرات 
الجدي�دة والقواعد العس�كرّية، كما 
ح�دث يف جزيرة مي�ون وميناء املخا، 
لبسط سطوتها الكاملة عى الساحل 
الغربّي املمتد م�ن محافظة الحديدة 
إىل مدينة عدن ثاني أهم مدينة يمنّية 
بعد صنع�اء، وبالتايل الس�يطرة عى 
مضيق باب املندب، الذي يصل البحر 

األحمر بخليج عدن وبحر العرب.
الب�ر  غ�ّض  م�ع  وبالتزام�ن 

القي�ادات  أب�رز  تق�وم  الس�عودّي، 
االستخباراتّية والعس�كرّية واألمنّية 
اإلماراتّية، باإلضافة لضباط وخراء 
أجان�ب بزيارات مس�تمرة للس�احل 
الغرب�ّي، ويمكث�ون في�ه يف بع�ض 
األوقات لف�رات طويل�ة، فضاً عن 
قيام أب�و ظبي بفتح مراك�ز تدريب 
ألجانب بينه�م أفارقة وع�رب، دون 
معرفة دورهم الحقيقّي واملهام التي 
قد ت�وكل إليهم يف املس�تقبل، وما إذا 
كان�ت داخل اليم�ن أو خارجه، وفق 

مواقع إخبارّية.
أكث�ر م�ن ذلك، أّك�د موقع »س�اوث 

واملتخص�ص  األمريك�ّي،  فرون�ت« 
آب  أواخ�ر  العس�كرّية،  األبح�اث  يف 
املنرم، عن ع�زم اإلمارات والكيان 
الصهيونّي إنش�اء مرافق عس�كرّية 
واس�تخبارّية يف جزي�رة س�قطرى، 
امل�كان ال�ذي يوص�ف بأّن�ه األكث�ر 
ألهميته�ا  نظ�راً  العال�م،  يف  غراب�ة 
الن�ادر  الحي�وي  والتن�وع  البيئي�ة 
فيه�ا، وكش�ف املوقع أّن وف�داً ضم 
ضباطاً م�ن كا الجانبن قام بزيارة 
مؤخ�راً  االس�راتيجّية  س�قطرى 
وفح�ص ع�دة مواقع بهدف إنش�اء 
مراف�ق اس�تخبارّية. ويف النهاية، ال 

يجهل أحد طبيعة األهداف والغايات 
»الق�ذرة« التي تس�عى اإلم�ارات إىل 
تحقيقها يف اليم�ن من خال عدوان 
2015 الذي قادته الس�عودّية إلراقة 
دم�اء اليمنين وتدم�ر بادهم، من 
أج�ل تحقي�ق أهدافه�م االقتصادّية 
الخبيثة يف نهب ورسقة ثروات الدول 
بع�د أن ُيغرقوه�ا بدم�اء أطفاله�ا، 
لرشاء صمت شعوبهم والحفاظ عى 
عروشهم املتهالكة، والتي ستزلزلها 
ب�كل تأكي�د املقاوم�ة اليمنّي�ة التي 
ضح�ت بالغ�ايل والنفيس م�ن أجل 

وحدة الباد أرضاً وشعباً.

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

تقرير: التطبيع بين الرياض وتل أبيب »مسألة وقت«

صحيفة: واشنطن توافق على بيع طائرات اف 35 لالمارات وفق شروط

عادت اإلمارات إلى الواجهة اإلعالمّية من جديد، بعد تطبيع عالقاتها مع العدو الصهيونّي وإبرام اتفاقّية العار معه، حيث كشفت 
وسائل اإلعالم مساعي ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، مع وزارة الدفاع األمريكّية »البنتاغون«، لنقل القاعدة الجوية األمريكّية 

»إنجرليك« من تركيا إلى اإلمارات، تنفيذًا لمشاريع اإلمارات االقتصادّية والعسكرّية االستراتيجّية بالتعاون مع واشنطن على 
الساحل الجنوبّي لليمن باإلضافة إلى عدة جزر يمنية من ضمنها »سقطرى«.

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال قائ�د حركة انص�ار الل�ه، الس�يد عبداملل�ك بدرالدي�ن الحوثي، ان 
األمريكي�ن وضعوا أنظارهم عى اليمن قبل ثورة 21 أيلول بدافع عدائي 
واستعماري وبدوافع غر مرشوعة أبرزها املوقع االسراتيجي لهذا البلد 
والث�روة الطبيعية فيه، مؤكدا ان األمريكين دفع�وا اليمن نحو االنهيار 

التام.
واضاف السيد الحوثي، يف كلمة متلفزة، ان “األمريكين أدركوا أن شعبنا 
إذا كان يف وضعية متحررة فهو يملك املؤهات ألن يكون له دور إيجابي 
وكبر عى مس�توى واق�ع األمة، معت�را ان ثورة ال�21 م�ن أيلول هي 
املحطة التي انطلق من خالها الشعب للخروج من املايض املظلم ولبناء 

املستقبل عى أساس املبادئ والقيم التي ينتمي إليها هذا الشعب”.
واك�د ان “أك�ر أهداف ثورة الحادي والعرشين من س�بتمر هو الحرية 
واالس�تقال فبدونهما يعيش الش�عب يف حالة من االس�تعمار والخنوع 
واالس�تعباد، قائا: ان الش�عب اليمني حر بفطرته اإلنس�انية وبهويته 
اإليمانية، وش�عب يعش�ق العزة والكرامة وال يمكن أبدا أن يقبل شعبنا 

بمصادرة حريته واستقاله”.
وتاب�ع أن ”من كانوا يقدمون أنفس�هم كحملة لواء اإلس�ام والعروبة، 
والعم�ود الفقري لفلس�طن وأصح�اب الحض�ن العربي، ب�رزوا اليوم 
بارتباطه�م العلني الفاضح باإلرسائييل واألمريكي، ال تس�توحش اليوم 
وأن�ت ترى إعان م�ا كان مخفيا، ألن العماء والخون�ة الذين جعلوا كل 

برنامجهم ألمريكا وإرسائيل عاقبتهم الخسارة الحتمية املؤكدة”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض املالكي، الثاثاء، أن 

باده ستتخى عن حقها يف ترؤس الدورة الحالية ملجلس الجامعة 
العربية، اعراضا عى إعان البحرين واإلمارات تطبيع عاقاتهما 

مع الكيان الصهيوني.
وقال املالكي يف مؤتمر صحفي: “تخيل فلسطن عن حقها يف ترؤس 
مجلس الجامعة العربية يف دورتها الحالية ردا عى خروج البحرين 

واإلمارات عن اإلجماع وعقد اتفاق تطبيع مع إرسائيل”.
وأضاف: “دولة فلسطن هي عضو يف الجامعة العربية، وعملت من 

أجل تعزيز دورها ومكانتها، ولن تتنازل عن مقعدها يف الجامعة 
ألن ذلك سيخلق فراغا يمكن أن يولد سيناريوهات مختلفة نحن يف 

غنى عنها يف هذه املرحلة الحساسة”.
وأقام الرئيس األمريكي دونالد ترامب حفا لتوقيع االتفاقيتن، 
بحضور وفود من اإلمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين 
برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما يرأس الوفد 

اإلرسائييل رئيس الحكومة بنيامن نتنياهو.
وأكد الرئيس األمريكي أن هذا االتفاق هو أول اتفاق سام مع كيان 

االحتال ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن، مضيفا أن الكثر من 
الدول سوف تتبع هذا االتفاق.

السيد الحوثي: األميركيون 
دفعوا اليمن نحو االنهيار 

والثورة أنقذتنا

فلسطين تتخلى عن رئاسة 
مجلس الجامعة العربية

المراقب العراقي/ متابعة...
كشف موقع »رو ستوري« االمريكي، الثاثاء، ان 
الرئيس دونالد ترامب قال بن حش�د من مؤيديه 
يف مدين�ة س�وانتون بوالي�ة اوهاي�و ان فروس 
كورونا الذي اودى بحياة 200 الف امريكي حتى 
االن واص�اب 7 ماي�ن ش�خص داخ�ل الواليات 
املتحدة ال يؤثر عى احد فعليا س�وى كبار السن، 

بحسب زعمه.
وذك�ر تقري�ر للموقع ان هذه الكذب�ة الفاضحة 
م�ن الرئيس االمريكي تش�ر بما ال يقبل الش�ك 
وبحسب رأي النقاد اىل ان ترامب يؤكد من وجهة 

نظره ان البعض من رشائح السكان ليس لهم اي 
قيمة وال يستحقون العيش“.

واضاف أن ترامب يعتقد ان حياة كبار السن ليس 
له�ا اي قيمة ويمكن التخل�ص منها حيث يقول 
ان الف�روس يؤثر فق�ط عى كبار الس�ن الذين 
يعانون من مش�اكل يف القلب او مشاكل صحية 
اخرى، وبالتايل يمكن بحسب منطقه املعوج من 
التخلص منهم، عى الرغم من انه رصح بعد ذلك 
ويف تناق�ض صارخ بان ”الش�باب ايض�ا تأثروا 
بالف�روس ان كان�ت لديه�م مش�اكل صحية“. 
وتابع ”تعرفون ان هناك االالف يف بعض الواليات 

ليس�وا ش�بابا، كما ان من هم اق�ل من 18 عاما 
ال يعت�رون ش�يئا، اما الش�باب الحقيقين فهم 
يمتلك�ون جه�از مناعة ق�وي ويج�ب ان نرفع 
القبع�ة له�م الن جه�از مناعته�م ق�وي“، كما 
يق�ول. وحرض ترامب يف ظل الجائحة مس�تمرا 
يف كذبت�ه بالقول ”انظ�روا ان )الفروس( اليؤثر 
عى احد فعليا وهو امر مدهش وباملناس�بة ملاذا 
ال تفتحون ومدارس�كم، فالجمي�ع يعيدون فتح 
مدارس�هم”، مس�تبعدا املخاط�ر الحقيقية عى 
الش�باب والطاب من خال اع�ادة فتح املدارس 

خال الجائحة التي تغزو الباد.

المراقب العراقي/ متابعة...
كشف املتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس 
بيتساس، أن باده بصدد استئناف املفاوضات مع 

تركيا بشأن تحديد املناطق البحرية.
وق�ال بيتس�اس للصحفي�ن: “نح�ن ع�ى وش�ك 
اس�تئناف املفاوض�ات االستكش�افية، لكن املوعد 
املح�دد لذل�ك يعتم�د ع�ى كا الطرف�ن.. اليونان 

وتركيا. املشاعر طيبة”.
وهن�اك خ�اف ش�ديد بن اليون�ان وتركيا بش�أن 
امت�داد الجرف الق�اري لكل منهم�ا يف رشق البحر 
املتوس�ط. واحت�دم التوت�ر ب�ن الدولتن الش�هر 
املايض، عندما أرس�لت أنقرة س�فينة للتنقيب عن 

النف�ط والغ�از يف مياه تطال�ب اليونان بالس�يادة 
عليها. ويوم األحد املايض، عادت سفينة “أوروتش 
رئيس” املتخصصة يف إجراء أعمال املس�ح الزلزايل 
)ممه�دة ألعم�ال التنقي�ب( إىل مين�اء يف تركي�ا، 
للخضوع ملا وصفت�ه أنقرة بأعمال صيانة دورية. 
واعترت اليونان هذا التحرك خطوة إيجابية مبدئيا 

لتهدئة التوتر.
وكانت مناقش�ات س�ابقة ب�ن أثين�ا وأنقرة عى 
ترس�يم ح�دود املناط�ق البحري�ة ق�د انه�ارت يف 
2016. وقالت وس�ائل إعام يونانية إن املفاوضات 
االستكش�افية ق�د تبدأ يف وق�ت قري�ب، ربما هذا 

األسبوع.

ترامب يستهزئ بحياة مواطنيه ويزعم أن كورونا »غير مؤثر«

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف تقرير لصحيفة »ارتوز ش�يفا« العرية، الثاث�اء، أن الواليات 
املتحدة س�تبيع االمارات طائرات اف 35 ولكن وفق رشوط ابرزها ان 

تكون تلك الطائرات املتقدمة مرئية للرادار الصهيوني.
وذك�ر التقرير أنه وبحس�ب مص�ادر قريبة م�ن املفاوضات يخطط 
الجانبان لتوقيع خطاب اتفاق بش�أن البيع يف موعد أقصاه الثاني من 
شهر كانون الثاني املقبل عى الرغم من اعراضات الكيان الصهيوني، 
حي�ث تبحث واش�نطن عن ط�رق لتهدئة مخ�اوف الصهاين�ة الذين 

يخشون من اضعاف التفوق النوعي العسكري للكيان يف املنطقة.
ونق�ل التقرير ع�ن مصدر فض�ل عدم الكش�ف عن هويت�ه قوله إن 
”الواليات املتح�دة تدرس طرًقا لجعل املقاتلة الش�بح أف -35 مرئية 

لل�رادار الصهيون�ي، مم�ا يمك�ن إرسائيل م�ن الحفاظ ع�ى تفوقها 
االسراتيجي”.

وق�ال خراء عس�كريون إن ”مقات�ات اف 35 االمريكية التي س�يتم 
بيعه�ا لام�ارات س�تصنع بمواصف�ات اقل م�ن تلك املوج�ودة لدى 
الط�ران الصهيون�ي، مثلم�ا تضم�ن ان جميع طائ�رات اف 35 التي 
س�تبيعها الواليات املتحدة غر قادرة عى التفوق عى نفس الطائرات 

التي يملكها الجيش االمريكي“.
ويعك�س هذا االع�راض الصهيوني ع�ى بيع الطائ�رات مقدار حالة 
القلق وعدم الثقة والتعلق بالتفوق العس�كري االمريكي للهيمنة عى 
املنطق�ة حتى ع�ى الرغم من قيام االمارات بتوقي�ع صفحة التطبيع 

الخيانية مع الصهاينة.

المراقب العراقي/ بغداد...
ذك�رت وكالة أسوش�يتد برس أن اإلش�ارات 
امللتقطة من ترفات وتريحات يف وسائل 
إع�ام س�عودية، ال يمكنه�ا أن تحدث يف هذا 
البل�د دون توجيه�ات من الري�اض، تؤكد أن 

التطبيع مع تل أبيب قادم.
وأش�ارت الوكال�ة إىل أن »التغير جار بالفعل 
التطبي�ع س�وى  م�ع إرسائي�ل« ول�م يع�د 
مس�ألة وقت، رغ�م التريحات الس�عودية 
الرس�مية املتمس�كة بمبادرة السام العربية 
الت�ي تتحدث عن عدم إمكاني�ة التطبيع قبل 
إقامة السام بن اإلرسائيلين والفلسطينين 

والس�ماح بقيام دولة فلس�طينية عى حدود 
عام 1967.

وكان امللك الس�عودي سلمان بن عبد العزيز، 
حس�ب وكال�ة األنباء الس�عودية، ق�د قال يف 
ي�وم 6 أيل�ول الح�ايل يف مكامل�ة هاتفية مع 
الرئي�س األمريكي دونال�د ترامب إن التطبيع 
مع تل أبيب مرهون بقبول الكيان الصهيوني 
الع�رض ال�ذي اعتره س�لمان م�ا زال قائما 

واملتمثل يف »املبادرة العربية«.
بينما ي�ردد أن ملحمد بن س�لمان، ويل العهد 
ونجل امللك، نظرة مغاي�رة ال تعارض تطبيع 

العاقات مع الكيان الصهيوني، بل تحبذها.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن رئيس الهيئة العامة للس�د العايل يف مر حس�ن ج�ال، أن وزارة 
الري اس�تعدت عر كاف�ة أجهزته�ا املختلفة ملواجهة أعن�ف فيضان يف 

تاريخ الباد.
وقال جال يف تريح له، إنه »تم االس�تعداد بش�كل كام�ل للتعامل مع 
الفيضان منذ ش�هر أيار امل�ايض«، الفًتا إىل أن »األولوي�ة القصوى حاليا 
هو التأكد من املنسوب اآلمن للمياه املجمعة خلف السد العايل وتريفها 

للمجاري املائية بحسب نسبة املنسوب«.
وأك�د أن »الحالة الفنية للس�د الع�ايل وبحرة أس�وان والجاهزية التامة 
لجميع الس�دود واملفايض«، موضحاً أن »الس�د العايل قادر عى التعامل 

مع الفيضان الحايل«.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للسد العايل، أن »هناك ثاثة متنفسات للسد 
الع�ايل«، الفت�ا إىل أن »الحديث عن عدم ق�درة التعامل مع الفيضان ليس 

صحيحاً«.

مصر تستعد لمواجهة أعنف فيضان في تأريخها

اليونان تعتزم استئناف المفاوضات البحرية مع تركيا
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 بدأت مشاريع )تصحيحية(او اصالحية  بالظهور مع تراكم االنسداد 
الذي وص�ل اليه النظام الس�يايس واقرتاب الدولة من حالة الفش�ل ، 
ف�اىل جانب مرشوع املرجعية العليا الذي ارشنا اليه يف املقال الس�ابق 
،اخذت اوساط مختلفة تطرح )افكارا(عن مشاريع انقاذ او تصحيح 
او اع�ادة بناء ، فيما طرح البع�ض  مرشوع )االزاحة الجيلية (ودعى 
اخ�رون اىل مرشوع عام اس�مه )الدول�ة املدني�ة  (، ورد عليهم فريق 
اخر بمرشوع) الدولة -املقاومة (. وباستثناء ماكتبه االستاذ الشبوط  
م�ن تنظ�ر واس�ع ملرشوع�ه مح�اوال اقناع اك�ر عدد م�ن املثقفني 

والسياسيني به .
ان املش�اريع االخرى افتق�رت اىل التنظر وال�رشح واكتفت بالعنوان 
الع�ام ، ويعود ذلك يف ظني اىل فقر ثق�ايف وفكري ،واىل انعدام القناعة 
التام�ة بج�دوى الدعوة اىل مرشوع فكري تنهض ب�ه جماعة ،ويغدو 
برنامجا للتبش�ر وعمودا فقريا لعمل سيايس قاصد يقرتب من فكرة 
التنظيم او الحزب او التيار املنس�جم ،وكل ذلك معلول للبيئة العراقية 
التي تش�هد رصاعا متعدد االش�كال ،لكن�ه رصاع يقرتب من الفوىض 
والينت�ج خصوب�ة فكرية وعملي�ة ،  بل هو اق�رب اىل الرصاع العدمي 
الذي يتخذ م�ن االيديولوجيا غطاء ملزيد من التقابل والنفي واالقصاء 
،وهذه س�مة عامة طبعت  الحياة  السياس�ية العراقي�ة التي لم تعتد 
التعددي�ة االيجابي�ة التي يقب�ل بها الجميع ،  ويس�عون اىل توظيفها 
لخدمة مرشوع الدولة واس�تقرارها وازدهارها ، بل هي تعددية االمر 
الواق�ع ، فيما تميل اكثرية االتجاهات السياس�ية اىل الهيمنة واقصاء 

االخر والتبدو قادرة عىل التخلص من ارث االفكار الشمولية . 
لم تحظ )املشاريع( املشار اليها بفرصة الحوار العام ،ولم تناقش بنية 
الفهم والنقد وظلت تدور يف فلك االعالم ،ويفرتض بمن يقدم مرشوعا 
تتق�رر يف ض�وءه مصال�ح امة ومس�تقبلها ،ان )يهن�دس (مرشوعه 
ليك�ون مقبوال م�ن طرف قوة سياس�ية -اجتماعية تتبناه وتس�عى 
اىل اقن�اع االخرين به ويأخ�ذ يف الوقت ذاته املح�ددات والرشوط التي 
تكتنف الواقع الس�يايس  والحالة االقتصادي�ة والثقافية والتعقيدات 
ب�ني الفئات واملكونات االجتماعي�ة مضافا اىل تأثرات الحضور الدويل 

وتدخالته يف الشأن العراقي .
 املش�كلة االكر التي تحول دون الحوار والنقد املنتج ،يكمن يف ضعف 
املؤسس�ة الحزبي�ة يف الع�راق ،وعدم ق�درة غر الحزبي�ني عىل ايجاد 
مس�احات تأث�ر يف الوس�ط االجتماع�ي ،فالب�الد تعيش اس�تقطابا 
داخل كل مكون من مكوناتها ، بني رموز دينية وسياس�ية وزعامات 
حزبية وناش�طني ، ويتداخ�ل عمل هوالء الفاعل�ني بالحدود واضحة 
ب�ني الديني والس�يايس واملايل ،وقد ترس�خت عالق�ات زبائنية انتجت 
ش�بكات مصالح صارت تش�كل وع�ي املواط�ن ، فلم يع�د يميز بني 
مصلح�ة حقيقية للدول�ة واملجتمع ، ومصلحة فئة صغرة يس�تفيد 
منها بش�كل مبارش وتحقق له فوائد معاش�ية ، لذلك ل�م يعد ممكنا 
التعوي�ل ع�ىل ازاح�ة جيلية يف ظ�ل انظم�ة حزبية غ�ر ديمقراطية 
والش�وروية حقيقية ،والتنجح افكار بنائي�ة كبرة كالتي يدعو اليها 
الش�بوط ، والفضاء الع�ام يف البالد مرتاجع فكري�ا وثقافيا وتحكمه 
اخالق االرتياب والشك والرغبة يف وأد اي مرشوع )لم يخرج من ماكنة 
حزبي�ة متنفذه وذات قوة مس�لحة( ، وبرصف النظ�ر عن مالئمة او 
ع�دم مالئمة هذه املش�اريع العادة بناء الدولة يف الع�راق ،لكن مجرد 
التفكر ببدائ�ل ييش بأن ثمة قناعة عراقية تزداد بأن االصالح حتمي 
ورضورة المفر منها  اذا اُريد للعراق ان يتجاوز علله وأزماته واليبقى 

يف حالة طواريء مملة .

بناء الدولة في العراق

بقلم/  ابراهيم العبادي

تساُرع قضية سرقة األرض الفلسطينية 

بقلم/حسن الفي 

قبل حوالي ثالثة وأربعين عاًما، وتحديًدا في شهر تشرين الثاني - نوفمبر من عام 1977 قامت الدنيا ولم تقعد في مختلف البلدان العربية، 
كرد فعل على مبادرة الرئيس المصري الراحل محمد انور السادات بزيارة الكيان الصهيوني والقاء خطاب امام الكنيست، حيث مثلت تلك المبادرة 

الخطوة االولى في مسيرة التطبيع العربي مع تل ابيب. وفضال عن مظاهر الرفض الجماهيري العربي لبمادرة السادات وابرام اتفاق كامب ديفيد 
برعاية الواليات المتحدة االميركية في اذار-مارس من عام 1979، فإن اغلب الحكومات العربية سارعت الى قطع عالقاتها الدبلوماسية مع مصر، 

واكثر من ذلك تم نقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة الى تونس.

بقلم/  عادل الجبوري
ه�ذا كان الوجه املعلن لص�ورة التطبيع 
العربي مع ت�ل ابيب، بيد ان الوجه االخر 
املخفي، ربما كان اكثر بش�اعة وخنوعا 
وتذل�ال واذالال، وعىل امتداد س�تة عقود 
م�ن الزمن واكث�ر، كان مس�ار التطبيع 
الرسي يتحرك بوترة قد تكون ارسع من 
مس�ار التطبيع العلني، حت�ى وصلنا اىل 
مرحلة ذوبان وتاليش الحدود والفواصل 
والحواج�ز بني املس�ارين بالكامل. ولعل 
وكب�رة  كث�رة  والعجائ�ب  املفارق�ات 

وفاضحة ملن يتأمل ويتقىص ويبحث.
ويف خطاب�ه أم�ام الكنيس�ت االرسائييل 
ع�ام 1977، قال الس�ادات، »جئت إليكم 
الي�وم ع�ىل قدم�ني ثابتتني، لك�ي نبني 
حياة جديدة، لكي نقيم السالم وكلنا عىل 
ه�ذه األرض، أرض الله، كلنا مس�لمون 
ومس�يحيون ويهود، نعبد الله وال نرشك 
به أح�داً، وتعاليم الله ووصاياه هي حب 
وصدق وطهارة وسالم، ولقد أعلنت أكثر 
م�ن م�رة أن إرسائي�ل أصبح�ت حقيقة 
واقع�ة، اع�رتف به�ا العال�م، وحمل�ت 
وحماي�ة  أمنه�ا  الُعظمي�ان  القوَّت�ان 
وجوده�ا، ومل�ا كّنا نري�د الس�الم، فعالً 
وحّقاً، فإننا نرحب بأن تعيش�وا بيننا، يف 

أمن وسالم، فعالً وحّقاً«  . 
الكي�ان  وزراء  رئي�س  زار  بع�د  وفيم�ا 
الصهيون�ي يف ذلك الح�ني مناحيم بيغن 
مرص، وحظ�ي باس�تقبال وحفاوة غر 
مس�بوقني، تمهي�ًدا للقاء كام�ب ديفيد 

البرام اتفاق السالم برعاية واشنطن.
وبينما كانت وسائل االعالم تتداول الكثر 
م�ن ص�ور ومش�اهد العن�اق والقبالت 
الحميمة بني الس�ادات وبيغن، كانت آلة 
القم�ع الصهيونية تواص�ل ازهاق أرواح 
الفلس�طينيني وسفك دمائهم واستباحة 
مزارعه�م  وتجري�ف  وقراه�م  مدنه�م 
واالس�تيالء عىل بيوتهم وامالكهم، وكان 

املوساد قد نجح يف اشعال الفتنة الدموية 
ع�ىل االرايض اللبنانية من خ�الل أدواته 

وصنائعه هناك.
األنظم�ة  اكتف�ت  ذل�ك  كل  ومقاب�ل 
والحكوم�ات العربي�ة بالكالم املعس�ول 
فق�ط، ولم تحرك س�اكًنا، بي�د أنها بعد 
انتصار الثورة االس�المية يف ايران بقيادة 
االم�ام روح الل�ه الخمين�ي )ق�دس( يف 
ربي�ع عام 1979، بادرت اىل تبني مواقف 
س�لبية من تلك الثورة ودعم نظام صدام 
يف ش�ن الح�رب عليه�ا، رغ�م ان االمام 
الخميني سارع اىل قطع كل العالقات مع 
الكيان الصهيون�ي واعالنه تقديم الدعم 
املفتوح للقضية الفلسطينية عىل خالف 
مواقف وسياس�ات نظام الش�اه محمد 

رضا بهلوي)1979-1941(.
واألنظم�ة  الحكوم�ات  أن  وامللف�ت 

م�ع  عالقاته�ا  قطع�ت  الت�ي  العربي�ة 
مرص وقاطعتها بعد اب�رام اتفاق كامب 
ديفي�د، راحت تعود اليها ش�يئا فش�يئا، 
ليصطفوا مع بعضهم البعض ويساندوا 
نظ�ام ص�دام بامل�ال والس�الح والرجال 
ضد اي�ران، وفق�ا لتوجيه�ات وامالءات 
واشنطن، ناهيك عن ان البوابات الخلفية 
والرسي�ة لع�دد م�ن العواص�م العربي�ة 
كانت قد فتحت ابوابه�ا عىل مصاريعها 
للكيان الصهيون�ي بعناوينه املخابراتية 
والتجاري�ة والسياس�ية، بالتزام�ن م�ع 
مجازر صرا وش�اتيال بقي�ادة االرهابي 
املج�ازر  م�ن  وغره�ا  ش�ارون  اريي�ل 
الدموي�ة، الت�ي ما زال�ت تمثل ش�واهد 
ش�اخصة عىل النزع�ة االجرامية للكيان 
الصهيون�ي وال�روح االنهزامي�ة الغل�ب 

الحكام العرب.

وبعد اقل من عرشين عاما كانت الخطوة 
االخرى يف مسار التطبيع املذل قد جاءت 
م�ن العاصم�ة االردنية، الت�ي انتهت اىل 
اب�رام اتف�اق وادي عرب�ة يف الس�ادس 
والعرشين م�ن ترشين االول-اكتوبر من 
عام 1994، وهو مثل نسخة مشابهة اىل 
حد كبر التف�اق كامب ديفي�د، وامللفت 
ان اج�واء وظروف ذلك االتف�اق اقرتنت 
بمعارك وحروب كان يخوضها حزب الله 
اللبناني وقوى املقاومة  الفلسطينية ضد 
جي�ش الكيان الصهيون�ي، وبينما كانت 
تل ابي�ب تحصل عىل التنازالت املذلة عر 
مفاوضات القاعات املغلقة، كانت تتلقى 
الهزائم واالنكس�ارات املتتالية يف جبهات 
القتال واملواجهة، س�واء يف جنوب لبنان 

او يف فلسطني.
وهن�ا فإن املفارقة املث�رة هي أنه بينما 

كانت االنظمة والحكومات العربية تلهث 
وراء التطبي�ع م�ع »ت�ل ابي�ب«، بقي�ت 
الش�عوب العربية عىل مواقفها الس�لبية 
الرافض�ة للكيان الصهيون�ي رغم وجود 
س�فاراته يف عواص�م بلدانه�ا، كم�ا هو 
الحال مع القاهرة وعّمان، وبعد أكثر من 
أربع�ة عقود، لم نج�د مصاديق حقيقية 
يف الش�ارع  العربي للتطبيع، ولم يصبح 
االرسائي�يل مقبوال عىل الصعيد الش�عبي 
يف أي دول�ة عربي�ة، وال العرب�ي متاح�ا 
او مقب�وال ل�ه ان يذه�ب اىل »ارسائيل«، 
السياس�ية  الدوائ�ر  كل  أخفق�ت  وق�د 
واملخابراتي�ة واالكاديمي�ة يف ف�ك ه�ذه 
العق�دة، وأغل�ب الظ�ن أنها ل�ن تفلح يف 
فكها مستقبال، بل عىل العكس من ذلك، 
تذهب مجمل املؤرشات واملعطيات اىل أن 
تيار املقاوم�ة للواليات املتحدة االمركية 
والكي�ان الصهيون�ي توس�ع وتنامى اىل 
ح�د كبر خالل العق�ود األخرة املاضية، 
م�ن خ�الل املوق�ع املؤث�ر للجمهوري�ة 
االس�المية االيرانية، والحضور الفاعل يف 
امليدان لقوى املمانعة، واس�تمرار النهج 
الصهيوني األمركي القائم عىل استخدام 
الق�وة والقمع ضد اآلخر، والتيقن من أن 
كل مؤتمرات التطبيع يف مدريد وأوس�لو 
و واي بالنتيش�ن وغره�ا انما هي عبث 

ولهاث وراء الرساب!
واذا اقرتبن�ا كث�ًرا م�ن الواق�ع الراهن، 
سنكتش�ف أن خطوة التطبيع االماراتي 
الصهيون�ي،  الكي�ان  م�ع  البحرين�ي   -
وبؤس�ا  اذالال  أكث�ر  ص�وًرا  تس�تبطن 
وسوداوية من صور كامب ديفيد ووادي 
عربة، وه�ي تخلو تماما م�ن أي مظهر 
من مظاهر الكرام�ة والعزة والقوة التي 
ال بد أن يتس�لح بها كل من يجلس حول 
طاولة التفاوض اذا كان يبحث فعاًل عن 
مكاسب حقيقية، ال أن يكتفي بالهرولة 

والركوع واالنبطاح بال أي ثمن.

مفارقات في مسيرة التطبيع العربي 
مع الكيان الصهيوني

اميركا دولة طفيلية تبتز حلفاءها بتجارة »تصدير االمن«
بقلم/ جورج حداد

بنهاي�ة الحرب العاملي�ة الثانية خرجت 
أم�ركا اىل الس�احة الدولي�ة بوصفها 
أغن�ى وأق�وى دول�ة يف العالم، تمس�ك 
يف يدها ثالث�ة مكونات للق�وة املالية � 
االقتصادي�ة � العس�كرية التي يمكنها 
بواسطتها فرض سيادتها عىل الكوكب 

األريض:
�1� االع�رتاف بال�دوالر بوصفه العملة 
وال�ذي  الوحي�دة،  الرئيس�ية  العاملي�ة 
بواس�طته يمكنه�ا التحك�م بالنظ�ام 
املايل العامل�ي بمجمله، فقط عن طريق 
طباعة ال�دوالر الورق�ي )عديم القيمة 
بح�د ذات�ه( وتوزيع�ه االلزام�ي ع�ىل 
دول العال�م، والحص�ول ع�ىل كل م�ا 
تري�ده االدارة االمركي�ة من املنتوجات 
مقاب�ل  قاطب�ة  البل�دان  م�ن جمي�ع 

قصاصاتها الورقية.
�2� وض�ع الي�د ع�ىل مص�در الطاق�ة 
الرئي�ي وش�به الوحي�د حين�ذاك )اي 
النفط( وذل�ك بالهيمنة ش�به الكاملة 
عىل جميع رشكات انتاج ونقل وتوزيع 

النفط يف العالم )باستثناء روسيا(.
�3� كانت الحرب العاملية الثانية أضخم 
»م�رشوع تج�اري راب�ح« يف التاري�خ 
االمرك�ي. ومع نهاية الح�رب امتلكت 
ام�ركا الس�الح الن�ووي وبي�د أق�وى 
وأضخ�م جي�ش يف التاري�خ االنس�اني 
العاملي. واذا كانت جميع دول وشعوب 
العال�م، بما فيه�ا الدول االس�تعمارية 
الكالسيكية، خرجت من الحرب مثخنة 
بالج�راح، مدم�رة وضعيف�ة، بس�بب 
الح�رب، واتجه�ت نحو اع�ادة االعمار 
والنهوض من جدي�د باقتصادها، فإن 
أم�ركا خرجت م�ن الح�رب بوصفها 
»خزانة العال�م«، وذلك بفضل »بيزنس 
الح�رب« بال�ذات. ولذلك فه�ي � وعىل 
عك�س جمي�ع دول العال�م � اتجه�ت 
نحو تدعي�م وتضخيم وتطوي�ر أداتها 
الرئيس�ية ل�«بيزن�س الح�رب« وه�ي 
الجي�ش والق�وات املس�لحة االمركية. 
وحول�ت كل اقتصادها ودبلوماس�يتها 
يف  االجتماعي�ة،  وثقافته�ا  واعالمه�ا 
املس�لحة  والق�وات  الجي�ش  خدم�ة 
والسياسة الحربية. ولترير هذا النهج 
الناشز، ومع أن القيادة االمركية كانت 
عىل وفاق ت�ام مع القيادة الس�تالينية 
لالتحاد الس�وفياتي )وهو ما تكرس يف 

اتفاقي�ة يالطا االمريالي�ة اللصوصية 
الت�ي وقعه�ا خائ�ن الش�يوعية االكر 
يوسف ستالني مع روزفلت وترششل(، 
فإنه�ا � أي القيادة االمركية � أطلقت 
س�نة 1946 رشارة الحرب الباردة ضد 
االتحاد الس�وفياتي تحت شعار »خطر 

الشيوعية«.
وتحت هذه الحجة تم يف نيس�ان 1949 
اتفاقي�ة  ع�ىل  واش�نطن  يف  التوقي�ع 
تأس�يس حلف شمايل االطلي )الناتو( 
الذي وض�ع اوروبا الغربية تحت املظلة 
الحماية  العس�كرية االمركية بحج�ة 

من »الخطر الرويس«.
ولكن آلية الهيمنة االمركية � اليهودية 

عىل العالم تعرضت لنكستني كبرتني:
االوىل � تصفي�ة زم�رة س�تالني � بريا 
يف روس�يا، التي كانت تعمل بالتنس�يق 
 � االمريالي�ة  م�ع  الت�ام  الضمن�ي 
اليهودي�ة العاملي�ة، وم�ن ث�م انط�الق 
نهض�ة اقتصادي�ة � عس�كرية ك�رى 
يف االتحاد الس�وفياتي الس�ابق، خارج 

نطاق الهيمنة االمركية.
والثاني�ة � النهض�ة الك�رى للعم�الق 
الصين�ي، م�ن خلف أس�وار »الس�تار 
الكتل�ة  رضبت�ه  ال�ذي  الحدي�دي« 
»املعس�كر  ع�ىل  الغربي�ة  االمريالي�ة 

االشرتاكي« السابق.
العاملي�ة ع�ىل ه�ذه  الفع�ل  وأدت ردة 
نتائ�ج  ث�الث  اىل  الك�رى  التط�ورات 
الهيمن�ة  لنظ�ام  معرقل�ة  مصري�ة، 

االمركية � اليهودية عىل العالم وهي:
� أ � ظه�ور »س�وق مض�اد«، خ�ارج 
الهيمن�ة االمركي�ة وضده�ا، وهو ما 
كان يسمى »الس�وق االشرتاكي«، عىل 
ثلث مس�احة الكوكب االريض. وهو ما 
وج�ه رضبة مزلزلة للس�يطرة املطلقة 
للدوالر االمركي الذي كانت تش�رتى به 
قطاعات انتاجية كامل�ة ودول وبلدان 
بأرسها. ومنذ ح�واىل نصف قرن بدأت 
الس�لع الصينية الرضوري�ة الرخيصة 
الدوالري�ة  الحواج�ز  جمي�ع  تحط�م 
وتقتحم جميع اسواق العالم، بما فيها 

السوق االمركي ذاته.
� ب � االنطالق�ة الكرى لقطاع الطاقة 
النووي�ة  والطاق�ة  والغ�از  )النف�ط 
الس�لمية( يف روس�يا، وال س�يما بع�د 
املرتبط�ة  يلتس�ني  زم�رة  أزيح�ت  أن 
يف  الس�لطة  ع�ن  العاملي�ة  باليهودي�ة 

الي�وم االخر من س�نة 1999، ومن ثم 
دخ�ول روس�يا الجدي�دة )القومي�ة � 
االرثوذوكس�ية( بقوة يف س�وق الطاقة 
العاملي، ليس يف آس�يا فقط )خصوصا 
م�ع الصني، اك�ر مس�تورد للطاقة يف 
العالم(، ب�ل ويف اوروبا كله�ا بما فيها 
بل�دان اوروب�ا الغربية التابع�ة تقليديا 

المركا.
� ج � انتصار الثورة االسالمية االيرانية 
س�نة 1979، وه�و م�ا نق�ل اي�ران � 
بنفطه�ا واطاللتها ع�ىل مضيق هرمز 
الهيمن�ة  دائ�رة  م�ن   � االس�رتاتيجي 
االمركية اىل مح�ور املقاومة ضد هذه 
الهيمن�ة. ويف هذا الس�ياق ج�اء ايضا 
انتصار هوغ�و تش�افيز يف االنتخابات 
 ،1998 س�نة  فنزوي�ال  يف  الرئاس�ية 
وخ�روج فنزوي�ال م�ن بي�ت الطاع�ة 
االمرك�ي، وه�ي تملك أك�ر احتياطي 
للنفط يف النصف الغربي للكرة االرضية.

ان التحكم املطلق، الس�ابق، يف »النظام 
امل�ايل العاملي« املدولر، و«س�وق النفط 
العامل�ي«، املدولر هو ايض�ا، كان يؤّمن 
الم�ركا أرباح�ا خيالي�ة، تس�لطية � 
اعتباطي�ة � كيفية، ال تدخل يف أبس�ط 
مبادئ حساب الس�وق الرأسمايل ذاته، 
وذلك عىل حساب جميع بلدان وشعوب 

العالم، بما فيها حلفاء امركا.
وق�د نتج عن ذل�ك ظهور جه�از دولة 
امرك�ي ضخ�م ج�دا ومرته�ل. كم�ا 
س�اعد أمركا عىل بناء أجهزة وجيوش 
عس�كرية ومخابراتي�ة ج�رارة، كم�ا 
وعىل انف�اق مئات ملي�ارات الدوالرات 
ع�ىل العم�الء و«الحلف�اء« االمركيني 
يف كاف�ة أرج�اء العال�م، وباالضافة اىل 
مئات االقم�ار االصطناعي�ة للمهمات 
التجسس�ية والعس�كرية االخرى، واىل 
الق�الع الطائرة التي تحم�ل الصواريخ 
النووي�ة وق�وات االنزال الج�وي والتي 
تطر حول الك�رة االرضية ليال ونهارا، 
والغواص�ات  الطائ�رات  حام�الت  واىل 
النووية واألساطيل الحربية التي تجوب 
البح�ار واملحيطات عىل مدار الس�اعة. 
باالضاف�ة اىل ذلك كل�ه امتلكت امركا 
800 قاعدة عسكرية كبرة ومتوسطة 
وصغ�رة )عدا القواع�د الرسية التي ال 
تظه�ر يف االحص�اءات الرس�مية وال يف 
املعلوم�ات الصحفية( يف أكثر من 170 

بلدا يف كافة ارجاء العالم، يتواجد فيها 
أكث�ر من 200 ال�ف جندي وضابط من 
مختلف االختصاص�ات. هذا باالضافة 
اىل جيش كامل من الجواسيس وعمالء 
املخابرات. وكل ذلك من اجل االحتفاظ 
بالوضع العامل�ي املهيمن المركا، الذي 

كان يدر عليها االرباح الخيالية.
ولك�ن بع�د ظه�ور العوام�ل املعرقلة 
للهيمن�ة االمركي�ة، وه�ي م�ا أرشنا 
الي�ه آنف�ا، ف�إن االرب�اح الخيالية من 
الهيمن�ة االمركي�ة ع�ىل النظ�ام املايل 
ب�دأت  العاملي�ني،  الطاق�ة،  وس�وق 
تتضاءل تدريجيا بخط ثابت، متواصل 

ومتصاعد، اىل درجة االضمحالل.
ولكن االدارة االمركية التي اعتادت عىل 
االنف�اق الكثيف عىل آلته�ا »الدولوية« 
املالي�ة االمركية  الضخم�ة، والطغمة 
� اليهودي�ة الت�ي اعتادت ع�ىل االرباح 
الخيالية، لم يكن بامكانهما »الرتاجع« 

و«التقشف«.
ولتعويض »الخسائر« يف معدل االرباح 

االمركي�ة  االدارة  ب�دأت  الس�ابقة، 
يف  اس�هاماتها  تلغ�ي  أو  تخف�ض 
ميزاني�ات املنظم�ات الدولي�ة، كاألمم 
املتحدة واالونيسكو واالونروا ومنظمة 
الصح�ة العاملي�ة، كم�ا ب�دأت الطغمة 
املالية االحتكارية االمركية � اليهودية 
تنف�خ بال�ون قط�اع العق�ارات اىل أن 
انفج�ر يف أزم�ة 2008، وب�دأت تطبع 
املزي�د م�ن ال�دوالر الورق�ي )للس�وق 
الداخيل هذه املرة( وترفع س�قف الدين 
العام الذي بلغ مؤخرا رقما فلكيا وصل 
اىل اكث�ر من عرشي�ن تريلي�ون دوالر، 
أي عرشي�ن ال�ف ملي�ار دوالر.. اىل أن 
أصبح من الصعب جدا وشبه املستحيل 
متابعة سياس�ة طبع الدوالر االمركي 
الذي ال تغطية له، ال ذهبية وال طاقوية 

وال انتاجية.
وبنتيجة ه�ذا الوضع املت�أزم، اتجهت 
يف  س�يما  وال  االمركي�ة،  االدارة 
عه�د ترام�ب، نح�و تحوي�ل الوج�ود 
العس�كري واملخابرات�ي الخارجي من 

ب�اب »النفق�ات« اىل ب�اب »املداخي�ل« 
االمركي�ة. أي بكلم�ات اخ�رى، بع�د 
أن كان�ت ام�ركا تنف�ق ع�ىل وجودها 
الخ�ارج،  يف  واملخابرات�ي  العس�كري 
من اجل االحتفاظ بهيمنتها الس�ابقة 
عىل األس�واق املالية والطاقوية، أخذت 
تطالب حلفاءها ومحمييها � وبوقاحة 
متزايدة � ب�أن يدفعوا ثمن »حمايتها« 
لهم، عىل قاعدة تجارة »تصدير االمن«، 
عىل مث�ال »تصدير الي�د العاملة«. ويف 
هذا الس�ياق ضغطت ادارة ترامب عىل 
القيادة الس�عودية لدفع مئات مليارات 
الت�ي  »الحماي�ة«  مقاب�ل  ال�دوالرات 
تقدمها امركا الس�تمرار وجود النظام 
الس�عودي. وقال ترام�ب للصحافة انه 
بدون الحماي�ة االمركية ف�إن النظام 

السعودي سيسقط يف مدة أسبوعني.
وباملثل، أخذت االدارة االمركية تضغط 
االطل�ي  الحل�ف  يف  حلفائه�ا  ع�ىل 
والياب�ان وكوريا الجنوبي�ة، لكي تزيد 
ميزانياته�ا الحربي�ة وتدف�ع ألم�ركا 

ثمن وجود القواعد والقوات األمركية، 
ل�«حمايتها« من الخطر الرويس)!(.

وعىل هذه الخلفية أخذت ترز مش�كلة 
كبرة بني ام�ركا وحلفائها ناتجة عن 
االشكالية التالية: اذا كانت أمركا تريد 
أن تقب�ض من حلفائه�ا ثمن وجودها 
وخدماته�ا العس�كرية واألمني�ة تحت 
عن�وان »تصدي�ر االمن« لتل�ك البلدان، 
فهذا يعني أن قواتها يف الخارج تتحول 
عملي�ا اىل ق�وات »مرتزق�ة« تدخ�ل يف 
خدم�ة تل�ك البل�دان. ويف ه�ذه الحالة 
فإن املنط�ق، املنطلق من جميع مبادئ 
»االقتصاد الحر« او »اقتصاد الس�وق« 
ه�ذا   � »الدمقراط�ي«،   � الرأس�مايل 
املنط�ق يقت�ي ان يك�ون »املرتزقة« 
يف خدم�ة وتح�ت امرة »املس�تأجرين« 
أي حلف�اء ام�ركا، وليس تح�ت امرة 

»املؤجر« أي الدولة االمركية.
نقط�ة  االش�كالية س�تكون  ان ه�ذه 
تج�اذب وتفّج�ر االزم�ات ب�ني أمركا 

وحلفائها يف السنوات القادمة.



واصل ن�ادي الديوانية العراقي، 
استقطابه للمغرتبني يف أوروبا، 
من خالل التعاقد مع أس�تيفان 

وسام سعد، املحرتف يف أملانيا.
مدي�ر  الب�ري،  ع�الء  وق�ال 

للديواني�ة  اإلعالم�ي  املكت�ب 
»إدارة النادي نجحت يف التعاقد 
م�ع الالع�ب العراق�ي املغرتب 

أستيفان وسام«.
وأضاف »أس�تيفان وسام يبلغ 

من العم�ر 19 عاًم�ا ويلعب يف 
مركز صانع األلع�اب والجناح 
إضاف�ة  وس�يكون  األيم�ن 

مهمة«.
وتاب�ع »م�ن املنتظ�ر وص�ول 

الثنائي أمري عيل وصفاء سعيد، 
الي�وم إىل الديواني�ة، قادًما من 
أمريكا، وسينضمان للتدريبات 
ح�ازم  امل�درب  إرشاف  تح�ت 

صالح«.

يش�ار إىل أن الديواني�ة تعاق�د 
م�ع 4 محرتفني عىل مس�توى 
مميز، بجانب عدد من الالعبني 
العراقيني الشباب املحرتفني يف 

أوروبا وأمريكا.

الديوانية
 يضم المغترب 
أستيفان وسام االربعاء 23 أيلول  2020 

العدد 2423 السنة العاشرة

6الرياضية

عاودت عجلة كرة القدم بالدوران في أغلب دول 
العالم باستئناف الدوريات المحلية والقارية بعد 

أشهر من التوقف بسبب جائحة كورونا التي دفعت 
بعض االتحادات المحلية الى إلغاء دوريات الموسم 

الماضي بينما حرصت أخريات الى استكمال ما 
تبقى من مباريات حفاظًا على التاريخ وانصافًا 

لألندية التي كانت تتنافس على اللقب وأنفقت 
الماليين من الدوالرات قبل أن تتهّيأ إلعالن 

انطالق الموسم الجديد.
كالع�ادة، الكرة العراقية كانت االس�تثناء، اىل م�ا ذهبت عليه أغلب 
دول العال�م، بع�د أن وجد القائم�ني عليها صعوب�ة يف الخروج من 
مأزق ضيق الوقت مع ترّس�بات فوىض تأخري دوري املوسم املايض 
إضاف�ة اىل القي�ود التي فرضته�ا لجنة األزمة بخصوص الس�ماح 
بإقامة الفّعاليات الرياضية بعد ارتفاع عدد اإلصابات بوباء كورونا 

يف العراق.
توق�ف الفعالي�ات الرياضية أّثَر بالتأكيد بش�كل كب�ري عىل جداول 
اإلعداد لجميع املنتخبات الوطنية، وأربَك الحس�ابات الفنية للكوادر 
التدريبي�ة، وَح�دَّ من الق�درات البدني�ة لالعبني فلجأت اىل أس�لوب 
املتابع�ة والتوجيه لرفع الجانب البدني من خ�الل التدريب الخاص 
ع�ر املنّص�ات اإللكرتوني�ة بالتع�اون م�ع الالعب�ني ضم�ن حدود 
تواجدهم داخل منازلهم، وهي محاولة وإن كانت محدودة الفعالية 
إال أنها جزء من املحافظة عىل اللياقة البدنية بش�كل جزئي قبل أن 
تس�ارع اىل عادة الحياة للتدريبات وإقامة املباريات وضمان تأهيل 

العبيها بدنياَ.
لذلك فإن الجانب البدني سيكون هو ورقة 
الره�ان القادمة الس�تحقاقات املنتخبات 
الوطنية عندما تنطلق املس�ابقات الدولية 
وتل�ك املالحظ�ة ه�ي م�ن يج�ب أن يقف 
عنده�ا اتحاد الك�رة وال�كادر التدريبي يف 
رس�م املرحلة القادمة الستحقاق املنتخب 
الوطني يف رحلة البحث عن بطاقة التأهل 
اىل ال�دور الثاني من تصفيات كأس العالم 
2022 يف قط�ر وخاص�ة أن أغل�ب العبينا 

الزال�وا بعيدين عن أجواء املباريات باس�تثناء بعض املحرتفني ممن 
استفادوا من عودة الدوريات لألندية التي يحرتفون بها.

قد يكون من املفيد اإلش�ارة بإيجابية اىل مش�اركة نادي الرشطة يف 
دوري أبطال آسيا واإلش�ادة باألداء الذي قّدمه من خالل مواجهتي 
األهيل الس�عودي والت�ي أثبت فيها امتالك العبي�ه لخزين بدني عىل 
مستوى عاٍل برغم قر فرتة اإلعداد ساعده يف فرض اإليقاع الفني 
وإحراج منافس�ه ال�ذي يبدو أنه كان يراهن عىل ضعف االس�تعداد 
ونفاد خزين الجهد البدني لالعبي الرشطة إال أنه خرس هذا الرهان.
يعلم الجميع أن ظهور العبي نادي الرشطة بتلك اإلمكانيات البدنية 
ُيثبت بما ال يقبل الش�ك قدرات وذكاء م�درب اللياقة البدنية للنادي 
االس�باني غونزالو رودريغز الذي تمّكن خالل املعس�كر التدريبي يف 
القاه�رة من االرتق�اء بالجانب البدني والوص�ول بالالعبني مرحلة 
الجاهزي�ة قب�ل خوضه التصفي�ات.. وهو ذات العم�ل الذي قام به 
س�ابقاً عندما كان مدرباً للياقة البدنية ملنتخبنا األوملبي املش�ارك يف 
نهائي�ات أوملبياد ريو دي جانريو 2016 ونجح أيضاً يف إعداد الفريق 
بمس�توى بدني راقي وهو ما دفع عىل ما يبدو عبد الغني ش�هد اىل 

املطالبة به ضمن كادره التدريبي وكان مصيباً يف رأيه.
إن ع�ىل اتح�اد الك�رة وامل�درب كاتانيتش دراس�ة خط�وات إعداد 
املنتخ�ب الوطني والرتكيز ع�ىل أهمية الجانب البدن�ي وتأثري فرتة 
التوقف الطويلة وتأخري انطالق الدوري للموس�م القادم عىل قدرات 
العبي املنتخب وخاصة املحليني قياساً اىل جاهزية العبي املنتخبات 
املنافسة يف التصفيات واالستفادة من تجربة نادي الرشطة باللجوء 
اىل فك�رة االس�تعانة باملنقذ غونزال�و ليتوىّل االرشاف ع�ىل الجانب 
البدن�ي للمنتخ�ب الوطني خاص�ة إن العبينا كانوا خ�الل مباريات 
التصفي�ات قبل جائحة كورونا يعانون كثرياً من تذبذب مس�تواهم 
البدن�ي وه�ي إحدى نق�اط ضعف األس�ود التي أثري حوله�ا الكثري 
م�ن االنتقاد، ونخ�ى أن تكون هي ذاتها مص�در تهديد لصدارتهم 
املجموع�ة أم�ام فرصة تأه�ل باتت ممكن�ة جداً للذه�اب اىل الدور 

الحاسم!

غونزالو املنقذ! هيثم بعيوي يلقي محاضرة فنية لمدربي 
كرة الصاالت العرب

رعد العراقي

عاد الالعب الدويل كرار جاسم إىل نادي النجف مجدداً بعد 7 سنوات 
قضاها بني االحرتاف يف إيران واللعب مع الرشطة.

وبدأ جاس�م مس�ريته االحرتافية مع نادي النجف منذ عام 2004 ثم 
غادره عام 2007 ليلعب لعدة أندية قطرية وإيرانية.

ويف موس�م 2012/ 2013، عاد جاس�م لصفوف النجف 
عىل سبيل اإلعارة، ثم بعدها انتقل إىل الطلبة واستقالل 

طهران ولعب أيضاً ألندية نفط الوسط ونفط عبادان 
اإليراني.

وقب�ل أن يلتحق جاس�م ب النجف لع�ب يف صفوف 
الرشطة وفس�خ عقده مع الفريق بسبب خالفات 

إدارية.

عاود منتخب األش�بال تدريباته عىل ملعب املرحوم )عيل حسني شهاب( 
يف مجمع وزارة الش�باب والرياضة، تحضريا لالس�تحقاقات املقبلة 

بعد فرتة انقطاع طويلة بسبب جائحة »كورونا«.
وق�ال مدرب منتخب االش�بال، حس�ن كمال ان »املنتخب اس�تأنف 
تدريبات�ه بواقع ثالث وحدات تدريبية يف األس�بوع بالتنس�يق مع 
لجنة املنتخبات يف الهيأة التطبيعية، ووفقا ملنهاج وضعناه تحسبا 

ألي استحقاق خارجي قريب«.
وأض�اف »حتى اللحظة ال يوجد اس�تحقاق قاري بس�بب الوضع 
الراه�ن يف عموم العالم جراء جائح�ة »كورونا »، حيث تم تأجيل 
جمي�ع املس�ابقات يف ق�ارة اس�يا ، خصوص�ا بط�والت الفئ�ات 
العمرية«. واختتم كمال بالقول: ان »املنتخب سيعتمد عىل تولدات 
فئ�ة 2006 و2007، حس�ب تعليم�ات االتح�اد اآلس�يوي، وذل�ك 

تحضريا للبطوالت القارية املقبلة«.

حددت لجنة الحكام املركزية يف الهيئة التطبيعية مواعيد 
اختب�ارات الح�كام تحض�ريا ملنافس�ات املوس�م  2020 

ي�ن 2021-، املزم�ع انطالق�ه يف الخامس  لعرش ا و
من ترشين االول. 

وقال رئيس لجنة الحكام، 
الق�ادر:  عب�د  ع�الء 
ق�ررت  اللجن�ة  ان 
زمني  ج�دول  وض�ع 
الح�كام  الختب�ارات 
حسب املوقع الجغرايف 

عىل ان تجرى جميع االختبارات يف بغداد. 
وبني عبد القادر: ان االختبارات س�تبدأ يوم 13 من شهر 
ترشي�ن األول ملحافظات الش�مال واملنطقة الغربية، عىل 
ان تش�مل اربيل والس�ليمانية ودهوك وزاخ�و  وكركوك 
واملوص�ل ودي�اىل وصالح الدي�ن واألنبار، فيما س�تجري 

اختبارات حكام العاصمة بغداد يوم 14 ترشين األول . 
واضاف: ان االختبارات ستس�تمر بش�كل يومي حس�ب 
الج�دول الزمن�ي، عىل ان تج�ري يف محافظ�ات املنطقة 
الوس�طى يوم 15 ترشين األول يف النج�ف وكربالء وبابل 

والديوانية.

واوض�ح: ان يوم 16 م�ن ترشين األول 
ح�كام  الختب�ارات  موع�دا  س�يكون 
محافظ�ات  يف  الجنوبي�ة  املنطق�ة 
الب�رة وذي ق�ار وميس�ان واملثن�ى 
وواسط، عىل أن تختتم االختبارات يوم 
17 من الش�هر نفس�ه والذي سيكون 
مخصصا الختبارات الحكام الدوليني. 

واكد عبد القادر: ان االختبارات س�تجري 
عىل وفق إجراءات الوقاية الصحية، من اجل 

ضمان سالمة الجميع.

بحث�ت لجنة الش�باب والرياضة 
مع االتحادات الرياضية، القوانني 
الرياضية الت�ي تنتظر التصويت 

يف الرملان.
وذكر بيان ع�ن اللجنة أن »لجنة 
برئاس�ة  والرياض�ة  الش�باب 
النائ�ب عباس علي�وي وبحضور 
النائ�ب دي�ار طيب نائ�ب رئيس 
محم�ود  ارزو  والنائب�ة  اللجن�ة 
مق�ررة اللجن�ة والنائب�ة بي�داء 
خ�ر عضوة اللجن�ة، عقدت يف 
س�اعة متأخ�رة م�ن ليل�ة أمس 
اجتماعاً موس�عاً م�ع االتحادات 
الرياضية ملناقشة قانوني األندية 

واالتحادات الرياضية«.
وأك�د النائب علي�وي عىل هامش 
بقاع�ة  عق�د  ال�ذي  االجتم�اع 
الش�عب يف بغ�داد، وفق�اً للبيان 
عىل أن »االجتم�اع مع االتحادات 

الرياضي�ة ج�اء ضمن سلس�لة 
اللق�اءات الت�ي تجريه�ا اللجنة 
للوقوف عىل اهم املقرتحات التي 
يمكن تصب يف مصلحة القوانيني 
الرياضية املزمع التصويت عليها 

يف الفصل الترشيعي الحايل«.
»لجن�ة  أن  البي�ان،  وأض�اف 
الش�باب والرياضة قدمت رشحا 

االندية موجزاً عن  قانون�ي 

واه�م  الرياضي�ة  واالتح�ادات 
البن�ود الت�ي تتضمن�ه ورضورة 
انضاج�ه بالش�كل ال�ذي يلب�ي 

طموح االندية واالتحادات«.
وب�ني، أن »االتح�ادات الرياضية 
اتفقت عىل تش�كيل لجنة بهدف 
االط�الع ع�ىل قان�ون االتحادات 
الرياضية وتزويد لجنة الش�باب 
والرياض�ة النيابي�ة باملقرتحات 
واالف�كار الت�ي يمك�ن االخذ بها 
قب�ل  القان�ون  يف  وتضمينه�ا 

التصويت عليه«.

كرار جاسم يعود
 الى صفوف النجف

الرياضة النيابية تبحث القوانين التي تنتظر التصويت  منتخب االشبال يستأنف تدريباته 

تحديد مواعيد اختبارات حكام الدوري

اعت�ر ال�دويل العراق�ي، بش�ار رس�ن، مهاجم بريس�بوليس 
اإليران�ي، أن فريقه قدم مباراة جيدة أم�ام الدحيل القطري، 
رغ�م الخس�ارة بهدف يف الجول�ة قبل األخرية، م�ن مباريات 

املجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.
وقال رسن، يف تريحات صحفية: »حاولنا الخروج بنتيجة 
إيجابي�ة، ونحن لعبنا املب�اراة من البداية بحث�ا عن الفوز، 
وحس�م أمر التأهل للدور الثاني.. واجهنا فريقا صعبا لعب 

مباراة قوية«.
وأضاف: »حظوظنا يف أيدينا، علينا أن نحقق االنتصار عىل 
الش�ارقة اإلماراتي، من أجل حسم بطاقة التأهل، ويجب 

أن نلعب بكل قوة«.
وأش�ار إىل أن ت�وايل املباري�ات يؤث�ر س�لبا ع�ىل عملي�ة 
االستش�فاء، مؤكدا أن الق�ادم يحت�اج اىل جهد كبري من 
جان�ب جمي�ع الالعب�ني، لحس�م بطاق�ة التأه�ل يف ظل 
التش�ابك الكبري بهذه املجموعة، الت�ي يعترها األقوى يف 

البطولة.

بشار رسن : حظوظ 
بيرسبوليس بين يديه

ألق�ى م�درب منتخبن�ا الوطن�ي لكرة 
بعي�وي،  عب�اس  هيث�م  الص�االت، 
)التكتي�ك  مح�ارضة تدريبي�ة ح�ول 
الفردي الذي ينف�ذه الالعب الواحد( يف 
إط�ار اختت�ام الرنامج الثق�ايف للعبة 
كرة الصاالت ال�ذي أقيم من قبل لجنة 
كرة الص�االت يف االتحاد اإلماراتي عر 
برنامج zoom، واستمر عىل مدار أربعة 

أش�هر متواصلة، ألقيت من خالله 15 
مح�ارضة، ش�ملت مناقش�ة قضاي�ا 
التدريب والتحكيم واإلعالم والقوانني، 

واألمور كافة املتعلقة باللعبة.
واس�تهل الشيخ س�لمان بن إبراهيم، 
رئيس االتحاد اآلسيوي، كالمه بالشكر 
واالمتن�ان لكل الحارضي�ن والقائمني 
ع�ىل ه�ذه الورش�ة، مش�يدا بالتطور 

الذي تش�هده كرة الصاالت، خصوصا 
يف البل�دان العربي�ة، الت�ي ب�دأت تويل 

اهتماما واسعا بهذه اللعبة.
وعّر مدرب منتخبنا، هيثم بعيوي، عن 
سعادته البالغة بتواجد الشيخ سلمان 
ب�ن إبراهيم، رئيس االتحاد اآلس�يوي، 
الخليجي�ة  الش�خصيات  م�ن  وع�دد 
املعروف�ة يف لعب�ة كرة الص�االت اثناء 

محارضت�ه. مثمنا خط�وة لجنة كرة 
الصاالت يف االتح�اد اإلماراتي يف اقامة 
الن�دوات وال�ورش واملؤتم�رات  ه�ذه 
والتي تواج�د فيها الكثري من اإلداريني 
واملدربني واإلعالميني من مختلف بلدان 
الوط�ن العرب�ي. معرب�ا ع�ن أمله أن 

تحظى كرة الصاالت باهتمام أوسع.
وأض�اف: ان عق�د ه�ذه ال�ورش بهذا 

الحج�م، وهذه الص�ورة الراقي�ة، يعد 
حدثا مهم�ا باملقايي�س كافة، خاصة 
م�ع نجاحه�ا يف اس�تقطاب املدرب�ني 
التواص�ل  وزي�ادة  الع�رب  والح�كام 
االخوي بني األش�قاء، فض�ال عن انها 
تنمي العالق�ات بني االتحادات العربية 
وبل�ورة جميع األفكار يف خانة الفائدة 

العامة.



أجرى فريق برش�لونة مران�ا جديدا يف منش�آت مدينته الرياضية 
املهاج�م  الثان�ي ه�ذا األس�بوع، بمش�اركة  »ج�وان جام�ر«، 

األوروجواياني لويس سواريز.
ويبحث س�واريز عن وجهة جديدة لعدم حاج�ة املدرب الهولندي 

رونالد كومان إليه.
وغاب الظهري الرتغايل نيلس�ون س�يميدو عن املران لليوم الثاني 
توالي�ا، بإذن م�ن النادي، إلنه�اء مفاوض�ات انضمامه لصفوف 

وولفرهامبتون اإلنجليزي.
أما س�واريز فع�اد للتدرب تحت قيادة كوم�ان، جنبا إىل جنب مع 
باق�ي الالعب�ني املتاحني وبمش�اركة عدد أكر م�ن العبي الفريق 

الرديف.
وينتظر أن يعاود برش�لونة املران األربعاء لإلعداد ملباراته األوىل يف 

الليجا يوم األحد املقبل أمام فياريال.

بات عىل األندي�ة اإلنجليزية مواجهة متاعب مالية، بعد 
أن أوقف�ت الحكومة الريطانية، خطط إعادة الجماهري 

لحضور مباريات كرة القدم يف املالعب.
وأدى ارتف�اع ع�دد ح�االت اإلصاب�ة بف�ريوس كورونا 
يف الب�الد، إىل ف�رض املزي�د من القي�ود ع�ىل التحركات 

والفعاليات.
وق�ال ماي�كل ج�وف، وزي�ر ش�ئون مجل�س ال�وزراء 
الريطان�ي، إن الب�الد ال يمكنها تحم�ل مخاطرة عودة 
لهيئ�ة  ترصيح�ات  يف  املالعب.وأض�اف  إىل  الجماه�ري 
اإلذاع�ة الريطانية »من غري املرجح أن ينترش الفريوس 
يف اله�واء الطلق أكث�ر من داخله، لكن م�رة أخرى، من 

طبيع�ة األح�داث الرياضي�ة أن يك�ون به�ا الكثري من 
االختالط«.وتق�ام كل املباري�ات يف ال�دوري اإلنجلي�زي 
املمتاز وكل البط�والت يف الكرة اإلنجليزية، دون حضور 
جماه�ريي منذ حزيران املايض، وذلك بعد أزمة انتش�ار 
ف�ريوس كورونا.وتابع جوف أن الحكومة س�تحاول أن 
تس�مح لبع�ض الجماهري بالعودة حينم�ا تكون االمور 

آمنة.
وقال جوف »ما يجب علين�ا فعله هو النظر إىل األحداث 
الرياضي�ة اآلن بحذر، لكننا ندرك أيًضا أن الرياضة جزء 
حي�وي من هذه األمة، ننظر يف كل م�ا يمكننا القيام به 

لدعم رياضيينا وأنديتنا العظيمة«.

س�يعود اإلس�باني ال�دويل الس�ابق فرنان�دو 
توريس، ال�ذي اعتزل كرة الق�دم قبل عام، إىل 
أتلتيكو مدريد هذا املوسم، للحصول عىل دورة 

تدريبية داخل جدران النادي.
وس�ينضم توريس، الذي ارت�دى بالفعل طاقم 
التدري�ب الخ�اص بفريق الروخ�ي بالنكوس، 
كم�ا ب�دا واضًحا يف الص�ورة التي ت�م تداولها 
عىل شبكات التواصل االجتماعي، رفقة مدرب 
ح�راس مرم�ى الناش�ئني ريكي ألونس�و، إىل 
طاقم تدري�ب الفريق، وفقا مل�ا أكدته مصادر 

من النادي.

وكان توري�س، الذي عرض فيلما وثائقيا ألول 
مرة عن مس�ريته األس�بوع املايض عىل منصة 
فيدي�و، أق�ر بالفع�ل بأنه كان يخ�وض دورة 
تدري�ب، باإلضاف�ة إىل دورات أخ�رى خاص�ة 
باإلدارة الرياضية لإلعداد ملستقبله، ولم يخف 

رغبته يف العمل يف منظومة أتلتيكو مدريد.
وق�ال قب�ل أس�بوع »س�أعود إىل امل�كان الذي 
يمكنني فيه مس�اعدة األتلت�ي أكثر، ليس من 
أج�ي، أنا لدي كل ما تس�تطيع ك�رة القدم أن 
تقدمه. اآلن أنا بحاجة إىل اكتشاف املوقع الذي 

يسمح يل بمساعدة أتلتيكو أكثر«.

ربطت بع�ض التقاري�ر، املهاج�م الرصبي لوكا 
يوفيت�ش، بالخ�روج من ري�ال مدريد مع�اًرا إىل 
فريقه الس�ابق، آينرتاخت فرانكف�ورت األملاني، 

قبل نهاية فرتة االنتقاالت الصيفية الجارية.
ويج�د ال�دويل الرصب�ي، صعوب�ة يف املش�اركة 
بانتظ�ام تحت قيادة امل�درب الفرنيس زين الدين 
زي�دان، مما يجعل أمر خروج�ه حتمًيا للحصول 

عىل فرصة اللعب باستمرار.
م�ن جانبه�ا، بددت ش�بكة »س�كاي س�بورت 
أملانيا« كافة الش�ائعات املتعلقة بعودة يوفيتش 

املحتمل�ة إىل فرانكف�ورت، مؤك�دة أن ه�ذا ل�ن 
يحدث يف الوقت الراهن.

 وأشارت إىل تفضيل النادي امللكي، إعارة صاحب 
ال��22 عاًم�ا إىل أحد أندية إس�بانيا أو إيطاليا أو 
إنجل�رتا، مم�ا يعني صعوب�ة إعادت�ه إىل فريقه 

السابق.
وغ�ادر يوفيتش، الن�ادي األملاني يف صيف 2019 
صوب ري�ال مدريد مقابل 60 مليون يورو، لكنه 
لم يش�ارك س�وى يف 27 مب�اراة، س�جل خاللها 

هدفني وصنع مثلهما.

خضع اإلس�باني ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد، للكش�ف الطبي يف يوفنت�وس، تمهيًدا الرتداء 
قميص السيدة العجوز خالل املوسم الحايل.

ونرش الحساب الرسمي ليوفنتوس، عىل موقع التواصل االجتماعي تويرت فيديو وصول الالعب للمركز 
الطبي، صباح اليوم الثالثاء.وس�ينتقل موراتا إىل يوفنتوس ملدة موس�م عىل س�بيل اإلعارة مقابل 10 
ماليني يورو، مع إمكانية الرشاء نهائيا مقابل 45 مليون يورو، حسبما كشفت وسائل إعالم إيطالية.
وتتضم�ن الصفقة أيض�ا إمكانية تمديد اإلعارة ملوس�م آخر مقابل 10 ماليني أخ�رى، مع تفعيل بند 

الرشاء النهائي يف العام التايل مقابل 35 مليون يورو.

أعلن إنرت ميالن، التعاقد رسمًيا مع العب الوسط التشيي أرتورو فيدال، قادًما من صفوف 
برشلونة.وأعلن النادي اإليطايل عن الصفقة، خالل بيان عىل موقعه الرسمي، دون الكشف 
عن مدة أو قيمة العقد حتى اآلن. وذكر نادي برشلونة، رحيل فيدال عن »كامب نو«، أن إنرت 
ميالن سيدفع مليون يورو للبارسا كحوافز مرشوطة.وكان فيدال انضم لصفوف برشلونة 
قب�ل عام�ني، قادًما من باي�رن ميونخ األملاني مقاب�ل 18 مليون يورو، قب�ل أن يرحل هذا 

الصيف، بناء عىل طلب املدرب الجديد رونالد كومان.

قال بيب جوارديوال، مدرب مانشس�رت سيتي، 
إن�ه س�يدفع بالعب�ني ش�باب م�ن أكاديمية 
النادي، خالل مواجهة بورنموث بكأس رابطة 
األندية املحرتفة، الخميس املقبل، ألنه ال يملك 
حجم التش�كيلة الكايف للمنافس�ة يف بطولتني 

بهذا املستوى يف الوقت الحايل.
وبس�بب تأجي�ل انط�الق املوس�م الج�اري، 
س�يخوض املان سيتي مباراته يف الدور الثالث 
ل�كأس الرابطة، بع�د 3 أيام فق�ط من الفوز 

3-1 عىل وولفرهامبتون يف الريمريليج.
وأضاف جوارديوال »أمام بورنموث، س�نعتمد 
ع�ىل أغلب الالعبني من األكاديمية، س�نحاول 
الحف�اظ ع�ىل طاقتن�ا لل�دوري املمت�از. مع 

االفتق�ار لالس�تعداد، وغياب س�بعة العبني، 
يج�ب أن نحافظ عىل جاهزي�ة الالعبني الذين 

شاركوا بأفضل شكل ممكن«.
وتاب�ع »لق�د أحرزن�ا لق�ب ال�كأس 3 مرات 
متتالي�ة ون�ود مواصل�ة ذل�ك لك�ن ال نمل�ك 
الالعبني، يف ه�ذه الفرتة، لخوض مباراة كل 3 

أيام«.
وافتق�د امل�ان س�يتي العب�ني بارزي�ن أم�ام 
وولفرهامبت�ون حي�ث ج�اءت نتيجة فحص 
جوندوج�ان إيجابي�ة لكورون�ا، بينم�ا أعلن 
النادي يف وقت س�ابق غياب سريجيو أجويرو 

وإيمريك البورت لفرتة من الوقت.
وغاب أيًضا برناردو س�يلفا وجواو كانس�يلو 

وألكس�ندر زينتشنكو وإيريك جارسيا بسبب 
إصاب�ات مختلف�ة، م�ا تس�بب يف 

وج�ود 3 العبني ش�باب عىل 
مقاعد البدالء.

تق�دم  الغياب�ات،  ورغ�م 
بفض�ل   0-2 الس�يتي 
ه�ديف كيف�ن دي بروين 
م�ن ركل�ة ج�زاء وفيل 

وقاتل  ف�ودن، 

وولفرهامبتون وقلص الفارق بعد االسرتاحة 
ع�ن طري�ق راؤول خيمينيز، قبل أن يس�جل 
جابريي�ل جيس�وس الهدف الثال�ث يف الوقت 

بدل الضائع.
وأضاف جوارديوال »بالنظ�ر إىل الفرتة التي 
نم�ر به�ا، واملوقف ال�ذي نجد أنفس�نا فيه 
خ�الل آخر أس�بوعني، كنت أتوق�ع املعاناة 
لبع�ض الوقت، لكن بصفة عامة س�يطرنا 
ع�ىل املباراة«.وأت�م »كان الجميع مس�تعًدا 
ولق�د ظهرنا بش�كل رائ�ع. كان من 
املهم البدء بهذه الطريقة، لكن 
بكل تأكيد هذه مجرد مباراة 

واحدة«.

غوارديوال يلجأ للدماء الشابة أمام بورنموث بكأس الرابطة

تأجيل عودة 
الجماهير 

في مالعب 
البريميرليغ
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أكد تقري�ر صحف�ي فرنيس، أن 
الرازي�ي دان�ي ألفي�س، الظهري 
ومنتخ�ب  باول�و  لس�او  األيم�ن 
الرازي�ل، ق�رر الع�ودة للع�ب يف 
أوروبا.وس�بق أن لعب ألفيس يف 
أوروبا رفقة إش�بيلية وبرشلونة 
س�ان  وباري�س  ويوفنت�وس 
جريمان، قبل أن يعود إىل الرازيل 

يف صيف العام املايض.
ووفًق�ا لصحيف�ة »ليكيب«، فإن 
دان�ي ألفي�س )37 عاًم�ا( ق�رر 
مغادرة س�او باول�و، والبحث عن 
االنضم�ام لفري�ق أوروب�ي ه�ذا 
ألفي�س  أن  إىل  املوسم.وأش�ارت 
النتائ�ج  بس�بب  الرحي�ل  يري�د 
الس�يئة لفريقه الذي تع�ادل يف آخر 
تعرض�ه  إىل  باإلضاف�ة  مباري�ات،   3
بس�بب  الجماه�ري،  م�ن  النتق�ادات 
امللعب.وأوضح�ت  خ�ارج  س�لوكه 
الصحيف�ة أن ألفي�س س�يطلب لقاء مع 
مسؤويل النادي الرازيي، للتفاوض عىل 
الرحيل بشكل ودي.وذكرت أن الالعب 
الرازيي لم يخف رغبته أبًدا يف اللعب 

بالدوري اإلنجليزي املمتاز.

يواج�ه س�الفن بيليتش، املدي�ر الفني 
لوست بروميتش ألبيون، تهمة السلوك 
غ�ري الالئق، إث�ر ترصفه خ�الل مباراة 
الفريق أمام إيفرتون، الس�بت املايض، 
وق�د  املمت�از،  اإلنجلي�زي  ال�دوري  يف 

يتعرض لعقوبة اإليقاف مباراتني.
وكان بيليت�ش قد ط�رد إثر دخوله يف 

ج�دال م�ع الحكم ماي�ك دين عند 
نهاية الشوط األول، وقال املدرب 

بعده�ا إن�ه كان م�ن املفرتض 
السماح له بمناقشة األمر.

وذكر االتحاد اإلنجليزي »ُيزعم 
أن كلمات بيليتش أو س�لوكه 

الش�وط  بنهاي�ة  امللع�ب  يف 
األول م�ن مب�اراة الفري�ق 

تص�ل  إيفرت�ون،  أم�ام 
غ�ري  الس�لوك  ح�د  إىل 

الالئق«.

داني ألفيس 
يقرر العودة
 إلى أوروبا

توريس ينضم 
للجهاز الفني ألتلتيكو مدريد

الكشف عن خطة
 ريال مدريد بشأن يوفيتش

أكد تقرير صحفي، ظهور فريوس كورونا املستجد، للمرة األوىل باملوسم الجديد 
من الدوري اإليطايل.

ووفًق�ا لش�بكة »س�كاي س�بورت إيطالي�ا«، فإن أح�د عنارص الفري�ق األول 
بتورين�و، أصي�ب بفريوس كورونا، األم�ر الذي قد يتس�بب يف دخول املجموعة 

بأكملها يف حجر صحي.
وأشارت إىل أنه سبق معاناة تورينو من إصابة بكورونا يوم 9 أيلول الجاري، لذا 

اضطر الفريق إللغاء مبارياته الودية قبل املوسم الحايل.
وأوضح�ت أنه إذا جاءت نتيجة االختبار األخري للعنرص املصاب حديًثا إيجابية، 
فإن إقامة مباراة الفريق أمام أتالنتا، س�تصبح محل ش�ك.وقالت الش�بكة إن 
الفري�ق بأكمل�ه قد يدخل الحج�ر الصحي، ويخضع الختب�ارات متعددة خالل 

األيام املقبلة، للتأكد أن الفريوس لم ينترش بني الالعبني واملسؤولني.

كورونا يوجه الضربة األولى للكالتشيو

رسمًيا.. إنتر ميالن
 يعلن التعاقد مع فيدال

سواريز يشارك في تدريبات برشلونة

اهتم�ت الصحف اإلنجليزية بفوز مانشس�رت س�يتي ع�ىل وولفرهامبتون 3-1 يف 
الريمريلي�ج، إىل جان�ب رضب فريوس كورونا لفريق ليتون أورينت الذي يس�تعد 

ملواجهة توتنهام يف كأس الرابطة اإلنجليزية.
وعنون�ت صحيف�ة الجاردي�ان »الس�يتي يتص�دى لصح�وة الذئ�اب ويختم عىل 

االنتصار«.
ويف الجانب، كتبت »تعليق خطط عودة الجماهري يف شهر ترشين أول«.

ويف األس�فل، ذكرت »كارثة كوفيد يف أورين�ت.. العديد من الحاالت اإليجابية تضع 
مباراة توتنهام يف الكأس، محل شك«.

أما صحيفة ستار سبورت كتبت »فودين يسجل خارج الديار مرة أخرى«.
ويف األعىل، قالت »فويض يف مباراة السبريز بالكأس«، وذلك بسبب فريوس كورونا 

الذي رضب ليتون أورينت«.
وذك�رت »اليونايت�د مزحة« يف إش�ارة إىل ترصيح�ات باتريس إيف�را، التي هاجم 
فيه�ا مانشس�رت يونايتد، وعدم اح�رتام اإلدارة للس�ري أليكس فريجس�ون، وذلك 
بعد خس�ارة الش�ياطني الحمر يف الجول�ة األوىل من الريمريليج، ع�ىل ملعبه أمام 

كريستال باالس.
من جانبها عنونت صحيفة مريور »الذئاب تسقط أمام جنة السيتي«.

ويف الجانب، كتبت: »إيفرا: البعض يف مانشسرت يونايتد ال يحرتم السري أليكس«.

جنة السيتي ومخاوف 
توتنهام في صحف إنجلترا

موراتا يخضع للكشف الطبي في يوفنتوس

بيليتش يواجه 
خطر اإليقاف
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مصطلحات ادبية
التحلي�ل: ما املقصود بكلم�ة تحلي�ل؟ إنَّ التحليل َيعني 
التقطي�ع؛ أي: تقطيع النصِّ إىل أجزاء صغرية نِقف أماَم 

كلٍّ منها؛ حرف، كلمة، جملة، عبارة.
ر أو مؤنث؟  الكلمة: هل هي مفرٌد أو مثنًّى أو جمع، مذكَّ
ودالل�ة كل ذلك ع�ى املعنى بناء ع�ى طبيعتها هذه وما 
تؤدِّيه من دور يف تركيب الجملة، وباملثل: هل هي اسم أو 
فع�ل أو حرف؟ وال ننَس أنَّ الكلمة بناء لغوي مركب من 
عدد من الح�روف / أصوات.ومن الكلمة إىل الجملة: هل 
هي اس�ميَّة أو فعليَّة؟ هذا مبتدأ وهذا خرب، وهذا فاعل، 
وه�ذا حال، وهذا مضاف إليه، وهذا تمييز، وهذا مفعول 

به... إلخ، وما داللة ذلك عى املعنى؟

طرائف من التراث 

رأى أح�د خدم س�يبويه حبالً قد ط�وق حمار 
س�يبويه وكاد يخنقه ، فذه�ب مرسعاً ليخربه 
قائ�اًل ل�ه : ي�ا س�يدي ، تلفلف الحب�ل يف رقبة 

الحمار.
فقال س�يبويه : ي�ا بليد قل » ُل�فَّ الحبُل حول 

رقبة الحمار »
 فق�ال الخادم : لك�ن يا س�يدي ، أدرك الحمار 

قبل أن يموت ،
 فقال س�يبويه : يا بليد مل�وت الحمار خرٌي من 

8موت اللغة العربية .
الثقافـي

»مشحوف العم ثيسجر« رواية تعيد اكتشاف عالم األهوار السومرية الزاخر بألوان الحياة
املراقب العراقي/القسم الثفايف...

الجزائري�ة  واملرتجم�ة  الناق�دة  ت�رى 
س�ارة س�ليم ان رواية »مشحوف العم 
ثيسجر« للروائي العراقي عمار الثويني 
تعيد اكتشاف عالم األهوار الزاخر بكل 
أل�وان الحي�اة ،وفيما بين�ت ان األهوار 
هي بط�ل الرواية الحقيق�ي ،اكدت ان 
الثويني استند إىل كتاب« عرب األهوار«  
لوفريد ثيسجر الذي وضع اسمه عنوانا 

للرواية مضيفا له كلمة مشحوف.
وقال�ت س�ليم يف ق�راءة نقدية  خصت 
به�ا )املراق�ب العراقي(:يق�ول األديب 
الكولومب�ي غابربي�ل غارس�يا ماركيز 
ف�ّن  ل�آداب،  «األدب  بنوب�ل  الفائ�ز 
موجه لتحس�ن العال�م«. ال أدري ملاذا 
اس�تحرضت هذه العبارة كث�ريا بينما 
كنت أقرأ رواية مش�حوف العم ثيسجر 
الثوين�ي،  عم�ار  العراق�ي  للروائ�ي 
والصادرة عن دار نينوى يف دمشق عام 
2017لربما ألن موضوع الرواية املتعلق 
بأه�وار الع�راق وبيئتها الزاخ�رة بكل 
ألوان الحي�اة، والتي اس�تطاع الثويني 
أن يستنطقها بش�كل لربما لم يسبقه 
إليه أحد ويدافع ع�ن هذا الجزء املنيس 

من ت�راث العراق، هذه الثروة الطبيعية 
التي لو س�ارع املسؤولون للدفاع عنها 
لتحس�ن ج�زء م�ن ه�ذا العال�م الذي 
يسعى اإلنسان إلفساده بشتى الطرق. 
بط�ل  ه�ي  األه�وار  ان   : واضاف�ت 
الرواي�ة الحقيقي، ومل�ن ال يعرفها هي 
مس�طحات مائي�ة تربو عى مس�احة 
ع�رة آالف كيلوم�رت مرب�ع يف جنوب 
الع�راق ويمتد عمرها آالف الس�نن، إذ 
أنها جفت تقريبا  يف بداية التس�عينات 
من القرن املايض لقمع االنتفاضة التي 
تلت حرب الخليج عام 1991  بحس�ب 

الروائي  ولم تعد كما كانت.
واوضحت: ان الثويني اس�تند يف روايته 
ه�ذه إىل عدي�د الكتب م�ن بينها كتاب 
جاف�ن يون�غ ال�ذي ق�ال عنه أن�ه أول 
ش�خص تنبأ باختف�اء بيئ�ة األهوار.: 
الحقيق�ي هو مكتش�ف  »كولومب�س 
أمريكا، الشخصية التي أرشدت الناس 
إىل ذل�ك العال�م الجدي�د، الق�ارة الت�ي 
رشعت أبوابها لهجرات املالين من ذلك 
التاري�خ. وكولومب�س األه�وار، جافن 
يون�غ، أول من دل عى عال�م كان يراه 
س�ائرا نح�و االندثار وطبعا اس�تند إىل 

كتاب« عرب األهوار«  لوفريد ثيس�جر 
ال�ذي وض�ع اس�مه عنوان�ا للرواي�ة 
مضيفا ل�ه كلمة مش�حوف واملقصود 
بكلمة »مش�حوف« زورق يس�تعمل يف 
أه�وار الع�راق فقط مث�ل Gondala يف 
فينيس�يا اإليطالية وهو وس�يلة النقل 
بن املسطحات املائية كما أنه استطاع 
أيض�اً أن يص�ف الحي�اة االجتماعي�ة 

باألهوار.
وتابعت :وكما أنه صور املرأة األهوارية 
ع�ى حد تعب�ريه، »ع�ى درج�ة فائقة 
واملس�ؤولية  والجم�ال،  ال�ذكاء  م�ن 

والوفاء،انتقد بالرواية املسؤولن الذين 
الك�ربى  خرابها:«الطام�ة  يف  تس�ببوا 
أن املس�ؤولن مهووس�ون باملسميات 
واأللق�اب. يريدون أن ملناط�ق األهوار 
أن تدخل ضم�ن قائمة ال�رتاث العاملي 
دون أن يوف�روا أدن�ى متطلبات الوفاء 
بمعايري املواقع العاملي�ة، مثل الحفاظ 
عليها واالهتمام بها والناس يعيش�ون 

تحت خط الفقر.« 
واس�تطردت: تتن�اول الرواي�ة حكاية 
هيثم ه�ذا العراقي املتأل�م دائما والذي 
يرمز للع�راق الذي أصبح الحزن عالمة 
مس�جلة البد أن ينته�ي زمنها يوما ما 
ويتن�اوب هيثم يف الرسد والروي لريوي 
لن�ا الثويني من خاللهما تاريخ األهوار 
والبيئ�ة الت�ي انصفه�ا إىل ح�د كب�ري  
بالرواي�ة ب�ل جعلها  املحرك األس�اس 
لألح�داث  كما أنه من خالل مش�حوف 
الع�م ثس�ينجر اس�تدل بالكث�ري م�ن 
الش�خصيات العربي�ة واألجنبي�ة التي 
كتبت تاريخ األهوار. و لفريد ثيس�جر، 
الرحالة الربيطاني املع�روف الذي قدم 
لأله�وار وعاش م�ن 1951-1958 وله 
 Marsh كت�اب ش�هري ع�رب األه�وار 

Arabs، حي�ث كان لثيس�جر  النصيب 
األكرب  من هذا  العمل. 

واكمل�ت :لفت�ت انتباه�ي جملة يقول 
فيها:«ع�اد م�رق إىل منزل�ه يف بغداد 
بعد أكثر من خمس�ة أع�وام عاش من 
خالله�ا تجرب�ة اغ�رتاب داخ�ي ولعل 
عبارة تجربة االغرتاب الداخي تكش�ف 
ع�ن الكثري م�ن التغ�ريات السياس�ية 

واالجتماعية التي طرأت عى العراق. 
أراد الثوين�ي من خالل مش�حوف العم 
ثيس�جر الت�ي تجم�ع م�ا ب�ن الخيال 
والواق�ع وتعود يف فصولها املخيالية إىل 
حياة السومرين الذين يمثلون أسالف 
ع�رب األه�وار أن يوث�ق له�ا ويوث�ق 
لألهوار، كما أنه س�اءل من اس�تباحوا 
هذا  املكان، دون أن ننىس أيضا  الجانب 
اإلبداعي والذي يتمثل يف الرسد الحكائي 
الجميل الذي يأخذك يف رحلة الكتشاف 

مايض و حارض األهوار. 
وختم�ت :كان�ت الرواية عم�ال جميال 
اس�تمتعت ج�داً من خالله باكتش�اف 
العراق بشكل آخر وتحديدا األهوار التي 
ال أظن أن كاتبا عربيا أنصفها كما فعل 

الثويني.

تجمع ما بين الخيال والواقع 

لم ت�ك ايام التس�عينيات من قرن املتغ�ريات والحروب، 
س�هلة وباذخ�ة عى من ينظ�ر اىل هاتي�ك االضطرابات  
متفحص�اً فوضاه�ا وغرابتها، وحاولته�ا طمس االلق 
االنس�اني، وتحوي�ل االنس�ان اىل مجرداضحي�ة ينتظر 
دوره يف الحص�ول ع�ى تابوت ويافط�ة نعي خطت عى 
عجل، وانصات يومي اىل حكمة وفلسفة الفناء يف سبيل 
وط�ن، اليعترب االح�الم وحامليه�ا س�وى ارواح زائدة، 
بتوج�ب ان تمحى من اجل بق�اء االخر الرضورة، كانت 
التأم�الت تؤدل�ج العق�ول دون قص�د يف م�رات كثرية، 
االنتم�اء النف�يس والدفاع ع�ن الوجود، هو ال�ذي يأخذ 
الحي�اة اىل م�رايفء االس�ئلة، وبخاص�ة يف مين�اء يكتظ 
بالعوي�ل النه س�ندان يج�ب ان يتحم�ل، دون ان يطرق 
بقوة، تأمالت الراغبن بكش�ف ارسار الكالم وحكمه لم 
يج�دوا امامهم غ�ري  قطارات التوابي�ت، واهات الجنود 
الذي�ن اليعرف�ون اجابة الس�ؤال، الذي ظ�ل حائراً حتى 
اللحظ�ة، ملاذا يتوجب عي ان اموت.. ومن اجل ماذا وانا 

املنفي الغريب  داخل مسميات مجهولة تبدأ بوطني؟
كان الفيض يرس�م مالمح دقيقة لل�رسد االتي، فكانت 
تجرب�ة الرمز االه�م.. البرصة اواخر القرن العش�ريين، 
نصوص اتكأت اىل الش�فرات التي تمن�ح متلقيها جدالً 
داخلي�اً، ووعياً س�ؤالياً يرفض الت�اليش ، ويالحق االتي 
الرسدي، من ارسار هذا االتي الرسدي ظهر جابر خليفة 
جابر، املنصت بدق�ة العارف اىل نداءات االرواح الرافضة 
ملعاني الحياة املرتبكة، يف رسدياته القصرية، صار يؤرش 
اىل االنتم�اءات الحكائية التي تطال�ب بان يكون لوجود 
األنس�ان معن�ى، واضعاً س�ؤاله املس�تمر داخل مخترب 
فاعل مصحوب بثيم تبدو للوهلة القرائية االوىل بسيطة 
ومتواضع�ة، لكنها تتعملق حن تلتحق باخياتها لتكون 
خلي�ة ثيمي�ة، تدف�ع اىل الدهش�ة واالس�تغراب والرضا 
ايض�ا، يف الرسدي�ات القصرية االوىل لم ي�ك جابر خليفة 
جابر، راغباً بالخروج من بناءات محمد خضري الشيئية، 
ولم يك راغب�اً باالبتعاد عن املرويات البرصية وارثياتها، 
له�ذا كان�ت مجموعة الب�رصة اواخر الق�رن العرين، 
تريد االش�ارة الرسدية املتفقه م�ع الرسديات البرصية 

بعمومها دون اية محاولة للهروب او الرفض، لكن جابر 
حن فكر اتخاذ الرسديات الطويلة وس�يلة رس�الية، او 
مافك�ر به هو تفحص االرثيات التأريخية بكل مؤثراتها 
االيجابي�ة والس�لبية، دون االخذ بنظ�ر االعتبار االمكنة 
واالزمنة التي يستطيع بمهارته الرسدية تحويلها ساعة 
يشاء اىل اي زمان ومكان، وهذا ما وثق حضور رسدياته 
االنسانية اوالً، ينتمي جابر خليفة جابر اىل وعي روحي 
وفكري، حت�م عليه االبقاء عى اساس�ياته االجتماعية 
والفلسفية والدينية، ش�خوصه ال تتحرك وال تعمل عى 
تنمي�ة االحداث وتطوي�ر الفعالية الرسدي�ة دون وجود 
ه�ذه الثالثية التي اصبح�ت الزمة، ش�خصتها النقدية 
العراقي�ة والعربي�ة، وم�ن خالل ه�ذه االزمة ب�دأ جابر 
خليفة جابر يهتم باالنس�اق الحواري�ة وثيمها القيمة، 
التي التطلق دون هدف وقصد، ودون صناعة مش�هدية 
درامي�ة، التي لم تنتب�ه اليها الرسديات اىل بنزر يس�ري، 
الرسدي�ات تعترب الح�وار بمثابة تحري�ك نفيس داخي، 
يع�زز التوصيفات الخارجي�ة وتأثرياته�ا، وهذا املؤرش 
واح�د م�ن اهم االخط�اء يف ه�ذه الرسدي�ات، الحوارت 
اليمك�ن ان تك�ون مكمل�ة، ب�ل العكس ه�و الصحيح، 
الوصف الديكوري محفز نفيس وتهيأة روحية لحركات 
الش�خوص وبناءات االحداث، وخ�ذا اليجب ان يتم دون 
حوار كاش�ف يدفع اىل حوار اخر ال يرد الكشف ويحاول 
اطف�اءه، ب�ل يعمل عى اض�اءت الكش�ف االول ومنحه 
فرصة للس�ؤال االس�تمراي، وه�ذا ما تفعل�ه رسديات 
جاب�ر، ال�ذي يخت�ار االزم�ات الزماني�ة اوالً ليدخل من 
خالله�ا اىل لب غاياته الرسدية، وتوثيق صالته الجمالية 
الحكائية م�ع متلقية، وهذه مهمة صعبة جداً، وارصار 
مع�ريف متمك�ن م�ن الصنع�ة ومالبس�اتها، ووض�وح 
حيثي�ات التأثري، وقد تركت رسديات جاب�ر اثراً اليمكن 
تجاهله يف الوجدانيات العامة، التي تبنت هذه الرسديات 
واعلنتها جزء  فاعل من ارثيات الرسد العراقي املعارص، 
وج�د جاب�ر ضالت�ه يف مناب�ش التاريخ وس�يظل وفياً 
الرثه ومدافعاً عن�ه، ومعيد لتوهجه الروحي الذي يتفق 

وتوهجات التلقي؟!!

جابر خليفة جابر..سرديات الرفض وتحدياته!!

شوقي كريم حسن

قناديل خافتة 
حبيب النايف 

الفضاُء الذي َيأوي العصافرَي

يستحُم بزقزقِتها 

َيفتُح حضَنه للقبِل الحائرِة 

عى شفاِه العشاْق، 

متى َيستقُر ارتباُك املواعيِد 

والتقاويم تنفُض عْنها غباَر االهماْل،

بعد أْن تعثرَت اللقاءاُت ،

التي كلَّما حاَن موعِدها 

تستفزَها عقارُب الساعِة املتوقفِة عن 

الحركْة ،

خريُر التأجيل 

ينقُط ببطٍء 

يرتاكُم كصمٍت

أكلَته الجدراُن

الليُل يهمُس للنجوِم

يغازُلها برقٍة 

ينشُدها النزهُة تحَت حزمِة ضوٍء

حتى لو كانْت خافتْة،

يتدرُج انعكاُس االلواِن عى سفوِح 

الوقِت 

االياُم الضائعُة من العمِر

تدوُر حولَه ،

حينما يبتعُد عنَك الظل  

ال تستغرْب الظلمَة

فإنها دليٌل أعمى 

واالجنحُة املرتجفُة 

تجاوزْت خوَفها 

تقمصْت شكَل امرأة 

تزوُرك يف االحالِم

تمسُح شهوَتها برذاِذ رجولِتك 

االصابُع اعواُد ثقاِب

تشتعُل بغفلٍة من اللهِب 

كأن الربيَق الذي يلمُع من انعكاِس 

املرايا 

وهٌج للوجوه الذائبِة يف السباِت ،

ثَّمَة احتماٌل للوثوِب 

عى الغيوِم 

ليطفَئ جمرها الذي تمادى بجذوتِه 

وخذَل السهول بمكرِه،

املطُر الذي انحرَص هطولَه 

يرتقرُق يف املآقي 

يذوُب يف الكلماِت التي تحترُض يف خياِل 

الشاعْر

هكذا يقتسُم الطريُق آثاَره مع العتمِة

ويستبيُح الحدوَد التي تفصلُه عن 

النهِر.

قد يمنُحك البعُد ارتياحاً ما 

اال انه يرسُق احالَمك 

يجرُد املكاَن الذي تقُف فيه 

من متعِة االحتفاِء بك 

يقلُم الفرَح الذي تحاوُل اقتناَصه

كلَّما اقرتَب مْنك 

او يشعُل غريَة التشاؤِم

الذي يمنُح بغَضُه 

للقناديِل الخافتة

التي حيَنما نقرتُب مْنها

تغمُض عينيها بمكٍر

وتستعُن بالظالْم .

»ثورة بركان خامل« البعد االنساني في ادب الجريمة
آية ممدوح /مرص

رواية إصدارها جديد عن دار ببلومانيا تحكي فيها 
الكاتبة داخل إطار الجريمة عن حياة ش�خصيات 
مختلف�ة و تصفه�م بينم�ا تنت�رص للضع�ف و 
املهمش�ن س�يان كان ه�ذا الضع�ف متج�ى ىف 
لحظات من مواقف حياة اإلنس�ان او مش�ار إليه 

بشخصية كرمز.
امت�از أس�لوب املؤلفة ريم البس�يوني بالتش�ويق 
و العط�ف . م�ع رسد االحداث باننظام متسلس�ل 
تقلي�دى . و وص�ف كاىف ل�كل ش�خصية تظهر و 
تتفاعل جعلت القص�ة بالفعل مألوفة ألى قارىء  
. فما روته الكاتبة ه�ى أحداث اعتيادية نراها كل 
يوم و ش�خصيات معرف بوجوده�ا لكنها رسدت 

التفاصي�ل التى م�ن الصعب التقاطه�ا و التعمق 
فيها .

بحي�ث تتواج�د الكث�ري م�ن التجدي�دات ىف تناول 
الفك�رة باس�تعمال نمط ع�ادي ىف ت�وايل األحداث 
. حي�ث ان تط�ور الحبكة ال يصور فق�ط انفجار 
الربكان بل أيضا يت�م وصفه أثناء مرحلة الخمول 

و السكوت.
إس�هام ري�م ىف التش�ديد ع�ى البعد اإلنس�اني ىف 
أدب الجريم�ة عن طريق االس�لوب و الرتكيز عى 
التعاطف مع الغري يلفت النظر و يستحق أن يهتم 
ب�ه الن�اس . و يثري هذا الس�ؤال ىف ذه�ن من يقرأ 
الرواية .ماذا لو كنا نس�تطيع تحقيق س�الما أكثر 

ىف حياتنا اليومية عن طريق الوعي و التآخي.

تعاون بين دار المأمون واتحاد الناشرين لتوسيع تسويق الكتب وتوزيعها

»الباْش كاتْب« نصوص تتطّرق بوضوح إلى هموم اإلنسان المعاصر وقضاياه

املراقب العراقي/ متابعة...
اس�تقبل مدي�ر ع�ام دار املأم�ون 
للرتجم�ة والن�ر يف وزارة الثقافة 
والس�ياحة واالثار، عقيل املندالوي، 
عب�د  د.  النارشي�ن  اتح�اد  رئي�س 
الوه�اب ال�رايض يف مكتب�ه بمق�ر 

الدار. 
وأكد املندالوي رغبة الدار بتوس�يع 
والتوزي�ع  التس�ويق  قاع�دة 
إلصداراتها املتنوعة من خالل منافذ 
التسويق لدى اتحاد النارشين داخل 
إرشاك  وكذل�ك  وخارج�ه،  الع�راق 
االتح�اد يف مب�ادرة وزي�ر الثقاف�ة 
لرتجمة أكثر من 100 عنوان معريف 
أجنبي تناولت الش�أن العراقي بعد 
2003، والت�ي ستس�اهم املأم�ون 

برتجمة 50 عنواناً منها. 
م�ن جانبه أب�دى الرايض اس�تعداد 
االتح�اد للتعاون م�ع الدار يف مجال 

النر والتس�ويق والتوزيع، ورغبة 
االتح�اد باملش�اركة يف مبادرة وزير 
الثقاف�ة الرتجمية املهمة، كما أعلن 

ع�ن رغبة االتح�اد يف التع�اون مع 
ال�وزارة يف تنظي�م ال�دورة القادمة 
للكت�اب.  ال�دويل  بغ�داد  ملع�رض 
وأهدى الرايض مجموعة من الكتب 
املرتجم�ة الصادرة ع�ن بعض دور 
الن�ر املنضوية تحت ل�واء االتحاد 
إس�هاًما منه يف رفد حركة الرتجمة 
أه�دى  العراق.كم�ا  يف  والن�ر 
املن�دالوي الضي�ف مجموع�ة م�ن 
إصدارات الدار ويف مقدمتها ترجمة 

الدار االنكليزية لنهج البالغة. 
لَْت  ويذك�ر أن دار املأمون ق�د َتَحصَّ
ع�ى مائة رق�م دويلٍ مطلع الش�هر 
الحايل لتسويق إصداراتها الرتجمية 
اتح�اد  م�ع  بالتنس�يق  املتنوع�ة 

النارشين العراقين.

املراقب العراقي/متابعة
عن »منش�ورات االخت�الف/ ضفاف« أص�در الروائي 
الجزائ�ري أمن الزاوي »الباْش كاتْب«، روايته الرابعة 
ع�رة الت�ي ج�اءت مختلفة تمام�اً عم�ا عهدناه يف 
أعماله الس�ابقة. يكتب الزاوي الرواية باالعتماد عى 
متعة ولعبة الحكاية، لكن برؤيته الفلسفية الخاصة، 
فالحكاي�ة وس�يلة للعب�ور إىل املواضي�ع الت�ي يري�د 
الخوض فيها. يكتب رؤاه الخاصة يف مربع التابوهات 
التي تش�غله وتكّب�ل املجتمع العرب�ي واملغاربي. هي 
نصوص رسدية بقدر ما تالم�س نار املمنوع، إال أنها 
تتطّرق بوضوح إىل هموم وقضايا اإلنس�ان املعارص. 
وأمن الزاوي روائي ُع�رف بالجرأة التي عّودنا عليها 
دائماً يف ط�رح قضايا املجتم�ع الجزائري من وجهة 
نظ�ره س�واء يف روايات�ه العربية أو الفرنس�ية أم يف 
مقاالته التي يكتبها يف املنابر العربية أو الفرنس�ية. 
فالكات�ب يطرح األس�ئلة أكثر مما يق�دم األجوبة، 
واألدب ال�ذي ال يهزّك من الداخ�ل ويجعلك تنتفض 
س�واء اتفقت مع الكاتب أم لم تتف�ق، ليس بأدب، 
وإنما مجرد مس�ّكنات باردة. قارئ رواية »الباْش 
كاتْب«، س�يدرك تماماً أن أمن الزاوي أراد محاربة 
بعض أش�كال الشعبوية السياس�ية والدينية التي 
أصبحت تتحّكم باملجتمع الجزائري. يتحدث كذلك 

ع�ن نظ�ام ح�اول تجريد الش�عب الجزائ�ري من كل 
يشء إيجاب�ي وتدمريه نفس�ياً ومادي�اً خدمة ملصالح 
مجموع�ة األوليغارش�يا الجدي�دة وملافي�ا السياس�ة 
التي تش�تغل لجهات معين�ة والتي لم ترد 

يوماً الخ�ري للجزائر.نقرأ يف الرواية كثرياً من الفقرات 
الت�ي تحيل ع�ى النظام ال�ذي رهن الجزائ�ر لعصابة 
مارس�ت القمع والتجهيل السيايس، إذ يعرض الكاتب 
العقلية الت�ي يتعامل بها النظام م�ع الجزائر وكأنها 
ضيعت�ه الخاصة، يقول الروائ�ي: »لقد أهداهم غزالن 
الصح�راء الجزائري�ة الجميل�ة ألنه�م احتضنوه حن 
كان يعرب الصحراء بال غزالن! أهداهم صحراء بغزالن 
ح�ن أنقذوه م�ن صح�راء الرعب والوح�دة واملتابعة 
الفس�اد  مظاه�ر  ع�ن  الرواي�ة  القانونية«.تتح�دث 
والنف�اق وما آل�ت إليه األوضاع أثناء حك�م بوتفليقة 
لغاي�ة الحراك الذي جعل الجزائ�ر أخرياً تنفض الغبار 
عن أوالده�ا، كي يخرجوا كل ثالث�اء وجمعة آملن يف 
جزائر القل�وب وليس جزائر الجي�وب التي عاث فيها 
املس�ؤولون فس�اداً.إذا ما أردنا تصنيف رواية »الباْش 
كاتْب« من حيث الرؤية األس�لوبية والقاع الفلس�في، 
فه�ي تندرج ضمن ما يس�مى بالرواية الحداثية، لكن 
يمكن الق�ول كذلك أنها رواية س�يكولوجية تبحث يف 
تناس�خ أرواح كت�اب الخلفاء وامللوك ب�دءاً بيحيى بن 
خل�دون وابن عمار و عبد الحمي�د الكاتب، ونهاياتهم 
بإرهاص�ات  ذل�ك  كل  وعالق�ة  والفظيع�ة  املؤمل�ة 
وهواجس عمار النس�اخ )الباش كاتب( أحد شخوص 

الرواية وكاتب الرئيس.

املراقب العراقي/ متابعة...
تس�بب تطبيع اإلمارات مع الصهاينة الذي جرى 
قب�ل اي�ام بالغاء جائزة ال�ربدة لهذا الع�ام والتي 
تقام سنويا احتفاالً بذكرى املولد النبوي الريف 
حي�ث كان االقبال م�ن قبل الش�عراء العرب عى 
املشاركة ش�به منعدم رافضن بموقفهم هذا كل 
ان�واع التطبي�ع مع الكي�ان املغتص�ب .وكتغطية 
ع�ى الحال�ة أعلنت جائ�زة الربدة، الت�ي تنظمها 
وزارة الثقاف�ة والش�باب االماراتية،ع�ن تأجي�ل 
دورة عام 2020 بسبب األوضاع الصحية الناجمة 
عن »كوفيد - 19«، وس�يتم فتح باب التقديم عى 

النس�خة ال�� 16 من الجائ�زة يف ش�هر يناير من 
الع�ام القادم 2021.يذكر ان جائزة الربدة أطلقت 
ع�ام 1425 هجري�ة / 2004 ميالدي�ة احتف�االً 
بذكرى املولد النبوي الريف، وعى مدى 16 عاماً 
رس�خت الجائزة مكانتها كمنصة إماراتية عاملية 
تحتفي بالتنوع يف الثقافة اإلسالمية وممارساتها 
الجمالي�ة، تكريم�اً لإلب�داع املتمي�ز يف األنم�اط 
الفنية اإلس�المية التقليدية وتقدي�راً للغة العربية 
مش�اركة  باس�تقطاب  وتخت�ص  وجمالياته�ا، 
الش�عراء والخطاط�ن والفنانن الذي�ن ألهموا يف 

أعمالهم بالسرية النبوية الريفة.

تطبيع اإلمارات مع الصهاينة يتسبب 
بإلغاء »جائزة البردة« الشعرية

عمار الثويني
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

إّياك ومصادقة األحمق فإّنه يريد أن ينفعك فيضّرك.
ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثالث: في نكبته وغيبته ووفاته.
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اعلنت امانة بغداد،  عن افتتاح املتحف البغدادي ..
البغدادي  املتحف  انها«افتتحت  بيان،  يف  االمانة  وذكرت 
الصحية  االجراءات  اتباع  مع  لها  العائدة  املرافق  وباقي 

املشددة«.
واضافت، أن »األمانة أكدت ان قرار االفتتاح جاء استناداً 
االماكن  بٕافتتاح  والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  ملوافقة 
الرتفيهية بعد اتخاذ االجراءات الصارمة لضمان الوقاية 
داخل  حديثة  تعقيم  اساليب  واتباع  كورونا  جائحة  من 
التي  الصحية  الرشوط  كافة  وتطبيق  املتنزهات  وخارج 

تويص بها وزارة الصحة«.
مشاهد  يجسد  الذي  الشهري  البغدادي  املتحف  يستقبل 
قديمة من الحياة يف العاصمة العراقية، الزوار بعد إعادة 

افتتاحه إثر اسلوب التعايش مع الوباء.
وكان املتحف التابع المانة بغداد ويعود تاريخه اىل العام 
بعدانتشار وباء كورونا  وخضع  أبوابه  أغلق  قد   ،1970
املشاهد  بعض  معالم  وتغيري  تطوير  مرحلة  من  ألكثر 

فضال عن تجديد التالف منها نتيجة تقادم الزمن.
ويقول مدير الشؤون السياحية يف امانة بغداد ان “املتحف 
ارثا اجتماعيا كبريا وثقافة شعبية، فالناس كانوا  يمثل 
الذكريات  حريصني دائما عىل زيارته الستعادة تفاصيل 
والعادات  القديمة  البغدادية  الحياة  عن  يكتنزها  التي 

والطقوس التي ما تزال بقاياها راسخة يف الذاكرة”.
من جهتها، تقول مديرة املتحف “نأمل ان يستعيد املتحف 
فرصة  زيارته  يف  يجدون  الذين  البغداديني  مع  عالقته 
التي  الشعبية  الحياة  ليتذكروا  الجميل  املايض  اىل  للعودة 

كانوا يعيشونها”.
والثانية  صباحا  التاسعة  بني  ابوابه  املتحف  ويفتتح 
عرشة ظهرا يوميا بسبب انقطاع التيار الكهربائي، االمر 

الذي من شأنه ان يحد من فرتة التجول يف اروقته.
وتضيف “لم نتوقع أن يستأنف املتحف عالقته مع الزوار 
اكثر  سرتتفع  الزائرين  اعداد  بان  واعتقد  الرسعة  بهذه 
سعر  املتحف  إدارة  يف  املسؤولون  الوقت”.وحدد  بمرور 
بطاقة الدخول بأقل من نصف دوالر للبالغني وأقل منها 
الحياة  الذي يروي طبيعة  افتتاح املتحف  لالطفال.وأعيد 
االجتماعية للبغداديني وعاداتهم وتقاليدهم التي تميزوا 
بها عن سائر العراقيني بعد اغالقه بسبب جائحة كورونا 

.
ويضم املتحف اآلن اكثر من مائتي تمثال تجسد حوايل 70 
مشهدا حياتيا مختلفا تعود لفرتات زمنية تتجاوز القرن 
آنذاك  التي كانت معروفة  تصور الحرف واملهن الشعبية 

والحياة الشعبية يف مناطق بغداد القديمة.
ابنتها  بصحبة  وكانت  الزائرات  احدى  احمد  ام  وتقول 
“انها فرصة طيبة تتاح امامنا الستعادة االجواء القديمة 
التي كانت جميلة رغم بساطتها وتواضعها )…( كانت 

عالقات طبيعية نفتقدها اآلن”.
وتضيف املرأة الستينية “اغتنمنا فرصة وجودنا يف سوق 
املتحف  من  مقربة  عىل  واصبحنا  للتبضع  الشورجة 

فقررنا زيارته )…( امضينا وقتا ممتعا”.
املرأة  “حياة  توضح  نظرها،  لفتت  التي  املشاهد  وعن 
قديما والعادات الشعبية التي كانت سائدة واندثرت اآلن. 
ما لفت انتباهي مشاهد الزفة وبائعة الباقالء” او الفول 
االخرض.ويقع املتحف قرب نهر دجلة يف جانب الرصافة 
انه  اىل  املصادر  وتشري   1869 العام  شيد  قديم  مبنى  يف 
كان مطبعة لوالية بغداد ابان عهد الوايل العثماني مدحت 

باشا.
وكان املتحف املجاور ملنطقة تجارية اصبحت اآلن مركزا 
رئيسيا للتسوق بعد اغالق شارع الرشيد امام املركبات، 

محطة اسرتاحة للوافدين من مختلف املدن العراقية.
ويف املتحف فريق من الفنيني املختصني يف اعمال النجارة 
والزخرفة. ونجح هذا الفريق يف ادخال مشاهد تراثية هي 

كناية عن شناشيل مصنوعة من الخشب املزخرف.
وتمتاز ازقة بغداد واماكنها السكنية القديمة بالشناشيل 
النوافذ  او  الشناشيل،  معاملها.وتكتسب  ابرز  كانت  التي 
لدى  اجتماعية  اهمية  املزخرفة،  او  املحفورة  الخشبية 
املنزل فضال  يف  الخصوصية  البغداديني من حيت ضمان 
كما  الهواء  وتلطيف  الشمس  اشعة  حدة  تخفيفها  عن 
الشتاء.ومن  لربودة  اتقاء  بالزجاج  مغطى  بعضها  ان 
التماثيل واملشاهد التي خضعت العمال التطوير والتجديد 
القديمة  بغداد  واحياء  ازقة  تفرتش  التي  الباقالء  بائعة 
وللعمال  للبغداديني  الفطور  وجبة  بتهيئة  تقوم  وهي 
الذين يخرجون فجرا بحثا عن العمل يف ثالثينيات القرن 
العام  اىل  البغدادي  املتحف  تأسيس  فكرة  املايض.وتعود 
عىل  الحفاظ  رضورة  بغداد  امانة  ارتأت  عندما   1968
تاريخ العاصمة وتوثيق فرتة زمنية يرى البغداديون اآلن 
تكون  أن  عىل  الفنيون  ذهبية.وحرص  حقبة  كانت  انها 
الحياتية  للوقائع  جدا  قريبة  والتحديث  التطوير  اعمال 
القرن  بغداد  اجواء  يعيش  بأنه  انطباعا  الزائر  لتمنح 
من  العمل  ومستلزمات  واالطباق  فالصحون  املايض 
تتوافق  كلها  اخرى  وتفاصيل  زجاجية  ونراجيل  اباريق 

مع طبيعة املرحلة القديمة.

زوار  لدى  اليوم  حقا  واالستغراب  الدهشه  يثر  مما 
حدا  عىل  وأجانب  عرب  العراقيني  غري  من  بغداد 
سواء التناقض الحاد بني شهرتها كعاصمه تاريخيه 
كعاصمة  اآلفاق  شهرتها  أطبقت  المراطوريه  
آنئذ  بغداد  كانت  حيث  االسالميه  العربيه  للحضاره 
املركز التكنولوجي للعالم ودارا للخالفه التي حكمت 
العالم القديم عرب خمس قرون. الشك فأن خسارتها 
لتلك  الفريد  الثقايف  اإلبداعي   املرياث  ذلك   ملنجزات 

الحضارة االنسانيه الثرة يكاد أن يكون شامال.
الرتاث املعماري البغدادي

 لألسف  فأن من مجموع ما يزيد عىل أكثر من مليون 
مبنى سكني ومرفق عام  يف العاصمه العراقيه اآلن 
ليس هناك اليوم يف بغداد   سوى(133) معلم تاريخي  
املايض  القرن  ثمانينيات  يف  الرصافه  يف  كان مسجل 
الكشف  تم  أن  بعد  عباسيه-  مباني   ( فقط(6  منها 
عن أساسات باب الطلسم أثناء انشاء شارع محمد 
القاسم للمرور الرسيع- ويف جانب الكرخ هناك فقط 
)3( مباني عباسيه كذلك فأن هناك (14)  مبنى آخر 
تاريخية  مباني  من  بقيه   وما  عباسية  أصول  ذات 

فهي مباني عثمانيه.
قصور  من  مكون  كان  البغدادي   املعماري  املورث    
وأسواق  وكنائس  ,ومزارات  ومساجد  ومدارس 
ورشائع  وبوابات  وحمامات  وخانات  ومقاهي 
يف  تاريخيه   مباني  ثالثة  هناك  فأن  أسلفنا  كما 
ملشايخ  التاريخيه  القبور  من  عدد  مع  الكرخ  جانب 
األسواق  وعددمن  جنيد  الشيخ  مقربة  يف  املتصوفه 
يف  وبنايتني  مباني   ثالثة  فهناك  األعظميه  يف  اما 
يوسف-  أبو  ومسجد  الكاظيه  الروضه   – الكاظميه 
نهر  جانبي  عىل  القديمه  املدينه  أن  بيد   , وأسواق 
دجله ومدينتي لكاظميه واألعظميه كانتا أيضا  حتى 
به  اليستهان  عدد  تمتلكان  العرشين  القرن  نهاية 
من  الجمال  رائع  التقليدي  العمران  ذات  التحف  من 
البيوت البغداديه التقليديه والتي يعود تاريخ تشيدها 
يف الغالب اىل القرن الثا سع عرش والنصف األول من 
ملادتي  املطواعة  اللينة  الطبيعة  أن  العرشين.  القرن 
البنائني  مكنت  والخشب  الطابوق  األساسيه  البناء 
يف  والفني  التقني  التمرس  من  البغدادين  والحرفني 
التزيني والتجميل ولذلك فقد أبدعوا يف أداء اللمسات 

اىل هوية  ترمز  التي  والجمال  الروعه  يف  غايه  الفنيه 
مدن العراق الثقافيه.

  ان األلوان املهيمنه عىل املشهد الحرضي  البغدادي 
االبتكار  العراقي  للطابوق  األصفرالباهت  اللون  هو 
الرتكوازيه  والقباب  البني  الخشبيه  الشناشيل  ولون 
املتناثره  بجواراملنائر متوجه بلون الرتكواز املزجج و 

مزينه بالرساميك بأشكال هندسيه.
سالفا  ذكره  مر  ما  من  نستنبط   فأننا  وعليه    
والكرخ  الرصافه  جانبي  يف  القديمه  املناطق  بأن 
حتى  كانت  والبتاويني    والكاظميه  واألعظميه 
بالدور  تزخر  العرشين  القرن  ثمانينيات  منتصف 
فأن  لذلك  الجميله.  التقليديه  البغداديه  الرتاثيه 
استعراضا وأن كان غري تفصييل للمكونات األساسيه 
الوعي  تعميم  اىل  ستؤدي  البغدادي  الرتاثي  للبيت 
اىل  أيضا  وانما  حسب  البغدادي  البيت  بجمالية  ليس 
االقتصاديه/االجتماعيه  العالقات  عالم  استكشاف 
تكوينه   و  الفني  تطوره  يف  األساس  كانت  التي 

الوظيفي.   
     تصميم البيت البغدادي:-

   أن تصميم البيت البغدادي التقليدي يف الغالب األعم 
ثاني  وطابق  )أريض(  أول  طابق  طابقني  من  يتألف 
هذا النمط من البناء يحدد خط أفق املدينه ومشهدها 
الحرضي اما  تخطيط البيت فيكون يف العادة ذا شكل 
يمثل  لذلك  وهو  للعيان  واضح  تناظر  ذو  و  هنديس 
ملتطلبات  استجابه  والهيكليه  التصميميه  بطبيعته  
ونموذجيا  القاريه  شبه  الحاره  العراقيه  البيئيه 
التقاليد  ذات  الرشقي  األجتماعي  التنظيم  لهيكل 
التقليدي غري  البيت  . تكون  الفضاءآت يف  املحافظه 
معرفة األستعمال- الوظيفه- تطوق الحوش )ساحه 
مفتوحه نحو السماء( و ينفتح حوش الدار عىل رواق 
يؤلف فضاءا  فأنه  البغدادي  البيت  اما سطح  معمد. 
كان  اذ   للعائله  اليوميه  الحياة  لفعاليات  اضافيا 
يستعمل للمنام يف فصل الصيف اىل جانب استعماله 
ألغراض صناعة األغذيه املوسميه كتجفيف الخضار 
الطماطم وصنع دبس  و معجون  املربيات  وتحضري 
املنزيل  األثاث  بعض  وخزن  واملخلالت  والرمان  التمر 
من  بزريب  يسيج  العاده  يف  البيت   سطح  و  ….الخ 
قامة  عىل  يزيد  ارتفاعها  ستاره  مؤلفا  القصب 

الحياة  خصوصية  عىل  للحفاظ  وذلك  األنسان 
العائليه. كذلك فأن خصوصية حياة العائله البغداديه 
عىل  البيت  مدخل  الينفتح  أن  تستوجب  املحافظه 
الدور  مداخل  التتواجه  وأن  مبارشة  الدار  حوش 

املتقابله عىل جنبي زقاق واحد.
املجتمعيه  التقليديه  الحاله  خصوصية  نمط  ان      
عزل  استحداث  اقتىض  البغداديه  للعائله  املحافظه 
قسمني  اىل  البيت  يقسم  حيث  البيت  داخل  فضائي 
الرباني  أو  )الديوانخانه(  الديوانيه  قسم  منفصلني 
وفيه يتم استقبال الضيوف من الرجال وقسم الحريم 
الفعاليات  فيه  تجري  حيت  الدخالني  أو  )حرملك( 

العائليه اليوميه.
التقليدي  البيت  عمارة  يف  املعماري  األهتمام  ان       
البيت  تصميم  يف  والتجميل  التزيني  عىل  يرتكز 
البغدادي الداخيل يف حني أن عمارة املحيط الخارجي 
املطله  البيت  وواجهة  نسبيا  متواضعه  تكون  للبيت 
عباره  الدربونه-   – الخاص  أو  العام  الطريق  عىل 
أغلب  يف  أصم   يكون  أن  يكاد  طابوقي  جدار  عن 
الباب  ويف بعض  األحيان واليحوي سوى عىل فتحة 
الحاالت  قد تتواجد بعض فتحات النوافذ يف أعىل جدار 
األريض   الطابق  جداران  عىل  ترتبع   . األريض  الطابق 
النقوش  ذات  الخشبيه  العلوي  الطابق  شناشيل 
فأن  مناخيه  وألسباب  امللون.  والزجاج  الجميله 
القديمه تنفتح يف  اتجاه  املدينه  الدربونه الضيقه يف 
ذات  البارده   النسيم  تيارات  استدراج  لغرض  النهر 
أبواب  الدربونه  النهر. تطل عىل  النسبيه من  الرطبه 
األجتماعيه  والخصوصيه  جميله  نباتيه  نقوش  ذات 
غري  األبواب  تلك  موضع  تجعل  البغداديه  للعائله 
متقابله  األبواب تلك تنفتح عىل مجاز يف نهايته فتحه 
الدار الذي كما أسلفنا يكون  جانبيه تقود اىل حوش 
فتحتان  فيه  وتكون  األحيان  أكثر  يف  الشكل  مربع 
متقابيلتان وأرسيان من الشبابيك  يقعان عىل طريف 
ويف  الحوش  عىل  املجاز  فتحة  من  بالقرب  الحوش 
بعض األحيان من املجاز مبارشة توجد فتحة الساللم 
التي تقود اىل رواق الطابق الثاني مقام حول الحوش 
الطابق  وفضاءات  غرف  عليه  تفتح  الرواق   هذا 
العلوي و رواق الطابق العلوي يكون ذو ارتفاع أعىل 
من راوق الطابق األريض .يكون الطابق العلوي ذات 

هيكل خفيف بسبب كمية الخشب الكبريه املستعمله 
ذو  هيكل  عىل   العلوي  الطابق  يستند   . تشيده  يف 
كتله طابوقيه محاكه من الطابوق  تتخلله الفتحات 
لتعزيز متانته كذلك يطعم بالخشب ألضافة مسحه 
ذات رونق عليه. أرتفاع الطابق العلوي للدار التقليدي 
البغدادي يكون كبريويف احيان كثريه قد يعادل ضعف 
يف  الثاني  الطابق  ويحوي  األريض  الطابق  ارتفاع 
الغالب عىل مزنني أوعىل األقل يف بعض أجزائه يكون 
املزنني  ذا غرف صغريه. كذلك يحوي البيت البغدادي 
عىل فضاء للخزن- قبو- او رسداب والذي  كان يغمر 
ولتربيد  للقيلوه  ويستعمل  الفيضان  موسم  يف  باملاء 

الفواكه يف موسم الصيف الحار.
 أهمية الرتاث:- 

موضوع  يف  الولوج  قبل  بمكان  األهميه  من       
اىل  بايجاز  نشريهنا  أن  البغداديه  الرتاثيه  العماره 
واىل  املعماري  باملورث  األهتمام  ورضورة  دواعي 
يف  تسببت  التي  املتعمد  والتخريب  االهمال  عوامل 

هدمه وتخريبه ذلك الرتاث الفريد لحضارة االسالم 
عاصمه  بغداد  السالم  دار  يف  تراكم  الذي  العظيم 
الثقايف  املورث  مفردات  ان  العربيه.    الحضاره 
التي  األدوات  هي  املعماري  املورث  مفردة  ومنها 
تساهم يف تشكيل وعي األمه ووجدانها وبناءا عىل 
انساني؟  التي تحدد من نحن كمجتمع  ذلك فهي 
ومن أي خلفية أتينا؟ وماذا انجزنا عربالقرون؟ أن 
أدنى شك  األسئلة تؤشري دون  االجابات عىل هذه 
اىل منبع فخرنا واعتزازنا بأنفسنا وبقيمنا وبالتايل 
يمكننا  وهكذا  بأنفسنا  وثقتنا  قوتنا  عن  تعرب 
املستقبل  استرشاف  اىل  وعزيمه  بثقه  التوجه 
لزاما  كان  لذا  القادمه.  ألجيالنا  أفضل  غدا  لبناء 
تركه  الذي  الثقايف  املورث  بأهمية  االقرار  علينا 
الثقافيه لبغداد  الهويه  الحفاظ عىل  .ان  آبائنا  لنا 
غري  قضيه  عامه  بصوره  العراق  وملدن  خاصه 
ارتفاع  بسبب  وذلك  والتسويف  للمساومه  قابله 
معدالت التحرض يف بالدنا وبسبب النمو الحرضي 

املتسارع يف بغداد  فمن املتوقع أن يتواصل معدل 
حسابات  يف  األقل  عىل  العراق  يف  املرتفع  النمو 
الحفاظ  موضوع  فأن  وعليه  املنظور  املستقبل 
عىل الرتاث الذي هوملك األمه وضمريها وهويتها 
الوطنيه  يكتسب أهميه قصوى وذات مستعجليه 
بالغه . وأنه ملن أولويات الفئات التنويريه الواعيه 
من مثقفني  وأكاديميني ومتعلمني ومهنيني العمل 
وأبناء  البغدادي  املجتمع  تنوبر  الجاد واملخلص يف 
تعهدهما  لرضورة  القصوى  بأألهمية  العراق 
الهويه  تعزيز  بغية  وذلك  الثقايف  العراق  ملورث 
الوطنيه العراقيه التي تؤلف أصل حضارة  العرب 
وهويتها  الثقايف  أالمه  مورث  فأن  واال  واملسلمني 
التدهور  طالها  التي  لوطنيه  لوحدتها  املعززه 
والتخريب والتشويه و الرتييف من جراء االهمال 
آخرى  ناحيه  من  املتعمد  والتدمري  ناحيه  من 
والت  الله  السمح  االنقراض  اىل  عاجال  ستؤول 

ساعة مندم..

املعرض بعنوان »مصغرات الرتاث البغدادي« ضم 
ولوحات  )ديوراما(،  مصغرات  أعمال  املعرض 
ومنحوتات  متعددة،  فنية  بخامات  منفذة 
شبابيك  وأبواب  وشناشيل،  زخرفية،  وأعماالً 
سنة  لـ250  يقارب  ملا  عمرها  يرتاوح  قديمة 
البغدادي  بالزي  مشاركات  عن  فضالً  مضت، 
املحيل، وألعاب شعبية، فضال عن أعمال نحاسية 
ومشغوالت تراثية من إنجاز طلبة معهد الحرف 
العامة  الفنون  لدائرة  التابع  الشعبية  والفنون 
العامة  الفنون  دائرة  عام  مدير  دعا  بدوره   .
والشعبي  الرتاثي  باملوروث  االهتمام  »رضورة 
البغدادي االصيل؛ ألنه يمثل روح وهوية مدينة 
بغداد، وإننا مع حضارة ورائحة بغداد، كما وّجه 
وإعادة  الرتاثية  باملناطق  االهتمام  اىل  الدعوة 
ألنها  البتاويني؛  منطقة  وبالخصوص  ترميمها 
تضم بيوتاً تراثية أصيلة، تعود بمردودات مالية 
السياحة،  مجال  يف  صحيح  بشكل  استغلت  لو 
فضالً عن إزالة االذى عن كل ما هو متحرض يف 
مدينة بغداد.« وأشار املهدي اىل »ان املعرض جاء 
استهدفت  تفجريات،  من  جرى  ما  كل  عىل  رًدا 

فاملعرض  االبرياء،  البسطاء  والناس  املواطنني 
يحمل روح بغداد االصيلة التي سرتّد عىل أفكار 
النحات   ». والفساد  والتدمري  والخراب  القتل 
الرتاثية  االعمال  يقول«جميع  العبادي  حسن 
شخصية  ممتلكات  هي  لشناشيل  وا  املعروضة 
تعود يل، ومن االعمال غري املألوفة التي عرضت 
بزنة 2 طن وأضاف:  املعرض زورق كبري  خالل 
شاركت بـ 8 أعمال )ديوراما(، إذ أن الهدف من 
الرتاث  عىل  الضوء  لتسليط  املعرض؛  هذا  إقامة 
البغدادي الذي تعرض اىل أرضار جسيمة، كما أن 
املعرض يدعو اىل التأمل باملنجز البغدادي االصيل 
العزاوي  قاسم  الناقد  أشار  كما   ». وأهميته 
للرتاث  )املانتور(،  أو  املصغرة  النماذج  أن«  اىل 
لكل  الجميل  الحنني  ذلك  فينا  أثارت  البغدادي 
وبجمالية  بـ)الربل(  وذّكرنا  لبغداد،  ينتمي  ما 
للرتاث  تنتمي  التي  املوجودات  وكل  الشناشيل 
البغدادي االصيل .. يشء مفرح، قائالً: أعتقد أن 
شخصيات  حرضت  لو  أجمل  ستكون  االعمال 
بغدادية أكثر .. ليكون املشهد البغدادي أكثر رقيّاً 

وحضارة بكل تفصيالته.«

المتحف البغدادي يفتح أبوابهمصغرات التراث الشعبي والفولكلوري البغدادي
 مجددا بعد اإلغالق بسبب كورونا

التراث المعماري البغدادي

امتزاج الموروث الثقافي التأريخي بالفن العصري، 
يستطيع  وبهذا  جدًا،  مغاير  بإسلوب  وتقديمه 
بطريقة  والتراث  الفولكلور  التأريخ  تقديم  الفنان 
من  وانطالقًا  والحاضر،  الماضي  خاللها  يتواصل 
الفنية  التواصل بين االجيال واالساليب  محاوالت 
الذي  نوعه  من  االول  المعرض  انطلق  التشكيلية 
أقامته منظمة المركز الوطني العراقي للمصغرات، 
بالتنسيق مع وزارة الثقافة ودائرة الفنون العامة. 
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السيد مدير عام الشؤون الداخلية واألمن 10
مــناشده/ الباج الوزاري

نحـن ضباط ومراتـب وزارة الداخلية نعاني مـن الية العمل يف مديريـة الهويات واالجازات 
حيـث تراجـع اداءها من ناحية املبارشة باصـدار هويه )اصدار اول مـرة _ نفاذية _ ترقية 
_ اضافة سـاح .... الخ ( وبني فرته و فرته نعاود ارسـال االسـتمارة وارسـالها اىل مديرية 
الهويـات واجازات السـاح لكن دون جـدوى اغلبنا لم يسـتلم الهوية الوزارية وقسـم منا 
الهويـة مـى عىل نفاذها اكثر من سـنة بدون معالجة حقيقية مـع العرض هناك باجات 
تصدر بفرته وجيزة مقابل $100 دوالر ازاء كل باج لذى نناشـد السـيد معايل وزير الداخلية 
والجهـات الرقابية كافة وضع الية عمل وسـياق يتـم اتباعها بغية رسعـة انجاز الهويات 

ملنتسبي وزارة الداخلية.

انـي املوظف يف وزارة الرتبية قدمت فصل 
سيايس يف 2015 لكوني مضطهد سيايس 
واخو الشـهيد محمد عبود حسـني وبعد 
مرور اكثر من ثاث سنوات ونصف تقرر 
عدم شـمويل حسـب قرار لجنـة التحقق 
 2018/7/9 يف   2376/2018 املرقـم 
واالسـباب هو انقطاع العاقة السـببية 
بـني تركـه الدراسـة عـام 1970 وبـني 
استشـهاد شـقيقه محمد عـام 1988 - 
وقدمـت تظلـم اىل وزارة الرتبيـة بتاريخ 
2018/9/25 لكـن الـوزارة لم ترفعه اىل 
لجنـة التحقـق - وأريد أن ابني االسـباب 
الننـي اعتـر نفـي مظلـوم - أن تركي 
الدراسـة يف الصف االول متوسـط نتيجة 
مضايقة االتحاد الطلبة لنا أنا وأصدقائي 
الذين كنا نشكل خلية نؤمن بأفكار السيد 
الشـهيد الصـدر ومحمـد تقـي املدريس 

والذين أعدموا وسـجنوا فيما بعد ومنهم 
الشـهيد عيل حسني عيل والسجني فيصل 
كاطع لفته والشهيد عبد الوهاب سلمان 
ومن االحياء ما محسـن ورعد سـلمان 
الامي - أضـاف أنا أخي الشـهيد عندما 
تركت املدرسـة كان عمره اربعة سـنوات 
- وعندمـا كـر كنت انا معلمه واسـتاذه 
- @ سـجن ابـن عمـي صبـاح حسـون 
بالسـجن املؤبـد ألنتماءه لحـزب الدعوة 
سـنه 1982@ خال خدمتي العسـكرية 
يف الجيـش قمت أنا واالخ سـمري حسـني 
عيل وهو حي يـرزق بتهريب كل من رعد 
سـلمان الامي مسـؤول حماية الشهيد 
محمد باقر الحكيم وعبد الجبار حسـني 
القيـادي حاليا يف املجلس اآلعلىعن طريق 
صديقي الكردي عيل رسـول السـورجي 
) مقـدم حاليا يف البشـمركه ( عن طريق 

منطقة عقره ناحيـة البيجل وهم أحياء 
يرزقون @ يف سـنة 1988 أعدم أخي وأنا 
كنـت أخدم خدمـة اآلحتيـاط يف الجيش 
ف3 ل603 وكنـت يف القلـم فنقلونـي اىل 
الحجابـات يف املتقـدم - @ شـددوا علينا 
املراقبة يف املنطقة بعد أعدام أخي وكانوا 
يحسـبون علينـا اآلنفـاس وتحملـت ما 
تحملت لكوني االخ االكر وكل ما يحدث يف 
املنطقة من خروقات مكنا نحن املتهمون 
االول وآخر أتهام أنا وشـقيقي عيل عبود 
بالغوغاء وحرق سيارة املختار اسماعيل 
نوار وتوقيفنا ملدة خمسـة ايام يف رشطة 
الشـعلة ولوال التدخـل العشـائري لكان 
مصرينـا مجهول @ يف سـنة 1998 قمت 
أنا وحارس مرمى الزوراء السـابق حسن 
عبد الحسن برتميم جامع امري املؤمنني ) 
جامع سيد عباس ( يف الرحمانية املتهالك 

وخضعنا للمسألة من قبل اآلمن والحزب 
عـن مصدر اآلمـوال التـي رصفناها عىل 
بناء املغتسـل وهي امـوال حصلنا عليها 
 @- الشـخصية  الترعـات  طريـق  عـن 
حرمـت مـن فـرص التعيني مـن 1971 
ولحد تعيني عن طريق مؤسسة الشهداء 
يف 2016/2/7 بعنـوان حـريف وهو راتب 
ال يتجـاوز 360 الـف @ أننـي اطالب من 
حرضاتكـم اآلنصاف واحتسـاب الفصل 
السـيايس الغـري لكـي أحصل عـىل راتب 
تقاعـدي يحفـظ يل كرامتي وشـيبتي يف 
أخر أيام حياتـي وال أطالب بأي تعويض 
مـادي فقـط الفصـل السـيايس آلنني ال 

يوجد لدي خدمة طويله -

                           جاسم عبود حسني

كشف مقرر اللجنة املالية يف مجلس النواب 
“أحمد الصفار”، عن مقرتح لتعديل قانون 
التقاعـد، يتضمـن فقـرات تهـدف إلنهـاء 
الرضر الواقع عىل املتقاعدين قرساً وبشكل 
مفاجئ، مشـرياً إىل وجود مقرتح إلعادتهم 

إىل وظائفهم.
إن  صحفـي،  ترصيـح  يف  الصفـار  وقـال 
املـواد  يحتـوي مجموعـة مـن  “املقـرتح 
والفقرات وكلها تهدف إلنهاء الرضر الواقع 
عىل املتقاعديـن قرساً وأحيلـوا إىل التقاعد 

بشكل مفاجئ وترضروا جراء ذلك”.
بتغيـري  تتعلـق  “التعديـات  أن  وأضـاف، 
السن القانوني ووضع جدول زمني إلحالة 

يشـملهم  الذيـن  واملوظفـني  األشـخاص 
قانون التقاعد، وكذلك هناك مقرتح إلعادة 
الذيـن أحيلـوا للتقاعد بشـكل قـرسي إىل 

وظائفهم”.
وتابـع الصفـار أن “هنـاك فقـرة تتعلـق 
بمكافـأة نهايـة الخدمـة التقاعدية وغري 
ذلك من تعديات تهـدف إىل تحقيق العدالة 
واملوازنـة بـني مصلحـة الدولـة ومصلحة 

املوظف”.
وكان احمـد الصفـار، قد كشـف السـبت، 
)22 آب، 2020(، عـن تحـرك اللجنة املالية 
يف مجلـس النـواب إلجـراء تعديـل بقانون 

التقاعد.

وقال الصفـار، إن “قانـون التقاعد األخري 
صـدر يف وقـت اسـتعجل مجلـس النـواب 
بإقراره، بسـبب التظاهرات وبحث الشباب 

عن فرص للعمل”.
وأضـاف أن “االسـتعجال بإقـرار قانـون 
التقاعد الحق رضرا كبريا بالكثري من فئات 
املجتمـع”، مبينا أن “تعديـل أي قانون امر 

طبيعي”.
وتابـع أن “هنالك تحـركا نيابيا يف مجلس 
النـواب واللجنـة املالية لتقديـم مقرتحات 
مـن أجـل تعديـل بعـض فقـرات القانون 
والتي تخص سنوات العمر ومكافئة نهاية 

الخدمة”.

مقترح نيابي إلعادة فئة معينة من المتقاعدين إلى الخدمة

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  لوزير  معايل 
املحرتم ...

القوانني  بان  يعلم  الكريم  جنابك  ملحوظة 
االمتحانية  باللجان  الخاصة  االدارية  واالنظمة 
اللجان  اعضاء  اختيار  يكون  ان  عىل  تنص 
االمتحانية ممن يمتازون بالكفاءة واألمانة من 
الهيئة التدريسية يف الكلية. اي ان عضو اللجنة 
الذين هم  التدريس  هيئه  يكون من  االمتحانية 
عىل مالك الكلية .فكيف شكل عميد كلية الرتبية 
اللجان  كربالء  جامعة  يف  االنسانية  للعلوم 
املعيينني  من  اعضائها  اغلب  وكان  االمتحانية 

ال  والقانونية  االدارية  والتعليمات  بصفة عقود 
تسمح بتكليف العقد حتى بمهام مجانية قسم 
ومسمع  بعلم  هذا  وكل  امتحانية  للجنه  وليس 
خرق  وهذا  العلمي  ومساعده  الجامعة  رئيس 
العلمي يف  علمي واداري كبري يندى لها الرصح 
كانت  لو  مثيل  من  لها  ليس  سابقة  الجامعة 
يبلغ  اذ  العذر  له  لتمست  األساتذة  قليلة  الكلية 
عدد أساتذة الكلية الذين هم عىل املالك الرسمي 
)120(تدرييس اال يكفي لكي تضع العقود بهذه 

املهمة الكبرية.

                                               *  مازن

هل هذا االمر مقبول ... ؟؟

السالم عليكم 
ورحمة الله وبركاته ...

 اني املعتقل السيايس نبيل عباس رشيد من مواليد 1965 بغداد 
مؤسسة  قانون  من   12 الوجبة  ضمن  اعتقايل  عىل  واملصادق 
اشهر  واربعة  سنوات  ثالث  ملدة  العراقيني  السياسيني  السجناء 
ويومان بتهمة التبعية االيرانية كوني من الكورد الفيليني اكملت 
لم  لكني   )1983  -1982( عام  العلمي  فرع  االعدادية  الدراسة 
استطع اكمال الدراسة الجامعية ألن والدي مسفر اىل ايران وقد 
ُسِحبت ِمنا شهادة الجنسية العراقية .. حتى ال اطيل عىل سيادتكم 
املوضوع فأنا بدأت عام 2008 بالدراسة يف الجامعة املستنرصية 
الدراسات  الرتبوي  والتوجيه  النفيس  االرشاد  قسم  الرتبية  كلية 
شهادة  عىل  حصلت  عنده  من  والتوفيق  والحمدلله  املسائية 
حتى  متسلسلة  بصورة  والدكتوراه  واملاجستري  البكلوريوس 
العام 2018 ومن االوائل عىل دفعتي يف جميع املراحل لكن لالسف 
إذ لم احظى بوظيفة يف دوائر   , ابداً  أُنَصف  لم  اللحظه  لحد هذه 
الدولة العراقية ولم امارس اختصايص رغم الجهد الذي بذلته يف 
تسع سنوات متتالية ... ويف النهاية اتمنى ان تصل مظوميتي اىل 

اصحاب القرار وانصايف ولكم مني كل التقدير واالحرتام . 
                    

                                                            نبيل عباس رشيد

اني املواطن محمد عبد موظف يف دائرة صحة 
ذوي  ومن  السياسيبن  املفصولني  ومن  بابل 
الشهداء والسجناء السياسيني وهم اخوتي و 
حاصل عىل شهادة البكالوريوس كلية االدارة 
التخطيط  يف  العايل  1993والدبلوم  واالقتصاد 
تعييني  وتم   2014-2013 لعام  االسرتاتيجي 
خدماتي  بنقل  طلبا  وقدمت   ..  2009 عام 
ضمن  الخارجية  وزارة  اىل  الصحة  وزارة  من 
الذي  الشهداء  مؤسسة  يف  املوجود  القانون 
يحق لذوي الشهداء النقل ملرة واحدة وباملكان 
العامة  املناصب  وتويل  به  العمل  يرغب  الذي 
الصحة  وزارة  من  خدماتي  نقل  كتاب  ؛رفع 
بتاريخ2918/7/18 اىل وزارة الخارجية علما 
ان اختصايص موجود يف وزارة الخارجية وقد 
فوجئت برد الطلب من قبل الدائرة االدارية يف 
والقرار   2018/8/15 يوم  الخارجية  وزارة 
نقل  طلبات  عىل  االعرتاض  عدم  عىل  ينص 
وانا  االوىل  الدرجة  من  الشهداء  ذوي  خدمات 
بمفاتحة  منكم  طلبي  القرار  بهذا  مشمول 
وتسهيل  االدارية  -الدائرة  الخارجية  وزارة 

مهمة نقيل اليها علما ان االوليات التي تخص 
نقيل محفوظة لديهم من تاييد كتاب مؤسية 
وزارة  وكتاب  الخدمة  وخالصة  الشهداء 
الشكر  فائق  مع  منها  صدر  الذي  الصحة 

واالحرتام .

                        محمد عبد االمري عبد الحسن

مظلومية

تظلم من مواطن لم يحتسب ) مفصوال سياسيا(

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
 أنا مطلقه وعندي طفل يف السادس 
ابتدائي وليس لدي راتب فقط راتب 
رعايه والبيت وال أي يشء  .. يف زمن 
مبادرة  وزع  عندما  املالكي  نوري 
ارايض  قطع  وزع  للفقراء  سكنية 
سند  2013و2014واعطوني  سنه 
ارض  عندك  اصبح  يل  وقالو   25
يل  وقالو  وعطش  كرسة  يف  سكنيه 
ملعاينه  مساح  يخرج  وسوف  اشهر 
بأي  يقوموا  لم  وراجعت  االرض.. 

يشء وبعد ذلك ذهبت إىل أمانة بغداد 
وأروني خارطه فاذا بيت مبني وفيه 
انا  ليس  طبعاً  يعني  ساكنني  ناس 
ارض   لهم  وزع  من  كل  انما  فقط 
ولم  شكوى  وقدمت  اليش  نفس 
نعوضك  سوف  يل  وقالو  يش  يفعلو 
بارض اخرى ولحد االن لم يعوضوني 
بأي يشء وقد فتحت وزارة اإلعمار 
فئة  من  ارايض  استماره  واإلسكان 
الرعاية االجتماعية ولكن لم تشمنيل 
 .. وارض  سند  لدي  ان  أساس  عىل 

وهي وهميه يعني ورقه فقط مثل 
ما يقولون حرب عىل ورق ارجو من 
حظرتكم املوقرة النظر يف أمري وان 
العظيم  والله  ألني  مشكلتي  تحلوا 
بحاجة ماسة اليها أرجو مساعدتي 
 ... أرض  قطعة  عىل  الحصول  يف 
ماذا اعمل ...ارجو منكم مساعدتي   

ولكم جزيل الشكر واحرتام .  
    

                                     ام مهدي          

لسيد دولة رئيس الوزراء
السيد معايل وزير الداخلية

) دورة الضباط العالية 52(
دورة  علئ  املتقدمني  العراقية  الداخلية  وزارة  ابناء 
كبرية  مناشدات  يطلقون حملة   52 العالية  الضباط 
مصطفى  )السيد  املسلحة  للقوات  العام  القائد  اىل 
الغانمي  الداخلية عثمان  الكاظمي( واىل معايل وزير 
هذه  عىل  املرشحني  جميع  بقبول  فيها  يطالبونهم 
أو  مايل  تخصيص  اىل  يحتاجون  ال  لكونهم  الدورة 
من  اعىل  منهم  الواحد  راتب  بل  رواتبهم  يف  زيادة 
ضابط الرشطة برتبة مالزم أو رائد حد اقىص بسبب 
شهاداتهم وترقياتهم وخدمتهم وهذا سينفع الوزارة 
حتماً وايضا خربتهم الطويلة يف هذا املجال وقبولهم 
أصحاب  من  عدد  بهكذا  الداخلية  وزارة  تطوير  هو 
املهنية والخربة املكتسبة من اماكن عملهم نسئل الله 
املوفقية وعطف معايل وزير الداخلية املحرتم ومجلس 

كلية الرشطة..وابنائكم يتعهدون بتطبيق وتنفيذ كل 
تعليمات خلية االزمة وقرارات وزارة الصحة...

عندما  واجب  والرد  الرسيعة  االستجابة  ننتظر 
للعراق  املخلصني  ابنائكم  يناشدكم  او  يخاطبكم 

ولكم..

السيد معايل وزير الداخلية 
املوضوع/ صندوق الضمان الصحي

صندوق  لدى  اختياري  االشرتاك  بجعل  الداخلية  وزير  معايل  وتوجيه  أمر  بعد 
تفاجئنا  لكن  املحرتم  الوزير  معايل  كتاب  تعميم  تم  حيث  الصحي  الضمان 
باالجابة من قبل مدراء االدارة باملوافقة واالجابة من قبلهم باستمرار االشرتاك 
الصحي  الضمان  بصندوق  االشرتاك  نرفض  الغالبية  ونحن  لنا  الرجوع  دون 
لكم  بالقبول وال يحق  الكتاب  االجابة عىل  تمت  ابلغونه  لالدارة  التوجه  وبعد 
يرجى  الداخلية  وزير  معايل  السيد  الصحي،  الضمان  صندوق  من  االنسحاب 
منافع  هناك  ان  والشك  املنتسبني  عىل  االحتيال  تم  كون  اعاله  الطلب  متابعة 

مادية ملدراء االدارة واال كيف تتم االجابة دون الرجوع الينا... مع التقدير

منحوني سند ارض سكنية باطال

دورة الضباط العالية 52 يطلقون حملة مناشدات 

املوظفني  أن  عليكم  السالم 
من  يعانون  الدولة  دوائر  يف 
االستقطاب يف بطاقة املاسرت 
الرافدين  مرصف  وان  كارد 
يمنح سلف إىل املوظفني عىل 
بفوائد  كارد  املاسرت  بطاقة 
مجال  يف  تدخل  جدا  عالية 
الدين  إىل  مخالف  وهذا  الربا 
مرصف  بينما  اإلسالمي 
بنسبة  الفائدة  يأخذ  الرشيد 
القسط  وبطريقة  معقولة 
الثابت مثال. سلفة 5 مليون 
من مرصف الرافدين مجموع 
مليونا   2700000 الفائدة 
 5 وسلفة  الف.  ئة  وسبعما 
الرشيد  مرصف  من  مليون 
 1200000 الفائدة  مجموع 
مليونا ومائتان الف وملدة 60 
أليس  الفرق  هو  فما  شهر. 
هذه رسقة من املواطن الذي 
لظروفه  السلفة  إىل  بحاجة 

القاهرة.

                عيىس الشمري

شكوى

طلب نقل خدمات الى وزارة الخارجية

مناشدة

صندوق الضمان الصحي

العـرات من اجراء بلدية الرفاعي يطالبون بتثبيتهم بصفة عقود حسـب قرار مجلس 
الوزراء ٣١٥ وايضا للمطالبه بزيادة رواتبهم بعدما تم تنزيلها ل ٦٠ الف للشهر الواحد....

مناشدة من اجراء بلدية الرفاعي
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ح�ذرت مواقع مختصة بش�ؤون التقني�ة واإلنرتنت من تزايد ملح�وظ يف عمليات 
االحتيال اإللكرتوني واخرتاق الحسابات عىل الشبكة العنكبوتية.

وأش�ارت دراس�ة أجراها خرباء يف أمن البيانات تابعون لرشك�ة Group-IB إىل أن 
النصف األول من العام الجاري ش�هد ازديادا ملحوظا يف انتشار ما يسمى »رسائل 
التصيد اإللكرتوني« التي يس�تخدمها الهاكرز الخرتاق بيانات املس�تخدمني.وتبعا 
لنتائج دراس�ة تحليلي�ة حصل عليها موق�ع RBC الرويس مؤخرا »ف�إن الهاكرز 
ويف فرتة انتش�ار عدوى فريوس كورونا واعتماد الناس بش�كل أكرب عىل اإلنرتنت، 
ضاعفوا نش�اطاتهم يف إرسال الروابط اإللكرتونية الخبيثة إىل مستخدمي الشبكة 
العنكبوتي�ة، ووصل�ت نس�بة املواق�ع املزيف�ة التي قد تس�تغل الخ�رتاق بيانات 
املس�تخدمني إىل 46%، كما بينت نتائج الدراسة أن نحو ثلث الرسائل الخبيثة التي 
يس�تخدمها  قراصنة اإلنرتنت تحوي برمجيات وبرامج تجسس تستعمل الخرتاق 
البيان�ات التي قد يس�تغلها الهاكرز يف ابت�زاز أصحابها ماديا«.ومن أش�هر أنواع 
الرسائل الخبيثة تبعا لخرباء التقنية هي تلك الرسائل التي تحوي روابط إلكرتونية  
ضارة، وبمجرد الضغط عىل تلك الروابط س�يتم تحميل برامج معينة تس�تعمل يف 

وصول املخرتقني إىل بيانات جهاز املستخدم أو حاسبه.

عن طريق الروابط المجهولة.. خبراء يحذرون 
من ارتفاع معدالت االحتيال اإللكتروني

 Unicode( يونيك�ود  اتح�اد  أعل�ن 
Consortium(، وه�ي منظم�ة غ�ري 
ربحية ت�رشف ع�ىل معاي�ري الرموز 
التعبريية واملس�ؤولة ع�ن اإلصدارات 
الجديدة، ع�ن تحديث جدي�د للرموز 
التعبريي�ة يجلب معه 200 لون برشة 
جديد إىل العدي�د من الرموز التعبريية 
الحالية، مع الرتكيز بش�كل أس�ايس 

عىل تلك التي يظهر فيها زوجني.
الرم�وز  تص�ل  أن  املف�رتض  وم�ن 
الهوات�ف  إىل  الجدي�دة  التعبريي�ة 
املحمول�ة ط�وال الع�ام املقب�ل ع�رب 
إصدار مح�دود “Emoji 13.1″، مما 
يعني املزيد م�ن الطرق لنقل آالم هذا 

العام.
وأطل�ق اتحاد يونيك�ود عىل التحديث 
الجديد اسم “إصدار ثانوي”، وتتمثل 
تعبريي�ة  رم�وز  إضاف�ة  يف  مهمت�ه 

جديدة قبل عام 2022.
وكان اتح�اد يونيكود يعتزم يف األصل 
إص�دار تحديث “Emoji 14.0” األكرب 
يف ش�هر مارس من العام املقبل، لكن 
ت�م تأجي�ل تاري�خ اإلصدار إىل ش�هر 
س�بتمرب بس�بب جائح�ة الف�ريوس 

التاجي.
التش�غيل  أنظم�ة  أن  ه�ذا  ويعن�ي 
املختلف�ة لن تتمكن ع�ىل األرجح من 
دمج التحديث حتى نهاية عام 2021 
أو حتى يف وقت ما يف عام 2022، مما 
يرتك الع�ام املقبل بأكمله بدون رموز 

تعبريية جديدة.
ومن بني اإلضافات الرئيسية )بشكل 
مناس�ب لهذا العام( قلب مع ضمادة 
ملفوف�ة حوله وقلب مش�تعل يمكن 
أن يع�رب ع�ن الحرسة ووج�ه بعيون 
حلزونية للتعبري ع�ن عدم التحكم يف 
ترصف�ات الفرد أو الق�درة عىل إدراك 

العالم.ويخص�ص الج�زء األك�رب من 
التحدي�ث، الذي يض�م 200 من أصل 
217 رم�زًا تعبريًي�ا جدي�ًدا، لدرجات 
التعبريي�ة  للرم�وز  الب�رشة  ل�ون 
والرم�وز  القل�ب  ذوي  للزوج�ني 

التعبريية للقبلة.
وتوف�ر الخيارات الحالي�ة درجة لون 
الب�رشة الصفراء االفرتاضية لكليهما 
فق�ط، لكن التحديث الجديد يس�مح 
بتحديد درج�ات لون البرشة األخرى، 
ويس�مح أيًضا بتصوير العالقات بني 
األخرى  اإلضاف�ات  األعراق.وتش�مل 
وجًها يف الغيوم لتمثيل أحالم اليقظة 
ووجًه�ا ينف�ث أنفاًس�ا أو س�حابة 

تص�ل  أن  الدخان.ويمك�ن  م�ن 
التحديث�ات إىل هاتف�ك يف 

أي مكان بني ش�هر 
وش�هر  يناي�ر 

ب�ر  كتو أ
مع   ،2021
ض  ف�رتا ا
ل  ص��و و

م�ة  ح���ز
 ”14.0  Emoji“

رموز تعبيرية جديدة 
إيرباص تكشف عن تصاميم طائرة تعمل بالهيدروجينعن مصاعب عام 2020

 )Airbus( كش�فت رشكة إيرباص
أول  إلنت�اج  خط�ط  ع�ن  النق�اب 
طائ�رات تجارية عديمة االنبعاثات 
بالهيدروج�ني  تعم�ل  العال�م  يف 
كمص�در أس�ايس للطاق�ة بحلول 

عام 2035.
وعرض�ت الرشك�ة األوروبية ثالثة 
للطائ�رات،  مختلف�ة  مفاهي�م 

يستكش�ف كل منها نهًجا مختلًفا 
لتحقيق رحلة خالية من االنبعاثات.
وُيع�د ه�ذا أح�دث جه�د لرشك�ة 
انتب�اه  للف�ت  الطائ�رات  صناع�ة 
الجمهور إىل طموح�ات االنبعاثات 
الحكومات  الصفرية حي�ث تدف�ع 
تكنولوجي�ا  أج�ل  م�ن  األوروبي�ة 
أنظف يف خطط التعايف بعد فريوس 

كورونا.
وح�ددت رشك�ة إيرباص لنفس�ها 
 2035 ع�ام  يف  نهائًي�ا  موع�ًدا 
لتش�غيل طائرة تجارية خالية من 
الكرب�ون، وهو ما وصفته رشكات 
صناعة املحركات املس�تهدفة، مثل 

)Safran(، بأنه هدف طموح.
 »ZEROe« مب�ادرة  وتتضم�ن 

مفاهيم لطائرتني بمظهر تقليدي، 
حيث هناك محرك نف�اث توربيني 
معدل يعم�ل بالهيدروجني بدالً من 
وق�ود الطائ�رات يف النم�وذج األول 
ق�ادر عىل حم�ل ب�ني 120 و 200 
شخص ملسافة تزيد عن 2000 ميل 
الثاني  النموذج  بحري.بينما يأت�ي 
مع محرك توربيني قادر عىل حمل 
م�ا يصل إىل 100 ش�خص ملس�افة 

1000 ميل بحري.
وع�ىل عك�س الطائ�رات العادية، 
س�يتم تكيي�ف املح�ركات لحرق 
الهيدروج�ني الس�ائل املخ�زن يف 

جسم الطائرة الخلفي.
ويتضمن النموذج الثالث تصميًما 
ثورًي�ا يس�مى تصمي�م الهي�كل 
املخلوط مشابه للتصميم الذي تم 
تقديمه يف ش�هر فرباي�ر، ويمكن 
لهذا النم�وذج حمل 200 راكب يف 

رحلة ملسافة 2000 ميل بحري.
ويف الوقت نفس�ه، تعمل إيرباص 
عىل ع�رض إلثبات املفه�وم، مع 
ع�ام  يف  األولي�ة  النتائ�ج  توق�ع 
2021.وتحت�اج إيرباص من أجل 
 2035 ع�ام  يف  هدفه�ا  تحقي�ق 
إىل اختي�ار التقني�ات بحلول عام 
2025، وتش�مل التحدي�ات إيجاد 
طرق لتخزين الهيدروجني السائل 
املتطاي�ر بأمان أثن�اء الطريان يف 

درجات حرارة شديدة الربودة.
إيرباص املخاوف  ورفضت رشكة 
س�يكون  الهيدروج�ني  أن  م�ن 
غري آم�ن، ودعت إىل اس�تثمارات 
ضخمة يف البني�ة التحتية للطاقة 

الجديدة.

أك�دت واش�نطن أنها ماضي�ة قدًما 
يف الحظ�ر األمريك�ي املزمع لتطبيق 
)WeChat( يف ح�ني أظه�رت بيانات 
ام�س الثالث�اء أن تطبي�ق املراس�لة 
اململ�وك لرشك�ة تينس�نت الصينية 
العمالقة للتكنولوجيا شهد زيادة يف 
التنزيالت يف الواليات املتحدة منذ يوم 

الجمعة.
وأص�درت وزارة التج�ارة األمريكية 
أم�رًا يطل�ب من آب�ل وغوغ�ل إزالة 
)WeChat( ألس�باب تتعل�ق باألمن 
القوم�ي، لك�ن ق�اٍض أمريكي منع 
ه�ذه الخط�وة ي�وم األح�د، وقال�ت 
وزارة التجارة األمريكية يوم االثنني: 

إنها ستطعن يف األمر.
وتم تثبيت )WeChat( نحو 54000 
أي  والس�بت،  الجمع�ة  ب�ني  م�رة 
28 ضع�ف عدد م�رات تنزيل�ه التي 
ش�هدها خالل الف�رتة نفس�ها قبل 
أس�بوع، وذلك وفًقا لرشكة تحليالت 

.)Sensor Tower( البيانات
إن   )Sensor Tower( وقال�ت 
)WeCom(، وه�و تطبي�ق تعاون�ي 
مكتبي، شهد أيًضا قفزة يف التنزيالت 
يف الواليات املتحدة خالل تلك الفرتة.

وأطلق�ت الوالي�ات املتحدة سلس�لة 
م�ن اإلج�راءات يف األش�هر األخ�رية 
التكنولوجيا  للقض�اء ع�ىل رشكات 
الصينية، مستشهدة بأسباب تتعلق 
باألمن القوم�ي، حيث تتناطح بكني 
وواش�نطن بش�أن قضايا 
ت�رتاوح م�ن التج�ارة 
جي�����ا  لو لتكنو ا و
التعامل م�ع جائحة  إىل 

فريوس كورونا.
وقال�ت رشك�ة تينس�نت، التي نفت 
أن تطبيقاته�ا تش�كل خط�رًا ع�ىل 
األمن القومي: إن تحديثات التطبيق 
للمس�تخدمني الحالي�ني يف الواليات 
املتح�دة ق�د تتأث�ر س�لًبا إذا أزال�ت 
آب�ل وغوغ�ل التطبي�ق م�ن متاجر 
التطبيق�ات تنفي�ذأ لق�رار الحظ�ر 

األمريكي.

»وي جات« يشهد 
زيادة في التنزيالت 
قبل الحظر األمريكي

يوتيوب يحرم بعض مستخدمي هواتف 
آيفون من أحد مزاياه

اش�تكى بعض مس�تخدمي أنظم�ة iOS 14 الجديدة 
املخصصة لهواتف آيفون من عدم عمل إحدى امليزات 

الجديدة التي أضيفت إىل هذه األنظمة.
وتبعا للمستخدمني فإن ميزة » PIP« أو »صورة داخل 
ص�ورة« التي أضافتها آبل ألنظمة iOS 14 الجديدة ال 
تعم�ل عند املس�تخدمني املجانيني ل�� »يوتيوب« عرب 
متصفحات »س�فاري«، لكنها تعمل عند مستخدمي 
اش�رتاكات  يدفع�ون  الذي�ن   YouTube Premium

للحصول عىل ميزات إضافية يف »يوتيوب«.
وتظه�ر الفيديوهات التي نرشها بعض مس�تخدمي 
هوات�ف آيف�ون أن�ه وعند مش�اهدة الفيدي�و بوضع 
»ملء الشاشة« عىل يوتيوب من املتصفح املذكور فإن 
املقط�ع يعمل دون مش�كالت، لك�ن وبمجرد الضغط 
ع�ىل خيار ظهور الشاش�ة الثانوي�ة ملتابعة التصفح 
ع�رب »س�فاري« تختف�ي ناف�ذة الفيدي�و تماما من 

الشاشة.

صمم�ت رشك�ة س�ويدية 
من�زالً ذكي�اً فاخ�راً يمكن 
نقله وتركيبه خالل س�اعة 

ونصف فقط.
رشك�ة  وتص�ف 
 i O h o u s e
الذك�ي  منزله�ا 
بمساحة  الجديد 
بمفهوم  معيشة 
يمك�ن  حدي�ث، 

نقله باملقطورة إىل 
أي م�كان يف االتحاد 

يف  ويوض�ع  األوروب�ي، 
ويمك�ن  برافع�ة،  مكان�ه 
ملالك�ه االنتقال للعيش فيه 

يف غضون 90 دقيقة.
املن���������زل  وزود 
ت  لي������ا لكما با

املنزل  يحتاجه�ا  الت�ي 
إىل  إضاف�ة  الع�رصي، 
التي  الذكي  املن�زل  تقنيات 
التحكم بها بالكامل  يمكن 

عرب تطبيق هاتفي.

وتق�ول الرشك�ة إن املنزل 
»سبيس« يمكن استخدامه 
ثاني����اً  من�زالً 
كوخ���اً  أو 
 ، صيفياً

املي�اه  أنظم�ة  وأع�دت 
في�ه  الصح�ي  وال�رصف 
لش�خصني للعيش بش�كل 
مس�تقل مدة أس�بوعني يف 

ظل ظروف نموذجية.
ويمت�د املنزل عىل مس�احة 

645 قدماً مربعة ويزن 19 
طن�اً، ويمكن أن يس�تخدم 
أو استوديو احرتافياً  مكتباً 
أيضا.وزود املن�زل بالطاقة 
باأللواح الشمس�ية ومولّد، 
مع التدفئ�ة والتربيد واملياه 
والرصف الصحي والتهوية.
ع�ىل  املن�زل  ويحت�وي 
غرف�ة نوم وغرفة معيش�ة 
ومطب�خ وحمام، ورشفتني 
قابلت�ني للط�ي، واخت�ريت 
أل�وان محاي�دة للديكورات 
الزج�اج  م�ن  املصنوع�ة 
والصوف واملعدن والخشب. 
ومن الهات�ف الذكي، يمكن 
الكام�ريات  يف  التحك�م 
ونظ�ام الص�وت والعديد 
م�ن األجه�زة األخرى، 
التهوي�ة  وتعم�ل 
الذكي�ة لله�واء ع�ىل 
مس�تويات  تصحي�ح 
الداخ�ل  يف  األكس�جني 

بشكل تلقائي.

مساحته 645 قدمًا مربعا.. منزل ذكي للتركيب خالل 90 دقيقة
أطلق�ت رشك�ة إتش بي 

 E24t شاش�تها 
 FHD  G4
الجدي�دة، الت�ي 
بتصميم  تمت�از 
ج�ذاب  ع�رصي 
وبوظيفة ملسية.

الشاش�ة  وتأت�ي 
بلوح�ة  الجدي�دة 
 23.8 قي�اس   IPS
بوص�ة وتعمل بدقة 
 ×1920 وض�وح 
1080 بيكسل، وتبلغ 
كثافة البيكسالت 92 

نقطة يف البوصة.
الرشك�ة  وت�روج 

الجدي�دة  لشاش�تها 
امل�زودة بوظيفة ملس�ية 
الس�طوع 250  ودرج�ة 
قنديلة/م2 ونسبة تباين 
 ،1000:1 عن�د  ثابت�ة 

 5 االس�تجابة  وزم�ن 
مل�ي ثاني�ة، ويبلغ وزن 
ش�ة  لشا ا

الجديدة 5.8 كجم.
الشاش�ة  ويتوص�ل 
بأجه�زة  الجدي�دة 
ع�رب  التش�غيل 

 DisplayPort منف�ذ 
 1.4 HDMI 1.2 ومنف�ذ
ومنف�ذ USB-C، إضافة 
إىل مح�ور USB بأربع�ة 
أيض�اً  مناف�ذ. ويمك�ن 
ضب�ط ارتف�اع 
ن  مي�ال و
الشاش�ة 

الجديدة.

HP تطلق شاشتها الجديدة بتصميم عصري

نهاية العام الجاري.. الصين تطلق 
مسبارا جديدا إلى القمر 

 5-Chang’e س�تطلق الصني نهاية العام الجاري إىل القمر مسبار
الذي يتوقع أن يهبط عىل س�طحه ويجم�ع عينات تربته ليعيدها 
إىل األرض.أفادت بذلك وكالة ش�نخوا الصينية نقال عن نائب كبري 
املصممني للربنامج القمري الصيني، دانغ جوان، الذي ألقى كلمة 

يف مؤتمر فضائي عقد يف مدينة فوجو الصينية.
وق�ال، دان�غ ج�وان إن املس�بار الصيني س�يدخل برسع�ة عالية 
الغ�الف الج�وي لألرض عند عودت�ه من القمر، م�ا يعترب اخرتاقا 

كبريا يف تاريخ الربنامج الصيني الفضائي.
وسلط الخبري الفضائي الصيني يف كلمته كذلك الضوء عىل مرشوع 
إنشاء محطة مدارية قمرية صينية وبناء قاعدة غري مأهولة عىل 

سطح القمر ستستضيف رواد الفضاء القادمني من األرض.
يذكر أن الصني تطور بنش�اط برنامجه�ا الفضائي وتحقق حاليا 
مرشوعها الخاص بدراسة املريخ. كما أنها تصدرت قائمة البلدان 
الفضائي�ة من حيث ع�دد األقمار الصناعي�ة واملركبات الفضائية 

التي تطلق كل عام إىل الفضاء.

كش�فت تقارير عاملية ان رشكة فيس بوك ستس�مح 
لألش�خاص بالتحك�م بش�كل أك�رب يف الص�ور الت�ي 
يمتلكونها، ففي تحديث ملنصة إدارة الحقوق الخاصة 
بها، بدأت رشكة فيس�بوك بالعمل مع رشكاء معينني 
الي�وم ملنحهم الق�درة ع�ىل املطالبة بملكي�ة الصور، 
ث�م تعديل م�كان ظهور تلك الصور ع�رب فيس بوك و 
إنس�تغرام، واله�دف ه�و فتح ه�ذه املي�زة يف النهاية 

للجميع، كما هو الحال بالفعل مع حقوق املوس�يقى 
والفيديو، ولم تقدم الرشكة جدواًل زمنًيا بشأن الوقت 
الذي تأمل فيه بفتح هذه امليزة عىل نطاق أوس�ع.ولم 
تكش�ف فيس بوك عن رشكائها، ولك�ن هذا قد يعني 
 National( نظرًي�ا أنه إذا قام�ت عالمة تجارية مث�ل
Geographic( بتحمي�ل صورها إىل مدي�ر الحقوق يف 
فيسبوك، فيمكنها حينئٍذ مراقبة مكان ظهورها، كما 

ه�و الحال يف صفحات إنس�تغرام للعالمات التجارية، 
ومن هناك يمك�ن للرشكة أن تختار الس�ماح للصور 
بالبق�اء أو إص�دار طل�ب إزالة، ال�ذي يزيل املنش�ور 
املخالف تماًما، أو اس�تخدام حظر إقليمي، مما يعني 
أن املنش�ور يبق�ى نش�ًطا، ولكن ال يمك�ن عرضه يف 
املناط�ق الت�ي تنطب�ق عليها حق�وق الطب�ع والنرش 
الخاص�ة بالرشكة.وتقول رشكة في�س بوك »نريد أن 

نتأكد م�ن أننا نفهم حالة االس�تخدام جي�ًدا جًدا من 
تلك املجموعة من الرشكاء املوثوق بهم قبل أن نوس�ع 
نطاقه�ا؛ ألن أداة مثل هذه حساس�ة ج�ًدا وأداة قوية 
جًدا«.وللمطالبة بحقوق الطبع والنرش، يقوم صاحب 
حقوق الصورة بتحميل ملف )CSV( إىل مدير الحقوق 
يف فيسبوك الذي يحتوي عىل جميع البيانات الوصفية 

للصورة. 

فيس بوك يسمح لمستخدميه بملكية الصور وإصدار طلبات إلزالتها عند اقتباسها



...  االمام الحسين ) عليه السالم (فمن قبلني بقبول الحق فاهلل أولى بالحق
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رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

واقعة  لغز  املرصية  قنا  يف  األمن  رجال  كشف 
طفل  جثة  عىل  عثورهم  بعد  جديدة  مأساوية 
يبلغ من العمر 11 عاماً، متحللة داخل مزرعة يف 
نجع محروس، بقرية الرباهمة بقفط، وذلك بعد 

اإلبالغ عن تغيب الطفل منذ 12 سبتمرب 2020.
ارتكاب  وراء  أن  املباحث  تحريات  وكشفت 

الواقعة نجل عمه البالغ من العمر 16 عاما.

قام  تمر«،  »سباطة  عىل  بينهما  خالفات  فبعد 
الحياة،  فارق  حتى  عليه  املجني  بخنق  األخري 

بحسب »اليوم السابع«.
عىل  األهايل  بعثور  إخطارا  تلقى  قنا،  أمن  وكان 
جثة الطفل »خري« بعد 6 أيام من تغيبه، متحللة، 
مركز  يف  الرباهمة  بقرية  الذرة  زراعات  داخل 

قفط بجنوب قنا.

رائحة  تماثل  األردني  الصابون  من  النوع  ذلك  رائحة 
عن  تنجم  التي  والرغوة  مظهره  كذلك  العادي،  الصابون 
من  لكن  األخرى،  الصابون  أنواع  رغوة  تماثل  استخدامه 
فالحليب  مختلف..  أنه  يكتشف  مكوناته  عىل  نظرة  يلقي 

الطازج ألنثى الحمار )األتان( هو املكون الرئييس فيه.
األتان(،  )صابون  مرشوع  مؤسسة  الزعبي،  سلمى  قالت 
إنها قررت تجربة استخدام حليب أنثى الحمار يف منتجها 
العديدة.وأضافت: »حليب الحمري  بعد أن قرأت عن مزاياه 

يحتوي عىل فيتامينات باإلضافة إىل بعض املواد التي تغذي 
البرشة. وهذا الكالم ليس من بنات أفكاري، بل كالم موجود 
يف أبحاث عاملية عدة توضح غناه بالفيتامينات التي تعادل 

.»mc-doualiya « حليب األم«، بحسب ما ذكر موقع
وإضافة لحليب الحمري ال تضيف سلمى الزعبي للصابون 
الذي تنتجه سوى منتجات طبيعية وعضوية أخرى فقط 
تزال  الشيا.وال  وزبدة  الهند  جوز  وزيت  الزيتون  زيت  مثل 
يف  العام،  هذا  فرباير  يف  سلمى  أسستها  التي  الرشكة، 

مراحلها األوىل ولم يُطرح منتجها بقوة يف األسواق بعد.
الذين  املئات  عىل  الصابون  الرشكة  وزعت  فقد  ذلك  ومع 
الفريد.وتفيد  املنتج  هذه  لتجربة  استعداد  عىل  إنهم  قالوا 
بعض األساطري بأن كليوباترا، إحدى ملكات مرص القديمة، 
كانت تستحم بحليب الحمري لتحافظ عىل شبابها، بحسب 
حليب  استخدام  يف  انتعاشاً  األخرية  اآلونة  املوقع.وشهدت 

الحمري يف صناعة مستحرضات التجميل.

عىل جانب طريق هادئ يف العاصمة الهندية نيودلهي، يتلقى 
مجموعة من األطفال دروسهم، خالل حالة اإلغالق املفروضة 
يف البالد، بسبب تفيش فريوس كورونا.األطفال الذين ترتاوح 
يف  مجانية،  دروسا  يتلقون  عاما،  و14   4 بني  أعمارهم 
الرتبية  وحتى  اإلنجليزية،  واللغة  والعلوم  الرياضيات 
دبلومايس هندي سابق وزوجته. البدنية، من قبل 
وهي  غوبتا،  فينا  واسمها  الزوجة،  وكانت 
أطفال، وزوجها فريبندرا،  لثالثة  مغنية وجدة 
لألطفال  الشارع  يف  دروس  تقديم  قررا  قد 
مستواهم  يرتاجع  ال  حتى  املحتاجني، 
الدرايس، عند عودة املدارس بشكل طبيعي، 
اشرتت  قد  فينا  »يورونيوز«.وكانت  وفق 
وغريها  والكتب،  القرطاسية  األدوات 
صفوفا  وأنشأت  التعليمية،  املواد  من 
دراسية صغرية يف الهواء الطلق، وتقول: 
»ليس لديهم إمكانية استخدام اإلنرتنت، 
واملدارس مغلقة، بالتايل هم يفتقرون إىل 
الكتب  أكياس  يحملون  التعليم،  وسائل 
أكثر،  أو  كيلومرتين  ملسافة  ويسريون 
وهم  الدرايس،  الصف  هذا  إىل  للوصول 
أكواخ  أصال يعيشون يف ظروف سيئة، يف 
يامونا«.وقد  نهر  ضفاف  عىل  القش  من 
شارما  دويل  اشتكت  أن  بعد  الفكرة،  بدأت 
خادمة فينا، التي تعيش يف أحد هذه األكواخ، 
فإن  الفقر  حالة  ظل  ويف  املدارس،  إغالق  من 
املنطقة أضاعوا وقتهم دون فائدة،  أطفال هذه 
فراودت فينا الفكرة، وبدأت بتطبيقها.وتعترب الهند 
ثاني أكثر الدول ترضراً يف العالم بعد الواليات املتحدة، 
التالميذ  يتلقى  الذي  الوقت  إصابة.ويف  ماليني   5 بحوايل 
األطفال  اإلنرتنت، يعجز  الخاصة دروسهم عرب  املدارس  يف 
بسبب  دروسهم،  تلقي  عن  حكومية،  مدارس  يف  املقيدون 
عدم امتالكهم لوسائل التعليم الرقمية كأجهزة الحاسوب أو 

الهواتف الجوالة.

أن  بعد  الهند رجال  الرشطة يف شمال  اعتقلت 
إىل  أدى  مما  بمنجل،  الحبىل  زوجته  بطن  بقر 
الذي  جنينها  ومقتل  خطرة  بجروح  إصابتها 
كان ذكرا، وذلك حسبما قالت الرشطة وأقارب 

املرأة.
أوتار  بوالية  بوداون  يف  الرشطة  وأضافت 
يوم  وقع  الذي  االعتداء  أعقاب  يف  براديش، 
يف  املركزة  العناية  يف  ترقد  الزوجة  إن  السبت، 

مستشفى بالعاصمة نيودلهي.
وقع  االعتداء  إن  سينغ  جولو  شقيقها  وقال 
الجنني.  جنس  معرفة  يف  الزوج  رغبة  بسبب 

وللزوجني خمس بنات.
رويرتز  تومسون  ملؤسسة  سينغ  وأضاف 
»هاجمها بمنجل وشق بطنها، قائال إنه يريد 

التحقق من نوع الجنني«.

طور فريق من العلماء يف جامعة أمريتا فيشوا فيديابيثام يف الهند روبوت متسلق 
لقطف حبات جوز الهند من عىل األشجار.ويعود ذلك بحسب قول هؤالء إىل النقص 
للقاطفني. الحاجة  سّد  يف  واملساعدة  املواسم  جني  عن  املسؤولة  العاملة  اليد  يف 

وبات بإمكان الروبوت النموذج الذي أطلقوا عليه تسمية »أماران«، ومع توجه اليد 
العاملة يف الهند نحو شغل وظائف تقنية، أن يقوم بقطاف محاصيل جوز الهند 
البرش.ويتميز  من  أطول  لفرتات  العمل  بإمكانه  كما  دقيقة   15 إىل  تصل  فرتة  يف 
الشكل يمكن للمستخدم جمعه حول قاعدة شجرة جوز  الروبوت بجسم حلقي 
الهند للبدء بعملية القطاف.ويستطيع املستخدم أيضاً التحكم بالروبوت »أماران« 
إما من خالل وحدة عصا التحكم أو تطبيق عرب الهاتف الذكي، ملساعدته عىل تسلق 
ذراع  وتمتد  االتجاهات.  متعددة  الثمانية  املطاطية  العجالت  باستخدام  األشجار 
منشاراً  مستعمالً  ويقطعها  الناضجة  الهند  جوز  لحبات  الوصول  عند  الروبوت 

دائرياً متصالً، نقالً عن مواقع إخبارية.

»أماران« روبوت لتسلق أشجار جوز الهند !

دبلوماسي وزوجته يقدمان دروسًا مجانية على قارعة الطريق ألطفال فقراء !

َيبُقر بطن زوجته بمنجل 
لمعرفة جنس الجنين  

يقتل ابن عمه بسبب »التمر« !

قرية مصرية تشتهر أوروبيًا بسبب الطماطم !

نجح فريق من العلماء يف إعادة بناء وجه مومياء مرصية تعود لطفل صغري 
لوجه  »صورة«  خالل  من  ميالدية  و100  امليالد  قبل   50 العامني  بني  تويف 

الطفل وباستخدام تقنية التصوير املقطعي بالكمبيوتر.
وقام العلماء بتحميل صورة افرتاضية لجمجمة الطفل املومياء ثم رشعوا يف 
عملية إعادة بناء رقمية ثالثية األبعاد لوجه الطفل املومياء، التي عثر عليها 

يف العام 1887 وتعود لفرتة العرص اليوناني الروماني.
أن  غري  لألصل،  بالنسبة  ما  حد  إىل  دقيقة  الوجه  بناء  إعادة  صورة  وتعد 
الباحثني الحظوا أن اللوحة أو الصورة عىل املومياء تجعل الطفل يبدو أكرب 

سنا من عمره الحقيقي البالغ 3 أو 4 سنوات، بحسب سكاي نيوز عربية.
تضمنت االختالفات بني الصورة وجمجمة الطفل، الذي يعتقد أنه تويف جراء 
وحجم  األنف  جرس  عرض  رئوي،  التهاب  أنه  يرجح  مميت  بمرض  إصابته 
فتحة الفم مع كون كالهما أكثر نحافة و«أضيق« يف الصورة مما هو عليه 

حقيقة وبعد إعادة البناء االفرتاضية للوجه.
فإن  األصلية،  العلمية  الدراسة  نرش  الذي  ساينس«،  »اليف  موقع  وبحسب 
العرص  خالل  املرصيني  بعض  بني  شائعة  ممارسة  كانت  املومياوات  صور 

اليوناني الروماني.
ووضع اللوحة يف موقع الوجه املحنط، وهو تقليد روماني، بينما تم لف باقي 
القديمة  املرصية  الدفن  طقوس  مع  تتماىش  الكتان  من  بضمادات  الجسد 

التقليدية.
وتشري الدراسة ، التي نرشت يف موقع »بلوس ون«، إىل أنه تم اكتشاف أكثر 
مقربة  يف   1887 عام  يف  مرة  ألول  اكتشافها  منذ  مومياء  صورة   1000 من 
الفيوم،  منطقة  من  بالقرب  البحري،  الوجه  يف  حوارة  هرم  من  قريبة 
واملعروف أنها كانت تؤوي العديد من املستوطنات من العرص الروماني مع 

املقابر ذات الصلة.
وتُظهر اللوحة الصبي الصغري بشعر مجعد مع ضفريتني تمتدان عىل طول 
حافة جبهته وخلف األذنني، وكانت عيناه بنيتان وله أنف طويل نحيف وفم 

صغري بشفتني ممتلئتني، كما تظهره اللوحة وهو يرتدي قالدة بميدالية.
واستخدم العلماء يف املتحف املرصي يف ميونيخ، حيث توجد املومياء، جهاز 

املسح املقطعي إلنشاء صورة رقمية لجمجمة الطفل.
وتمكنوا من تحديد عمر الطفل عند الوفاة بعد تحليل العظام واألسنان داخل 
الضمادات، إىل جانب التعرف عىل سبب الوفاة، حيث يعتقد بأنه مات بسبب 
قاله  ملا  وفًقا  املكثفة«،  الرئة  أنسجة  »بقايا  اكتشاف  بعد  الرئوي  االلتهاب 
األمراض يف  أندرياس نريليش، مدير معهد علم  الدراسة  يف  الرئييس  الباحث 

العيادة األكاديمية يف ميونيخ بوغنهاوزن يف أملانيا.
واستندوا  الطفل  عيني  من  بدءا  الوجه  بناء  بإعادة  العلماء  فريق  قام  ثم 

ثم  ملراعاة عمره،  تعديلها  ملم، مع   22 البالغ  العني  إىل متوسط قطر مقلة 
تركيبها يف محجر العينني يف الجمجمة ثالثية األبعاد.

ووفًقا للدراسة، فقد أعيد بناء األنف باستخدام موقع أنياب الطفل لتحديد 
عرض فتحة األنف، بينما استعانوا باأللوان يف اللوحة لتحديد صبغة العينني 

ولون الشعر.
تماما«  »مشابهة  كانت  الوجه  بناء  إعادة  أن  الدراسة  يف  الباحثون  وكتب 
من  واملسافة  العني،  خط  إىل  الجبهة  أبعاد  كانت  حيث  الطفل،  وجه  للوحة 

األنف إىل الفم »متماثلة تماما بني الصورة وإعادة بناء الوجه«.

صابون من حليب أنثى الحمار ! 

اعادة بناء رقمية ثالثية األبعاد لوجه مومياء طفل !

البغدادي  قرية  حققت 
األقرص  بمحافظة 
شهرة   مرص،  جنوبي 
وذلك  أوروبيةواسعة، 
الطماطم  بفضل 
تنتجها  التي  املجففة 
القارة  إىل  وتصدرها 
العجوز، حيث تعد زراعة 
هي  وتجفيفها  الطماطم 

القرية،  هذه  لقاطني  األغلب  النشاط 
قوة  من   %40 نسبة  املرأة  تمثل  التي 

العمل يف هذا املجال.
الغذائي  األمن  تحقيق  يدعم  كما 
بالقرية  املزارعني  دخول  وتحسني 
حصيلة  يرفع  مما   ،%  30 بنسبة 
يف  األرس  ودعم  املرصية،  الصادرات 

صعيد مرص .
مرشوع  املرصية  الحكومة  وتويل 

البغدادية  قرية  يف  الطماطم  تجفيف 
باألقرص، أهمية خاصة، وتتويل تنفيذه 
األرايض،  واستصالح  الزراعة  وزارة 
العاملي.  األغذية  برنامج  بالرشاكة 

بحسب سكاي نيوز عربية.
الدويل املرصية،  التعاون  وأكدت وزيرة 
تجفيف  »مرشوع  أن  املشاط  رانيا 
بمحافظة  البغدادي  بقرية  الطماطم 
االقتصادي  التمكني  يدعم  األقرص 

بني  واملساواة  مرص  صعيد  يف  للمرأة 
املجتمعات  خلق  يحفز  كما  الجنسني، 
فرص  توفري  عن  فضال  املستدامة، 
العمل وزيادة الصادرات، مما ينعكس 
التنمية  أهداف  تحقيق  عىل  إيجابا 

املستدامة«.
قامت  زيارة  خالل  املشاط  وأضافت 
املرشوع  أن  األقرص،  ملحافظة  بها 
متعددة  الرشاكات  قوة  »يعكس 
التنمية  لتحقيق  الهادفة  األطراف 
نموذجا  يعترب  حيث  املستدامة، 
للرشاكة الناجحة مع برنامج األغذية 
للنساء  فرص  يمنح  أنه  كما  العاملي، 
ولكن  أحوالهن،  لتحسني  فقط  ليس 

لعائالتهن ومجتمعاتهن«.
الدويل عىل  التعاون  وتفقدت وزيرة 
مدار ثالثة أيام، ووفد وزارة الزراعة 
ومحافظ  األرايض،  واستصالح 
يف  املرشوعات  من  عددا  األقرص، 
والزراعية  الريفية  التنمية  مجال 
األغذية  برنامج  قبل  من  املنفذة 
للتنمية  األمريكية  والوكالة  العاملي 
مسئويل  بمشاركة  الدولية، 

املؤسستني.
املقيم  املمثل  أوضح  جانبه،  من 
مرص،  يف  العاملي  األغذية  لربنامج 
املدير القطري منجستاب هاييل، أن 
هذه النوعية من املرشوعات »تحقق 
بني  الفرص  وتكافؤ  املرأة  تمكني 
تحول  تحقيق  وتضمن  الجنسني، 
أفراد  كافة  ليستفيد  مجتمعي 

األرسة من التنمية«.

قالت وسائل إعالم سورية محلية إن لصاً أطلق النار عىل نفسه بعد افتضاح أمره من قبل صاحب املنزل الذي كان يريد 
رسقته، يف مدينة جبلة الساحلية.وحاول اللص الهرب من املنزل بعد أن شعر صاحب املنزل بوجود حركة مريبة، وخالل 
مالحقته يف الشارع بمساعدة جريانه، قام اللص بإطالق النار عىل نفسه.وبقي اللص يعاني لنصف ساعة عىل األرض 
قبل أن يفارق الحياة.وتناقل ناشطون عىل مواقع التواصل تفاصيل الحادثة الغريبة التي ما تزال غامضة بانتظار نتائج 
التحقيقات، إال أنها تشري بوضوح إىل خجل اللص من الجريمة التي كان سريتكبها، واتخاذ قرار رسيع باالنتحار كي 
إىل سلوك هذا  الصعبة  الحياة  الذين اضطرتهم ظروف  األشخاص  اللص من  أن يكون  املمكن  الفضيحة.ومن  يكابد  ال 

الطريق.

لص خجول ينتحر بعد أن ضبطه صاحب المنزل !


