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في هذا العدد

المراقب العراقي/ متابعة...
اكد النائب املس�تقبل باسم الخشان، امس 
االح�د، ان حكوم�ة الكاظم�ي غ�ر جادة 
باخ�راج الق�وات االجنبية م�ن البالد وعىل 

رأسها القوات االمريكية.
وقال الخش�ان يف ترصي�ح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« ان “حكوم�ة رئي�س 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي ل�م تثب�ت 
جديته�ا بحس�م مل�ف التواج�د االجنب�ي 
اخ�راج  “ام�ر  ان  اىل  الفت�ا  الع�راق”،  يف 
القوات االجنبية س�وف م�ن قبل الحكومة 

والربملان”.

واض�اف ان “تس�ويف القضية ام�ر يعود 
اىل تراج�ع بعض القوى عن ق�رار مجلس 
النواب باجراج الق�وات االجنبية من البالد 
وع�ىل راس�ها الق�وات االمريكي�ة”، مبينا 
ان “حكوم�ة الكاظم�ي س�تماطل الخ�ذ 
وق�ت اك�رب يف قضية حس�م مل�ف القوات 

االمريكية”.
يش�ار اىل ان ع�داد الق�وات االمريكي�ة يف 
الع�راق تصاع�دت من�ذ ع�ام 2014 حيث 
وصل�ت اىل مايق�ارب الع�رة االف جندي 
توزع�وا عىل قواع�د ثابته منترة ش�مال 

وغربي العراق.

برلماني: حكومة الكاظمي غير جادة 
بإخراج القوات األجنبية

المراقب العراقي/ متابعة...
دع�ت لجنة االم�ن والدفاع النيابية ، امس االحد ، اىل ارس�ال تعزيزات عس�كرية 

قتالية ملحافظة دياىل بسبب الخروق االمنية املتكررة.
وقال عضو اللجنة النائب عبد الخالق العزاوي يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراق�ي« ان« هناك فراغات يف 4 مناطق بدياىل ابرزها حوض ش�يخ بابا )75كم 
شمال رشق بعقوبة( مادفع اىل تكرار مسلسل الخروقات االمنية بني فرتة واخرى 

وسقوط ضحايا يف صفوف املدنيني ».
واضاف الع�زاوي، انه« تم مفاتح�ة وزارة الدفاع والداخلية ب�رورة دعم دياىل 
بقوات اضافية لس�د تل�ك الفراغات خاص�ة وان امن املحافظة يمث�ل بوابة امن 
العاصم�ة بغداد« مؤكدا بأن »الفراغات تش�كل بني يوم واخر خطرا حقيقيا عىل 

ارواح املدنيني يف ظل تكرار مسلسل الخروقات«.
واش�ار اىل ان« نش�اط داعش محدود يف مناطق ويمكن انهاء تاثرها خالل فرتة 
وجيزة لو تم دعم خطة انتش�ار واس�عة النطاق تضمن حل نهائي لكل الفراغات 

دون استثناء«.

األمن النيابية تدعو إلرسال قوات 
قتالية الى ديالى

المراقب العراقي/ متابعة...
دعا ن�واب عن االقلي�ات، امس االحد، 
الكتل السياس�ية اىل مراعاة حقوقهم 

خالل تقسيم الدوائر االنتخابية.
وق�ال ممث�ل الكوتا االيزيدي�ة النائب 
، يف مؤتم�ر صحف�ي  صائ�ب خ�در 
مش�رتك م�ع النائ�ب قيص الش�بكي 
تابعت�ه »املراقب العراق�ي« أنه »يجب 
أن يك�ون لاليزيدي�ة والش�بك تمثي�ل 
الدوائ�ر  تقس�يم  يف  صحي�ح  ع�ادل 
االنتخابية »، محذرا من ان تقس�يمها 
ق�د يؤثر عىل وجود األقليات يف الدوائر 

االنتخابية .

ب�دوره ق�ال النائ�ب قيص الش�بكي ، 
خ�الل املؤتم�ر الصحف�ي، أن »بعض 
املحافظ�ات أعطي�ت له�ا خصوصية 
مثل كركوك ونين�وى ومناطق تواجد 
املكونات من خ�الل التقارب الجغرايف 

بني االقضية والنواحي«.
واضاف أن »هناك جهات تريد التحكم 
بمناطق تواجد األقليات بضم مناطق 
بعي�دة جغرافيا عن س�هل نينوى من 
الدائ�رة االنتخابي�ة »، مبين�ا  خ�الل 
أن »املب�دأ الجغ�رايف يج�ب أن يطب�ق 
بالدوائ�ر االنتخابي�ة وف�ق ما صوت 

عليه بمجلس النواب ».

االقليات: أنصفونا في الدوائر اإلنتخابية

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت
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الكاظمي يقدم فروض »الطاعة« لكردستان.. األموال مقابل التهريب!!
لجنة مكافحة الفساد تتالشى بعد إجراءات 

»إزدواجية« بعيدة عن المهنية 
المراقب العراقي/ أحمد محمد...

وكأن مصره�ا معلوم من�ذ اليوم االول 
ع�ىل تش�كيلها، لجنة مكافحة الفس�اد 
التي ش�كلها رئي�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي تدخل يف »سبات« عميق بسبب 
عجزها الواضح عن مواجهة الفاس�دين 
املنتري�ن يف معظم مؤسس�ات الدولة، 
إضافة إىل وجود داعم سيايس لهم، االمر 
الذي كشف عدم جدية تلك اللجنة ويثبت 
م�ا تم التحدث عنه ح�ول أن تلك اللجنة 
هدفها إعالم�ي وليس عمليا كما زعمت 

الحكومة، لتحقيق أهداف انتخابية.

مراقبون للش�أن الس�يايس ح�ذروا من 
عم�ل تل�ك اللجن�ة، مش�رين إىل أنه�ا 
تتعام�ل بش�كل طائفي ولي�س مهنيا، 
فيم�ا اعت�ربوا أنه�ا ج�زء م�ن املخطط 

االنتخاب�ي ال�ذي يق�وده الكاظم�ي.
مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  وش�كل 
الكاظمي، لجنة مكافحة الفس�اد خلفا 
ملجل�س املكافح�ة ال�ذي ش�كله رئيس 
ال�وزراء الس�ابق ع�ادل عب�د امله�دي، 
مكون�ة من ضب�اط ومحقق�ني مدنيني 
جه�از  زج  إىل  إضاف�ة  وعس�كريني، 
مكافحة االرهاب وس�ط اس�تغراب من 
االوس�اط السياس�ية والش�عبية بسبب 

مح�اوالت الكاظم�ي تس�ييس الجه�از 
الذي له مواقف بطولية تشهد لها معارك 
التحرير ضد جماعات داعش االجرامية.

وش�كك ن�واب يف الربملان يف وقت س�ابق 
بأن تلك اللجنة، لم تس�تطع تنفيذ املهام 
بسبب وجود أعضاء فيها عليهم شبهات 
فس�اد منذ أن كان�وا يتبوأون مناصب يف 

وزاراتهم.
عملي�ات  أن  لالس�تغراب  املث�ر  وم�ن 
االعتقال أو الضبط التي نفذت بحس�ب 
أنباء من هن�ا وهناك، لم تصدر بش�كل 
رسمي من قبل تلك اللجنة، وإنما اكتفى 
فري�ق الكاظمي بنره�ا عرب صفحات 

التواص�ل االجتماعي تزع�م اعتقال تلك 
الشخصية أو هذه. 

وح�ذر مراقبون يف الش�أن الس�يايس أن 
تتحول تلك اللجنة إىل أداة ابتزاز تمارسها 
الحكوم�ة الحالي�ة به�دف الوص�ول إىل 
الجمه�ور وتحقي�ق رغبات�ه بمكافحة 
الفساد عرب اعتقال مسؤولني حاليني أو 
س�ابقني دون أي مربر، فيما شددوا عىل 
أن تك�ون مذك�رات اعتقال ص�ادرة من 
القضاء العراقي تمه�د لعملية االعتقال 

أو الضبط.

تفاصيل اوسع صفحة 2

أطراف الفتنة تشعل فتيل »التحريض« على 
الحشد الشعبي بنيران »السالح المنفلت«

خطاب األزمات يعود للواجهة

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
عادت بعض األطراف السياس�ية تدوير 
الحش�د  تج�اه  »املتش�نج«  خطابه�ا 
الش�عبي والتحريض عىل قطعاته التي 
تمس�ك مس�احات واس�عة من االرايض 
املحررة، بغية إخراجها من تلك املناطق، 
تماهياً مع الدعوات االمريكية الساعية 

إىل حل�ه أو تقوي�ض دوره.
وتع�ود تل�ك الخطاب�ات للواجه�ة، مع 
كل أزم�ة سياس�ية أو أمنية يش�هدها 
البل�د، وتصاعدت يف اآلون�ة االخرة بعد 
الربات االخرة التي اس�تهدفت أرتال 
« بالحش�د  القوات االمريكية، حيث »ُزجَّ
يف تل�ك االزم�ة، ع�ىل الرغ�م م�ن خل�و 

مسؤوليته عن تلك الهجمات.
وج�اءت املواق�ف السياس�ية املض�ادة 
للحش�د بع�د سلس�لة لق�اءات أجراها 
الس�فر االمريك�ي »ماثي�و تول�ر« مع 
بعض ق�ادة الكتل السياس�ية ونواب يف 

الربمل�ان.
واس�تغلت تلك االطراف عنوان »السالح 
املنفل�ت«، الس�تخدامه كمنطل�ق لنزع 
»س�الح الحش�د« أو الدعوة لتقويضه، 
متناس�ني أنه تابع ملؤسسة تأتمر بأمر 
القائد العام للقوات املس�لحة، ومصوت 
الربمل�ان  يف  قان�ون  بموج�ب  عليه�ا 

العراق�ي.
حي�ث ح�ذر تحال�ف القوى، م�ن مغبة 
استمرار »الس�الح املنفلت« أو العناوين 

الت�ي تس�تغل انضواءه�ا يف منظوم�ة 
يف  الوطني�ة  العراقي�ة  والدف�اع  االم�ن 
اس�تهداف املواطنني، بحس�ب زعمهم، 
وه�ي إش�ارات واضحة باتهام الحش�د 
م�ن قبل تحال�ف القوى بع�د أن حددوا 
الس�الح املنفل�ت بمنظوم�ة تنتم�ي إىل 

»االمن والدفاع العراقية«.
ويبدو أن التهدي�دات التي أوصلها وزير 

الخارجي�ة االمريكي ماي�ك بومبيو عرب 
الرئيس العراق�ي برهم صالح، وتهديده 
االط�راف  ومهاجم�ة  الس�فارة  بغل�ق 
املستهدفة لقواعدهم، قد دفع جملة من 
االطراف السياسية إىل »مغازلة« املوقف 
االمريكي عرب تلك الترصيحات، بحسب 

ما يراه مراقبون للشأن السيايس.
ومع تواص�ل تلك التهديدات، اس�تمرت 

العملي�ات العس�كرية التي اس�تهدفت 
أرتال الدعم اللوجس�تي التابعة للقواعد 
االمريكية، حيث انفجرت عبوة ناس�فة 
ناحي�ة  يف  أمريكي�اً  رت�اًل  اس�تهدفت 

البطحاء بذي قار.
وحول ذلك يرى املحلل السيايس إبراهيم 
الرساج يف حدي�ث  ل�«املراقب العراقي« 
أن »الحش�د الش�عبي املجاه�د أس�قط 

كل األجندات املش�بوهة وأح�دث تغيرا 
واضح�ا وكب�راً يف املخط�ط االمريك�ي 

الخليجي«.
الت�ى صنعه�ا  أن »االنتص�ارات  وب�ني 
الحش�د املبارك قد عرت كتالً سياس�ية 
وجعلته�ا تفق�د صوابه�ا لذل�ك تحاول 
بش�تى الطرق مهاجمت�ه والتقليل من 

حجم االنتصارات التي حققها«.
بالش�أن  املخت�ص  ي�رى  جانب�ه  م�ن 
الدكت�ور مص�دق ع�ادل أن  القانون�ي 
»الحش�د الش�عبي له غطاء دس�توري، 
متضمن يف املادة التاس�عة أوالً »ب« من 
الدس�تور العراقي وكذلك غطاء قانوني 

وهو القانون رقم 40 لس�نة 201٦«.
وبني عادل يف ترصيح خص به »املراقب 
الداخلي�ة  »الهجم�ة  أن  العراق�ي« 
والخارجية التي يتعرض لها الحشد هي 
أضغاث أحالم البع�ض يف إنهاء وجوده، 

وهي متوقعة منذ التأسيس«.
ولفت إىل أنه »ليس بإمكان أي مؤسسة 
رس�مية أو ح�زب س�يايس أن ينال من 
حج�م التضحي�ات املقدمة م�ن قبلهم 

وباعرتاف الجميع«.
وأشار إىل أن »انتصار الحشد عىل داعش 
يمك�ن أن يتج�دد يف كل زم�ان، ألنه�م 
آمنوا بربهم وبطريق الحق ويس�تمدون 
عزيمتهم من عطائهم املس�تمر للوطن 

وأبنائه املخلصني«.
يشار إىل أن الحش�د الشعبي هي إحدى 
الق�وات القتالية التي تش�كلت بعد عام 
2014، بموج�ب فتوى املرجعية الدينية 
للتص�دي إىل خط�ر عصاب�ات داع�ش 
اإلجرامي�ة وخاض�ت مع�ارك طاحن�ة 

أسهمت بتحقيق النرص.
يف  ص�وت  ق�د  كان  الربمل�ان  أن  يذك�ر 
دورت�ه الثالث�ة بجلس�ته ال��)32( عىل 
قانون الحشد الش�عبي يف )11-201٦-

2٦(، وأصبح�ت هيئة الحش�د بموجبه 
مؤسس�ة رس�مية تأتمر بأوامر القائد 

العام للقوات املس�لحة.

رحلة المسير نحو كربالء

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
باألم�س احتفل الق�ادة االنفصالي�ون يف اإلقليم 
بذكرى اس�تفتاء االس�تقالل املزعوم الذي فشل 
بس�بب تمس�ك العراقيني بوحدته�م، ولم يكتف 
ق�ادة اإلقليم بقضية االنفصال، ب�ل تعمدوا فتح 
مناف�ذ اإلقلي�م لتهري�ب املحاصي�ل والبضائ�ع 
املمن�وع اس�ترادها ، فض�ال عن تهري�ب النفط 
والتالع�ب بحصة العراق التصديري�ة،, وما زالت 
حكوم�ة بغداد تأمل الخر م�ن هؤالء القادة عرب 
اتفاقات تعقد مع بداية كل دورة انتخابية، فهي 
تتنازل من خاللها عن كل يشء يف س�بيل كس�ب 
تأييد االنفصاليني يف االنتخابات املقبلة , متناسية 

استخفافهم  وعدم تصدير برميل واحد لبغداد.
وزي�ر املالیة عيل عالوي اع�رتف مؤخرا، أن إقلیم 
كردس�تان تح�ول إىل مص�در لتھري�ب النف�ط، 
وسبب الكثیر من املش�اكل اللتزام العراق بنظام 
الحص�ص يف منظم�ة البل�دان املص�درة للنف�ط 

»أوبك«.
وتابع بالقول: إن إقلیم كردس�تان أصبح مصدرا 
لتھري�ب النفط وينتج  م�ا بین 450 إىل 470 ألف 
برمیل من النفط الخام يومیا وال توجد معلومات 

دقیق�ة ح�ول كمی�ة النف�ط املھ�رب، ألن ھناك 
تھريبا للنفط من بعض الحقول حیث يتم تحمیل  
الصھاريج الحوضیة وتوجیھھا إىل أمكان معینة، 
دون معرفة الكمیات , ورغم مطالبات الحكومة 
االتحادي�ة لإلقلیم بخف�ض إنتاجه النفطي 120 

ألف برمیل يومیا, إال أنه لم يلتزم.
الحكومة االتحادية كشفت عن نيتها إرسال 320 
مليار دين�ار إىل إقليم كردس�تان مقابل 50%من 
واردات املنافذ الحدودية إثر استمرار تأخر رواتب 

وتصاعد شكاوى املوظفني يف كردستان .
مختص�ون أك�دوا أن االتفاق�ات الت�ي تح�اول 
الحكومة إبرامها ستفش�ل والجمي�ع يعلم بذلك 
, لك�ن الكاظم�ي يريد رشاء أص�وات األكراد بعد 
الكش�ف عن تأس�يس حزب جديد برئاس�ة أحد 
مستش�اريه , واألم�وال التي يرس�لها الكاظمي 
هي م�ن رواتب موظفي العراق الذين أخر رصف 
رواتبهم , فالكرد يسعون لحصة يف موازنة 2020 
دون دفع برميل نفط واح�د لبغداد , واملجامالت 
السياس�ية والصفق�ات م�ن تح�ت الطاولة هي 

سمة تعامل بغداد مع أربيل.
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تحرك مكثف لإلطاحة بإدارة الطلبة

السفارة االمريكية تواصل انتهاكاتها في بغداد
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المراقب العراقي/ متابعة...
اعلنت الس�فارة االمريكي�ة يف بغداد، 
أمس االحد، عن عزمها اجراء سلسلة 
داخ�ل  العس�كرية  االختب�ارات  م�ن 

السفارة.

ع�ىل  تغري�دة  يف  الس�فارة  وذك�رت 
موقعها يف »توي�رت« تابعتها »املراقب 
العراقي« انه »خالل اليومني القادمني، 
سُتجري الس�فارة االمريكية سلسلة 
م�ن االختب�ارات التي تش�مل معدات 

وإجراءات الطوارئ خاصتنا«.
واضافت انه »سيصل صوت اإلنذارات 
بالخطر وصفارات اإلنذار وغرها من 
أنواع الضوضاء اىل السكان املقيمني يف 
املناطق املُحيطة بالسفارة عند اجراء 

هذه التدريبات«.
وكانت الس�فارة االمريكية قد نصبت 
املنطق�ة  منظوم�ة دف�اع ج�وي، يف 
الخ�راء، وتس�ببت ب�ارضار مادية 

كبرة يف املنازل املحيطة بها.
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ازدواجية العمل ال تشمل جميع المدانين 
لجنة مكافحة الفساد تستثني أصدقاء »الرئيس« وتحول نشاطها إلى منصة »فيسبوكية«

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
وكأن مصريه�ا معل�وم منذ اليوم االول عىل تش�كيلها، 
لجن�ة مكافح�ة الفس�اد التي ش�كلها رئي�س الوزراء 
مصطف�ى الكاظمي تدخل يف »س�بات« عميق بس�بب 
عجزها الواض�ح عن مواجهة الفاس�دين املنترشين يف 
معظم مؤسسات الدولة، إضافة إىل وجود داعم سيايس 
لهم، االمر الذي كش�ف ع�دم جدية تل�ك اللجنة ويثبت 
م�ا تم التحدث عنه حول أن تل�ك اللجنة هدفها إعالمي 
ولي�س عمليا كم�ا زعم�ت الحكومة، لتحقي�ق أهداف 

انتخابية.
مراقبون للشأن الس�يايس حذروا من عمل تلك اللجنة، 
مش�ريين إىل أنها تتعامل بش�كل طائفي وليس مهنيا، 
فيم�ا اعتربوا أنه�ا جزء م�ن املخط�ط االنتخابي الذي 

يقوده الكاظمي.
وش�كل رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي، لجن�ة 
مكافحة الفس�اد خلف�ا ملجلس املكافحة الذي ش�كله 
رئيس الوزراء الس�ابق ع�ادل عبد امله�دي، مكونة من 
ضباط ومحقق�ني مدنيني وعس�كريني، إضافة إىل زج 
جهاز مكافحة االرهاب وس�ط اس�تغراب من االوساط 
الكاظم�ي  مح�اوالت  بس�بب  والش�عبية  السياس�ية 
تس�ييس الجهاز ال�ذي له مواق�ف بطولية تش�هد لها 

معارك التحرير ضد جماعات داعش االجرامية.
وش�كك نواب يف الربملان يف وقت س�ابق بأن تلك اللجنة، 
ل�م تس�تطع تنفي�ذ املهام بس�بب وجود أعض�اء فيها 
عليهم شبهات فس�اد منذ أن كانوا يتبوأون مناصب يف 

وزاراتهم.
ومن املثري لالس�تغراب أن عملي�ات االعتقال أو الضبط 
الت�ي نف�ذت بحس�ب أنباء من هن�ا وهناك، ل�م تصدر 
بش�كل رس�مي من قبل تلك اللجنة، وإنما اكتفى فريق 
الكاظم�ي بنرشها عرب صفحات التواص�ل االجتماعي 

تزعم اعتقال تلك الشخصية أو هذه. 
وح�ذر مراقب�ون يف الش�أن الس�يايس أن تتح�ول تلك 
اللجنة إىل أداة ابتزاز تمارس�ها الحكومة الحالية بهدف 

الوصول إىل الجمهور وتحقيق رغباته بمكافحة الفساد 
عرب اعتقال مسؤولني حاليني أو سابقني دون أي مربر، 
فيما ش�ددوا عىل أن تكون مذكرات اعتقال صادرة من 

القضاء العراقي تمهد لعملية االعتقال أو الضبط.
وللحدي�ث أكث�ر ح�ول ه�ذا املوض�وع، اعت�رب املحل�ل 
الس�يايس س�عد الزبيدي، أن »هذه اللجنة تمثل اعتماد 
الكاظمي عىل االعالم والرسائل االعالمية عرب صفحات 
التواص�ل االجتماع�ي إليصال رس�ائل يدع�ي فيها أنه 

يعمل من أجل الشعب واملتظاهرين«.
وقال الزبيدي، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« إن »عمل 
هذه اللجنة يعتمد عىل ش�خصيات فاسدة أبرزها أحمد 
أبو رغيف الذي اس�تبعد من الوظيفة بس�بب الفس�اد 
الذي ثبت عليه«، مش�ريا إىل أن »املوضوع لن يتعدى أن 
يك�ون زوبعة يف فنجان، الهدف منها تحقيق انتصارات 

إعالمية ال غري«.
وأضاف، أن »جميع االش�خاص الذين ت�م اعتقالهم أو 
سيجري اعتقالهم بحسب الترسيبات جميعهم ينتمون 
إىل املك�ون الش�يعي، وليس هناك فاس�دون ينتمون إىل 
املكون�ات األخ�رى عىل الرغ�م من أن الجميع مش�ارك 

بالفساد«.
وأش�ار، إىل أن�ه »لي�س هناك ني�ة حقيقية س�واء لدى 
الس�لطة أو لدى الحكوم�ة بمحاربة الفس�اد أو اتخاذ 
أبس�ط اإلجراءات بحق املدانني بالفساد، ألنهم جميعها 

ينتمون إىل أحزاب السلطة«.
ولف�ت إىل أن »عم�ل ه�ذه اللجنة هو جزء م�ن الخطة 
االنتخابي�ة الت�ي ينفذه�ا الكاظمي وتكتله الس�يايس 
وتحالف�ه الجديد مع بره�م صالح الذي يواجه فش�ال 
سياس�يا ذريع�ا بعد فش�له يف انتخابات ح�زب العمال 

الكردستاني«.
يش�ار إىل أن اللجن�ة منذ تش�كيلها إىل الي�وم، لم تعلن 
س�وى عن اعتق�ال عدد من األس�ماء التتع�دى أصابع 
اليد، بينما توجد مئات الش�خصيات التي ثبت فسادها 

والزالت تتحرك تحت غطاء الكتل السياسية.

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد النائب عن األنبار كريم عفتان، امس األحد، أن 
ع�دداً من ن�واب املحافظة لن يصوت�وا عىل الدوائر 
املتع�ددة بقان�ون االنتخابات يف ح�ال اإلرصار عىل 
تجزئة بعض أقضية املحافظ�ة و«تهميش« دوائر 

معينة.
وق�ال عفتان، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »التقس�يمات للدوائ�ر االنتخابي�ة والتي جزأت 
بع�ض األقضي�ة وامل�دن إىل أج�زاء ومنه�ا مدن يف 
األنب�ار تم برمجتها لتهميش دائ�رة معينة«، مبيناً 

أن »الفلوج�ة كمثال فإن جزءاً من أحيائها قطعت 
ووضع�ت م�ع الرم�ادي وج�زءاً آخ�ر وض�ع مع 

العامرية رغم أن جميعها أقضية«.
وأض�اف عفت�ان، أن »املفرتض أن يك�ون القضاء 
الواحد دائرة انتخابي�ة منفصلة وملمثليهم حرصاً، 

وأن ال يتم تجزئة القضاء إىل فتات ويلحق يف أقضية 
أخرى«، مش�دداً عىل أن�ه »يف حال اإلرصار عىل هذا 
التقسيم فلن نصوت عىل الجداول امللحقة يف قانون 
االنتخاب�ات وينبغ�ي أن اليتم تجزئ�ة القضاء وأن 

يكون بشكل كامل مع نواحيه دائرة واحدة«.

نائب عن االنبار: لن نصوت على قانون االنتخابات في حال تقسيم األقضية

املراقب العراقي/ البرصة...
أعلن�ت قيادة رشطة البرصة، امس االحد، عن 
اعتقال افراد من العصابة التي رسقت نحو 5 
مليار دينار مؤخراً والعائد اىل احد التجار، فيما 
تواصل االجهزة االمنية التحقيق معهم اللقاء 

القبض عىل باقي املشرتكني يف الجريمة.
وق�ال قائ�د الرشطة الل�واء عب�اس ناجي، يف 
ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن »العملية 
االمني�ة الكم�ال الواج�ب مس�تمرة الكم�ال 
االعتقاالت، فيما اش�ار اىل ان قيادته س�تعلن 

ع�ن النتائ�ج ح�ال انته�اء العملي�ة واكمال 
التحقيقات بهذا الحادث«.

وكان�ت محافظ�ة الب�رصة قد س�جلت يف 20 
ايل�ول الج�اري اك�رب عملي�ة رسق�ة نفذه�ا 
مس�لحون ملثم�ون يس�تقلون مركب�ة »بيك 
أب«  كان حصيلته�ا 5 ملي�ار و 800 ملي�ون 
دين�ار، ويعود ذل�ك املبلغ عىل اح�د املواطنني 
يعمل كصاحب مكتب صريفة، وذلك من داخل 
مركبت�ه عندم�ا كان�ت متوقفة أم�ام داره يف 

منطقة الجنينة.

شرطة البصرة تعتقل افرادا من عصابة 
سرقت مؤخرا نحو 5 مليارات دينار

املراقب العراقي/ كربالء...
أك�د وزي�ر الدفاع جمع�ة عناد، ام�س األح�د، جاهزية 
الق�وات االمني�ة بمختل�ف تش�كيالتها لتأم�ني حماية 
الزائري�ن القاصدي�ن كرب�الء الحي�اء زي�ارة األربع�ني، 
مش�ريا إىل أن الحشد الشعبي يقوم بدور فعال يف الزيارة 

خصوصا وانه صاحب خربة يف إدارة هذه امللفات.
وق�ال عن�اد يف مؤتمر صحف�ي عقده يف قي�ادة عمليات 
كرب�الء وتابعته »املراقب العراقي« إن »زيارتنا اىل كربالء 
جاءت لالطالع جاهزية القوات االمنية املشاركة يف خطة 
تأمني الزي�ارة، حيث ان عمليات كربالء صاحبة خربة يف 

ادارة هذا امللف«.
واض�اف انه »تم اس�تقدام قوات م�ن الجيش والرشطة 
االتحادية للمش�اركة يف تأمني الزي�ارة، باالضافة اىل ان 
هناك قطعات عسكرية تنترش يف الصحراء واملناطق التي 
تشهد هشاشة امنية لتأمينها من اي خطر قد يهدد امن 

الزيارة«.
واشار اىل أن »للحشد الشعبي الذي يمسك قطعات كبرية 
ويش�ارك بفعالية يف تأمني الحماية للزائرين«، مشريا إىل 
أن »الحشد الشعبي يؤدي دورا مهما يف الزيارات املليونية 

السيما وانه صاحب خربة يف ادارة مثل هذه امللفات«.

وزير الدفاع: خربة الحشد الشعيب ستؤدي 
دورا مهما بحماية »االربعينية« 

املراقب العراقي/ بغداد...
انتق�د عض�و لجنة متابع�ة الربنامج 
الحكوم�ي والتخطيط االس�رتاتيجي، 
محمد البلداوي، اداء الحكومة، مشريا 
ليس�ت  الحكوم�ة  منج�زات  أن   اىل 
باملستوى املطلوب، وأن اللجنة قامت 

بدراس�ة معمقة وس�جلت العديد من 
املالحظات عىل اداء الحكومة.

عم�ل  »أغل�ب  إن  البل�داوي،  وق�ال 
ال�وزارات ل�م تن�ل اهتمام�ا يف تنفيذ 
الربنام�ج الحكوم�ي«، مش�ريا إىل أن 
»اللجن�ة تأمل م�ن حكومة الكاظمي 

اتخ�اذ ق�رارات بمس�توى الطموح يف 
مقدمته�ا محارب�ة الفس�اد وانه�اء 

الفقر«.
الحالي�ة  »الحكوم�ة  أن  وأض�اف، 
انش�غلت يف بع�ض القضاي�ا الثانوية 

التي ال عالقة لها بالواقع املرير«.

في النجف.. أكثر من ثالثة آالف موكب لخدمة زوار األربعينية
املراقب العراقي/ النجف...

العلي�ا  املؤسس�ة  أعلن�ت 
للمواكب الحسينية يف النجف 
األرشف، ام�س األح�د، ع�ن 
مشاركة أكثر من ثالثة آالف 
موك�ب يف تقدي�م الخدم�ات 
لزوار أربعينية اإلمام الحسني 
)ع( الذين بدأوا يتوافدون إىل 
املحافظة س�رياً ع�ىل األقدام 

من مختلف املحافظات.
وقال األمني العام للمؤسسة، 
ترصي�ح  يف  جري�و،  زك�ي 
تابعته »املراقب العراقي« إن 
»3640 موكب�اً حس�ينياً من 
سيشاركون  األرشف  النجف 
للزائرين  الخدم�ات  يف توفري 
ع�ىل امت�داد الط�رق املؤدية 
اىل كرب�الء املقدس�ة ، فضالً 
ع�ن مش�اركة 280 موكب�اً 
األخ�رى  املحافظ�ات  م�ن 
لخدمة زوار س�يد الش�هداء 
– عليه الس�الم – عىل طريق 

)ياحسني(«.
وأضاف جري�و، أن »املواكب 
الخدمية ملتزمة بالتعليمات 
واإلرش�ادات الوقائي�ة الت�ي 
الصحية  الجه�ات  أطلقته�ا 

للحفاظ عىل سالمة الزائرين 
م�ن ع�دوى وب�اء كورونا”، 
مؤك�دا انه “ت�م اتخاذ جملة 
م�ن التداب�ري االحرتازية ملنع 

انتش�ار الوب�اء  ب�ني الزوار 
ومنها تعفري وتعقيم املواكب 
والكفوف   الكمامات  وتوزيع 
ع�ن  فض�ال  الزائري�ن  ع�ىل 

واألرشب�ة  األطع�ة  توزي�ع 
)الس�فري(  املكش�وفة  غري 
وتطبيق التباع�د البدني بني 

الزوار«.

لجنة البرنامج الحكومي: الكاظمي انشغل بقضايا ال عالقة لها بالواقع المرير

نف�ت وزارة الرتبي�ة إصدار أي قرار بش�أن 
الع�ام ال�درايس الجدي�د وذل�ك يف مع�رض 
ردها عىل ما رصح به مقرر اللجنة 
النيابي�ة طعمة اللهيب�ي لصحيفة 
»الصباح« الرس�مية بش�ان اكمال 
خطة العام الدرايس املقبل عىل 
أن يك�ون »ال�دوام جزئي�اً« 
يف ظ�ل اس�تمرار جائح�ة 

كورونا.
باس�م  املتحدث  وقال 
حيدر  الرتبي�ة  وزارة 
ف�اروق، يف ترصي�ح 
»املرب�د«  لرادي����و 
»املراقب  وتابعت���ه 
العراق�ي« إن »هن�اك 
مقرتح�ات  مجموع�ة 
متاح�ة للتطبي�ق ع�ىل ارض الواق�ع 
وسيتم اختيار األنسب منها من قبل هيئة 
الرأي يف الوزارة، س�يما يف ظل ارتفاع إعداد 

اإلصابات بفريوس كورونا«.

إذاعيترصيح

الناطق بإسم الرتبية ينفي 
اصدار اي تعليمات بخصوص 

شكل الدوام يف المدارس

تغريدة
 م���ن مس���يرة الي���وم ف���ي 
األربعين  مش���اية  الناصرية 
الطري���ق  عب���ر  ين���ادون 
باهزوج���ة »ال المري���كا وال 
للسعود الملعب للسيستاني 

الملعب«.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

»تداعيات التهديد األمريكي 
لفصائل المقاومة«

 إن التواج�د األمريكي لحد اللحظة عىل األقل ليس قانونيا، 
ولو س�لمنا بوجود مفاوضات لتحدي�د طبيعة هذا التواجد 
فإنه�ا لم تس�فر ع�ن يشء لح�د اآلن لتحدي�د طبيعة  هذا 

التواجد األمريكي من الناحية القانونية.
مادام التواجد األمريكي يفتقر للغطاء القانوني فإن جميع 
أفراد الشعب العراقي يحق لهم مقاومته ومقارعته بحسب 
القان�ون ال�دويل يف املادة 2 من اتفاقية اله�اي 1907وقرار 
الجمعي�ة العمومي�ة املرق�م 1514 يف دورته�ا ال15 دون 

الرجوع للحكومة العراقية وأخذ اإلذن منها يف املقاومة.
إن ترامب بغبائه وعنجهيته املعهودة قد حول املواجهة  بني 
الجي�ش األمريكي وفصائل املقاوم�ة إىل مواجهة عقائدية 
بني عموم الش�عب العراقي املس�لم وإرسائيل، فحني يربط 
بني انس�حابه وقب�ول الع�راق بالتطبيع فإن�ه بذلك يمنح 
الجي�ش األمريك�ي  غات الس�تهداف  املُس�وِّ املقاوم�ة كل 

باعتباره يمثل مرشوعاً صهيونيا بكل وضوح.
يف ح�ال حصل�ت مواجه�ة ب�ني ق�وى املقاوم�ة والجيش 
األمريك�ي وأخ�ذت طابع املواجه�ة مع إرسائيل فال ش�ك 
أننا سنش�هد افتتاح مراكز اس�تقبال متطوعني من عموم 
الع�راق لنيل رشف مقاومة املحتل.إن ه�ذا التهديد ينم عن 
عج�ز الواليات املتحدة عن تنفي�ذ تهديدها وهي ترمي كرة 
النار بِحْجِر الكاظمي لعله يتمكن 
من حس�م ه�ذا املل�ف ؛وليس من 

مؤرشات إىل قدرته عىل حسمه.
أمري�كا غري جادة بغلق س�فارتها 
ج�ادة  لوكان�ت  ألنه�ا  بغ�داد  يف 
برضب فصائل املقاوم�ة ملا كانت 
بحاجة لغل�ق س�فارتها املحصنة 

بالباتريوت. 
إغالق السفارة األمريكية يف العراق 
يمثل فش�ال ذريعا اليحتمله ترامب 
وهو عىل وشك أن يخرس االنتخابات الرئاسية. من الواضح 
ج�دا أن املواجهة مع قوى املقاومة لن تكون نزهة للجيش 
األمريكي واليمكن له حسمها وتحديد سقف زمني ألمدها.
يقيناً أن املواجهة إن حصلت سوف يفقد الجيش األمريكي 
املتواج�د يف س�وريا أه�م خطوط اإلم�داد اللوجس�تي من 

العراق.
مهم�ا حصل م�ن انتق�ادات واعرتاض�ات عىل اس�تهداف 
البعث�ات الدبلوماس�ية وغريها من قبل الجهات الرس�مية 
والق�وى السياس�ية فإنه�ا ل�ن تتط�ور إىل مواجه�ة ب�ني 
الحكوم�ة وق�وى املقاوم�ة ولن تك�ون مواجهة ش�يعية 

شيعية.
ومن الواض�ح أن وجود املرجعية الدينية س�يكون له األثر 

البالغ بإطفاء الفتنة لو حصلت ال سمح الله.
الش�ك أن ترامب يراهن كثرياً عىل حكومة الكاظمي إلجراء 
التح�والت الكربى يف مس�ار العملي�ة السياس�ية وهذا لن 

يتحقق فيما لو اندلعت املواجهة.
ل�و قرر ترام�ب أن تك�ون املواجهة محدودة س�يكون هو 
الخارس الوحيد يف املعركة ولن يتمكن من إعادة نفوذه مرة 

أخرى عىل الصعيد العسكري يف العراق.

سياسة

ماجد الشوييل

االعالمي محمد وسمي
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االثنين 28 أيلول  2020 العدد 2426 السنة العاشرة

توقع�ت اللجنة املالي�ة النيابية، الي�وم االحد، أن تص�ل املوازنة 
2020 إىل الربمل�ان خ�ال يوم�ن، مبين�ة أن هناك جه�ود تبذل 
لتضم�ن منع االقرتاض مجددا.وقال عضو اللجنة جمال كوجر 
ل�«اإلخباري�ة«، إن »جميع الترسيبات الخاصة بش�ان املوازنة 
غ�ر دقيق�ة كونها ل�م تخ�رج لغاي�ة االن م�ن وزارة املالية«.

وأض�اف أن »وزارة املالية تجري تغيرات كبرة عىل املوازنة من 
اجل انه�اء االزمة االقتصادية ومنع زي�ادة القروض الخارجية 
والداخلية بقدر املستطاع«.واش�ار كوجر إىل أنه »من املرجح ان 
تصل موازنة 2020 منتصف االس�بوع الجاري أي غد أو بعد غد 
اىل الربمل�ان من اج�ل االرساع يف تمريرها مع اب�داء بعض االراء 

واضافة املاحظات«.

أعلن�ت وزارة الزراع�ة ، ع�ن رصف 
مستحقات محصول الشعر العلفي 

ملحافظتي نينوى وصاح الدين.
ال�وزارة  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
حمي�د الناي�ف يف بي�ان ، إن” رشكة 
للب�ذور  العام�ة  النهري�ن  ماب�ن 
لل�وزارة س�تقوم ب�رف  التابع�ة 
مستحقات محصول الشعر العلفي 

ملحافظت�ي نين�وى وص�اح الدي�ن 
للفاحن  الزراع�ي 2014  للموس�م 
واملزارع�ن مم�ن س�وقوا محصول 
الناي�ف  العلفي”.وأه�اب  الش�عر 
الش�عر  ملحص�ول  ب��”املس�وقن 
العاق�ة  صاح�ب  ح�راً  العلف�ي 
لتس�لُّم  الرشك�ة  مق�ر  مراجع�ة 

مستحقاتهم املالية”.

المالية النيابية تتوقع وصول موازنة 
2020 إلى البرلمان بعد يومين

الزراعة تعلن صرف مستحقات الفالحين 
لمحصول الشعير العلفي في محافظتين

ناشدت عضو لجنة النزاهة النيابية النائبة عالية نصيف ، رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل إللغاء عقد محطة بسماية 
ال�ذي أبرمت�ه وزارة الكهرب�اء مع رشكة م�اس القابضة امليلء 
باملخالف�ات وال�ذي يلزم الدول�ة بدفع مليارات ال�دوالرات لهذه 
الرشك�ة طيل�ة عرشين عاماً، مبين�ة أنه لوال وجود الفاس�دين 

واملرتشن ملا تم تمرير هذا العقد .
وقال�ت نصيف يف بي�ان ، ان “هذا العقد مبني ع�ىل باطل، إذ تم 
منح املس�تثمر قرضاً بنس�بة 95 باملئة من امل�رشوع قبل البدء 
ب�ه، وهذا مخالف لقانون االس�تثمار الذي ينص عىل ان نس�بة 
االنت�اج يجب ان تص�ل اىل 25 باملئة ليتمكن م�ن طلب القرض، 
كما أنه التوجد مظلة قانونية ملنح اجازة اس�تثمارية ملس�تثمر 
يج�رب الدولة عىل رشاء الخدمة، فقانون االس�تثمار الينص عىل 
ان الدول�ة تتعاقد مع املس�تثمرين عىل رشاء الخدم�ة، وبالتايل 
كان يجب ان يرس�ل املرشوع اىل قان�ون املوازنة، فاملرشوع غر 

خاضع لقانون االستثمار مطلقاً “.
وأوضح�ت، ان :العق�د م�يلء باملخالف�ات الت�ي ت�م إيجازها يف 
التقرير املرفق، ومن بينها ما يتعلق بقيام وزارة الكهرباء بتأييد 
فوات�ر الطاق�ة املس�تهلكة داخل املحط�ة وبمبل�غ )أحد عرش 
ملي�ون دوالر( ، وقيام الوزارة برف )واحد وخمس�ن مليون 
دوالر( ع�ن قيم�ة الطاق�ة املتاحة بس�بب الش�وائب املصاحبة 
للوق�ود، وقي�ام ال�وزارة بدفع )مئة وخمس�ة وأربع�ن مليون 
دوالر( عن قيمة الطاقة املتاحة غر املستلمة، كما ان الوزارة لم 
تنصب املقاييس الخاصة به�ا للتأكد من صحة املبالغ املدفوعة 

والتي تقاس فقط من قبل الرشكة املستثمرة “.
وتابعت، أن “من بن املخالفات الكثرة ما يتعلق بعدم إبرام عقد 
إيجار األرض الت�ي تبنى املحطة عليها، وإل�زام وزارة الكهرباء 
بتجهيز املاء للمرشوع بسعر رمزي، وإلزامها باالستمرار بدفع 
ثم�ن الوحدات الكهربائية يف حال ح�دوث كوارث طبيعية او اي 
اح�داث اخ�رى، باإلضافة اىل العديد من املخالفات التي تكش�ف 
بوض�وح ان ه�ذا العقد عبارة ع�ن مرشوع لرسقة امل�ال العام 

وبتواطؤ مع الفاسدين “.

نصيف تناشد الكاظمي إلغاء عقد بسماية 
واسترجاع أموال الشعب المنهوبة

أعل�ن مرف الرش�يد ، ع�ن منح ق�روض للموظفن 
املوطن�ة رواتبه�م لدى امل�رف تص�ل إىل )40( مليون 

دينار.
وذك�ر املكت�ب اإلعامي للم�رف يف بي�ان ، أن “مبلغ 
القرض يح�دد بنس�بة )50%( م�ن القيم�ة التقديرية 
للوحدة الس�كنية مع مراعاة عدم تجاوز مبلغ القسط 
والفائ�دة الش�هري )50%( م�ن ص�ايف رات�ب للموظف 

املقرتض”.
وأشار أىل أنه ” من ضمن التعليمات التي حددها مجلس 
اإلدارة أن يكون املوظف طالب القرض معيَّناً عىل املاك 

الدائم وال تقل خدمته عن )سنتن(”.

الرشيد : قروض لترميم الوحدات 
السكنية من دون كفيل

أك�د وزير الزراعة محمد كري�م الخفاجي ، عىل تحقيق 
االكتف�اء الذات�ي من انتاج العس�ل املحيل والس�عي اىل 

تصديره اىل الخارج يف اقرب وقت ممكن.
وق�ال الخفاجي يف مٔوتمر اط�اق تطبيق نحلة االول يف 
العراق الخاص بالعس�ل ومش�تقاته والتاب�ع لجمعية 
النحال�ن العراقين ع�ىل قاعة نادي العلوي�ة يف بغداد، 
وبحضور رٔييس واعضاء الجمعية وعدد من املختصن 
يف الش�ٔان الزراعي، بحس�ب بي�ان ، إن “وزارة الزراعة 
تس�عى لوض�ع آلي�ات للنه�وض واالرتق�اء بالقط�اع 
الزراعي بش�قيه النباتي والحيوان�ي فضا عن تطوير 
ودع�م قطاع النحل وانتاج العس�ل والحد من اس�تراد 
املنتج�ات والبضأي�ع من االس�واق الخارجي�ة وايقاف 

خ�روج العمل�ة الصعب�ة اىل خ�ارج البلد”.وأضاف أنه 
“ش�دد رفقة رٔييس الوزراء عىل تطبي�ق قانون حماية 
املنتج املحيل وحماية املس�تهلك وضب�ط الحدود وكافة 
املنافذ الحدودية من ضمنها اقليم كردستان والتنسيق 
م�ع هئي�ة الجريم�ة املنظمة لوض�ع نق�اط التفتيش 
والسيطرات الكمركية”.وأكد الخفاجي عىل ” العراقين 
وبصمته�ا الواضحة يف القطاع الزراعي وزيادة انتاجية 
العس�ل املحيل. تحقيق االكتفاء الذاتي من انتاج العسل 
املحيل والس�عي اىل تصدي�ره اىل الخ�ارج يف اقرب وقت 
ممكن فض�ا عن محاصيل الش�عر والتم�ور”، مبينا 
أن “العم�ل ع�ىل دعم قطاع النح�ل والنحالن يف العراق 

وتذليل املعوقات التي تعرتض طريقهم”.

العراق يعتزم تصدير العسل إلى الخارج قريبا
طالب رئيس تحالف سائرون يف محافظة دياىل وعضو 
لجن�ة الخدمات واالعم�ار النيابية بره�ان املعموري ، 
وزارة التج�ارة بتعويض املواطن�ن بمبالغ نقدية عن 
مف�ردات البطاقة التموينية غر املوزعة وبأثر رجعي.
وق�ال املعم�وري يف بي�ان ، إن “أغل�ب أبن�اء املجتمع 
هم م�ن الفئات مح�دودة الدخل التي تعت�رب مفردات 
البطاق�ة التموينية م�ن املواضيع املهمة”، مش�راً إىل 
أنها “توفر ولو جزًءا بس�يطاً من امل�واد الغذائية التي 
تحتاجه�ا العائلة العراقية”.وأض�اف املعموري : “كنا 
نتأمل زيادة عدد مفردات البطاقة التموينية وتحسن 
نوعيته�ا بما يتائم مع الحاج�ة الفعلية للمواطنن”، 

مس�تدركاً : “إال أننا ش�هدنا تراجعاً مستمراً يف عددها 
حتى وصلنا إىل إختفاء أغلبها ولش�هور عدة”.وأوضح 
املعم�وري، أن “الدول�ة كان�ت ق�د خصصت مس�بقاً 
األم�وال الكافية لوزارة التجارة من أجل توفر وتوزيع 
مفردات البطاقة التموينية وبشكل شهري”، متسائاً 
“أين ذهبت تلك األموال؟ ومن يتحمل مسؤولية إلحاق 
الرضر باملواطنن؟”.وطال�ب املعموري وزارة التجارة 
ب�”تعوي�ض املواطن�ن بمبال�غ نقدي�ة ع�ن مفردات 
البطاقة التموينية غ�ر املوزعة وبأثر رجعي”، مؤكداً 
ع�ىل اعتبار ذلك “س�ياق عم�ل ثابت عن كل ش�هر ال 

توزع فيه املفردات الغذائية”. 

المعموري يطالب بتعويض المواطنين بمبالغ نقدية عن المفردات التموينية وبأثر رجعي

االقت�صادي

البرلمان يحمل الحكومة  
مسؤولية تأخر صرف الرواتب: 

اين ذهبت األموال؟
حّمل�ت اللجنة املالية يف مجلس النواب ، وزارة 
املالي�ة، مس�ؤولية التأخ�ر يف رصف روات�ب 
املوظف�ن لغاية اآلن، مش�رة إىل أنه ُيفرتض 
بال�وزارة ايضاح س�بب التأخر، والس�يما أن 
قانون االقرتاض الداخيل والخارجي الذي أقره 
مجلس النواب يف الش�هر الس�ادس من العام 

الحايل وّفر غطاء ماليا للرواتب.
وقال مقرر اللجنة أحم�د الصفار ،  إنه  “بعد 
التقيص والبحث عن االس�باب الحقيقية تبّن 
لن�ا عدم وج�ود عطل فني أو تقن�ي يف أنظمة 
أن�ه “بحس�ب  إىل  املرك�زي”، مش�راً  البن�ك 
معلوماتنا ف�إن املركزي أكد جهوزيته يف حال 

أعطت الوزارة اإلذن بالتمويل”.
وأبدى الصفار عدم رضاه عن “إحجام الوزارة 
ع�ن التواصل مع اللجن�ة املالية، الفت�اً إىل أن 
“رواتب املوظفن تحتاج اىل 6 ترليونات و200 
ملي�ار دين�ار، واالي�رادات النفطي�ة وغره�ا 
تغطي نحو 4 ترليونات بعجز مقداره تريليونا 

دينار فقط”.
وأع�اد الصف�ار التذكر ب�أن “الربمل�ان وافق 
ع�ىل اقرتاض 15 ترليون دينار، تقس�م عىل 8 
أش�هر اىل نهاية السنة تقريبا، مع األخذ بنظر 
االعتبار تغطية أمور أخرى يفرتض أن تس�دد 
ش�هريا كالدي�ون وااللتزامات تج�اه الصحة 
والبطاقة التموينية، ليصبح العجز الش�هري 
نحو 3 ترليونات، وبتقس�يم 15 عىل 3، تكون 

لدينا تغطية للرواتب اىل الش�هر العارش”.
وتس�اءل الصف�ار “أي�ن ذهب�ت االم�وال؟”، 
مبدي�ا اس�تغرابه م�ن “عدم وج�ود تريح 
م�ن قبل الوزارة والتكتم عىل أس�باب التأخر، 
مطالبا برسعة تمويل املصارف لرف رواتب 

املوظفن”.

أرقام واقتصاد
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مستشفى متأخرة
 تم حسم تنفيذها من 

أصل 52 متلكئة 
في عموم العراق
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اقتصادي: تحديد سلم رواتب وايجاد مخرج للمفسوخة عقودهم كفيل بحل االزمة المالية
ب�ن الخب�ر االقتص�ادي وس�ام 
التميمي، ان توجه الحكومة نحو 
قان�ون الخدم�ة املدني�ة وايجاد 
س�لم رواتب جديد يوح�د رواتب 
املوظف�ن ويقيض عىل املفارقات 
ب�ن وزارة واخرى، وكذلك توزيع 
املفس�وخة عقودهم ع�ىل دوائر 
الدول�ة وفقا لاختص�اص كفيل 
بح�ل ج�زء م�ن االزم�ة املالي�ة 

الراهنة.
الع�راق   “ ان   ، التميم�ي  وق�ال 
بحاج�ة اىل اع�داد س�لم روات�ب 
جدي�د، ق�د تت�رضر من�ه بعض 
ع�ىل  س�يقيض  لكن�ه  االط�راف 
املفارق�ة بالرواتب ماب�ن وزارة 

واخرى”.
واض�اف ان “اكث�ر م�ن 99 الف 
منتسب بالحش�د الشعبي فسخ 
عق�ده، اضاف�ة اىل فئ�ات اخرى، 

حي�ث من املمكن االس�تفادة من 
هذه االع�داد عند اطاق الدرجات 
الوظيفية ليكون�وا هم االوىل بها 

ويت�م توزيعه�م ماب�ن االجهزة 
االمني�ة وال�وزارات االخرى وفقا 

الختصاصاتهم”.

واوض�ح ان “الحكومة باالمكان 
ان تعمل وفق سياس�ة اقتصادية 
متوازن�ة وتق�يض ع�ىل التضخم 
بالعملة من خال جزء من رواتب 
او تخيرهم  بال�دوالر  املوظف�ن 
يف مناف�ذ ال�رف ب�ن ال�دوالر 
والدين�ار، وبالت�����ايل بيع جزء 
كبر م�ن العمل�ة االجنبي�ة بدال 
من االعتم�اد ع�ىل م�������زاد 

العملة”.
وب�ن ان “تحدي�د س�لم روات�ب 
جديد وايجاد مخرج للمفس�وخة 
عقودهم وتوزيع الرواتب بالدوالر 
والدين�ار، يخل�ص الحكومة من 
ج�زء من االزم�ة املالي�ة الراهنة 
ويجعل حس�اباتها اكثر وضوحا 
مع�ادالت  يف  الدخ�ول  دون  م�ن 
ايج�اد التخصي�ص امل�ايل لبعض 

الرشائح”.

االف طن مـن زيـت 
الطعـام تم تصنيعها 
من قبل وزارة الصناعة 

الغراض البطاقة التموينية

عدت اجن�ة الزراعة واملياه وااله�وار النيابية 
، االكت����ف�اء ال����ذات�ي املتحق�ق الغلب 
املتجات الزراعية والحي����وانية انجاز كبر 
للع������راق يف ظ�����ل الظ�روف التي مر 

بها.
وقال رئيس اللجنة سام الشمري يف بيان ، ان 
“مرحل�ة الوصول اىل االكتف�اء الذاتي لم تات 

م�ن فراغ وانم�ا كانت وفق خطط مدروس�ة 
وتعاون نيابي حكومي فعال لخدمة املزارعن 

واملنتجن”.
واض�اف الش�مري، ان “املحافظ�ة عىل ماتم 
انج�ازه بحاجة الدامة ه�ذه الخطط والبحث 
ع�ىل ماه�و جدي�د وحدي�ث لزي�ادة عملي�ة 
بمنتج�ات  االكتف�اء  وتحقي�ق  االس�تصاح 

جديدة وتعزيز الحايل منها”.
وش�����دد الش�م����ري ع�ىل “رضورة ان 
يت�م تخصي�ص مبال�غ اضافي�ة يف املوازن�ة 
املقبل�ة له�����ذا االم�ر خاص�ة وان تعزيز 
االكتفاء الذاتي س�يفتح املجال لتصدير اكثر 
للفائض وج�������ني اي����رادات اضافية 

للموازنة”.

الشمري: االكتفاء الذاتي انجاز كبير للعراق

الكاظمي يعمق األزمة المالية بإرسال األموال
 إلى أربيل متجاوزًا عمليات تهريب النفط

اتفاق جديد يدعم حملته االنتخابية 

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
باألم�س احتفل الق�ادة االنفصالي�ون يف اإلقليم 
بذكرى اس�تفتاء االس�تقال املزعوم الذي فش�ل 
بس�بب تمس�ك العراقين بوحدته�م، ولم يكتف 
ق�ادة اإلقليم بقضية االنفصال، ب�ل تعمدوا فتح 
مناف�ذ اإلقلي�م لتهري�ب املحاصي�ل والبضائ�ع 
املمن�وع اس�ترادها ، فض�ا عن تهري�ب النفط 
والتاع�ب بحصة العراق التصديري�ة،, وما زالت 
حكوم�ة بغداد تأمل الخر م�ن هؤالء القادة عرب 
اتفاقات تعقد مع بداية كل دورة انتخابية، فهي 
تتنازل من خالها عن كل يشء يف س�بيل كس�ب 
تأييد االنفصالين يف االنتخابات املقبلة , متناسية 

استخفافهم  وعدم تصدير برميل واحد لبغداد.
وزي�ر املالیة عيل عاوي اع�رتف مؤخرا، أن إقلیم 
كردس�تان تح�ول إىل مص�در لتھري�ب النف�ط، 
وسبب الكثیر من املش�اكل اللتزام العراق بنظام 
الحص�ص يف منظم�ة البل�دان املص�درة للنف�ط 

»أوبك«.
وتابع بالقول: إن إقلیم كردس�تان أصبح مصدرا 
لتھري�ب النف�ط وينت�ج  م�ا بی�ن 450 إىل 470 
أل�ف برمی�ل م�ن النفط الخ�ام يومی�ا وال توجد 
معلوم�ات دقیقة حول كمی�ة النفط املھرب، ألن 
ھن�اك تھريب�ا للنفط م�ن بعض الحق�ول حیث 
يت�م تحمی�ل  الصھاري�ج الحوضی�ة وتوجیھھا 
إىل أم�كان معینة، دون معرف�ة الكمیات , ورغم 
مطالب�ات الحكوم�ة االتحادي�ة لإلقلیم بخفض 
إنتاج�ه النفط�ي 120 ألف برمیل يومی�ا, إال أنه 
ل�م يلتزم.الحكومة االتحادية كش�فت عن نيتها 
إرس�ال 320 ملي�ار دين�ار إىل إقلي�م كردس�تان 

مقاب�ل 50%م�ن واردات املناف�ذ الحدودي�ة إث�ر 
استمرار تأخر رواتب وتصاعد شكاوى املوظفن 
يف كردس�تان .مختصون أكدوا أن االتفاقات التي 
تحاول الحكومة إبرامها ستفشل والجميع يعلم 
بذل�ك , لكن الكاظمي يري�د رشاء أصوات األكراد 

بعد الكشف عن تأسيس حزب جديد برئاسة أحد 
مستش�اريه , واألم�وال التي يرس�لها الكاظمي 
هي م�ن رواتب موظفي العراق الذين أخر رصف 
رواتبهم , فالكرد يسعون لحصة يف موازنة 2020 
دون دفع برميل نفط واح�د لبغداد , واملجامات 

السياس�ية والصفق�ات م�ن تح�ت الطاولة هي 
سمة تعامل بغداد مع أربيل.

وي�رى الخب�ر االقتص�ادي صال�ح الهم�ايش يف 
اتص�ال م�ع ) املراق�ب العراق�ي(: أن أي اتف�اق 
جديد مع كردس�تان يجب أن يكون بعلم الربملان 

وموافقته لضم�ان العدالة وع�دم تقديم األموال 
دون مقاب�ل , فالحكوم�ة سرتس�ل مبل�غ 320 
ملي�ار دينار يف الوق�ت الذي تدع�ي بوجود أزمة 
مالي�ة أثرت ع�ىل روات�ب املوظف�ن , فضا عن 
وجود رشائح أخرى لم تس�تلم رواتبها منذ أشهر 
طويلة بحجة األزمة املالية وكذلك وجود مشاكل 
مهم�ة يجب تصفيته�ا وإيجاد الحل�ول قبل أية 
اتفاق�ات جدي�دة .وتابع الهاميش : ع�دم امتثال 
اإلقلي�م لتخفي�ض إنتاجه م�ن النفط أثر س�لبا 
ع�ىل حصة الع�راق ووارداته , فضا ع�ن املنافذ 
الحدودي�ة التي ما زالت تؤثر عىل املنتج الوطني , 
وإرسال األموال بحجة االتفاق عىل إرسال نصف 
واردات اإلقلي�م أمر فيه الكث�ر من الغموض ألن 
اإلقليم يرفض دخول ف�رق الرقابة املالية فكيف 
نعلم وارادات تلك املنافذ , كما أن حصة بغداد من 
نف�ط اإلقليم ل�م يتطرق لها , وم�ن هنا نؤكد أن 
االتفاق س�يايس ولي�س اقتصاديا.من جهته أكد 
املختص بالش�أن املايل س�امي س�لمان يف اتصال 
م�ع ) املراق�ب العراقي(:أن اع�رتاف وزير املالية 
الح�ايل بتهريب اإلقليم للنفط أكرب دليل عىل إدانة 
حكومة الحزب الديمقراطي الذي يس�عى رئيس 
الوزراء عىل إب�رام اتفاق جديد لم يراع من خاله 
استحقاقات بغداد عىل اإلقليم التي تصل إىل 128 
مليار دينار , كما أن معظم االموال التي اُرس�لت 
كرواتب لكردس�تان ل�م تصل للموظف�ن وإنما 
ذهب�ت لجيوب الفاس�دين , فاملجامات من أجل 
حص�ول الكاظمي عىل دعم األكراد يف االنتخابات 
املقبلة جعلته يسر عىل خطى نظرائه السابقن 

وبالتايل سيضاعف أزمة العراق املالية.
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المراقب العراقي/ متابعة...
واصلت مجموعات استيطانية، امس األحد، 
اقتحاماتهصا لباحصات املسصجد األقصى، يف 
القدس املحتلصة، تحت حماية قصوات العدو 

الصهيوني.
وفقا ملا أفادت به مصادر فلسطينية أن 25 
مستوطناً اقتحموا باحات املسجد األقى، 

االقتحامصات  مصن  الصباحيصة،  الفصرة  يف 
اليوميصة، التي تتم بشصكل يومصي من األحد 

حتى الخميس.
وأشصارت املصادر إىل أن قصوات العدو أمنت 
يف  االسصتيطانية،  املجموعصات  اقتحصام 
حصن أدى املسصتوطنون طقوسصا تلمودية 
اسصتفزازية. وفرضصت قصوات العصدو حظر 

تجوال عصى مدينة القدس املحتلة، وشصنت 
حملة مخالفصات باملئات بحق املقدسصين، 
لكل مصن يتحصرك بسصيارته وبالتحديد عى 

حواجز القدس الرئيسية.
وتشصهد مدينة القدس املحتلة إغالقاً شامالً 
بدأ منذ عدة أيام ويسصتمر ألسصابيع بسبب 

األعياد اليهودية وتفيش وباء كورونا.

المراقب العراقي/ متابعة...
االنتخابيصة  الحملصة  أن  تقريصر  كشصف 
التصي يقوم بها الرئيصس االمريكي دونالد 
ترامصب، خرست ثقصة أكثصر املصوتن له 
خصالل انتخابصات 2016 املاضيصة، فيمصا 
اشصار اىل أن تلصك االصصوات تحولصت اىل 

منافسه بايدن.
وقصال التقرير، إن »ومع بقصاء ايام قليلة 
قبصل ان تتم املناظرة الرئاسصية االوىل بن 
ترامصب وبايصدن، فصان ضعصف الرئيصس 
االمريكي وسط فئة ديموغرافية ساهمت 
يف فوزه يف االنتخابات السابقة عام 2016 
تعطصل جهود اعادة انتخابصه لدورة ثانية 

عام 2020«.
وذكصر التقريصر، إن »ترامصب يتجصه نحو 
املناظصرة مع بايدن وهو متأخر يف معظم 
اسصتطالعات الرأي، وهي املرة االوىل التي 
يتأخصر فيها شصاغل املنصب عن املرشصح 
املنافصس منذ رئاسصة جورج بصوش االب 

عام 1992«.
واضصاف، أن »هدف ترامب مصن املناظرة 
مصع بايدن هصو محاولة اسصتعادة بعض 
الناخبن البيض الذين ليس لديهم شهادة 
جامعية وهي رشيحة كانت قد اسصهمت 
يف فوز ترامب يف االنتخابات عام 2016«.

وتابع التقرير أن »ترامب متقدم لدى هذه 
الفئصة بواقع 21 نقطصة يف الوقت الحايل، 
لكنهصا يف الواقع اقل ممصا كانت عليه عند 
انتخابصه عصام 2016 حيث بلغصت يف ذلك 
الوقصت 30 نقطصة يف اسصتطالعات الرأي 
قبصل االنتخابات السصابقة ممصا يدل عى 
حركة حقيقية ورغبة يف التغيري لدى هذه 
الرشيحة، حيث يشصكل الناخبون البيض 
بدون شهادات غالبية الناخبن يف واليات 
وويسكونسصن  وبنسصلفانيا  ميشصيغان 
وهي ثالث واليات فصاز بها ترامب بفارق 

ضئيل يف عام 2016«.
وواصل أنه »ليس من املستغرب أن موقف 
بايدن يف هذه الواليات قد تحسصن بشصكل 
كبري مصن حيث انتهصى األمصر بكلينتون. 
لقصد حصل عى تقصدم مصن 5 إىل 7 نقاط 

يف جميصع هذه الواليات، كمصا ان تحوالت 
مقارنصة  بايصدن  تجصاه  مماثلصة  كبصرية 
بكلينتصون يف واليصات رئيسصية أخصرى يف 
املنطقة وهصي واليات أيوا وأوهايو، حيث 
يتقصدم بايدن حتى يف واليصة أيوا وقليالً يف 
أوهايو و كلتا الواليتن لديهما الكثري من 
الناخبن البيض بدون شهادة جامعية«.

وتسصاءل التحليل »هصل بامصكان ترامب 
فعصل اي يشء إلبعاد هصؤالء الناخبن عن 
بايدن؟ إذا لم يسصتطع ترامصب ذلك فمن 
املحتمصل أن يكصون بايصدن الرئيس املقبل 

بشكل شبه اكيد«.

توقصع املرشصح الديمقراطصي لالنتخابات 
الرئاسصية األمريكية جو بايصدن أن يطلق 
الرئيصس دونالصد ترامصب »األكاذيب« وأن 
يهاجمه شخصيا يف املناظرة التلفزيونية 
األوىل بينهما يوم الثالثاء، مشبها املرشح 
الجمهصوري بوزير الدعاية النازي جوزف 

غوبلز.
وأقصر نائصب الرئيس األمريكي السصابق يف 
مقابلصة بثتهصا قنصاة »إم إس إن بي يس« 
)MSNBC News( بصأن »األمصر سصيكون 

صعبا«.
وأضاف متحدثا عصن الرئيس الجمهوري 

سصتكون  مبصارشة،  هجمصات  »أتوقصع 
بغالبيتهصا شصخصية، هصذا كل مصا يجيد 

فعله«.
ويتواجصه بايصدن املخصرم بالسياسصة 
األمريكيصة والبالغ مصن العمصر 77 عاما، 
للمصرة األوىل مبصارشة مصع الرئيصس الذي 
تعهصد املرشصح الديمقراطصي بهزيمته يف 
نهاية منافسصة رفع فيها شعار تخليص 

البالد من دونالد ترامب.
وسصيتواجهان يف مناظرتن أخرين أيضا 
قبل االنتخابات املقررة يف 3 ترشين الثاني 

املقبل.

مع ذلصك، يخصى بعصض مؤيصدي بايدن 
-الذي كان عرضة يف السابق للهفوات- أال 
يتمكصن خالل هذه املناظرات من مقارعة 
امللياردير الجمهوري الذي يتسصم أداؤه يف 

املناظرات بالعدائية.
وقصال بايصدن إن ترامصب »ال يعصرف كيف 
يناقصش الحقائصق. ليصس ذكيصا إىل هصذه 
الدرجة«، معتربا أنه »ال يعرف الكثري عن 
السياسة الخارجية أو السياسة الداخلية. 

هو غري ملم بالتفاصيل«.
ولذلصك رأى بايدن أن ترامب سيسصتهدفه 
خصوصا »بهجمات شخصية وأكاذيب«.

عربي دوليعربي دولي
قبيل ايام قليلة من المناظرة االولى مع بايدن

ترامب يخسر ثقة أعداد كبيرة من ناخبيه 
وتأكيدات على فشله في استعادة األصوات 

4
عشرات الصهاينة يستبيحون »المسجد األقصى« المبارك رغم اإلغالق

منظمة »سام« الحقوقية تتهم 
اإلمارات والسعودية بتعذيب 
المدنيين واألطفال في اليمن

الحرس الثوري اإليراني
 يزيح الستار عن احدث صاروخ 

باليستي بحري 

المراقب العراقي/ متابعة...
أزاح حرس الثورة االسصالمية اإليرانية، امس األحد، الستار عن 
أحدث صاروخ باليسصتي بحري يحمل اسم »ذو الفقار بصري« 

بمدى 700 كم.
وعرضت قوات الجصو فضاء التابعة لحرس الثورة االسصالمية، 
أحصدث صواريخهصا الباليسصتية البحريصة يف املعصرض الدائصم 
ملنجزاتهصا، والذي افتتح اليوم بحضور رئيس مجلس الشصورى 
اإلسصالمي، محمد باقصر قاليباف، والقائد العصام لحرس الثورة 

االسالمية، اللواء حسن سالمي.
وهذا الصاروخ الذي يحمل اسصم »ذو الفقار بصري« هو أحدث 

صاروخ من الجيل القادم لصواريخ الخليج البحرية.
الحرس الثوري اإليراني يزيح السصتار عن الصاروخ الباليستي 

البحري »ذو الفقار بصري«
والصصاروخ الجديصد مجهصز بصرأس حربي مع كاشصف ضوئي 

يحتمل أن يصل مداه إىل أكثر من 700 كيلومر.
وكانت صواريخ »خليج فارس« وصواريخ »هرمز« )الباليستية 

البحرية( يراوح مداها بن 250 و300 كيلومرا.
كمصا يبلغ مدى صصاروخ ذو الفقصار أرض - أرض بن 700 إىل 
750 كيلومصراً، وقصد اسصتخدم يف عمليات خصارج الحدود ضد 
جماعات »داعصش« االجرامية وأيضاً خصالل رضب قاعدة عن 

األسد األمريكية يف العراق.

المراقب العراقي/ متابعة...
السصعودية  والحريصات  للحقصوق  »سصام«  منظمصة  اتهمصت 
واإلمصارات بتعذيب وإخفاء عرشات املدنيصن اليمنين بدعوى 

محاربة اإلرهاب.
وقالصت إن اإلمارات والسصعودية أرشفتا عصى تعذيب عرشات 
املدنيصن الذيصن اعتقلوا خصالل عمليات أمنيصة بحجة محاربة 

تنظيم »القاعدة« يف محافظة حرموت )رشقي اليمن(.
وأضافصت املنظمصة إن املعتقلن أُحيلوا إىل السصجن املركزي يف 
مدينصة املكال عاصمصة حرمصوت تمهيًدا ملحاكمتهصم إال أن 
السصلطات أبقتهم دون محاكمصة، ونقلت املنظمصة عن أهايل 
بعض املعتقلن أن أقاربهم ُنِقلوا إىل سجن ذهبان يف السعودية.

ووثقت »سصام« أكثر من 15 حالة مصن بينهم طفالن تعرضوا 
لالحتجاز التعسفي أو اإلخفاء القرسي يف مدينة سيئون )ثان 

أكرب مدن حرموت(.
وتابعت »اعتقلوا من قبل وحدات عسكرية تتبع قوات املنطقة 
األوىل املدعومة من السصعودية، وتم احتجازهم يف سجن الطن 

يف مدينة سيئون قبل نقلهم إىل سجن املكال«.
وقصال رئيصس منظمصة »سصام« ومقرهصا يف جنيصف »توفيصق 
الحميصدي« إنه »ال يمكصن قبول االعتقال التعسصفي واالخفاء 
القصرسي، حتصى وإن كانصت بمصربرات محاربصة الجماعصات 

اإلرهابية كالقاعدة«.
وبحسصب التقرير، فإن معتقل سجن الطن الخاضع إلرشاف 
القوات السصعودية شصهد عمليات تعذيب للعديد من املعتقلن 
بشكل تعسصفي، وأفاد أن ضباًطا من االستخبارات السعودية 
واليمنية )املولن للرياض( هم من يتولون عملية االسصتجواب 

والتعذيب.
وتحدث التقرير عن تعرض طفلن أحدهما )18 عاما( واآلخر 
)16 عاما(، للرب املربح باألسصالك الحديدية بعد اعتقالهما 
يف العصام 2019، مصن قبصل قوات تصرشف عليها السصعودية يف 

سيئون.
وتتهصم تقارير حقوقية دوليصة القوات اإلماراتيصة وحلفاءها 
املحليصن بالتصورط يف حفصالت تعذيب وحشصية يتعصرض لها 
املعتقلون يف سجونها املتعددة باليمن، حيث تقوم قوات األمن 
فيها بالتعذيب واالنتهاكات الجنسصية لكصرس إرادة املعتقلن، 

ومنها سجن الريان يف املكال.
ومن أبرز السصجون الذي تديرها القوات اإلماراتية وحلفاؤها 
املحليصن يف مدينة عدن )جنوبي اليمن(، »سصجن برئ أحمد«، 

حيث وقعت فيه انتهاكات فظيعة.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنصت قوى األمن الداخيل يف لبنصان صباح األحد، قتل 
جمصع أعضاء »خلية إرهابية« تابعة لجماعات داعش 
اإلرهابيصة يف اشصتباكات بمنطقة وادي خالد  يف قضاء 

عكار بشمال رشقي البالد. 
وقصال بيان لقصوى األمن الداخيل إنصه »يف إطار متابعة 
منفصذي جريمصة كفتون، تمكنت شصعبة املعلومات يف 
قوى األمن الداخيل من تحديد هوية الفاعلن وعددهم 

4 أشصخاص، تبن أنهصم جزء من خليصة تعمل لصالح 
تنظيم داعش يف لبنان«.

وأضاف البيان أن »شعبة املعلومات تمكنت من تحديد 
هويصات جميع أعضصاء املجموعة اإلرهابيصة وعددهم 

أكثر من 15 شخصا«. 
وأشصار البيان إىل أنه »تم التوصل اىل الشعبة اىل تحديد 
مكان وجصود أعضصاء املجموعة االرهابيصة يف منطقة 

وادي خالد يف منزل منعزل«. 
وأوضح البيان أنه »جرى تنفيذ عملية أمنية ملحارصة 
املنصزل من قبصل القوة الضاربصة يف الشصعبة، وقد بادر 
عنصارص املجموعة بإطصالق النار من أسصلحة خفيفة 
ومتوسصطة باتجصاه القوة، فتم الرد عليهصم ما أدى إىل 

قتل جميع اإلرهابين«.
ويف السياق، أعلن الجيش اللبناني، صباح األحد، مقتل 
عسصكرين اثنن وأحد أفراد مجموعة مسصلحة شنت 

هجوما عى مركز للجيش غربي البالد. 

المراقب العراقي/ متابعة...
املصري  الدسصتور  حصزب  حصذر 
حكومصة السصييس  مصن مواجهصة 
تظاهرات الشصعب بالعنف والقوة، 
مطالبصا ايصاه باالسصتماع ملطالبه، 
فيمصا اشصارا ىل أن املواطصن ضصاق 

ذرعا بقرارات الدولة وسياساتها.
وقصال الحصزب يف بيصان إن »مصر 
شصهدت يف األيصام القليلصة املاضية 
احتجاجات بقرى وضواحي العديد 
مصن املحافظات بالصعيصد والوجه 
البحري لتعلن عن احتقان وغضب 
شديد لدي قطاع واسع من الشعب 

املري«.
وأضصاف البيان أن »الشصعب ضاق 
ذرعا بالسياسصات والقرارات التي 
أثقلت كاهله يف حن أن املواطن لم 
يكد يستفيق من اآلثار االقتصادية 

نفسصه  ليجصد  كورونصا  لجائحصة 
يتحمصل مسصؤولية  بصأن  مطالبصا 
الحكومصات السصابقة التي تراخت 
يف مواجهة فساد املحليات لسنوات 
طصوال، وأن يقتطع من قوت يومه 
الذي بالكاد يتعيصش به أن يعوض 
الدولصة عصن أخطائها يف السصنوات 

املاضية«.
أن  إىل  الدسصتور  حصزب  وأشصار 
»املواطنصون لصم يجصدوا سصبيال إال 

االحتجصاج للتعبصري عصن رفضهصم 
األوضصاع  مصن  واسصتيائهم 
االقتصاديصة، خاصصة مع انسصداد 
كل القنصوات الرشعيصة للتعبري عن 
الصرأي؛ فاألحزاب السياسصية أغلق 
عليهصا السصبيل ملمارسصة دورهصا 

املرشوع«.
وأشصار إىل أن »الربملصان وأعضائصه 
بمعزل عن الشصارع املري وآالمه 
ومعاناتصه التصي كانصوا سصببا بها 
طوال الدورة الترشيعية السابقة«.
وشصّدد عى رضورة »إطالق رساح 
كل مصن تصم القبصض عليصه أثنصاء 
االحتجصاج  يف  حقصه  ممارسصته 
السلمي والتعبري عن الرأي، وكذلك 
كل املحبوسصن احتياطيصا بقضايا 
الرأي من املعارضن حزبين كانوا 

أم مستقلن«.

األمن اللبناني يقتل »خلية إرهابية« تابعة 
لداعش شمالي البالد

حزب الدستور يحذر السيسي من قمع تظاهرات الشعب 

المراقب العراقي/ متابعة...
»القصدس  صحيفصة  ذكصرت 
الغمصوض  ان  العربصي«، 
لبنصان غصداة اعتصذار  يسصود 
املكلّصف  الصوزراء  رئيصس 
مصطفصى أديصب عصن مهمة 
تشصكيل حكومصة جديصدة يف 
ظصل خالفصات األفرقصاء عى 
الحقائب الوزارية، وذلك رغم 

الضغصوط الدوليصة.
إىل  أديصب  اعتصذار  ويصؤرش 
احتمصال فشصل املبصادرة التي 
الفرنصيس  الرئيصس  أطلقهصا 
عقصب  ماكصرون  إيمانويصل 
االنفجار املأسصاوي الذي وقع 

مرفصأ  يف  آب  مصن  الرابصع  يف 
سصقوط  إىل  وأدى  بصريوت، 

أكثصر مصن 190 قتيصال وآالف 
الجرحصى، وألحق دمارا هائال 

يف مناطق كاملة من العاصمة 
اللبنانية.

وكان ماكصرون قصد أعلصن يف 
ختصام زيارته لبصريوت مطلع 
الشصهر الحصايل التصزام القوى 
“حكومة  تأليصف  السياسصية 
تتصوىل  محصددة”  بمهمصة 
إصالحات أساسية واستعادة 
مهلصة  يف  الشصارع  ثقصة 
أسصبوعن. لكصن هصذه املهلة 
انقضت من دون أن تتشصكل 

الحكومة الجديدة.
وقال يف مطلع أيلصول أنه »إذا 
لصم يتصم اإليفصاء بالوعصود يف 
ترشيصن األول سصتكون هناك 

المراقب العراقي/ متابعة...
غارديصان  »ذي  صحيفصة  كشصفت 
الربيطانيصة« عمصا ُقصدِّم للسصعودية 
مقابل تشجيعها لإلمارات والبحرين 
العصدو  كيصان  مصع  التطبيصع  عصى 

اإلرسائييل.
وذكصرت الصحيفصة أنصه تصم إغصراء 
منصح  تشصمل  بعصروض  اململكصة 
طائرات متقدمة جًدا والحصول عى 
معامالت وخدمات سياسية، ومنافذ 
أمصريكا تحصت قيصادة  ومميصزات يف 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب.
الصحيفصة أشصارت إىل أنه كان هناك 
لتشصجيع  للسصعودية  آخصر  حافصز 

البحريصن واإلمصارات عصى التطبيع، 
الريصاض  »سصيمنح  ذلصك  أن  وهصو 
غطصاًء قبصل أن تقرر إقامصة عالقات 

دبلوماسية مع »إرسائيل«.
ويل  أن  غارديصان«  »ذي  وأوضحصت 
العهد السصعودي محمد بن سصلمان 
ظصّل ألشصهر يفكصر بمصربرات عقصد 
»صفقصة تغصري النظصر يف سياسصات 
املنطقة تجاه »إرسائيل«، قبل تطبيع 

اإلمارات والبحرين.
املصادر:«سصتواصل  وأضافصت 
السصعودية دورهصا يف حصث الحلفاء 
يف املنطقصة عى التطبيصع قبل نهاية 

العام الحايل«.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

القدس العربي: غموض »مرعب« يلّف المشهد السياسي
 في بيروت عقب اعتذار أديب 

ذي غارديان تكشف ثمن قبول 
السعودية للتطبيع والتشجيع عليه
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بقلم/ صبيح الكعبي
01الدليل األول : روايات كثرية ومش�جعة 
عىل الس�ري نحو قرب الحسني عليه السالم 
نس�تقطع منها )عن الحس�ني بن عيل بن 
ثوي�ر بن أبي فاخت�ه قال يل أب�و عبد الله 
عليه السالم ياحسني من خرج من مكانه 
ماش�يا كتب الله ل�ه بكل خطوة حس�نة 
وح�ط به�ا عن�ه س�يئة , حت�ى أذا صار 
بالحائ�ر كتبه من املفلح�ني وإذا أتاه ملك 
فقال له :أنا رسول الله ربك يقرئك السالم 
ويقول لك: أس�تأنف حتى قىض مناس�كه 
كتب�ه من الفائزين . وع�ن جابر املكفوف 
ع�ن أب�ي الصامت قال :س�معت أب�ا عبد 
الله عليه الس�الم وهو يقول : من أتى قرب 
الحس�ني عليه السالم ماش�يا كتب الله له 

بكل خطوة ألف حسنة.
02الدليل الثاني :الحديث املروي عن السنة 
والش�يعة) أفضل األعمال أحزمها : تعني 
أشدها وامتنها واكثرها مشقة( ويدل ذلك 
عىل استحباب امليش اىل قرب االمام املظلوم 

عليه السالم.
03 الدلي�ل الثال�ث : الحدي�ث امل�روي عن 
الس�نة والش�يعة )م�ن اغ�ربت قدماه يف 
س�بيل الله حرمهم�ا الله عن الن�ار, انما 
تغ�رب بال�راب ع�ادة بس�بب امل�يش دون 

الركوب ( .
04الدلي�ل الراب�ع :يف امل�يش إظه�ار لقوة 
وش�وكة أتباع ومحبي أه�ل البيت عليهم 
الس�الم . ترجع شعرية امليش لزيارة اإلمام 
الحسني عليه الس�الم تاريخياً � كما جاء 
يف بع�ض الرواي�ات � إىل الصحابي الجليل 
جاب�ر بن عبد الله األنص�ار ريض الله عنه 
حي�ث إّنه زاره يف يوم األربعني مش�ياً عىل 

األقدام، وكان جائياً من املدينة .
وش�عرية امل�يش ل�ه � موجودة من�ذ زمن 
األئّم�ة عليه�م الس�الم ألّن وس�ائل النقل 
الدارج�ة كانت عب�ارة عن أمري�ن:األول: 

ركوب الخيل والجمال والبغال والحمري.

الثاني: امليش عىل األقدام.
ورد يف الرشيعة اإلسالمية استحباب امليش 
حافي�اً أو غ�ري ح�اٍف يف مواض�ع عديدة، 
فُيستحب امليش للمسجد، لإلمام أن يميش 
حافياً عندما يخرج لصالة العيد، تش�ييع 
الجنازة, امل�يش للحّج والعم�رة عند رمي 
الجمرات لزيارة املؤمن ,فليس اس�تحباب 
امليش أم�راً غريباً عن الفقه، بل له نظائر، 
ومن جملة املوارد التي ُيستحّب فيها امليش 
هي زي�ارة مراق�د األئّمة عليهم الس�الم،  
السري نحو قبلة األحرار يف كربالء املقدسة 
جملة أمور من اآلداب التي ينبغي للمايش 
ان يتحىل بها وهي مس�تقاة من الروايات 

الواردة عن أهل البيت عليهم السالم:-
1� أن يك�ون الزائ�ر عارف�اً بح�ّق اإلمام 
الحسني عليه الس�الم؛ ألّن الثواب الجزيل 
إّنم�ا يرّتب عىل كون الزائ�ر عارفاً بحّقه 

، ولع�ل التف�اوت يف األج�ر ال�ذي تق�دَّم 
يف الرواي�ات يرج�ع إىل املعرف�ة، فبع�ض 
الزائري�ن ُيعط�ى ب�كّل خطوة حس�نة يف 
حني ُيعطى اآلخر بكّل خطوة ألف حسنة، 
ويحصل اآلخر بمق�دار معرفته عىل ثواب 
حّج�ة متقبَّل�ة ب�كّل خط�وة، و يحص�ل 
الع�ارف بحّقه بكّل خطوة عىل عتق رقبة. 
فاملناس�ب للزائر أّن يشتغل طول الطريق 
بالتعرُّف عىل ش�خصية اإلم�ام وأخالقه، 
ويحاول تطبيقها والعمل بها ليحصل عىل 

الثواب الجزيل.
نظيف�ة  ثياب�اً  ويلب�س  يغتس�ل  أن   �2
وطاهرة، ويحافظ عىل السكينة والوقار، 
ف�ًا ينايف ذل�ك، وينبغي  ف ترصُّ فال يت�رصَّ
مراعاة النظافة بشكل عام طوال الطريق 
األرض،  ع�ىل  النفاي�ات  رم�ي  ويتجنَّ�ب 
ورميها يف املكان املخص�ص لها؛ فإّن الله 

تع�اىل يق�ول: ﴿ نَّ اللَّ��َه ُيِح�بُّ التَّوَّاِب�نَي 
ِريَن﴾ ، كما أّن من املبادئ  َوُيِح�بُّ الُْمَتَطهِّ

األساسية يف اإلسالم هي النظافة؛
3� أن يتجنَّب خ�الل طريقه كلَّ ما ييسء 
إىل س�معة وكرام�ة وع�زّة املذه�ب؛ النها 
س�تنعكس ع�ىل س�معة وكرامت�ه، فعىل 
الزائر أن يبتعد عّما ييسء لذلك، كالتهاون 
بالص�الة وع�دم رعاية الحج�اب، كما أّن 
علي�ه أن يحف�ظ قلبه وس�معه ولس�انه 
وبرصه ع�ن الحرام؛ فإّن الله تعاىل يقول: 
َ َوالُْف�َؤاَد ُكلُّ أولئك  �ْمَع َوالَْب�رصَ ﴿إِنَّ السَّ
َكاَن َعْنُه َمْس�ُئواًل﴾. وقد جاء يف صحيحة 
هش�ام بن الحكم، قوله: »سمعت أبا عبد 
الله عليه الس�الم يق�ول: إياكم أن تعملوا 
ونا � أي املخالف�ون � به، فإّن  عم�اًل يعريِّ
ول�د الس�وء ُيع�ريَّ وال�ده بعمل�ه، وكونوا 
ملَ�ن انقطعتم إلي�ه زيناً وال تكون�وا علينا 

ش�يناً... وال يسبقوكم � يعني املخالفني � 
إىل يشء من الخري، فأنتم أْوىل به منهم«.

4� ينبغ�ي للزائ�ر ح�ال مش�يه أن يعمل 
أفع�ال الخ�ري، فريح�م الكب�ري، ويعطف 
ع�ىل الصغري، ويس�اعد املحت�اج، ويغيث 
الحس�نة،  باألخ�الق  ويتخلّ�ق  املله�وف، 
وأن يتكلَّ�م مع الناس بما ه�و خري طبقاً 
لقول�ه تع�اىل: ﴿ َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْس�ًنا﴾ , 
�كاً بأخالق أهل البيت  بحيث يكون متمسِّ
فات  عليهم السالم وداعية لهم؛ فإّن الترصُّ
اإليجابية س�تنعكس عىل س�معة املذهب 
وكرامته؛ ولذا ورد عن سليمان بن مهران، 
قال: »دخلت عىل الصادق جعفر بن محمد 
عليهم�ا الس�الم وعنده نفر من الش�يعة، 
فس�معته وهو يق�ول: معارش الش�يعة، 
كون�وا لن�ا زين�اً، وال تكونوا علينا ش�يناً، 
قولوا للناس حس�ناً، واحفظوا ألس�نتكم 

وكّفوها عن الفضول وقبيح القول«.
5� ع�دم األكل أثناء امليش، بل املناس�ب أن 
يجلس ويس�ريح قلي�اًل، ثمَّ ي�أكل، إاّل إذا 
اضط�ّر إىل ذل�ك، وعدم الرسع�ة يف امليش؛ 
فإّن�ه من املس�تحّبات أن يميش بس�كينة 
ووق�ار، ورسعة امل�يش تذهب بالس�كينة 
والوق�ار وتطف�ئ ن�ور املؤم�ن، فعن أبي 
عبد الله عليه الس�الم، قال: »ال تأكل وأنت 
تميش إاّل أن تضطّر إىل ذلك« . وقد ورد عن 
أبي الحس�ن عليه الس�الم: »رسعة امليش 
تذهب ببهاء املؤمن« ، وقال عليه الس�الم: 
»امل�يش املس�تعجل يذه�ب ببه�اء املؤمن 

ويطفئ نوره«.
6� أن يتح�ىّل بآداب امليش، فعليه أن يكون 
قاص�داً يف مش�يه ويم�يش هون�اً، وبتذلل 
وخضوع وعىل س�كينة ووقار؛ كي يكون 

ن يميش سوياً عىل رصاط مستقيم.   ممَّ
ان امليش ش�عرية مهمة يتمسك بها املؤمن 
برشطه�ا ورشوطه�ا وان يحاف�ظ ع�ىل 
ال�ذوق العام واحرام القان�ون النهما من 

اوليات حب الوطن والتمسك بربته  .

رحلة المسير نحو كربالء
تحزم المؤمنون وشدوا رحالهم نحو كربالء لتجديد البيعة ألمامهم المظلوم الحسين بن علي عليه السالم , بمناسبة اربعينيته سيرا على األقدام 

لما لها من عظيم الشأن في تحمل المسير والسهر ودرجات الحرارة , لم يأت من فراغ هذا العناء انما هو اختبار للصبر وامتحان للعقيدة والحب 
الذي ال يفارق القلوب الالهفة على صريع الدمعة الساكبة والمذبوح ظلما وبهتانا .ان الجحافل والجموع التي نراها والعالم تسير الى بقعة 

اقتطعها اهلل سبحانه وتعالى  وجعلها ترعة من الجنة ووضعها على األرض  , كربالء المقدسة انها تأخذ عقل اللبيب , ومشاعر الحنين وشوق 
الملهوف , استدل عليها العارف بأدلة قطعية ثبوتية ولدت قناعات ال لبس فيها عند المتيقن والمؤمن بحتمية مصداقيتها منها :-

 

ونح�ن عىل مقربة من الذكرى الس�نوية األوىل إلنط�الق التظاهرات 
الس�لمية املطلبي�ة وبغض النظ�ر عن األفع�ال غري الس�لمية التي 
ش�ابتها لتحريف التظاهرات عن مسارها السلمي وسقوط ضحايا 
كب�رية بني صف�وف املتظاهرين والق�وات األمني�ة نتيجة محاوالت 
حرف مسارها السلمي ,إال إن من إهدافها األساسية إصالح النظام 
الس�يايس ومكافح�ة الفس�اد والتوظيف األمث�ل لإلي�رادات املالية 
يف النه�وض اإلقتصادي وتوفري ف�رص العمل ,إن املدخل األس�ايس 
لإلص�الح ه�و أعتماد قان�ون إنتخابي ع�ادل وفق املعاي�ري الدولية 
ليحقق املشاركة الفاعلة لجميع أفراد الشعب ترشحا وإنتخاب,ومع 
عدم وضع أية قيود عىل الرشيح سوى القيود الجنائية والدستورية 
ووف�اء لدماء الش�هداء الك�رام والجرحى األبط�ال واملوقوفني عىل 

خلفية التظاهرات لذا أتقدم بالنقاط التالية : 
1. أن يك�ون الرش�ح ع�ىل أس�اس ل�كل مقع�د دائ�رة إنتخابي�ة 
واحدة,والس�ماح لجميع من تجاوز الثامنة عرش من عمره الرشح 
,إسقاط قيد الشهادة الدراس�ية وتحديدها بالقراءة والكتابة فقط 
,لفس�ح املجال أمام الفالح�ني والعمال والش�خصيات اإلجتماعية 

للمشاركة يف الحياة السياسية.
 2. زيادة مقاع�د األقلية الفيلية اىل أربعة مقاعد لتواجدهم الكثيف 
يف عىل األقل يف أربعة محافظات وهي )واسط,بغداد,دياىل وميسان( 

.
 3. إعتبار األقليات دائرة إنتخابية واحدة يف البالد لتعزيز املش�اركة 
وواقعي�ة التمثي�ل لألقليات. 4. عرض أس�ماء املرش�حني عىل هيأة 
النزاه�ة وعدم الس�ماح ل�كل من تم ش�موله بالعفو العام س�ابقا 
بس�بب جرائم الفس�اد املايل واإلداري واإلرهاب ليشمل كل من عليه 
أم�ر إس�تقدام وإلقاء القبض أو ل�ه ملف لم ينجز يف هي�أة النزاهة 
والقضاء , وأي فرد يف ذمته أموال للدولة من قبيل التضمني وإيجار 

عقارات وأرايض الدولة وغريها.
 5. تعديل قانون األحزاب مع تجريم األفعال التي تشكل إعتداء عىل 
املال العام واإلس�تيالء ع�ىل املمتلكات ومنع أي ح�زب بذمته أموال 
عامة أو ممارس�ة أية أفعال إقتصادية ومالية بش�كل مبارش وغري 

مبارش.
 6. إعتماد البطاقة البايومرية حرصا .

 7. يت�م طرحبببيييسئس�ئش قان�ون اإلنتخابات اىل الح�وار العام 
وعقد جلسات حوارية مع املختصني ومؤسسات املجتمع املدني من 
نقاب�ات وإتحادات ومنظمات غري حكومي�ة وأفراد مختصني ولكل 
من يرغب يف تقديم الرؤى ملناقش�ة قان�ون اإلنتخابات ,ألن القانون 

الحايل مرر ألجل إستيعاب الجمهور املتظاهر السلمي. 
8. إس�تحداث فصل لألنظمة املعتمدة يف إدارة الإلنتخابات وبش�كل 
وايف ,م�ن قبي�ل الدعاي�ة واإلع�الن ومنع إس�تخدام امل�وارد العامة 
والرموز الدينية والقومية والطائفية والدعاية التسقيطية املبارشة 
وغ�ري املبارشة اللفظي�ة واإلألكرونية واإلتهام الكيدي مع تش�ديد 
العقوبات لتصل اىل إس�قاط أس�ماء األفراد والقوائم من إس�تكمال 
خوض اإلنتخابات و إس�قاط العضوية حال الفوز وبحكم قضائي. 
الله تعاىل والعراق وشعب العراق وإصالح النظام السيايس من وراء 

القصد .

حول قانون اإلنتخابات
بقلم/ سعيد ياسين موسى

بقلم /أحمد الدرزي 
أّدت التضاريس الجغرافية الصعبة والقاس�ية لألناضول 
دوراً أساس�ياً يف صياغ�ة توّجه�ات قاطنيها السياس�ية 
واالقتصادي�ة، أي�اً كانوا، وخصوص�اً أّنه�ا محاطة عند 
أغل�ب حدودها بمياه البحر األس�ود والبوس�فور وإيجة 
واملتوسط، إضافًة إىل غلبة الهضاب والجبال التي تتجاوز 
بارتفاعه�ا األل�ف مر عىل أغلب املس�احات، وتتصل مع 
الهضبة اإليرانية بحدود جبلّية، وِقلّة املس�احات السهلية 
فيه�ا، م�ا دفع س�كانها إىل االندفاع خارج نطاق س�جن 
الجغرافي�ا الحاكم�ة، فكانت البواب�ة الجنوبية نحو بالد 
الّش�ام الغنّي�ة بخ�ريات س�هولها ه�ي األس�هل واألكثر 

جدوى.
لم تعرف املنطقة املمتدة من هضبة األناضول إىل الهضبة 
اإليرانية، وإىل وادي النيل، بما فيها بالد الش�ام والرافدان، 
معن�ى الدول�ة الحديث�ة باملفه�وم »الويس�تفايل« يف أية 
لحظة من تاريخها، إنما كانت س�ريورة الدول ومصريها 
تخضع�ان ملفه�وم »دول�ة الغلب�ة«، ما ش�كل انزياحات 
س�كانية عاب�رة ل�كل املنطق�ة، م�ع تداخ�ل غريب بني 
ش�عوبها، مانع إلمكانية رس�م حدود فاصلة بني شعوب 
املنطقة، فأدى إىل حركة اختالط قاربت بينها من الناحية 
»الجينومولوجي�ة«، رغم بعض التماي�زات الثقافية ذات 

الطابع اللغوي.
لت معاهدة ويس�تفاليا يف العام 1648 الخطوة األوىل  شكَّ
لنش�وء الدول�ة الحديثة الت�ي تعرف بس�يادة الدول عىل 
أراضيها، وتنظيم العالقة يف ما بينها، وإقامة الس�فارات 
الدائم�ة، ما أدى إىل تنافس الدول الغربية يف االندفاع نحو 

الخارج بعد حرب الثالثني عاماً. 
ويف أكث�ر األحي�ان، يتح�ول التناف�س إىل ص�دام يف م�ا 
بينه�ا حول م�وارد دول الغلبة التي كان�ت تمثلها الدولة 
العثماني�ة آن�ذاك، وتمّخ�ض ه�ذا الص�دام ع�ن تحطيم 
دول�ة الرجل املري�ض الذي عج�ز عن مواكب�ة التحوالت 
الويستفالية الرسيعة، ما أدى إىل تمزيق منطقة املرشق، 
وإقامة مجموع�ة من الدول عىل أس�س الدولة الحديثة، 
رغم عدم توفر ممكناتها الس�كانية والقافية واملعرفية، 
فُقس�مت ب�الد الش�ام إىل أرب�ع دول فصل�ت ع�ن ب�الد 
الرافدين، وتم التخطيط لتقس�يم هضبة األناضول وفقاً 
ملعاهدة س�يفر يف الع�ام 1920 ب�ني إيطالي�ا وبريطانيا 
وفرنس�ا واليونان، والعمل عىل إقامة دولة أرمنية وحكم 
ذات�ي للك�رد، إال أنَّ مصطفى كمال أتاتورك اس�تطاع أن 
يوحد الرك والكرد يف حرب االستقالل، واستعاد السيطرة 
ع�ىل كل أرايض الهضبة، ورس�م ح�دوداً جدي�دة للدولة، 
ليعيد تأسيس الدولة الركية وفقاً ملفهوم الدولة الحديثة 

باملعنى القومي الركي البحت، ما دفع بسياسات التريك 
القرسية نحو الذروة، مهما كلَّفت األثمان، والتوّجه نحو 

االندماج يف العالم الغربي.
بدأت السياسات الركية بالتحول مع مجيء حزب العدالة 
والتنمية بع�د االنتخابات الربملانية يف الع�ام 2002، التي 
أدت إىل تب�وؤ رجب طي�ب إردوغان منصة قي�ادة تركيا، 
بدع�م واضح م�ن الواليات املتح�دة واالتح�اد األوروبي، 
قت االس�تثمارات الغربية بما يوازي تريليون دوالر،  فتدفَّ
ما أدى إىل نهضة اقتصادية كبرية، وارتفاع أس�هم رئيس 
ال�وزراء الجديد الذي أدرك أن أب�واب االنضمام إىل االتحاد 
األوروب�ي مغلقة بوج�ه تركيا، ومصلح�ة تركيا والغرب 
تكم�ن يف التوّج�ه نحو اإلط�ار التاريخي الس�ابق، فكان 
املدخل األهم برفض نواب حزب العدالة والتنمية السماح 
للقوات األمريكية باستعمال القواعد العسكرية األمريكية 

فيها لغزو العراق.
خضعت دمشق لضغوط وتهديدات متزايدة بعد أن أصبح 

األمريكيون عىل حدودها الرشقية يف العراق، ما دفعها إىل 
التقاط الفرصة الجديدة جراء التوجه الركي نحو الرشق، 
وأدرك�ت أنَّ السياس�ات العدائية التي اُتبعت بني دمش�ق 
وأنق�رة بعد ما يقارب تس�عني عاماً تقع خارج الس�ياق 
التاريخي ملنطقة متش�ابكة صعبة الفصل بني شعوبها، 
وأن هن�اك إمكاني�ة إلعادتها إىل الوض�ع الطبيعي ضمن 
م�رشوع البح�ار الخمس�ة، وأدركت متأخ�رًة بعد اندالع 
الح�رب فيه�ا وعليها، أنَّه�ا تتعاطى مع م�رشوع تركي 
جدي�د يعتمد االنق�الب عىل مفهوم الدولة الويس�تفالية، 
والعودة إىل دولة الغلبة التي ال تعرف بس�يادة الدول عىل 
أراضيها، وخصوصاً بع�د تحولها إىل النظام الرئايس بدالً 
عن الربملاني، وس�يطرة الرئيس الركي إردوغان عىل كل 
املفاص�ل الترشيعي�ة والتنفيذية والقضائي�ة، بما يف ذلك 
املحكمة الدس�تورية، إضافًة إىل الجيش واألمن الركيني، 
وإط�الق اليد ألبنائه وأصهرته للس�يطرة ع�ىل االقتصاد 
الركي ومس�ارات السياس�ات الداخلي�ة، بتظهري واضح 

ملفه�وم دول�ة الغلب�ة ومحاول�ة مزاوجتها م�ع املفهوم 
الويستفايل.

رغ�م ال�دور التدم�ريي الَّ�ذي أداه الرئي�س إردوغ�ان يف 
س�وريا، وعودة ثقافة الكراهية عىل مس�توى واسع بني 
الش�عبني، فهن�اك حقائق ال يمكن تجاوزها بني دمش�ق 
وأنقرة، فالنس�يج السكاني للبلدين متشابه إىل حد كبري، 
مع تفاوت نسب ذلك بحس�ب املنطقة، فكالهما يضم يف 
ثناياه عرباً وتركاً وكرداً وأرمنيني وأش�وريني ورسيانيني 
وغريهم، وتوجد ح�دود دولية هي األكرب للبلدين تتجاوز 
900 ك�م، م�ا يجعلهما بحاج�ة إىل بعضهم�ا البعض يف 
حماية استغالل الحدود الكبرية أمنياً واقتصادياً، إضافة 
إىل املحت�وى الثق�ايف املش�رك للش�عوب املذك�ورة، رغم 
اخت�الف اللغات، ما يدفع نحو إيج�اد عالقات اجتماعية 
واقتصادي�ة وثقافي�ة بحاج�ة متبادل�ة، وخصوص�اً أن 
املرشوع الغرب�ي يهددهما س�وياً بالتقس�يم والتجزئة، 
وكال البلدين لديه ورقة ضغط تجاه اآلخر، إذ تمتلك تركيا 

مصادر املياه لكّل من الفرات ودجلة، وتمتلك سوريا بوابة 
خروج تركيا من جغرافيتها الحاكمة، وهي ال تس�تطيع 
من دون سوريا ممارسة قوتها الناعمة يف الخليج وشمال 
أفريقيا، وهي ليست وحدها بذلك، بحكم وجود الحليفني 
ماها عس�كرياً وسياسياً إىل  اإليراني والرويس اللذين حجَّ

حّد كبري بالتعاون مع حليفهما السوري.
قها  وعىل الرغم م�ن اإلنجازات الركية الكب�رية التي حقَّ
نظ�ام الغلبة الجديد يف أنقرة، فإنَّ املؤرشات الحالية تؤّكد 
مجموعة من املسائل األساسية: أولها توّسع دائرة العداء 
مع كّل الدول املحيطة بها، وانتهاء سياسة صفر مشاكل، 
وتحّولها إىل صفر أصدقاء، بفعل السياس�ات املتفلّتة من 
الضواب�ط، وتهديدها النظام الدويل الجديد قيد التش�كل، 
ما س�يدفع ال�دول العظم�ى إىل ضبط إيقاع السياس�ات 
الخارجي�ة وتحجيمها نحو الحدود اإلقليمية املقبولة من 
كل األط�راف، وانع�كاس ذلك عىل االقتص�اد الركي الذي 
دخل يف أزم�ة عميقة، نتيجًة للسياس�ات املتبعة وإنهاك 

االقتصاد الركي باملغامرات التوسعية.
لي�س أمام تركيا س�وى إعادة التفكري يف كّل السياس�ات 
الغلب�ة ال  أنَّ زم�ن دول  الخارجي�ة والداخلي�ة، وإدراك 
ينس�جم مع تط�ور الحياة، بل يحم�ل يف داخله مقومات 
تدمريها داخلياً، ويس�تنزف مقدراتها االقتصادية، وأنها 
ال يمكنها االس�تمرار يف مرشوعها التوس�عي، بل العكس 
ه�و الصحي�ح، وه�ذا يتطلَّب منه�ا االنس�حاب من كل 
األرايض التي احتلّتها، وإعادتها إىل الدولة الس�ورية، مع 
األخذ بع�ني االعتبار أنَّ دمش�ق ليس�ت وحده�ا، فهناك 
موسكو وطهران اللتان تؤديان دوراً مهماً يف كبح جماح 

الرئيس إردوغان.
ويف الوقت نفس�ه، إن دمش�ق ال يمكنها التفكري يف إعادة 
العالق�ات مع تركي�ا قبل إنهاء االحت�الل الركي وإيقاف 
الدعم الكبري للمجموعات املس�لحة السورية واألجنبية يف 
إدل�ب وعفرين وجرابلس ورأس الع�ني وتل أبيض وبقية 
املناط�ق، ويف الوقت نفس�ه، تحتاج إلع�ادة ترتيب البيت 
الداخيل خ�ارج إطار ما قب�ل العام 2011، م�ع إدراك أنَّ 
الجغرافي�ا والتاريخ حاكمان يف العالق�ات الدولية، وال بدَّ 
م�ن صيغ�ة للتعاون اإلقليم�ي مع تركيا وإي�ران ولبنان 
والع�راق وبقية ال�دول الراغب�ة يف الخروج م�ن أزماتها 
الداخلي�ة والخارجي�ة، وهذا لن يتم إال م�ن خالل البوابة 
الس�ورية التي م�ا زالت تحاول االس�تيالء عليه�ا، والتي 
أصبح�ت مك�رس عصا يف ال�رصاع الداخيل ب�ني إردوغان 
ومعظ�م أط�راف املعارضة ل�ه، فهل ستس�تيقظ اإلدارة 
الركي�ة قب�ل ف�وات األوان وت�درك أنَّ تغيري السياس�ات 
الداخلية والخارجية هو صمام أمان بقاء تركيا وسوريا، 

بل واملنطقة كلها؟          

دمشق وأنقرة .. إشكاليَّة المواجهة وآفاق الّتعاون
حكمت الجغرافيا السياسية على العالقة التاريخية بين هضبة األناضول ذات التضاريس الجبلية وبالد الشام وبالد الرافدين ذات الطبيعة 

السهلية، وتدفَّقت مياه دجلة والفرات من أواسط الهضبة الصعبة التضاريس إلى السهول التي أنجبت الحضارات اإلنسانية األولى في 
تاريخ البشرية، بدءاً من سومر، ومروراً بالحضارية اآلشورية التي أوجدت أول إطار سياسي جامع لبالد الهالل الخصيب.
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وافق االتحاد االوزبكي لكرة القدم، 
عىل طليب نظيره العراقي خوض 
مباراة ودية بني املنتخبني، يوم 17 

ترشين الثاني املقبل.
وذلك ضمين تحضيرات املنتخبني 

املؤهلية  املزدوجية،  للتصفييات 
لنهائيات املوندييال )قطر 2022(، 

وكأس آسيا 2023 يف الصني. 
وستقام املباراة يف اإلمارات، عىل أن 
يتم تحديد امللعب والتوقيت يف وقت 

الحق. 
وبذلك، سيخوض أسيود الرافدين 
أييام  ضمين  وديتيني،  مباراتيني 
الفيفيا يف نوفمرب، أمام عمان يوم 

13، وضد أوزبكستان يوم 17.

منتخبنا الوطني يواجه اوزبكستان وديًا

بييان غرييب أصدرته مجموعية من األنديية يف مؤتمر لهيا بنادي 
الكرخ الريايض يدعو اىل ربط األندية باللجنة األوملبية وليس بوزارة 
الشيباب، ويف قولهم ان هذا هو العرف الذي سيارت عليه الرياضة 

العراقية منذ زمن طويل.
املوقف مستغرب من زاويتني األوىل: ان اللجنة األوملبية التملك القدرة 
عىل قيادة مجموعة من االتحادات الرياضية بسبب الضائقة املالية 
الدائمية لها والرصاعات املسيتحكمة بني رؤسياء يعض االتحادات 
واملكتب التنفيذي باألسياس بحثا عن السيطرة واألموال والرحالت 
فكييف يطلب ضم األندية الرياضية لها، انه عبء جديد خاصة اننا 
نعليم ان عيدد األندية العراقيية يفوق 400 )من األنديية الحقيقية 

والوهمية(!!
الزاوية الثانية ان السلطات يف الرياضة العراقية مقسمة بني وزارة 
الشيباب واللجنة األوملبية فاليوزارة بحكم كونها الطرف الحكومي 
مسيؤولة عن دعيم األندية الرياضيية وايصال معاناتهيا ومحاولة 
حلها والبنى التحتية، اما األوملبية فهي مسؤولة عن رياضة اإلنجاز 
العيايل املمثلة باالتحيادات الرياضية. فلماذا هيذا الخلط باالوراق؟ 
وملياذا هيذا  التشيابك؟ انيه محاولة لتأجييج االزميات وتصديرها 
واشيغال الرياضة بهامش جدييد من املعارك، وكأننيا يف حاجة اىل 

حروب وازمات جديدة!!
طلبيات األنديية جياءت يف معرض مناقشية قانون األنديية املزمع 
اقراره يف الربملان اذ تحاول لجنة الشباب والرياضة االستماع اىل كل 
اآلراء لبلورة قانون جيد يخدم الوسيط الريايض ويضعه عىل مسار 
صحيح ناجح يؤسيس ملرحلة من الرشعية وااللتزام والحرص عىل 

القانون واملال العام والعمل الريايض.
األندية تريد للقانون ان يرسم عىل مقاساتها فال هي تؤمن بوجود 
الشيهادة الجامعية كحد ادنى للمتزعمني لإلدارة الرياضية وال هي  
توافق عيىل جعل الوالية الرئاسيية اإلدارية ملدتيني انتخابيتني كما 
هو حال الرئاسيات يف العراق وتحديدا رئاسة الجمهورية والوزراء، 
هيي تريد قوانني سيائبة تلعب فيها عىل كل الحبيال وتحصد منها 
اكيرب الفوائد واملكتسيبات من اجل بقاء طوييل األمد ، غر محدود 

بسلطات واسعة  تعمل فيها ماتشاء.
األندية املعرتضة تطالب باالستقاللية وهذا حق لها وترفض التدخل 
الحكومي، كالم جميل  وشيعارات فضفاضية لكنها لم تقل تدخال 
حكومييا عندما تطلب األميوال ليل نهار من الدولية، لكنها لم تقل 
تدخال حكوميا حينما تريد للحكومة ان توفر لها كل يشء، دون ان 

توفر هي أي يشء للمجتمع والرياضة!!
االسيتقاللية ياسيادة ان تعملوا وتعتمدوا عىل أنفسيكم وتؤسسوا 
انديية حقيقية خادمة للمجتمع، جاذبة للشيباب، صانعة لالنجاز 
الريايض، راعيية للموهبة، اندية رابحة ماليا، مشياريع اقتصادية 
ناجحية، مؤسسيات إدارية فاعلية، انديية تملك البنياء الحقيقي 
امليوازي مليا يحدث يف العالم ولييس خربات وابنيية متهالكة تعتمد 
وتعتياش عىل املنيح املاليية الحكوميية، وال تعميل بالتخطيط وال 
اإلدارة الحكيمة، انما مجرد مشياريع مؤقتة لوقت قصر تستنزف 
فيهيا األميوال دون أدوار رياضيية واضحية املعاليم، انديتنيا أيها 
السادة التملك أي مقومات لكي تكون اندية انها مجرد خيبات امل 
مستمرة واعمال فردية ال تعرف طعم النجاح او الرؤية املستقبلية 
الوضياءة، اندية يف حقيقتها تعيش عىل توسيل واسيتجداء األموال 

وليس للعمل الريايض الحق!!!

استقاللية األندية

بين السطور صالح يبعد مغتربين اثنين من صفوف الديوانية

اعتيرب عبد الوهاب أبو الهيل املدير الفنيي لنادي األنصار، أن فوز 
فريقه بكأس الشيهيد محمد عطوي، مهم جدا لالعبيه من ناحية 

اإلعداد النفيس.
وحقق األنصار فوزا مثرا عىل حسياب النجمية، بنتيجة )1-2(، 
ضمين نهائي بطولة الكابتن التنشييطية، حيث رفع كأس املركز 

األول تحت مسمى كأس الشهيد محمد عطوي.
وقال أبو الهيل، إن فوز فريقه باللقب عىل حساب النجمة تحديدا 

يعطي الالعبني دفعة إيجابية قبل الدخول يف مباريات الدوري.
وأشار إىل أن الالعبني كانو أبطاال فوق أرض امللعب خالل املواجهة، 
مؤكيدا أن الفوز عيىل النجمة ضمن بطولة ودية أو رسيمية بحد 

ذاتيه لقب، مضيفا أنهيم مصممون عىل املنافسية عىل تحقيق 
اإلنجاز الكبر بالفوز بلقب الدوري اللبناني.

وشيكر أبو الهيل نادي العهد وأمني رسه محمد 
عيايص عيىل حسين االسيتضافة والتنظيم 

للبطولة متمنياً التوفيق والنجاح الدائم.
وأتم: »أهيدي اللقب لجماهير األنصار 

عيىل امتداد الوطين، وأثمين وقوفهم 
إىل جانبنيا حتيى وليو عرب وسيائل 

وخليف  االجتماعيي  التواصيل 
الشاشات«.

تعيرض العراقيي مهند عيي »ميميي«، املحرتف 
يف صفوف السييلية القطيري، لإلصابة بفروس 

كورونا املستجد.
وسييدخل نجم أسود الرافدين إىل الحجر الصحي 
ملدة 14 يوًما، طبًقا للربوتوكول الصحي يف قطر.

وسيغيب مهند عي، عن مباريات فريقه السيلية 
يف بطولة كأس نجوم قطر، والتي سيتقام حالًيا 
يف فرتة توقف الدوري املحي بسيبب إقامة دوري 

أبطال آسيا.
ويعتيرب مهند عي من الالعبني األساسييني داخل 
السييلية، وانضيم ليه مطليع هيذا املوسيم من 

الدحيل، عىل سبيل اإلعارة.

دخليت إدارة نيادي الرشطية يف 
مفاوضيات ميع أربعية العبني 
محرتفني جدد، من أجل ضمهم 
انطالق منافسيات  للفريق قبل 

الدوري العراقي.
وقيال مصيدر مين إدارة نيادي 
الرشطية »الجهاز الفنيي أبدى 
قناعية تامية بمهاجيم ميرص 
املقاصة النيجري إيدو موسيس 
وبدأت اإلدارة تحركاتها لحسيم 
العيب  إىل  باإلضافية  الصفقية 
إكيوادوري سيبق ليه اللعيب يف 

الدوري القطري«.
وأضاف: »خيارات الجهاز الفني 

ذهبت أيًضيا باتجاه التعاقد 
مع مدافع آسييوي لم نحدد 
إىل  باإلضافية  اآلن  إىل  هويتيه 

مهاجم آخر«.
وأشيار إىل أن الرشطية عياد إىل 
العاصمة بغداد بعد خروجه من 
دوري أبطال آسييا، وسييبارش 
يلتحيق  أن  عيىل  األول  مرانيه 
مدرب اللياقة اإلسباني جونزالو 
رودريجز بالفرييق حال تماثله 
للشيفاء مين فيروس كورونا.
الرشطية خياض  أن  إىل  يشيار 
دوري أبطيال آسييا وخرج من 

دور املجموعات.

بدأ عدد من أعضياء الهيئة العامة 
لنيادي الطلبية وعيدد مين نجوم 
الفريق بالتعاون ميع نائب برملان 
النيادي  بيإدارة  سيابق لإلطاحية 

الحالية.
وقيال مصيدر مطليع إن النائيب 
السيابق محميد صاحيب الدراجي 
يقود حيراكا حثيثا مكونا من عدد 
مين نجوم سيابقني للنيادي وعدد 
من أعضاء الهيئة العامة، لسيحب 

الثقة من إدارة الطلبة.
وأوضيح أن هذه الخطوة تأتي بعد 
الشكاوى املتعددة بحق النادي من 
جانب عدد من الالعبني الذين مثلوا 
الفريق يف املواسم السابقة ألسباب 

مالية.
وبينينّ أن الحيراك جيرى باالتفاق 
ميع وزارة التعليم العيايل والبحث 
العلمي الجهة الراعية للنادي، الفتا 

إىل أن الدراجيي اتفيق ميع رئيس 
الهيئية اإلداريية عيالء كاظم عىل 
تسيديد الدييون التي بذمية لنادي 
والتي رصفها بوقت سيابق رئيس 

النادي عالء كاظم.
يشار إىل أن جماهر النادي خرجت 
يف تظاهيرات أكثير من ميرة أمام 
التعليم العايل تطالبها بحل اإلدارة.

اعلين نادي اليزوراء الرييايض، عودة محيرتف فريقه 
الكروي، املوريتاني الحسن حبيب لصفوف الفريق.

وقيال عضو الهيئة االدارية لنادي الزوراء عبد الرحمن 
رشييد ان »نيادي اليزوراء يواصيل تدريباتيه اليومية 

استعداداً للدوري املمتاز«.
واوضيح ان »تدريبات النوارس شيهدت اليوم التحاق 
املحرتف املوريتاني الحسين حبيب بعيد انقضاء فرتة 

اجازته والتي استمرت لشهر ونصف«.

يواجه األهيي أزمة دفاعية جديدة، 
قبيل مواجهية اليوداد املغربيي يف 
ذهياب نصف نهائيي دوري أبطال 
إفريقيا، املقررة يوم 17 من ترشين 

أول املقبل.
مدافيع  ربيعية،  راميي  وتعيرض 
الفرييق األحمر لإلصابية يف مباراة 
طنطيا، وخيرج مصابيا يف الدقائق 

األخرة.
وكشيف سييد عبد الحفيظ، مدير 
ترصيحيات  يف  باألهيي  الكيرة 
تلفزيونيية لقناة نادييه، أن إصابة 
ربيعة يف الخلفية وال تبدو بسيطة، 
لكن موقفه النهائي سييتحدد غدا 
بعد الفحص باألشيعة، مشددا عىل 
أنيه يأميل أال تزيد ميدة غيابه من 

أسبوع إىل أسبوعني.
وشيدد مدير الكرة باألهي، عىل أن 
فريقه يحتياج لكافة العنارص قبل 

مباراة الذهاب أمام الوداد املغربي، 
موضحيا أن األحمر يرغب يف إراحة 
العنيارص األساسيية خيالل الفرتة 

املقبلة حفاظا عليهم.
واشيتكى ربيعة من إصابة قوية يف 

العضلة الخلفية أمام طنطا، اليوم 
السيبت، وظهر عىل الالعيب تأثره 
بشكل كبر حيث طلب الخروج من 
امللعب بسبب شعوره باآلالم بشكل 

قوي.
أكد أبو طالب العيسوي املدرب العام لإلسماعيي، أن القلعة الصفراء قادرة 

بقوة عىل تخطي املرحلة الحرجة الحالية يف مسابقة الدوري.
وقال العيسيوي يف ترصيحات إذاعية عرب راديو مرص »اإلسيماعيي مكانه 
املربيع الذهبيي، ولكنه تعيرض لظروف صعبة باملوسيم الحيايل، ونثق يف 

تخطيها«.
وأَضاف »هدفنا باملوسيم الحايل هو مواصلة التقدم يف جدول الدوري، ومع 

املوسم الجديد سيعود اإلسماعيي ملكانه ومستواه املعروف«.
وتابع »نشيكر رموز اإلسيماعيي عىل وقوفهم 
الفيرتة  الفرييق بشيكل قيوي يف  بجانيب 
املاضيية، خالل التوقييت الصعب الحايل، 
ونشيكر مصطفيى يونس نجيم األهي 

السابق عىل الحضور والتواجد«.
وزاد »سينخوض املواجهيات املقبلية 
يف مسيابقة اليدوري املمتياز وكأنهيا 
مبارييات كيؤوس، مين أجل تحسيني 

مركز الفريق«.

أبو الهيل: التتويج يحفزنا لتحقيق اإلنجاز الكبير

أزمة جديدة تضرب األهلي قبل لقاء الوداد العيسوي: اإلسماعيلي سيخوض 
الدوري بعقلية الكؤوس

تأكيد إصابة »ميمي«، بكورونا

الشرطة يسعى للتعاقد مع اربعة محترفين

تحرك مكثف لإلطاحة بإدارة الطلبة

الزوراء يستعيد محترفه الموريتاني

عدنان لفتة

قرر مدرب نادي الديوانية، استبعاد العبني مغرتبني 
مين صفوف الفرييق، لعدم قناعته بمسيتوياتهم 

الفنية.
وقيال ميدرب الفرييق حيازم صاليح إن »نيادي 
الديوانيية يواصيل تدريباته اسيتعداداً ملنافسيات 
اليدوري املمتياز واملقيرر انطالقيه نهاية الشيهر 

املقبل«.
وأوضيح ان »وخالل الوحيدات التدريبيية، أجرينا 
مباراة ودية امام فريق الديوانية الرديف، وارشكت 

الالعبني املغرتبني امر عي حكمت وصفاء سعيد«.
وأضاف ان »الالعبني لم يقدما مسيتويات مرضية 
وأكدنا عيدم القناعية بهميا، حيث أبلغنيا الهيئة 
االدارية بان الالعبني لن يكونا ضمن خطط الفريق 

يف املوسم املقبل«.
وكان الديوانية قد اعلن تعاقده مع الالعبني بشكل 

رسمي يف االنتقاالت الصيفية الجارية.
اىل ذلك قررت إدارة نادي الديوانية إقامة معسيكر 
خارجي للفريق يف مدينة أنطاليا الرتكية، يسيتمر 

ملدة 15 يوما، تحضرا للموسم املقبل.
وقيال رئييس نيادي الديوانية حسيني العنكويش: 
»املعسكر سيشيهد عددا من املباريات التجريبية، 
من أجل خلق االنسيجام املطلوب بني الالعبني قبل 
بدء املوسم الجديد، ال سيما بعد التعاقدات الكبرة 

التي أبرمناها«.
املهاجيم  املقبيل  األسيبوع  »سييصل  وأضياف: 
البلجيكيي ناثيان كابسييي، باإلضافية إىل العبني 

عراقيني من محرتيف الخارج«.

وأشيار إىل صفوف الفريق ستكتمل قبل التوجه إىل 
املعسكر يف تركيا.

: »نفكير أيضيا يف التعاقيد ميع العبني جدد  وبينينّ
مين العراقييني املغرتبيني املحرتفيني يف الدوريات 

األوربية«.
ولفت إىل أنه الديوانية يسيعى لتشكيل فريق قادر 

عىل املنافسة بقوة يف املوسم املقبل.
يشيار إىل أن نيادي الديوانية اختيار ملعب كربالء 

لخوض منافسات الدوري املمتاز.



كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، اليوم األحد، ع�ن تطور جديد 
بشأن مس�تقبل إدواردو كامافينجا، العب وسط رين الفرنيس، 
واملس�تهدف م�ن قب�ل ري�ال مدريد.ووفًقا لش�بكة »ديفنس�ا 
سنرتال« اإلسبانية، فإن باريس سان جريمان اقرتب من ممثيل 
كامافينج�ا يف الف�رتة األخرية، ملحاولة نق�ل الالعب إىل »حديقة 

األمراء«.
وأش�ارت إىل أن إدارة ري�ال مدري�د ال تخىش التدخ�ل البارييس، 
ألنه�ا عىل اتص�ال قوي بالالعب وممثليه، وهناك ثقة يف حس�م 

الصفقة خالل الصيف املقبل.
وكان كامافينجا أحد األهداف الواضحة للمرينجي، هذا الصيف، 

لكن تسببت أزمة فريوس كورونا يف تأجيل الصفقة ملدة عام.
وأوضحت الشبكة اإلسبانية أن كامافينجا عىل استعداد النتظار 

النادي امللكي ملدة عام، كما أنه أبلغ كشافة ريال مدريد بذلك.

كش�ف بيب جوارديوال مدرب مانشس�ر س�يتي املنافس يف 
الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم عن مدة غياب مهاجمه 

الربازييل الدويل جابرييل جيسوس.
وأوض�ح جواردي�وال أن جابرييل س�يغيب ش�هرا عىل األقل 
بس�بب إصابة عضلية.ويفتقد س�يتي اآلن مهاجميه االثنني 
األساس�يني مع اس�تمرار ابتعاد س�رجيو أجويرو بس�بب 
اإلصاب�ة وال يمل�ك جواردي�وال س�وى مهاجم�ني ش�باب 
لالس�تعانة بهم.وقال مدرب س�يتي: »جابريي�ل أصيب ضد 
ولفرهامبتون ولذلك سيغيب ملدة شهر. إنها مشكلة عضلية. 
نفتقد س�رجيو ونفتقد جيسوس«.وأضاف جوارديوال الذي 
يحل فريق�ه ضيفا عىل برنيل يف ال�دور الرابع لكأس رابطة 
املحرفني اإلنجليزية ويس�تضيف ليس�ر س�يتي يف الدوري: 

»بالطب�ع نمتل�ك العديد من الخي�ارات. لدينا لي�ام )ديالب( 
وكول باملر اللذين يمكنهما اللعب كمهاجمني أيضا. س�نرى 
ما س�يحدث«.ويف امل�ايض، لعب جواردي�وال بمهاجم وهمي 
واس�تخدم يف هذا املركز رحيم س�رلينج وفيل فودن وكيفن 
دي بروين.ويعان�ي س�يتي أيضا من غياب برناردو س�يلفا 
وجواو كانس�يلو وأولكسندر زينتش�نكو حتى فرة التوقف 
الدولية يف ترشين األول بينما يخضع إيلكاي جندوجان للعزل 
الذات�ي عقب إصابته بفروس كورونا.وتحوم ش�كوك حول 
مش�اركة املدافع إيمريك البورت الذي عاد لتوه إىل التدريبات 
بعد إصابت�ه بالف�روس أيضا.وقال االتح�اد الربازييل لكرة 
القدم إن اإلصابة س�تبعد جيس�وس عن مباراتي الربازيل يف 

تصفيات كأس العالم أمام بوليفيا وبرو الشهر املقبل.

وض�ع تش�يليس نفس�ه يف م�أزق بارتكاب�ه 
أخطاء دفاعية فادحة، أمام وست بروميتش 

ألبيون، يف الجولة الثالثة من الربيمرليج.
ورغ�م االنتفاض�ة والتع�ادل )3-3(، ي�درك 
املدرب فران�ك المب�ارد، أن ال زال أمام فريقه 
الكث�ر من العم�ل املطلوب.ولم يكن بوس�ع 
المب�ارد إخفاء إحباط�ه، حيث ق�ال »يمكن 
إج�راء عدد كبر م�ن املقاب�الت... )لكن( إذا 
ارتكب�ت مث�ل ه�ذه األخط�اء، فإنك س�تجد 
نفسك يف مأزق«.وأضاف »صنعنا فرصتني أو 

ثالث فرص خطرة يف الشوط األول، وشعرت 
أن�ه كان ينبغ�ي أن نصنع املزيد.. واملش�كلة 
الوحيدة األخرى أثناء التأخر 3-0، أن وس�ت 
بروميت�ش كان يداف�ع ع�ن تقدم�ه بش�كل 
أكرب«.وأردف »هذا درس كبر لنا، سنتحس�ن 
كثرا، ال زلنا نبحث عن طريقنا بالعبني جدد، 
ونفتقر لالس�تعداد للموس�م.. اليوم جزء من 
مرحلة التطور«.وتابع »س�نخوض مباراتني 
كبرتني، أمام توتنهام )يف الدور الرابع لكأس 
الرابطة( وكريستال باالس، أتوقع أن يتحسن 

مس�توانا«.اىل ذلك لم ترس األمور عىل ما يرام 
بالنس�بة للمدافع الربازييل تياجو س�يلفا، يف 
مباراته األوىل مع تشيليس بالدوري اإلنجليزي 
ألبي�ون.  بروميت�ش  وس�ت  أم�ام  املمت�از، 
وعندما كانت النتيجة تش�ر إىل تقدم وس�ت 
بروميتش بهدف نظيف، أس�اء سيلفا تقدير 
ك�رة س�هلة وصلت�ه، ليخطفه�ا م�ن أمامه 
مهاجم وس�ت بروميت�ش كالوم روبنس�ون 
وينفرد باملرمى ويس�دد الهدف الثاني لوست 
بروميت�ش الش�باك بالدقيق�ة 25. ورسعان 

م�ا أض�اف وس�ت بروميتش هدف�ا ثالثا عن 
طري�ق كايل بارت�يل، لتزداد مهمة تش�يليس 
صعوبة يف العودة إىل مجريات اللقاء.ولم تكن 
ش�ارة قيادة البلوز التي حص�ل عليها تياجو 
س�يلفا، محف�زة لالع�ب الربازي�يل م�ن أجل 
الظهور بش�كل مميز خ�الل إطاللته األوىل يف 
الربيمرليج.  وانتقل س�يلفا البالغ من العمر 
36 عاما، إىل تش�يليس خالل ف�رة االنتقاالت 
الصيفية الحالية، يف صفقة انتقال حر قادما 

من باريس سان جرمان.

المبارد: تشيلسي الزال يبحث عن طريق النجاح

غوارديوال
 يعلن مدة غياب 

جيسوس
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أكد تقرير صحفي بريطاني، أن روبن دياز، 
مداف�ع بنفيكا، ب�ات عىل أعت�اب االنتقال 

رسمًيا إىل صفوف مانشسر سيتي.
ووفًق�ا لصحيف�ة »ذا ص�ن« الربيطاني�ة، 
ف�إن دي�از اتف�ق بالفعل ع�ىل الرشوط 
الشخصية لعقده مع مانشسر 
سيتي، وسيوقع للنادي 
إلنجلي�زي  ا
ل  خال

األيام املقبلة.
وأشارت إىل أن دياز ألقى تلميًحا كبرًا بشأن 
اقرابه من الرحيل عن بنفيكا، إثر تسجيله 

هدًفا خالل الفوز عىل موريرينيس،.
ورصح دياز عقب املباراة: »أنا س�عيد جدا. 
لقد كانت مباراة مهمة للغاية يل، وتسجيل 

هدف أمر مميز جًدا بالنسبة يل«.
وأض�اف: »إنه�ا لحظة خاص�ة وأعتقد أن 

الجميع يعرف السبب بالفعل«.
وذك�رت تقاري�ر أن الصفق�ة تق�در ب�60 
ملي�ون يورو، باإلضاف�ة إىل املدافع 
نيك�والس  األرجنتين�ي 

أوتاميندي.

دياز يلمح القترابه من البريميرليغ

أس�فرت اختبارات كورون�ا التي تجرى قبل 
مباري�ات الجولة الثانية من الدوري اإليطايل، 

عن ظهور إصابة جديدة بفروس كورونا.
ووفًقا ملوقع »كالتشيو مركاتو« اإليطايل، فإن 
املسحة الثانية لالعبي جنوى كشفت عن إصابة 
العب الوس�ط الدنماركي الس�ه ش�ونه بفروس 

كورونا.
وكان جن�وى، أعل�ن إصاب�ة الحارس ماتي�ا برين، 
املعار م�ن يوفنتوس، بف�روس كورون�ا عقب إجراء 
املس�حة األوىل.ومن املقرر، أن يغيب الالعبان عن مباراة 

جنوى ضد نابويل يف الجولة الثانية من الكالتشيو.
يذك�ر أن�ه ظه�رت مؤخ�رًا الكثر م�ن إصاب�ات كورونا 
زالت�ان  للس�ويدي  أبرزه�ا  وكان  اإليط�ايل،  بال�دوري 
إبراهيموفيتش والربازييل ليو دوارتي من صفوف ميالن.

أكد تقرير صحفي إس�باني، أنه تم تحديد موعد الكش�ف 
الطبي لألمريكي سرجينيو دست، ظهر أياكس، تمهيًدا 

لالنضمام إىل برشلونة.
ووفًق�ا لصحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن 
دست سيخضع للكشف الطبي يف برشلونة، اليوم اإلثنني، 

ثم يوقع عىل عقود انتقاله إىل »كامب نو«.
وكان�ت تقاري�ر إس�بانية، قالت إن دس�ت ودع زمالءه يف 
أياك�س باألم�س عقب انته�اء مواجهة فيتيس�ه أرنهيم 
بالدوري الهولندي، وس�يصل الالعب املدين�ة الكتالونية، 

اليوم.
وذك�رت أن الصفقة حس�مت مقاب�ل 20 ملي�ون يورو، 

باإلضافة إىل 5 ماليني كمتغرات.
وكان بايرن ميونخ ينافس برش�لونة بقوة عىل الصفقة، 

قبل أن يفضل الالعب األمريكي االنتقال إىل البارسا.

يعم�ل إن�ر مي�الن عىل إغ�راء تش�يليس بأكثر م�ن صفقة 
تبادلية، للحصول عىل خدمات الفرنيس نجولو كانتي، العب 

وسط البلوز.
ووفًقا ملوقع »كالتش�يو مركات�و« اإليطايل، فإن إنر عرض 
عىل تش�يليس إقحام كل من كريستيان إريكسن ومارسيلو 

بروزوفيتش يف صفقة انتقال كانتي إىل »سان سرو«.
وأشار إىل أن تشيليس رفض عرض اإلنر، واشرط الحصول 

عىل أموال فقط، للموافقة عىل رحيل كانتي.
وال يحظى إريكس�ن بثقة أنطونيو كونتي، مدرب إنر، كما 
أن بروزوفيتش سيخرس مقعده يف التشكيل األسايس بمجرد 
وص�ول كانتي.وذك�رت تقارير س�ابقة أن تش�يليس يقدر 
صفق�ة كانتي ب�50 ملي�ون يورو، بينم�ا ينتظر إنر جمع 

األموال، عقب بيع مدافعه ميالن سكرينيار إىل توتنهام.

إنتر يضحي بالعبين لحسم صفقة كانتي

أعل�ن نادي ش�الكه، ع�ن قرار ص�ارم عقب 
تراج�ع نتائج الفريق يف ال�دوري األملاني هذا 
املوس�م.وكان ش�الكه خرس أول مباراتني يف 
البوندس�ليجا، هذا املوسم، ضد بايرن ميونخ 

بنتيجة 0-8 وفردر بريمن )3-2(.
وقال ش�الكه، يف بيان رس�مي: »نعلن إقالة 
امل�درب دافي�د فاجن�ر بأثر ف�وري، واألمر 

بول�ر  كريس�توف  للمس�اعدين  نفس�ه 
وفرانك فرولينج«.

ورصح يوشني شنايدر، املدير الريايض 
لش�الكه: »كنا نأمل جميًعا أن نتمكن 

م�ن التحس�ن ع�ىل أرض امللعب مع 
دافيد فاجنر، لكن لس�وء الحظ، لم 

نق�دم األداء والنتائج املنتظرة من 
أول مباراتني باملوسم«.

القيام ببداية  وأضاف: »قررن�ا 
املخيبة  النتائ�ج  جديدة رغ�م 

لآلم�ال. لم يك�ن هذا ق�راًرا 
سهالً علينا«.

وأت�م: »أود ش�كر فاجن�ر 
وكريستوف بولر وفرانك 

فرولين�ج الذي�ن بذل�وا 
جهده�م  قص�ارى 

إىل  ش�الكه  إلع�ادة 
الصحي�ح  املس�ار 

حتى قرار الرحيل، 
الن�ادي  وس�يعلن 

يف  الجدي�د  امل�درب  ع�ن 
ش�الكه  املقبلة«.ويتذي�ل  األي�ام 

جدول ترتيب ال�دوري األملاني ب�دون نقاط، 
بالتساوي مع ماينز وكولن.

أك�د تقري�ر صحف�ي بريطان�ي، أن العبني م�ن صف�وف ليفربول، 
مهددان بالغياب أمام آرس�نال، اليوم اإلثنني، ع�ىل ملعب أنفيلد، يف 

الجولة الثالثة من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
ووفًقا لصحيفة »تليجراف« الربيطانية، فإن الحارس أليسون بيكر، 

والعب الوسط تياجو ألكانتارا يعانيان من إصابات غر محددة.
وأش�ارت إىل أن الالعب�ني لم يتدرب�ا مع الفريق خالل ال�48 س�اعة 

املاضية، لذا فإنهما مهددان بعدم اللعب ضد آرسنال.
وأوضحت أن األملاني يورجن كلوب مدرب ليفربول، ينتظر الحصول 
ع�ىل املزيد من التقييمات لحالة الالعبني، قب�ل اتخاذ قراره النهائي 

بشأن مشاركتهما.
يذك�ر أن ليفرب�ول حق�ق انتصاري�ن يف أول جولت�ني م�ن الدوري 

اإلنجليزي املمتاز عىل حساب ليدز يونايتد، وتشيليس.

ثنائي ليفربول مهدد
 بالغياب عن موقعة آرسنال

برشلونة يحسم صفقة
 سيرجينيو دست

الريال يتجاهل سعي سان جيرمان لضم كامافينجا

شالكه يقيل مدربه 
دافيد اجنر

إصابة جديدة بكورونا في الدوري اإليطالي



قصص قصيرة جدا

املراقب العراقي/متابعة...
ترك�ت الدكت�ورة رضوى عاش�ور قب�ل رحيلها إرث�ا أدبًيا 
متنوًع�ا ب�ن النق�د والرواي�ة، لكن تبق�ى رواي�ة »ثالثية 
غرناطة« الصادرة يف طبعتها األوىل عن دار الهالل يف جزأين 

عامي 1994 و1995، أشهر وأهم أعمالها
وق�د صدرت ع�دة طبع�ات للثالثي�ة كانت الطبع�ة األوىل 
ع�ن دار اله�الل ىف جزأي�ن عام�ي 1994 و1995 والطبعة 
الثانية عن املؤسس�ة العربية للدراسات والنرش عام 1998 

والطبع�ة الثالث�ة ع�ن دار ال�رشوق ع�ام 2001 والطبعة 
الرابع�ة )طبعة خاص�ة بمكتبة األرسة( ع�ن دار الرشوق 
عام 2004 والطبعة الخامسة عن دار الرشوق عام 2005، 
وقد صنفت الرواية ضمن أفضل 100 رواية عربية يف القرن 
املايض.وت�دور األح�داث ىف مملك�ة غرناط�ة بعد س�قوط 
جميع املمالك اإلس�المية يف األندل�س، وتبدأ أحداث الثالثية 
يف عام 1491 وهو العام الذي سقطت فيه غرناطة بإعالن 
املعاهدة التى تنازل بمقتضاها أبو عبد الله محمد الصغري 

آخ�ر مل�وك غرناطة ع�ن ملكه مللك�ي قش�تالة وأراجون 
وتنته�ي بمخالفة آخ�ر أبطالها األحياء ع�ي لقرار ترحيل 
املس�لمن حينما يكتش�ف أن املوت يف الرحيل عن األندلس 
ولي�س يف البقاء.وتحك�ى الرواي�ة قص�ة عائل�ة عارصت 
إح�داث الس�قوط عىل م�دى عدة أجي�ال وم�ا واكبها من 
أحداث ومش�اعر متنوعة يف ملحم�ة تاريخية فريدة، وفاز 
الج�زء األول من الرواي�ة )غرناطة( بجائ�زة أفضل كتاب 

لسنة 1994، من معرض القاهرة الدويل للكتاب.

وال تعد ثالثية غرناطة باملفهوم األدبي مجرد رواية خالية، 
إذ تعد وثيقة أدبية تاريخية، تؤرخ لواحدة من أهم األحداث 
الفاصلة ىف تاريخ األندلس، وتقدم عرب سلسلة من األحداث 
التاريخية ممزوج بلمسة إبداعية رائعة،  رحلة عرب الزمان 
واملكان، رحلة مفعمة باملش�اعر نجح�ت الروائية الراحلة 
يف وصفه�ا بلغة جميل�ة قادرة ع�ىل التخييل والتجس�يد، 
وكلم�ات دقيقة ب�دا واضح�ا أن املؤلفة اختارته�ا بعناية 

شديدة.

»ثالثية غرناطة« وثيقة أدبية توثق سقوط دولة األندلس

كيف يمك�ن نقل الوع�ي الرتاكمي، اىل بي�اض الرسد، 
وم�ن خ�الل لغة ق�د التك�ون االرثي�ة االه�م واالكثر 
فاعلي�ة، اذ ان الرسد يرتبط بمواثيق ال يمكن التخلص 
منها، بن االرثية املاعش�ة والحوارات التي تنطلق من 
دواخلها، تلك معضلة عاش�ها كاتب ياسن ، حن فكر 
ب�أن يكتب روايت�ه ، نجم�ة ، باللغة الفرنس�ية، كان 
االختبار صعباً، اذ كيف يمك�ن ترجمة الروح الكامنة 

داخل الرسد؟
كي�ف يمك�ن جعل هاتي�ك الش�خوص تتح�دث بغري 
لسانها، وانا ال اشري اىل الرتجمة والنقل، الننا نعرف ان 
الرتجم�ة خيانة جمالية، تريض املتلق�ي ولكنها تفقد 
الرسدي�ات الكثري من حيثيات تأثريها، وتهش�م اللغة 
االم، اشري اىل رسديات تحسن كريمياني، الذي ينتمي 
تاريخي�اً اىل مطمورات مدن قد التك�ون اللغة العربية 
اس�اس وجوده�ا، لكن�ه منذ ان فك�ر بتدوي�ن االرث 
والحك�ي والفعل االجتماعي والس�يايس والفكري، ان 
يكت�ب بالعربية، الس�باب اجدها مهم�ة وموضوعية، 
فهو يدون ما يش�عره مهماً، ويحت�اج هذا التدوين اىل 
متل�ق ال يعرفه ويجهل مروياته جه�اًل تاماً، وبدل ان 
يمر كريميان�ي بدورة اللغة االم ث�م الرتجمة، اخترص 
الدرب، وقدم مرسوداته من خالل العربية، والتي اتقن 
فنونها وتوصيفاتها وخرب جيداً شفراتها واشتغاالتها، 
النه متلق نهم لالدب العربي مثله مثل االداب االنسانية 
املرتجم�ة االخ�رى، يعم�ل تحس�ن كريميان�ي ع�ىل 
تدوين�ات الفع�ل التوثيقي اليومي، واضعاً ش�خوصه 
داخل بوتقة تحدد مساراتها، وتعطيها حرية االختيار 

ايض�اً، امل�أزوم يف رسدي�ات كريميان�ي ه�و 
املح�رك املك�ون لالح�داث، والبان�ي املج�دد 
للثي�م الرسدي�ة الصغرية، والت�ي يعمل عىل 
تنميتها ومنحها قدرات ادهاش�ية تثويرية، 
ثمة الكثري من األسئلة التي تجدها مزروعة 
ب�ن ثنايا الرسد، ولكن تل�ك املزروعات تعيد 
للسارد فكرة الثيم االجابةوبتالحقية تجعل 
املتلقي يقف عن�د االجابات التي قد ال تتفق 
وقناعات�ه ورض�اه، وهذا م�ا يجعله يحول 

االجابة اىل سؤال، والسؤال مايلبث ان يتناسل من اجل 
الكش�ف وااليصال، قل�ت مرة، ان العق�ل الذي اليدمن 
االس�ئلة ، عق�ل اتكايل كس�ول، يبحث ع�ن الجواهز، 
ويمقت البحث ومراراته الصادمة، ضمن هذه القاعدة 
يحرك كريمياني ش�خوصه داخل م�رسح الوجود، قد 
يفلت بعض ش�خوصه اىل خ�ارج املتن الحكائي، لكنه 
ودونما ابطاء يعيدها لتكون ناقلة الفعال ومس�اعدة 
يف تكوينها او اع�ادة حكيها بطرق مختلفة، مع قدرة 
وصفي�ة قد ال تتوافر ل�دى الكثري من الرساد ، الوصف 
يأخذ مدي�ات املكان املرص�ود بدقة، والزم�ان املحرك 
املعنوي، الاهم�ال لهذين االمرين بالبتة، مع تجاذبات 
حوارية تقرتب كثرياً من املش�هدية املرسحية، ال يشء 
يأت�ي من فراغ، وال�ذي يأتي من ذاك الفراغ س�يذهب 
اىل ف�راغ اخ�ر دون ان ي�رتك اث�راً ل�دى املتلق�ي ، وال 
يس�هم يف تطوير االفعال وديمومتها، تاريخانية املدن 
والبي�وت واالث�ار املروي�ة هي اه�م مح�ركات الرسد 
لدية، الن ثمة الكثري م�ن املدافن الرسدية التي تحتاج 
اىل كش�ف، وازالة غبار، ومن ث�م التوثيق، وهذه ميزة 
مهمة يش�تغل من اجلها تحسن كريمياني، ويحرص 
ع�ىل وجوده�ا، املؤس�ف ان كريميان�ي، لم ين�ل حظاً 
كافي�اً من النقدي�ة العراقية، رغم ان�ه درس اكاديمياً 
وتناولت�ه انش�طة نقدي�ة م�ن داخ�ل االرث الجم�ايل 
الكردي، تحس�ن كريمياني مج�د، وباحث متابع لكل 
ماه�و مفيد، مع انتخاذ منهج كتابي واضح االس�س 
دون دخول يف منبوش�ات التناصات واملؤثرات القرائية 

املنقولة عن االخر، .

تحسين كرمياني....سرديات المخفي والمجهول

شوقي كريم حسن

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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مصطلحات ادبية
القص املا ورائي أو ما وراء القص )باإلنجليزية: Metafiction( ، هو نوع 
من الكتابة الرسدية، ذاتي االنعكاس، يتمثل يف وجود تخييل فوق التخييل 
األصي، و تعليق النص عىل نفسه و طريقة رسده و هويته، أي أن النص 
يمتل�ك وعيا ذاتيا و يكرس الحاجز بن الواق�ع و الخيال. يتمظهر القص 
املا ورائي يف أش�كال مختلفة: عندما يقط�ع الكاتب حبكة النص ليرشح 
ش�يئا معين�ا، أو عندما يطل�ق أحكاما عىل الن�ص أو طريقة صياغته أو 
التقني�ات الرسدية األدبية، بصفة عامة. يف حاالت أخرى، يتمظهر القص 
املا ورائي بلسان الشخصيات.أول من استعمل املصطلح هو الناقد وليام 
غ�اس )س�نة 1970، عندما كتب مقاال وص�ف فيه الرواي�ة ذات النزعة 
االنعكاس�ية الذاتية بما وراء الق�ص. إال أن أول من قدم نظرية متكاملة 
للمفهوم، كان الناقدة ليندا هتش�يون يف كتابها الرسد النرجيس: مفارقة 

ما وراء القص الذي صدر سنة 1980.

طرائف من التراث 

م�ن طرائف وعجائب اللغة العربية ان كل كلمة تبدأ بحرف الكاف 
غالب�ا ما تعط�ي معنى اإلحت�واء امثلة » كيس ، كوك�ب ، كهف ، 
كف�ن ، كف »... كل كلمة تبدأ بح�رف الغن غالبا ما تعطي معنى 
الضبابي�ة وعدم الوضوح امثلة » غيم ، غمام ، غبار ، والغدر فهو 
يعن�ي عدم وضوح العدو والغبي هو ال�ذي ال يتضح عنده يش وال 
يمي�ز ب�ن الحق والباط�ل »... كل كلم�ة تحوي عىل ح�ريف الجيم 
والن�ون تعطي معنى الخفاء واإلس�تتار امثل�ة » الجنن ، الجن ، 
الجّن�ة وهي االرض التي احيطت باالش�جار فال يظهر ما بداخلها 
، الجن�ون وهو ال�ذي خفي عقله واس�ترت ، والجن�اح عند قبضه 
يظهر كانه من جس�م الطائر فكانه اختف�ى »ومن عجائب اللغة 
العربية ايضاً ما يس�مى » النحت » وهو ان بعض الحروف كيفما 
اجتمع�ت تعطي معنى واحد عىل س�بيل املثاالألح�رف » ب ح ر » 
كيفن�ا اجتمعت اعطت معنى الضخامة واالتس�اع )بحر ، رحب ، 
حرب ، حرب ( األحرف » ك ل م » كيفما اجتمت اعطت معنى القوة 

8والشدة ) ملك ، َكلََم ، لكم ، َكَمَل (
الثقافـي

»صوت تكّنى« طوفان وجداني محلق في فضاء رحب يزيح الستار عن عظمة اإلمام الحسين »ع«

وق�ال الخفاج�ي يف إض�اءة نقدية  خص 
بها )املراقب العراقي(: يا آَل َبيِت َرس�وِل 
اللَِه ُحبَُّكُم  َفرٌض ِمَن اللَِه يف الُقرآِن أَنزَلَُه

َيكفيُك�ُم ِمن َعظيِم الَفخ�ِر أَنَُّكُم    َمن لَم 
ُيَصلِّ َعلَيُكم ال َصالَة لَُه.

وف�ق ه�ذا املفه�وم ال�ذي تج�ىل يف قول 
االٕم�ام الش�افعي،كمبدأ إيماني ورس�ايل 
ملا لهذه العرتة الطاهرة من آثار إنس�انية 
ووجداني�ة وعاطفية تش�د إليه�ا كل من 
آمن بالرس�الة املحمدية ومن سار عليها 
يطوع الشاعر وليد حسن حرفه للتعبري 
عن ه�ذا الح�ب واالرتب�اط الرس�ايل مع 
امللحم�ة الت�ي ترك�ت آثاره�ا الخالدة يف 
س�فر تأريخ الثأيرين ض�د الظلم والقهر 
واالس�تبداد، ملحم�ة الط�ف التي جس�د 
فيها ش�هداء الطف بدمهم الزاكي املعنى 
الحقيقي لالنتصار ،إنتص�ار قوة املنطق 
ع�ىل منط�ق الق�وة، والدم عىل الس�يف، 

واالٔحرار عىل العبيد إذ يقول:

ظلٌم بحجِم االٔنا..
يف الناِس ما انقشعا

يزداُد بأساً .. فأذكى بيننا الَطَمعا
مصيبُة االِٓل غّطْت كلَّ جانحٍة

منُذ اغتياٍل ..
ألم َتمنحَك ُمّتسعا ..؟

واض�اف : هذا الحب الذي تملك ش�اعرنا، 
خصوص�ا وأنه من حاضن�ة دينية واعية 
الفكر واضح�ة املعالم،اعطى ملا يعتلج يف 
روحه مساحة كبرية لحرفه وهو يشكوه 
بثه وحزنه ملا آلت إلي�ة مصيبة كربالء إذ 

يقول:
نالْت من القلِب َحتماً ..

كم أهاَج بنا 
ركُب االٔسارى بموتوريَن ُمذ َسَطعا

نميش عىل جثث االّٔياِم 
دون هدًى

وخلفنا من ُغباِر الوقت ما َشَسعا
وتاب�ع : ان ولي�د حس�ن ش�اعر يحم�ل 

حرف�ه وروحه عىل راحه نش�يدا يف نبوءة  
نس�تلهم منها كل هذا الحب الذي يضوع 

عطرا الٔهل بيت النبوة  من حرفه :
يف كربالٍء ..

وكم شكوى تميُد بها
ملّا أحسَّ بأّن االٔرَض لن َتِسعا

حيث القرابُن ترقى يف نبوءتها
ومن تجّشَم فوزا..؟

فاملليك َرَعى
رأٌس يدوُر  ..

وكفُّ الغدِر تحملُه
مازال مشتكيا لله ُمْذ ُرِفعا

واستطرد :هذا الحب الذي يمسك بتالبيب 
حس�ن  ولي�د  الش�اعر  ووج�دان  روح 
ويذوب به ش�غفا استنطق حرفه يف إثنن  
وخمس�ن بيتا متماس�كة البنيان احكم 
بحرفي�ة ش�عرية عالية مس�ك خيوطها 
،ق�د اليس�تطيع أن يتقنها ش�اعر اخر يف 
ع�دد ابيات أقل منها بكثري، حيث تتكامل 
رٔواه�ا، وأن�ت تنتق�ل م�ن بي�ت اىٕل آخر، 
تس�تقي منه�ا ه�ذه النجوى والش�كوى 
واالرٕصار ع�ىل نه�ج خط�ه بدم�ه إم�ام 
الثأيرين الحس�ن عليه السالم، فالشاعر 
ولي�د حس�ن لم يك�ن وحي�دا يف صياغة 
ابي�ات القصي�دة الت�ي ارٓسن�ا بقراءتها 
وكأننا أمام رشيط يوثق هذه امللحمة وما 
اراد الش�اعر وليد حسن ان يقوله فيها ، 
بل كان مع�ه إيمانه بهذا الخط الرس�ايل 

الذي يفيض عنفوانا وقوة حيث يقول:

ماكنُت يوماً اىل أدراك غايتِه
غري انعتاِق الجوى يف الخافقِن معا

إّني أكابُر يف أمٍر نهضَت بِه
كي تستعيَد لنا االٕسالَم ال الوََدعا
وتستمدُّ من الرفِض العظيِم أباً
كأّن ثغرَك من صّفَن قد َرَضعا

واكمل : ويستمر هذا الطوفان الوجداني 
محلقا بن�ا يف فضاء رحب يزيح الس�تار 
عن عظمة س�بط رس�ول الله ص�ىل الله 
علي�ه واله وس�لم التي تجل�ت يف ملحمة 

الطف :
ياشبَل هاشَم 

هل ألقاك مٔوتزراً ..؟
وقد تصدَّع فيك الكوُن فانَصَدعا
ياحريَة العقِل كم أرجو محّبتكم

يل قلُب صبٍّ ..
أشاَع الحبَّ فانَدلَعا 

يف كّل عاٍم

يحدُّ الحزُن من فمنا
ملا غشانا جهوٌل كنت مّدِرعا

حّتى تفّرَق عّما كان يطلبُه ..
ديمومُة الحاِل

ألقت حولنا الِبَدعا
واتم :وملا كان  الحس�ن عليه الس�الم يف 
ملحمته الخالدة وملا لها من آثار إنسانية 
وخطرية ويف أبعادها املهمة والقاطعة يف 
حياة االٕنسان يف مواجهة الظلم والفساد 
الذي يجس�ده حبه للقيم السماوية التي 
كان له�ا نصيب كبري يف قصيدة الش�اعر 

وليد حسن ) صوت تكّنى(
نرّمُم الذهَن يف درٍس وذاكرٍة

بها قوأيُم من َضّحى..  ومن َخَضعا
بقيُُّة العمِر شادْت خرَي أزمنٍة 

بها نقيُم والءاٍت وُمجَتَمعا
نكرُّس الحبَّ يف أفياء وحدِتنا

ونستقيُم لينمَو خرَي ما ُزِرعا 

مازال صوُتك يزجي يف أعّنتنا
حجَم السٔواِل

أهاَج السيَل فاندفعا
إّني نذرُت صحارى العمِر ملتمساً

بعَض النذوِر 
لها باٌع بمن َقَطعا

يستأنُف السرَي يف أحداق ُمحَتشٍد
وكم أناَر الدجى 

ما باَت ُمضَطِجعا
وأستزيُد عىل َحرَساِت واقعٍة

بيُت القصيِد تلّوى أينما ُوِضعا
ولم أباِل . .. 
ااََل تّباً ملّتخٍذ

من املُضلَّن َرفَداً كان ُمّتِبعا
وخت�م » ان وليد حس�ن يف قصيدته هذه 
الت�ي اس�تزادها تحديا باثنن وخمس�ن 
بيتا ئوك�د مرة اخرى حرفيت�ه العالية يف 
كتاب�ة النص العمودي مم�ا يجعل الناقد 
لقصأي�ده أقرب منه اىل الق�ارٔي ،فجزالة 
اللفظ وقوة املعنى والحبكة الفكريةالتي 
يوليها قصأيده ال تحتاج اىل ناقد بل قارٔي 

يتفاعل معه لرتيه اجمل صورها :
مكانُة الشعِر تسمو يف مدأيحكم 

وقد تخّطْت سبيَل النصِح والورعا
يحذو بها الوعُي عّمن نال غربَتُكم

لذا أراُه بنيِل الخلِد قد َبرَعا
لم يخَش يوماً ..
ويف كّفيِه أوردٌة

من الحصوِن بها يستمرئُ الَنجعا

52 بيتا تؤكد حرفية الشاعر العالية في القصيدة العمودية 

وليد حسين ثامر الخفاجي

                                ي��رى الناق��د ثام��ر الخفاج��ي ان قصيدة »صوت تكّنى« 
للش��اعر ولي��د حس��ن يه طوف��ان وج��داين محل��ق يف فض��اء رح��ب 
يزي��ح الس��تار عن عظم��ة اإلمام الحس��ن ) عليه الس��ام(، مبينا 
ان القصي��دة المؤلفة من 52بيتا تؤكد حرفية الش��اعر العالية يف 

القصيدة العمودية .

المراقب العراقي/القسم الثقايف...

غازي المهر

حميد الساعديعبد المجيد بطالي

مساجدنا تنادينا 

تعاتبنا فتدمينا 

ملاذا الحظر سادتنا؟

وهل حقا سيشفينا؟

أمّنا رّش كورونا 

فتغزونا مآس�ينا؟

اىل الرحمن تشكوهم

وقد ألقوا أمانينا 

بقرٍب من مساجدنا

وجاء األمر يقصينا 

عن الصل�وات يف جم�ٍع

لفرض الله يدنينا 

تسائلنا مساجدنا 

أغري الله ينجينا؟

أفيها تكمن البلوى 

وكم بالكرب تشقينا؟

أفيها الجمع قد لّجوا 

وهل فاقوا املالينا؟

فإّنا للسالمة قد

لزمنا طاعة فينا 

فإّنا لم نكن داء

وال ترىض مساعينا 

إىل بيٍت به نلقى

أمانا ظّل يؤوينا 

فهذا جمعنا يأبى 

أذى نح�ن املصلّين�ا

فمن يرىض بإغالّق 

لبيت الله يشقينا؟

فإّنا حسبنا رٌب

لريقى الصوت آمينا 

شكوى المساجد 

املراقب العراقي /متابعة... 
اعلن�ت هيئ�ة املس�ابقات يف اتحاد 
املثقفن العرب عن أس�ماء أعضاء 
محم�د  مس�ابقة  تحكي�م  لجن�ة 
الت�ي  للن�ص املرسح�ي  املاغ�وط 
ستبدأ اعمالها مطلع الشهر املقبل. 
وقال رئيس لجنة املس�ابقات ايمن 
خليل ان هيئة املس�ابقات يف اتحاد 
املثقفن العرب اعلنت عن أس�ماء 
أعض�اء لجن�ة تحكي�م مس�ابقة 
محم�د املاغ�وط للن�ص املرسحي 
التي س�تبدأ اعمالها مطلع الشهر 
املقبل باس�تالم االعم�ال والتي تم 
تش�كيلها من قام�ات أدبية تعني 
باألدب املرسح�ي الروائي و الثقايف 

و الفلسفي عىل الساحة العربية.
واض�اف: ان اللجن�ة تتك�ون م�ن 
ش�يخ  عبدالحمي�د  إبراهي�م  د. 
املثقف�ن الع�رب ورئي�س مجلس 

املس�تقبل   ص�دى  صحيف�ة  إدارة 
و د.  محم�ود دروي�ش املؤل�ف و 
املخ�رج املرسح�ي ورئي�س هيئة 
امل�رسح العرب�ي  و د. نجاح العالم 
املدقق�ة  و  األديب�ة  الرسط�اوي 
كت�اب  اتح�اد  وعض�و  اللغوي�ة 
األردن  و د. عب�د املجي�د زراق�ط 
أس�تاذ النق�د األدب�ي يف الجامع�ة 
اللبنانية. ناقد أدبي وقاص وروائي 
وكات�ب أدب أطف�ال. و د. األدي�ب 
عبد املجيد بطايل األديب والش�اعر 
والناق�د املغرب�ي والروائي وعضو 
اتح�اد الكتاب املغارب�ة  و د. عماد 
عبدالرازق  رئيس قس�م الفلس�فة 
بجامع�ة بن�ي س�ويف والكات�ب 
واإلعالم�ي  و د. الصدي�ق بودوارة 
األدي�ب والكات�ب الروائ�ي املغربي 
الليب�ي  مجل�ة  تحري�ر  ورئي�س 

الورقية 

ل�م تك�ن األوراق إال صح�راء خالي�ة من 

الحي�اة، ع�ىل قارعته�ا دب����ت األقالم 

بخط�ى متثاقل�ة، توّرم�ت؛ فس����الت 

منه�ا قطرات ح�رب عىل الجنب�ات، لكنها 

ش�وك  وأنبت�ت  صب�ارا،  أزه�������رت 

القتاد...

أِفَل الُحلُم 

َوناَمت َفوَق َسحابة َشْميس

آآلُف ألَكلِمات

َسأَكون ُمطيَعاً َبْعَض الوَقت

ألعرَف خاِتَمَة الُلعبِة

هذا َنهٌر 

أَْهَدْتُه أألرَض َمْعاولها

كي َتْهِدَم فيِه الرَغبَة 

أَّيَة أُغنيٍة

َسَتكوُن َهباًء

َيرِجُم َحْمقى التاريْخ

ال َوقَت ُيشّكل َنفسْه

ال َجْدَوَل يأُخُذ َشْكَل الَبحر َوهيَبتُه

ال َغيبوبَة ُتمَضُغ للنسيان

آآلُف الُكَتل الرصعى 

تأُكُل أنُفَسها ِمن َغَضب ٍ

َيَتأرَجُح 

لّيَل َنهار 

َسَقَط ِجداْر

َوَفرَّ ِجدار 

ألنَّ اللحَظَة فاِصلٌَة

َبَن النوم 

َوَبَن اليقظِة ...

َخيُط الُحلُم الغائب 

ُب َيَترَسّ

َخلَف ُنعاس الَتعبى 

َيرَشُب أفكاَر الوقت 

لَيميض للنسياْن .

أِفَل الُحلُم   مخاض 

قرب انطالق مسابقة محمد الماغوط للنص المسرحي 



A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r حصيفة-يومية-سياسية-عامة

 ولك�ن هن�اك من يري�د األرضار باالقتصاد 
الوطني، بدعمه لالسترياد، مع وجود انتاج 
زراع�ي يص�ل لالكتف�اء الذات�ي، ومع ذلك 
نجد جه�وداً حثيثة من قبل الجهات املعنية 
بالزرع�ة بتبني مهمة التصدير، خاصة بعد 
تدني أس�عار النفط وظ�روف كورونا، التي 
عانت منه�ا دول العالم والتطلع اىل تصدير 
املنتج�ات الزراعي�ة، يب�دو أم�را مرشوع�ا 
مس�تقبال، كما يع�د أح�د أركان االقتصاد 

الوطني املنشود.
 إنجاز

اختلف�ت هذه الس�نة عما قبله�ا، فاآلن ال 
ب�دَّ م�ن ايج�اد البدي�ل للنه�وض بالوضع 
االقتصادي يف البلد، والعودة نحو القطاعني 
جانب�ني  لكونهم�ا  والزراع�ي،  الصناع�ي 
ق�د بني�ا دوالً ضخمة ال تمتل�ك النفط كما 
نملكه نح�ن، التقينا بوكي�ل وزارة الزراعة 
الدكت�ور مهدي س�هر الجب�وري حيث قال 
ل�«الصباح«: »يعاني العراق من عدة أزمات 
مركب�ة أثرت يف كل القطاع�ات االقتصادية 

يف البلد، فج�اء دور القطاع الزراعي ليكوَن 
القائد لعملية التنمية االقتصادية خاصة يف 
العام 2020، إذ أصبح م�ن أبرز القطاعات 
االقتصادي�ة، الس�يما بع�د تراج�ع قط�اع 
النف�ط، وأس�هم يف زي�ادة النات�ج املح�ي 
االجم�ايل، ويف توف�ري الغ�ذاء للمواطنني، اذ 
يتص�ف انتاجن�ا الزراع�ي، بنوعي�ة جيدة 
وبمذاق ش�هي وصحي، وقد اكتش�فنا من 
خالل مزارعينا بزي�ادة املحاصيل الزراعية 
ع�ن الس�نوات الس�ابقة، حي�ث حققنا يف 
الذات�ي م�ن  س�نتني متتاليت�ني االكتف�اء 
محاصيل الحنطة، وتجاوز االنتاج الخمسة 
مالي�ني طن، وغط�ى حاجة البل�د بالكامل 
م�ن الطح�ني، ضم�ن مف�ردات البطاق�ة 
التمويني�ة، كما تجاوزنا يف الس�نة املاضية 
بتحقي�ق 300 الف طن من م�ادة الرز، وتم 
تسويقه اىل وزارة التجارة، اما الجزء اآلخر 
من ال�رز فهو أكث�ر من ه�ذه الكمية، فقد 
طرحت يف أس�واق القطاع الخاص من الرز 
العنرب، لكون أس�عاره مجزي�ة، وهذا حقق 

لنا منافس�ة مع أنواع من الرز املستورد من 
الخ�ارج، حيث كانت مناس�بة للمس�تهلك 
العراقي باستهالكه للرز العنرب خالل سنتي 

2019 و 2020«.
 خطة العام املقبل

 يلفت الجبوري اىل أنَّ الوزارة ستعمل للعام 
املقب�ل بالخطة نفس�ها لهذا الع�ام، حيث 
س�تتجاوز انت�اج اكثر م�ن 600 الف دونم 
رز، وس�نحقق انت�اج الس�نة نفس�ها التي 

سبقتها.
واك�د الدكتور س�هر« أنَّ الرز غ�ري ممنوع 
م�ن االس�ترياد، لكوننا لم نص�ل اىل مراحل 
االكتفاء الذاتي كما الحنطة، ذلك ألنَّ نصف 
االنتاج سوِّق لوزارة التجارة، والنصف اآلخر 
اىل األس�واق املحلية، وبأسعاره املجزية، اما 
الشعري فقد وصلنا اىل س�د حاجة االكتفاء 
الذات�ي، وحاج�ة املربني للث�روة الحيوانية، 
ولدينا فائض س�يطرح لل�رشكات العاملية 
وتصدي�ره خارج العراق«، مبين�ا » أن دول 
العالم غ�ادرت اس�تخدام الطحني االبيض، 

واستخدمت الش�عري األسمر لكونه صحيا، 
اال أن الع�راق م�ا زال يس�تخدم الطح�ني 
االبي�ض، لذل�ك نحت�اج اىل وقت اخ�ر لكي 
نغري نظامن�ا الغذائي او الصحي، اما انتاج 
الش�عري فلدين�ا ملي�ون و600 ال�ف ط�ن، 
وس�وف يعرض كمرحلة اوىل 600 الف طن 
للتصدي�ر، وجزء منه يع�رض ملربي الثروة 
لل�رشكات  يع�رض  والفائ�ض  الحيواني�ة 

العاملية باملزاد لتصديره خارج العراق«. 
وعن ال�ذرة الصف�راء يقول:«فق�د حققنا 
الع�راق،  60 - 70 % م�ن حاج�ة  نس�بة 
وكذل�ك تس�تخدم أعالف�ا وم�وادَّ تدخل يف 
الصناعة املحليَّة، وتم فتح جزء بس�يط من 
ال�ذرة الصفراء للقطاع الخاص الس�ترياده 

كاعالف للحيوانات«. 
 اإلمارات وأملانيا وروسيا

من البطاطا والطماطم والباذنجان، ولدينا 
ع�روض من امللحقي�ة التجارية يف روس�يا 
لتصدير الفائض من املنتج املحي العراقي، 
وس�نبدأ بالتم�ور، وس�ننتقل اىل املحاصيل 

االخرى الفائضة عن الحاجة املحلية. 
وع�ن الفواكه قال الدكتور س�هر: »صدرنا 
الرم�ان اىل املانيا يف الس�نة املاضية، وحاليا 
لدينا خطط لتصديره اىل روس�يا، والخطط 
ومحاصي�ل  البس�تنه  لتطوي�ر  مس�تمرة 
الفواك�ه، لنصل اىل االكتفاء ثم نبدأ بمراحل 

التسويق والتصدير«. 
انخفض�ت االنتاجي�ة يف االعوام الس�ابقة، 
بسبب اس�تخدام الطرق التقليدية بالزراعة 
وعدم اس�تخدامهم للمكنن�ة الحديثة، عىل 
الرغم من وجود انواع مختلفة يف التجهيزات 
الزراعي�ة يف الرشك�ة العام�ة للتجهي�زات 
الزراعي�ة، وانخفاض االنتاجية يف الس�ابق 
كان ضع�ف العملية التس�ويقية بالكامل، 
وع�دم وج�ود مخ�ازن م�ربدة ومجم�دة، 
اضافة اىل أس�اليب التعبئ�ة والتغليف، كما 
تحتاج اىل جهات معنية بالدعاية لذلك يجب 
القيام بوضع عدة خطط، من خالل الدوائر 

االرشادية والبحثية يف الوزارة.
 تهريب

واك�د الدكت�ور الجب�وري أنَّ »ال�وزارة ل�م 
تمنح اية اجازات استرياد، خاصة ملحاصيل 
الخ�ر، وما تش�اهدونه يف االس�واق فهو 
مهرب من املنافذ الحدودية الرس�مية وغري 
الرس�مية، وان هذا الظاه�رة تؤثر بالكامل 
يف خططن�ا الزراعي�ة، كما تؤثر 
يف امل�زارع بعدم تحقيقه لالرباح 
او حتى تغطي�ة تكاليف انتاجه 
وارسلنا كتبا اىل املنافذ الحدودية 
واىل الجمارك والجريمة املنظمة، 
املهرب�ني  ومالحق�ة  ملتابع�ة 

ومحاسبتهم.
 النفط الدائم

الناط�ق الرس�مي باس�م وزارة 
النايف  الدكتور حمي�د  الزراع�ة 
تحدث ل�«الصباح« عن التصدير 
فق�ال: »نتيج�ة الجه�ود الت�ي 
بذلتها ال�وزارة يف دعم الفالحني 
واملزارع�ني، وكذلك يف اس�تخدام 
التقني�ات الحديثة، حققنا االمن 

الغذائ�ي للمواط�ن، واالكتف�اء الذاتي الذي 
يعن�ي التصدير، خاصة يف الظروف الصعبة 
الت�ي يمر به�ا البل�د، اذ اك�دت أنَّ الزراعة 
اآلن ه�ي فعال النفط الدائ�م، بعد انخفاض 
الدول�ة  واج�ب  وع�ىل  مؤخ�را،  اس�عاره 
والحكوم�ة أْن تدع�م الزراع�ة، لك�ي نصَل 
اىل مس�تويات جي�دة وما يزيد ع�ن حاجة 
املواطن من االنتاج، وضعناه يف موازنة عام 
2020 وه�و اي محصول زراع�ي يزيد عن 
وفرته املحلية، يمك�ن تصديره اىل الخارج، 
وأن ندعم املصدرين بهذا االتجاه، فضال عن 
دعمن�ا للمصدرين عن طريق تقليل نس�بة 
التعرف�ة الجمركي�ة، وذل�ك لكي نش�جعه 
عىل التصدير، واذا كانت لدينا مس�توردات 
فس�نفضل ان يكون االس�تهالك من املنتج 
املحي لدعمه، حيث طلبنا من املصدرين اذا 
ما تعرضوا اىل املطالبة بالرس�وم عليهم أن 
يخربوا الجه�ات ذات العالق�ة بذلك، ونحن 

جادون يف دعم املصدرين«.
 الجريمة االقتصاديَّة

اتخذن�ا   « الناي�ف:  ق�ال  املهرب�ني  وع�ن 
الجريم�ة االقتصادي�ة يف  االج�راءات م�ع 
مجل�س االمن الوطني، وكذل�ك يف مكافحة 
واتخذن�ا  الداخلي�ة،  وزارة  يف  الجريم�ة 
اج�راءات صارمة ج�دا ملكافح�ة التهريب، 
وم�ا خط�وة الحكوم�ة يف الس�يطرة ع�ىل 
املناف�ذ الحدودية اال نقط�ة تحول يف صالح 

القط�اع الزراعي، مع العلم أنَّها لم تصل اىل 
ح�د الكمال حت�ى هذه الس�اعة، ولكن مع 
ذل�ك نعدها نقطة جوهري�ة، وقد قللت من 
التهري�ب بنس�بة 50 % وهذا اج�راء جديد 
نحم�ي به املنتج املحي، ونش�جع الفالحني 
عىل الزراعة، فما ضري أْن نكون مثل اململكة 
العربية السعودية التي لها 30 % من الدخل 
القومي الزراعي خ�ارج دخل النفط، وملاذا 
ونح�ن ب�الد الرافدي�ن ال يك�ون لن�ا دخل 
قوم�ي م�ن القط�اع الزراع�ي، ونحن عىل 
اس�تعداد لتصدير حتى املنتجات الحيوانية 
مثل البيض والدجاج، اضافة اىل اس�تعدادنا 

لتصدير االسماك ايضا«. 
 تجريف البساتني

ق�ال امل�زارع صال�ح ابراهيم)45عام�ا( 
القادم من بابل: إنَّه يمتلك بس�تانا عامرا 
بش�تى ان�واع الفواك�ه، اىل جان�ب أنواع 
أخرى من النخيل، التي تطرح كل أصناف 
التم�ر، اال أنَّ�ه تفاج�أ بوج�ود مكائ�ن 
تجري�ف، تعمل عىل اقتالع تلك األش�جار 
وتطرحه�ا ارض�ا، ويق�ول: »ك�دت أجن 
وأنا أرى أش�جاري تقطع م�ن جذورها، 
مما جعلني أذه�ب اىل الدائرة الزراعية يف 
مدينت�ي، فلم تق�دم يل الح�ل فقدمت اىل 
وزارة الزراعة الستفهم منهم االمر، ومن 
دائرة اىل أخرى، ومن موظف اىل ثان، ومن 

ثم استسلمت لألمر«
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هل تعود الزراعة الى واجهة االقتصاد كبديل للنفط؟
عرف العراق بكونه ارض الس���واد لكثافة بس���اتينه، وبس���اطه األخضر، الذي كان 

يغطي ارضه الخصبة، كما عرف أيضا منذ آالف الس���نين من أنَّه بلد زراعي باميتاز، 

وقد ساعدته خصوبة أراضيه واحتوائها على كل عناصر مقومات الزراعة،

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

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

نور 9
على 
نور

حمام الباشا )معلم تراثي عمره 300 عام( يعاني اإلهمال
حسن  الوايل  فرتة  يف  الحمام  شيد 
وربما   )1723-1704( باشا 
ويقع   سنة   300 عن  يتجاوزعمره 
وزارة  قبالة  امليدان  منطقة  يف 
املكتبة  وخلف  السابقة  الدفاع 
الوطنية رقم العقار 38 الزقاق 23 

محلة 114 .
عضو  فتحي  د.إحسان  يقول 
يف  العراقيني  املعماريني  جمعية 
صفحته  عىل  منشوراته  احدى 

الشخصية :
الباشا  حمام  من  »ماتبقى  إن 
حاليا ، وهي القبة االجرية الكربى 
االخرى،  املرافق  بعض  للحمام مع 
عىل  الوحيد  والشاهد  هواملثال 
لحمامات  املعماري  الفن  عظمة 
العالم  عاصمة  كانت  التي  بغداد 

لخمسة قرون.
الحمام  هذا  تعرض  »لقد  واضاف 
اىل  الرائع  الرتاثي  الفني  الطابع  ذا 

هدم اجزاء هامة منه بسبب تشييد 
العقاري عام 1962   بناية املرصف 
لنزاعات  مثارا  مؤخرا  واصبح   ،

رشسة حول ملكيته«.
منشوره  نهاية  يف  فتحي  وناشد 
برتاث  املعنية  الجهات  »جميع 
وهيئة  العاصمة،  وامانة  بغداد، 
ان  اصيل  بغدادي  وكل  االثار، 
هذا  عىل  فورا  اليد  بوضع  يطالب، 
الزوال  من  وحمايته  العظيم  االثر 

االبدي«.
لجنة  عضو  رسسم  ذكرى  السيدة 
،إن  قالت  الرتاثية  االبنية  انقاذ 
»مبنى الحمام اليمكن الدخول اليه 
وتجاوز  اليه  املؤدية  الباب  الندثار 
املحال التجارية الخفاء معامله كي 
يمحى من الذاكرة تمهيدا لالستيالء 

عليه«.
من  الخريين  »بعض  ،أن  واضافت 
الذي  املكان  اىل  ارشدونا  املواطنني 
يمكننا من رؤية اثار الخراب يف هذا 
املعنية  »الجهات  املبنى«،مطالبة 
االثر  هذا  حماية  يف  دورها  باخذ 
الذي تجاوز عمره عن 300 عام«.    
حميد  والصحفي  الكاتب  اما 
التي  »الدول  ،أن  فقال  املختار 
باثارها  تحتفي  تاريخها  تحرتم 
لتتباهى  ترميمها  العادة  وتبادر 
والسياح  للزوار  قبلة  وتجعلها  بها 
،اال اننا نشهد لالسف تهديم اثارنا 
وتراثنا لتحويلها اىل اسواق تجارية 

.«
واالثار  الثقافة  ،وزارة  وطالب 

ترميم  واعادة  االمر  لهذا  بالتصدي 
املباني  من  كونه  الباشا  حمام 
املهمة الغنية باملعلومات عن حياة 

البغداديني قبل 300 عام«.   
العبايس  العرص  منذ  بغداد  وكانت 
من  املبنية  بحماماتها  تتميز 
الحار  باملاء  تزود  والتي  االجر 
فيها  محلة  لكل  كان  اذ  والبارد 
الرصافة   ففي  الخاص  حمامها 
و)الشورجة(  حيدر(  )حمام 
سوق  مقابل  عيل(  بنجه  و)حمام 
باب  يف  كجو(  و)حمام  الصفافري 
سوق  قرب  الباشا(  و)حمام  االغا 
محلة  يف  يونس(  و)حمام  الهرج 
يف  الحمامات  اشهر  من  امليدان 
تجذب  كانت  انها  الرصافةحتى 
الكرخ،  جانب  من  الزبائن  بعض 
التقل  اخرى  حمامات  اىل  اضافة 
كحمام  سابقاتها  عن  شهرة 
باسمه  املحلة  سميت  الذي  املالح 
عيفان،  وحمام  الكهية  وحمام 
املحكمة  بجانب  القايض  وحمام 
تجار  يرتاده  كان  الذي  الرشعية 
وشخصياتها  واغنياؤها  بغداد 
املهمة، كما كانت بعض الحمامات 
والحرف  املهن  اصحاب  تجذب 
الشيخ  باب  يف  )السيد(  كحمام 
الغزل  سوق  محلة  يف  و)الراعي( 
)كيجه  وحمام  العطارين  سوق  يف 
خان(،  )بكتاش  وحمام  جيلر( 
منها   مهمة  حمامات  الكرخ   ويف 
)حمام شامي( الذي يقع يف عالوي 
انشائه  تاريخ  يعود  صندل  الشيخ 

امليالدي  عرش  السادس  القرن  اىل 
و)حمام ايوب( و)الجرس(.

زار  الذي  بكنكهام  الرحالة   وذكر 
بغداد 1816م  ،أن » حمامات بغداد 
, تختلف عما موجود منها يف جميع 
الرافدين  وادي  ببالد  الكربى  املدن 

وفيها  االن  حتى  بها  مررت  التي 
بغداد,  يف  حماما   )50( من   اكثر 
يوم  حمام  احسن  اىل  اخذت  وقد 
كبريا  الحمام  ,وكان  بغداد  وصويل 
غري   . باملاء  كبريا  تزويدا  ومزودا 
باآلجر  املشيدة  العارية  جدرانه  ان 

وقد رقعت هنا وهناك بالقاشاني , 
الطيور واالزهار  الذي يحمل صور 
مبلطه  الحمام  ارضية  وكانت 
الحمام  ذلك  عمال  وكان   ، بالقار 
امثالهم  عن  املهارة  يف  يختلفون 

املرصيني والدمشقيني«.

يعاني حمام الباشا في منطقة 
الميدان وسط بغداد- الرصافة 

من االهمال الشديد الذي تسبب 
بسقوط نصف قبته قبل عدة 

سنوات اضافة الى محاولة 
احدى الجهات االستيالء على 
ارضه، فيما طالب متخصصون 

في التراث وزارة الثقافة بوضع 
اليد عليه واعادة ترميمة وجعله 

كمركز تاريخي يحاكي لمحات من 
تاريخ بغداد في العهد القديم .
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فأن  العاصمة  اهايل  وبحسب 
أزمة  يف  تتلخص  بغداد«  »مأساة 
خدمات اخرى أيضاً ال تقل سوءا، 
والنفايات  والحفر  فاملطبات 
اصبحت  الشوارع  يف  املرتاكمة 
البغدادي،  املواطن  لحياة  مالزمة 
»قدر  يبدو  وكما  عليه  كتب  الذي 
او  املنزل  داخل  سواء  املعاناة« 

خارجه.
ترقيع  االمانة  خدمات  مواطنون: 
واعمال نهارية وازدحامات وفساد

يرى عدد من املواطنني البغداديني، 
من  بغداد  امانة  بها  تقوم  ما  أن 
اعمال خدمية ال تعد سوى »اعمال 
هذه  ان  اىل  مشريين  ترقيعية«، 
يف  فقط  بها  تقوم  التي  االعمال 

املدينة  ازدحامات يف  النهار تسبب 
املزدحمة اصال.

يقول املواطن امني محمد حسني، 
من  بغداد  امانة  بها  تقوم  »ما  إن 
وال  ترقيعية  تعترب  خدمية  اعمال 
تضع  التي  املشاريع  ملصاف  تصل 
ان  مبينا  للمشكلة«،  جذريا  حال 
الرصف  وملف  النفايات  »ملف 
الصحي واملاء لم تحل لغاية االن يف 

العاصمة بغداد«.
»مصري  عن  حسني  ويتساءل 
واملرصوفة  املخصصة  االموال 
السابقة«،  السنوات  طيلة  لالمانة 
ذهبت  االموال  »هذه  ان  مؤكدا 
لجيوب املفسدين الذين اودعوها يف 
لهروبهم  تمهيدا  العالم  دول  بنوك 

متى ما تم اكتشافهم«.
منعم  احمد  املواطن  يعزو  فيما 
تردي الخدمات البلدية يف العاصمة 
املشاريع  معظم  »كون  اىل  بغداد 
تمنح اىل مقاولني ثانويني ليس لهم 
خربة او كفاءة بتنفيذ املشاريع«، 
»ما  ان  نفسه  الوقت  يف  مستدركا 
من  التخطيط  وزارة  به  تقوم 
االعالن بني الحني واالخر عن وضع 
السوداء  القائمة  رشكات كثرية يف 

لهو خري دليل عىل ذلك«.
ان  حديث  يف  منعم  ويوضح 
عليها  يحصل  التي  »الخدمات 
ما  اقل  هي  البغدادي  املواطن 
حتى  املواطنون  عليها  يحصل 
ان  اىل  الفتا  فقرا«،  الدول  اكثر  يف 
املتعلق  بالخدمات  ملف  »ابسط 
بالنفايات لم تستطع االمانة ايجاد 

حل له«.
حمزة  املواطن  يقول  جانبه  من 
التي  املشاريع  ان  لطيف يف حديثه 
تتم  بغداد  امانة  قبل  من  تنفذ 
ارباكا  تسبب  مما  النهار  خالل 
الشوارع«،  يف  كبرية  وازدحامات 
تنفيذ  عدم  »من  استغرابه  مبديا 
سري  قلة  مع  ليال  املشاريع  هذه 

املركبات وسري املواطنني«.
املاء  »ازمة  ان  اىل  لطيف  ويشري 
الصالح اصبح ايضا من املعضالت 
الذي ال يمكن ان ايجاد حل لها يف 
»ما  ان  معتربا  بغداد«،  العاصمة 
انجاز  من  بغداد  امانة  عنه  تعلن 

مشاريع للماء مجرد اوهام الهدف 
من وراءه رسقة االموال املخصصة 

لها«.
كبري  تراجع  بغداد:  مجلس 

بالخدمات
محافظة  مجلس  عضو  ويقول 
»امانة  ان  ف  املطلبي  سعد  بغداد 
املسؤولة  الجهة  هي  بغداد 
بناء  عن  وقانونيا  دستوريا 
وتطوير وادارة العاصمة واالرشاف 
عليها، واليمكن الي طرف ان ينكر 
االمانة  بعمل  تلكؤ  حالة  وجود 

واجبات  من  ماعليها  توفري  يف 
الطرق  بتبليط  يتعلق  ما  خاصة 
نتيجة  وغريها  العامة  والساحات 
بعد  املالية  التخصيصات  لنقص 
عام 2014«، مؤكدا »وجود تراجع 

كبري بتلك الخدمات«.
نائب : مشاريع وهمية

يقول النائب السابق حسن سالم، 
واملشاريع  »الفساد  االن  حديث  يف 
واملحاباة  والوهمية  املتلكئة 
الفساد  ملفات  عىل  والتسرت 
واملحاصصة كانت اسباب اساسية 
تعيشه  الذي  الوضع  يف  وجذرية 
»االهمال  ان  مبينا  العاصمة«، 
العاصمة  تعيشه  الذي  والتقصري 
مناطقها  نشاهد  حني  خاصة 
الحضارية واالثرية كشارع الرشيد 
امر  وهو  خراب  نجدها  وغريه 

نحزن له كثريا«.
ويضيف سالم، ان »هناك عمليات 

ترقيع وال توجد مشاريع اساسية 
لخلق  نفعا  اليجدي  االمر  وهذا 
عن  معربا  بالعاصمة«،  تكامل 
حارضة  بغداد  »تكون  ألن  اسفه 
اكرب  تنافس  كانت  والتي  الدنيا 
الحال  بهذا  العالم  وعواصم  مدن 
وضعف  الخدمات  تردي  من 
بعض  يف  وانعدامها  التحتية  البنى 

مناطقها«.
انتهاء  »بعد  انه  سالم،  ويؤكد 
فسنعمل  االرهابي  داعش  صفحة 
املقبلة  الربملانية  الدورة  خالل 
بالرتكيز  للمحافظة  كممثلني 
الرضورية  الخطط  دراسة  عىل 
للنهوض بواقع العاصمة والتعاون 
تلك  لتنفيذ  املختصة  الجهات  مع 
اكثر  بشكل  وسنعمل  الخطط، 
يقف  من  كل  ملحاسبة  جدية 
والرفاهية  االمان  توفري  بوجهة 

واالزدهار لبغداد«.

بغداد مدينة منكوبة ترزح تحت ضغط سوء الخدمات البلدية و االهمال المتعمد
يبدو أن الخدمات البلدية في مدينة بغداد ال تقل س���وءا ع���ن وضع الطاقة الكهربائية في البالد، فكالهما 
يجع���ل المواطن يعيش وضعًا مأس���اويًا، فانقطاع الماء الصالح للش���رب مع أزمة التي���ار الكهربائي المزمنة 
اصبحت من »البديهيات« بمجرد دخول اشهر الصيف الحارة، ليتبعها اتهامات متبادلة عن سبب هذه الشحة.

االبتزاز و الحجر ال� ) ال صحي( لخلية االزمة .. رواية شاهد عيان
أوال« :

تعريف :
هو فندق يقع يف املنطقة الواقعة بني 
النؤاس قريبا«  وابو  السعدون  شارع 
حاليا«  يستخدم   ، النرص  ساحة  من 
الذين  للعراقيني  الالصحي  للحجر 
يتم إجالءهم عن طريق النقل الجوي 
الجوية  الخطوط  رشكة  بطائرات 

العراقية ...

ثانيا« :
اإلجراءات :

1. يتم استيفاء 300 دوالر مع تذكرة 
الطريان قبل السفر إىل العراق عن كل 
فرد ومن ضمنهم الطفل بعمر سنتني 
كون  عن  النظر  بقطع  فوق  فما 
 ، الغرفة  نفس  يف  ستحجر  العائلة 
فعىل رب العائلة ان يدفع عن كل فرد 

من أفراد عائلته مبلغ 300 دوالر ..

*)) أحدى العوائل دفعت 1500 دوالر 
ست  سوى  فيها  تبقى   لم  لغرفة 

ساعات تقريبا« ((*
2. بمجرد هبوط الطائرة عىل املدرج 
يصعد  طبية  مفرزة  تأتيك  وتوقفها 
يحملون  منهم  أثنني  اشخاص  اربع 
بفحص  يقومون  حرارية  كامريات 
يبلغ  الذي  املسافرين  حرارة  درجة 
واثنني يحملون  عددهم 195 مسافر 

 ، املسافرين  اسماء  لتسجيل  سجالت 
نصف  بحدود  العملية  هذه  تستغرق 

ساعة.
يقوم  الطائرة  من  النزول  عند   .3
ضباط الجوازات بأخذ جوازات السفر 
الوفود  نقل  سيارات  يف  تحرش  ثم 
راكب  الربعني  تسع  التي  واملسافرين 
كانت  التي  اليدوية  حقائبهم  مع 

معهم يف داخل الطائرة.
4. تبقى يف هذه السيارة بحدود نصف 
املسافرين  بحقائب  لتحميلها  ساعة 
وفحص الجوازات التي *يتم إرسالها 
دائرة  العامة  الجوازات  إىل  الحقا« 
اي  إعطاءك  دون  واإلقامة  الهجرة 
سفرك  جواز  إن  يثبت  مستمسك 
اجل  من  تراجع  أن  وعليك  لديهم 

استالم الجواز بعد 15 يوم..!؟*
5. بعد رحلة سفرك الطويلة واملتعبة 
برية  رحلة  تبدأ  والخطرة  واملقلقة 
نقل  سيارات  من  رتل  يقوم  حيث 
عسكرية  سيارات  برفقة  املسافرين 
لنقلك إىل *فندق وباء اليمامة* حيث 
ترتفع نسبة تعرضك لإلصابة إىل أكثر 

من %75 .

املسافرين  من  العرشات  رفض   .6
انفسهم  عىل  خوفا«  للفندق  الدخول 
الترسيب  عملية  وبدأت  اإلصابة  من 
من  قريب  او  له  صديق  يأتي  فهذا 
واآلخر  مبلغ  يدفع  واآلخر   ، الرشطة 
فاخذ  االمور  هدات  حتى  انتظر 
شارع  باتجاه  ماشيا«  حقيبته 

السعدون او ابو النؤاس ..
الواقع  لالمر  رضخوا  الذين   .7
وصعدوا إىل غرفهم تحدثوا عن وضع 
بائس للغرف ، وعن قيام الفندق بغلق 

االبواب بالزناجيل ...!؟
مع  سفر  يف  عيان  شاهد  وأنا  *أقول 
إجراءات استغرقت 25 ساعة ملواطن 
موبوء  غري  بلد  من  قادم  عراقي 
وظروف  تعسفية  إلجراءات  يتعرض 
بالوباء  لإلصابة  عرضة  تجعله  سفر 
واستغالله  ماديا«  استنزافه  مع 
تقوده  الذي  الفساد*  بطون  إلشباع 
الطبيب  يؤكد  التي  األزمة  خلية 
صحة  ومدير  الفندق  يف  املوجود 
عدم  الصحة  وزارة  ووكييل  الرصافة 

جاهزيته وأهليته لهذه املهمة ...
بالسيطرة  بدأ  الذي  اليوم  العالم  *إن 

إجراءات  واتخاذ  الوباء  انتشار  عىل 
فحص من خالل شهادة الفحص قبل 
يف  رسيع  وفحص  أيام  بثالث  السفر 
حجر  عملية  إىل  الحاجة  دون  املطار 
كما  اسبوعني  مدة  خادعة  افرتاضية 
يحصل يف العراق الذي ينتكس يوميا« 
بانتشار الوباء مع انحساره يف العالم 
وفساد  سياسية  ألسباب  فقط  كله 

مايل.. !؟*
العالم وبهذه الظروف  يف اي فندق يف 
وبهكذا فندق تكلف الغرفة لعائلة من 

خمس افراد مبلغ 1500دوالر ...!؟
املهزلة  لهذه  حد  وضع  من  *البد 
املواطن  فيها  يهدر  والتي  املميتة 

كرامته وامواله وصحته..*
يقوم  أن  للمواطن  يمكن  حيث 
باستحصال شهادة فحص تثبت عدم 
وتسلم  منه  القادم  البلد  من  اصابته 
املسافرين  تستقبل  التي  اللجنة  اىل 
فحص  إجراء  لها  ويضاف  املطار  يف 
معلومات  مع  مسحة  وأخذ  روتيني 
لالتصال  هاتفه  ورقم  الشخص  عن 

به يف حال كانت املسحة موجبة...
                               *     شاهد عيان

السيد معايل وزير الداخلية
املـوضوع/ طـلب استثناء

منتسبي وزارة الداخلية يطالبون معايل وزير الداخلية 
استثنائهم من حجز اصدار البطاقة الوطنية ومديرية 
املرور العامة اسوة باالستثناء املمنوح للكوادر الطبية 
يف  التضحيات  من  الكثري  وقدمو  صد  خط  كالهما  فـ 

سبيل الوطن.
مع فـائق الــــتقدير..

السيد وزير الداخلية املحرتم
السيد مدير عام املوارد البرشية املحرتم

دورة  أكملوا  الذين  من  الوزارة  منتسبي  أبناؤك  نحن 
مركز  يف   ) والثوامن  والسوابع  الخوامس   ( املفوضني 
تدريب رشطة محافظة الواسط من 2020/1/12 اىل 
األن  لحد  إدارية  أوامر  لنا  تصدر  (ولم   2020\7\12
راجني عطفكم االبوي باإليعاز إىل أدارة املوارد البرشية 

بإصدار األمر بالرتقية وفقكم الله لكل خري

السيد دولة رئيس الوزراء
السيد معايل وزير الداخلية

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

خلية االزمة وقرارات وزارة الصحة...
عندما  واجب  والرد  الرسيعة  االستجابة  ننتظر 
يخاطبكم او يناشدكم ابنائكم املخلصني للعراق 

ولكم..

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
صحة  معامالت  فقدان  عن  املوضوع/شكوى 

صدور يف السفارة العراقية يف دمشق
تحية طيبة وبعد،

الحكيم،مقيم  محسن  جواد  محمد  أحمد  أنا 
)اللذين  الثالث  أوالدي  تقدم  أن  سبق  دمشق  يف 
إىل  وعادوا  دمشق  جامعة  معاهد  من  تخرجوا 
العراق( بطلب معادلة شهاداتهم إىل هيئة التعليم 
وحصلنا   ، 2012م  أواخرسنة  يف  بغداد  يف  التقني 
التي  الصدور  صحة  معامالت  وتاريخ  رقم  عىل 
الثقافية  امللحقية  إىل  التقني  التعليم  بعثتها هيئة 
املعاملة:  أحمد،رقم  سها   )1(: وهي  دمشق  يف 
 )2(.  2012  /12/16 10229،بتاريخ:  س/24/ 

سامر أحمد،رقم
املعاملة:س/10231/24،بتاريخ:2012/12/16. 

املعاملة:س/ أحمد،رقم  1023/24)3( حسني 
3،بتاريخ:2012/12/16.

التعليم  هيئة  راجعنا  سنة  من  أكثر  انتظار  وبعد 
لم يأت جواب  أنه  التقني يف بغداد ،حيث أخربونا 
عن  استفرسنا  لذلك   ، دمشق  يف  امللحقية  من 
 ، دمشق  يف  العراقية  السفارة  من  املعامالت 
بهذه  معامالت  أي  لديهم  توجد  ال  أنه  فأخربونا 
امللحقية  يف  هي  املعامالت  جميع  وأن  األسماء، 
الثقافية ،وأن هذه امللحقية تم اغالقها يف دمشق 
، وال علم للسفارة بمصري هذه املعامالت.فهل من 
ثم تضيع هذه  أكثر من سنة  ننتظر  أن  اإلنصاف 
ً أن أوالدي ال  املعامالت وال نعرف مصريها ، علما 
عن  عاطلون  وهم   ، وظيفة  ألي  التقدم  يمكنهم 
العمل اآلن.لذلك نناشدكم بالتدخل ومساعدتنا يف 

حل هذا املوضوع.
                            أحمد محمد جواد الحكيم

مهندسو كربالء يتظاهرون
 للمطالبة بتعيينهم في مصفى المحافظة

دعوة المين بغداد ال���ى التواجد ميدانيا 
مع المواطن ليشاهد ما يعانيه

الحبوبي  منهل  بغداد  امني  النيابية،  الخدمات  لجنة  دعت 
من  يعانيه  ما  ليشاهد  املواطن  مع  ميدانيا  التواجد  اىل 
نقص الخدمات والبنى التحتية.وقالت عضو اللجنة ايمان 
الشتاء عىل االبواب  ان  العبيدي يف بيان تلقينا نسخة منه، 
والظرف االقتصادي الذي يمر به البلد بسبب هبوط اسعار 
النفط وجائحة كورونا تلزم الجميع من الناحية االنسانية 
البلد من هذه االزمة، مثمنة  ان يتكاتفوا من اجل ان يعرب 
قرار امني بغداد بأيقافه حملة ازالة التجاوزات يف العاصمة 
ارزاق  مراعاة  فيه  جاء  االمني  بيان  ان  بغداد.واضافت، 
املواطنني وحقوقهم وهذا ما نؤكد عليه دائما، مشرية اىل اننا 
اليوم كعراقيني يف عنق الزجاجة ونحتاج اىل روح املواطنة 

املغروسة يف كل مواطن عراقي من اجل عبور هذه املرحلة.
وطالبت العبيدي، امني بغداد بأن يتواجد ميدانيا مع املواطن 
التحتية،  والبنى  الخدمات  نقص  من  يعانيه  ما  ليشاهد 
واالعمار  الخدمات  لجنة  يف  ستدعمه  انها  عىل  مشددة 

النيابية وبما يخدم اهايل بغداد.

مناشدة من دورة 
الضباط العالية 52
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انتقد الناش�ط البيئي يف قضاء الجبايش رعد االس�دي ظاهرة رمي  10
املخلفات الناتج�ة عن محال القصابة عىل الطرق ومنها يف االماكن 
القريب�ة م�ن االهوار.وب��نّ االس�دي انه ت�م رصد رم�ي مخلفات 
الحيوان�ات من الجلود وغريها من قبل القصاب� عىل حافة الطريق 
ار.واضاف، ان هذا االمر سيسبب  املؤدي اىل االهوار ومنها هور الحمنّ
مش�اكل بيئي�ة مس�تقبلية خصوص�ا وان هناك بع�ض القوارض 
والحيوان�ات تتغذى عىل تل املخلفات وقد تس�بب مس�تقبال طفرة 
جيني�ة ل�دى الحيوانات.ولفت اىل انه رغم ق�رب الطمر الصحي من 

املوقع اال ان رمي املخلفات يكون بجانب الطريق.

مخلفات محال الجزارة تشّوه الطريق
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طلب استثناء

الفضائية   / ناسا  وكالة   موقع  ذكر   
من  سنوات  بعد   »: انه  االمريكية 
الواقعة  الحبانية  بحرية  يف  الجفاف 
شهد  بغداد،  غرب  االنبار  بمحافظة 
ارتفاعاً  البحرية  يف  املياه  منسوب 
مفاجئاً بحسب صور التقطتها االقمار 

الصناعية«.
يف  تظهر   ، صورتني  املوقع  ونرش 
عام  يف  الحبانية  بحرية  االوىل  الصورة 
منخفض،  مياه  بمستوى   ،2018
اىل  اللون االحمر  ان يشري  حيث يرجح 
وجود الطحالب والبكترييا الناجمة عن 
تظهر  بينما  املياه،  منسوب  انخفاض 
بعد  التقطت  التي  االخرى،  الصور 
ارتفاعاً  الجاري،  العام  يف  اي  عامني، 

واضحاً وقياسيا للمنسوب.
واضاف :« ان سبب الزيادة ال يزال غري 
واضح حتى اآلن، خاصة وان البيانات 
املأخوذة من الجهات املسؤولة ال تشري 
امطار  او  فيضانات  اي  حدوث  اىل 

غزيرة يف محيط البحرية مؤخراً ».

عجيب !!!

تظاهر عدد من مهندسني محافظة 
املحلية،  الحكومة  مبنى  أمام  كربالء 
فرص  بتوفري  النفط  وزارة  ملطالبة 
عمل لهم يف املصفى النفطي، بحسب 

مصادر صحفية يف املحافظة.
من  مجموعة  إن  املصادر،  وقالت 
اختصاصاتهم  بمختلف  املهندسني 
تظاهروا أمام مبنى الحكومة املحلية 
النفط  وزارة  عىل  للضغط  كربالء  يف 
باستيعابهم وايجاد فرص عمل لهم 

يف مصفى كربالء النفطي.
املتظاهرين  أن  املصادر،  وأضافت 

مع  لقاءات  عدة  إجراء  أكدوا 
أنهم  إال  النفط  وزارة  يف  املسؤولني 
الوزارة  سعي  يؤكد  شيئا  يلمسوا  لم 
أن  مؤكدين  العمل،  فرص  لتوفري 
إنهاء  حتى  ستستمر  تظاهراتهم 
العمالة  نسبة  وتقليل  معاناتهم 
وإبدالها  املصفى  يف  األجنبية 

بالخريجني من أبناء البلد.
من  العرشات  خرج  أخرى  جهة  من 
بتظاهرة  العليا  الشهادات  حملة 
ونيل  بالتعيني  للمطالبة  كربالء  يف 

استحقاقهم يف خدمة البالد.

وبحسب مصادر صحفية نقلت عن 
التظاهرة  يف  مشاركني  مجموعة 
العليا  قولهم، إن “حملة الشهادات 
وبعدد  املحافظات  مختلف  من 
تجمعوا  شخص   1000 الـ  تجاوز 
من  بتظاهرة  وانطلقوا  كربالء  يف 
طويريج”.وأضافت  باب  منطقة 
الشهادات رفعوا الفتات  أن “حملة 
خاللها  من  طالبوا  وشعارات 
ومؤسسات  وزارات  يف  بتعيينهم 
وتقديم  استحقاقهم  لنيل  الدولة 

الخدمة للبالد”.

مناشدة

شكوى

السفارة العراقية في دمشق
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التوقف  قررت رشكة جوج�ل 
عن عرض أي إعالنات متعلقة 
انته�اء  بع�د  باالنتخاب�ات 
الرئاس�ية  االنتخابات  اق�راع 
األمريكي�ة يف 3 نوفمرب، وذلك 
وفًقا ملوق�ع Axios األمريكى، 
ويف رس�الة بري�د إلكرون�ي، 
يح�ذر عمالق البح�ث املعلنني 
من أنهم ل�ن يكون�وا قادرين 
عىل تش�غيل إعالن�ات »إحالة 
أو  االنتخاب�ات  أو  املرش�حني 
نتائجها، نظرًا ألنه س�يتم عد 
عدد غري مسبوق من األصوات 
ه�ذا  االنتخاب�ات  ي�وم  بع�د 

العام«.
 engadget موق�ع  وبحس�ب 
األمريك�ي فف�ي نف�س الربيد 
جوج�ل  تق�ول  اإللكرون�ي، 
اإلعالن�ات  س�تحظر  إنه�ا 
األش�خاص  تس�تهدف  الت�ي 
باستخدام مصطلحات متعلقة 
باالنتخابات، بما يف ذلك أسماء 
وأف�اد  محددي�ن،  مرش�حني 
موق�ع Axios ب�أن السياس�ة 
تنطب�ق ع�ىل جمي�ع املنصات 
الرشك�ة  فيه�ا  تدي�ر  الت�ي 
اإلعالنات، بما يف ذلك يوتيوب.
اإللكرون�ي  الربي�د  كان  وإذا 
دقيًقا، فسيتبع إعالًنا مشابًها 
م�ن فيس بوك، وق�د أوضحت 
الرشك�ة مؤخ�رًا موقفها من 
إعالنات يوم االنتخابات، قائلة 
إنه�ا لن تقب�ل إعالنات جديدة 
يف األس�بوع الذي يسبق الثالث 
م�ن نوفم�رب، كم�ا رصح�ت 
بأنها تخط�ط لرفض إعالنات 
الحمالت السياسية التي تعلن 
الن�ر قب�ل ظه�ور النتائ�ج 

الرسمية.

عىل جانب آخر أكد أحد ممثيل 
فيس بوك أن موق�ع التواصل 
االجتماعي لن يس�مح بعرض 
اإلعالن�ات التي تدع�ي النر 
لحملتي ترام�ب أو بايدن ليلة 
االنتخابات، ففي 3 س�بتمرب، 
زوكرب�ريج  م�ارك  وض�ع 
سياس�ة جدي�دة لفي�س بوك 
اإلعالن�ات  ع�رض  تحظ�ر 
السياسية عىل موقع التواصل 
االجتماع�ي ط�وال األس�بوع 
الذي يسبق الثالث من نوفمرب، 
يوم االنتخابات، وذلك بحسب 

موقع engadget األمريكي.
وم�ع ذلك فإن هذه السياس�ة 
 Fast وفًقا مل�ا نرشته رشك�ة
Company األخ�رية، لن تمنع 
الحمالت الرئاس�ية من إنشاء 
بدًءا  حم�الت إعالنية جدي�دة 
من 4 نوفمرب، وهذا من شأنه 
أن يمّكن الحملتني الرئاسيتني 
أو كليهم�ا م�ن ادع�اء النر 
بإعالن�ات  الس�وق  وإش�باع 
مضللة، وقد أوضح فيس بوك 
من�ذ ذل�ك الحني يف بي�ان عام 
أن مث�ل ه�ذه اإلج�راءات يتم 

إجراؤها أيًضا.

جوجل تخطط لحظر 
تحذير لمدينة أمريكية من ميكروب آكل للدماغ في المياهاإلعالنات السياسية 

سنغافورة أول دولة تستخدم بصمة الوجه في بطاقة الهوية

مدين�ة  يف  الس�لطات  طالب�ت 
لي�ك جاكس�ون بوالية تكس�اس 
األمريكية السكان بعدم استخدام 
مي�اه الصناب�ري الحتم�ال تلوثها 

بميكروب قاتل آكل للدماغ.
وح�ّذرت الهيئ�ة املحلي�ة للمي�اه 
التل�وث املحتم�ل إلمداداتها  م�ن 
للمدين�ة - التي يقطنها حوايل 27 
ألف ش�خص - بأميب�ا النيجلرية 

الدجاجية.
وتصيب ه�ذه األميبا األش�خاص 
عادة عندما تدخل املياه امللوثة إىل 
أجسامهم عن طريق األنف. وعادًة 
ما تكون هذه العدوى قاتلة.وتعّد 
ح�االت الع�دوى بهذا الن�وع من 
األمبيا ن�ادرة يف الواليات املتحدة، 
إصاب�ة   34 تس�جيل  ت�ّم  حي�ث 
فق�ط بني عام�ي 2009 و2018.

وُطلب من 8 مناط�ق يف مقاطعة 
تكس�اس مس�اء الجمع�ة ع�دم 
اس�تخدام إمدادات املياه الخاصة 
به�م ألي س�بب كان، باس�تثناء 
غس�ل املراحي�ض. لك�ّن التحذير 
ُرفع يوم الس�بت ع�ن كل املناطق 

ما عدا مدينة ليك جاكسون.
وقال�ت لجن�ة تكس�اس للجودة 
لي�ك  إّن س�كان مدين�ة  البيئي�ة 

جاكس�ون يج�ب أن يس�تمروا يف 
تجن�ب اس�تخدام مي�اه الصنابري 
»حت�ى يت�ّم تطه�ري نظ�ام املياه 

تش�ري  وحت�ى  ال�كايف  بالش�كل 
العّينات إىل أّن املياه أصبحت آمنة 

لالستخدام«.
وأضافت اللجنة أنه لم يعرف بعد 

كم من الوقت سيستغرق ذلك.
الدجاجية  النيجلرية  أميبا  وتوجد 
يف جمي�ع أنح�اء العال�م. وتقول 
ع�ىل  الس�يطرة  »مراك�ز  هيئ�ة 
منه�ا«  والوقاي�ة  األم�راض 
األمريكي�ة إّن غالبي�ة اإلصاب�ات 
الت�ي ت�ّم تس�جيلها يف الوالي�ات 
املتحدة خ�الل الس�نوات املاضية 
كانت بسبب تلّوث املياه العذبة يف 

واليات جنوبية.
وتش�ري الهيئ�ة إىل أّن�ه ال يمك�ن 
اإلصابة بالعدوى عن طريق ابتالع 
املي�اه امللوث�ة، كم�ا أّن العدوى ال 
يمكن أن تنتقل من شخص آلخر.

بالنيجلري�ة  املصاب�ون  ويعان�ي 
الدجاجي�ة م�ن أع�راض تش�مل 
والق�يء،  والغثي�ان  الحم�ى 
الرقب�ة  تصل�ب  إىل  باإلضاف�ة 
والص�داع. ويم�وت معظمه�م يف 

غضون أسبوع.

تعت�زم س�نغافورة أن تك�ون أوىل ال�دول 
التي تعتمد اس�تخدام تقني�ة التحقق من 
الش�خصية عرب بصم�ة الوج�ه، وذلك يف 
إط�ار مرشوعه�ا الخاص بنظ�ام الهوية 

الرقمية الوطنية.
وس�يهيئ فح�ُص االس�تدالل البيولوجي 
للس�نغافوريني وص�وال آِمًن�ا للخدم�ات 
الخ�اص والع�ام. وتق�ول  القطاع�ني  يف 
الحكوم�ة يف س�نغافورة إن ه�ذا النظام 
الرقم�ي يف  أساس�ا لالقتص�اد  س�يكون 

البالد. وقد تم تجريبه يف أحد البنوك، واآلن 
يجري تعميمه يف أنحاء البالد.

ف عىل هوية  وال يقت�ر األمر عىل التع�رُّ
األش�خاص، وإنما يتجاوز ذل�ك إىل تأكيد 
حضورهم ِفعليا. وتتوىل إمداد سنغافورة 
بهذه التقني�ة رشكة آي بروف الربيطانية 
الت�ي أسس�ها ويرأس�ها أن�درو َب�د الذي 
يق�ول: »يتع�ني الوثوق من أن الش�خص 
ح�ارض بالفع�ل، وأنك ال تنظ�ر إىل صورة 
فوتوغرافية، أو مقطع فيديو مس�جل، أو 

مقطع مزيف«.
ومن املقرر تفعيل التقنية يف نظام الهوية 
الرقمية الوطنية يف سنغافورة، واملعروف 
باس�م »ِس�نغ ب�اس«. وس�تهيئ التقنية 

فرصة الوصول إىل الخدمات الحكومية.
يق�ول أندرو: »ه�ذه هي امل�رة األوىل التي 
ُتستخَدم فيها تقنية سحابية للتحقق من 
الشخصية عرب بصمة الوجه لتأمني هوية 
األش�خاص يف ظل نظام الهوي�ة الرقمية 

الوطنية«.

كشفت دراس�ة جديدة أن رواد الفضاء 
العائدين إىل القمر سيتعرضون لإلشعاع 
بمعدل مرتني ونصف أعىل من تعرضهم 
 ،)ISS( عىل متن محطة الفضاء الدولية
حي�ث اس�تخدم العلم�اء بيان�ات م�ن 
مركب�ة الهب�وط Chang’E 4 الصيني�ة 
لعام 2019 لتحديد كمية اإلش�عاع التي 
قد يتعرض لها البرش عىل سطح القمر.
وفق�ا مل�ا ذكرت�ه صحيفة »دي�ىل ميل« 
جرع�ة  متوس�ط  يبل�غ  الربيطاني�ة، 
اليومية 1،369 ميكروسيفرت  اإلشعاع 
ىف الي�وم، أى ح�وايل 2.6 م�رة أعىل من 
الجرع�ة اليومية لطاقم محطة الفضاء 
الدولي�ة، كم�ا أن�ه 200 م�رة أعىل من 

الجرعة عىل سطح األرض.
تخط�ط ناس�ا لبن�اء قواع�د قمرية لن 
تخرقه�ا األش�عة القاتلة عندم�ا تعيد 
البرش إىل القمر ىف عام 2024، بما ىف ذلك 
املرأة األوىل، كجزء من برنامج أرتميس.

كم�ا أن�ه وفًق�ا لدراس�ة أجري�ت عام 
2016، ف�إن رواد الفض�اء املتجهني إىل 
القم�ر أكث�ر عرض�ة للوف�اة بأمراض 
القل�ب واألوعية الدموي�ة بخمس مرات 
مقارن�ة بأولئ�ك الذي�ن كان�وا يدورون 

حول األرض للتو.
ق�ال روب�رت ويم�ر ش�وينجروبر م�ن 
جامع�ة كيل ىف أملانيا، باحص الدراس�ة 
 :Science Advances ىف  املنش�ورة 
»نظ�رًا ألن رواد الفض�اء س�يتعرضون 
ملس�تويات اإلش�عاع غري طبيعية، فإن 
هذا يعد تعرًضا كبريًا ونحن البرش لسنا 

مخلوقني لتحمل إشعاع الفضاء«.
ويمك�ن لرواد الفضاء حماية أنفس�هم 
ق�در اإلم�كان خ�الل ف�رات اإلقام�ة 
الطويلة عىل القمر، عىل سبيل املثال من 
خالل تغطية موطنهم بطبقة س�ميكة 
من الربة القمرية، فإنه نظرًا ألن القمر 
ال يحتوى عىل مجال مغناطيىس وقائى 
وال غ�الف جوى، ف�إن مجال اإلش�عاع 
عىل سطح القمر يش�به ذلك املوجود ىف 

الفضاء بني الكواكب.
يتع�رض الب�رش إلش�عاع مرتف�ع أثناء 
اإلقامة عىل القمر، بس�بب هذا النقص 
ىف الحماية من الغالف الجوى، وسيتعني 
ع�ىل رواد الفض�اء ىف القم�ر التعام�ل 
م�ع مص�ادر إش�عاع متع�ددة، بم�ا ىف 
ذل�ك األش�عة الكونية املجري�ة وأحداث 
الجسيمات الشمس�ية املتفرقة، عندما 
م�ن  املنبعث�ة  الجس�يمات  تتس�ارع 

الشمس.

رواد الفضاء يتعرضون 
إلشعاع مضاعف عند 

السفر إلى القمر 

كش�فت دراس�ة جدي�دة، أن الثقب األس�ود M87، الذى 
اش�تهر بتصويره م�ن جانب علماء الفل�ك العام املاىض 
يب�دو متذبذًبا، حيث إنه أثناء دوران�ه، يؤدى االضطراب 
ىف تدف�ق املادة املمتصة ىف الفراغ املركزى املظلم إىل تغيري 
النقط�ة األكث�ر س�طوًعا ىف الحلقة الربتقالي�ة املحيطة 
به�ا بم�رور الوقت، مم�ا يعط�ى الوهم بأنه�ا متذبذبة 

وتتأرجح.

ووفقا مل�ا ذكرته صحيفة »دييل مي�ل« الربيطانية، يقع 
M87 ىف مج�رة Messier 87 ع�ىل بع�د 54 مليون س�نة 
ضوئي�ة م�ن األرض، ىف كوكب�ة الع�ذراء.وكان هذا هو 
الثقب نفس�ه الذى تم التقاط أول صورة له عىل اإلطالق 
من بني الثقوب السوداء، حيث ُنرشت ىف عام 2019، وتم 
تصويره�ا عىل أنها حلقة نارية م�ن الغاز حول منطقة 
مركزي�ة مظلمة.كما تم الحصول عىل الصورة من خالل 

ش�بكة من ثمانية تلسكوبات عىل ارتفاعات عالية حول 
 Event Horizon العال�م، كج�زء م�ن م�رشوع يس�مى
Telescope )EHT(.حل�ل باحث�و EHT البيان�ات غ�ري 
املنش�ورة س�ابًقا من مالحظات M87 بني عامى 2009 
و2013، ويقول�ون أن الحلق�ة الربتقالي�ة الالمعة حول 
الفراغ األسود املركزى قد استدارت بشكل كبري عىل مدى 

السنوات العرش املاضية من املراقبة.

وبينما تكون الحلق�ة موجودة دائًما وقطر الحلقة ثابًتا 
بم�رور الوق�ت، ُينظر إىل الج�زء األكثر س�طوًعا لتغيري 
اتجاهه وتوزيع الس�طوع.وقال باحث الدراسة ماسيك 
ويلجوس من جامعة هارفارد: »ىف عام 2019، رأينا ظل 
ثقب أس�ود للمرة األوىل، لكننا لم نش�اهد س�وى الصور 
الت�ى تم رصدها خالل نافذة مدتها أس�بوع واحد، وهى 

أقر من أن نرى الكثري من التغيريات«. 

أول ثقب أسود تم تصويره يتذبذب أثناء دورانه

األح�د،  الص�ني  أطلق�ت 
بنجاح قمري�ن صناعيني 
وذلك  البيئي�ة،  للمراقب�ة 
من مرك�ز تايوان إلطالق 
الصناعي�ة  األقم�ار 
ش�انيش  مقاطع�ة  ىف 
ش�مايل الص�ني، وذك�رت 
الصيني�ة  األكاديمي�ة 
لتكنولوجي�ا الفضاء - يف 
بي�ان - أن صاروخ�ا من 
ط�راز »لون�ج م�ارش-4 
بى« ت�م إطالقه الس�اعة 
11:23 صباح�ا )بتوقيت 
بك�ني(، وحم�ل القمرين 
الصناعي�ني »2A-HJ« و 

»2B-HJ« إىل املدار املحدد 
لهما سلفا.

القمران  ويوف��������ر 
خدم�ات  الصناعي�ان 
البيئ�ة  بحماي�ة  تتعل�ق 
الطبيعي�ة،  وامل�����وارد 
والغاب�ات،  والزراع����ة 
الك�وارث  ومراقب�����ة 
واس�تغالل  الطبيعي���ة، 
األرايض، وتنظيم وحماية 
املائي�ة، واملراقبة  امل�وارد 
الديناميكي����ة ملناط�ق 
الغلة،  املحاصيل وتقيي�م 
وكذل�ك عملي�ات االنق�اذ 

الطارئة.

الصين تطلق قمرين صناعيين للرصد البيئي إلى الفضاء

أول طائرة فى العالم تعمل بالهيدروجين تحلق بنجاح !

فيس بوك يصلح ثغرة بتطبيق إنستجرام يمكن أن تؤدى الختراق الهاتف

الحجم  أكمل�ت طائ�رة كامل�ة 
تعم�ل  تجارًي�ا  ومتاح�ة 
بالهيدروجني رحلة ناجحة فوق 
س�ماء بيدفوردشري ألول مرة يف 
العال�م، والت�ي أطلقته�ا رشكة 
تس�مى  بريطاني�ة  أمريكي�ة 
ZeroAvia والتي تأمل أن يكون 
الط�ريان التج�اري خالًي�ا م�ن 
االنبعاث�ات بحلول ع�ام 2023، 
ووفقا مل�ا ذكرته صحيفة »ديىل 
تضمن�ت  الربيطاني�ة،  مي�ل« 
الرحلة الناجحة التي استغرقت 
20 دقيق�ة إق�الع وحلقة كاملة 
وهبوط، وستتبعها رحلة بطول 
250 مي�اًل من ج�زر أوركني يف 

وقت الحق من هذا العام.
 Piper M-Class وأقلعت طائرة
ذات الس�تة مقاع�د م�ن مطار 
كرانفيل�د، وه�و أيًض�ا موق�ع 
مرافق البحث والتطوير التابعة 
لرشك�ة ZeroAvia، وتولد خاليا 
الكهرب�اء  الهيدروج�ني  وق�ود 
لتش�غيل بطاري�ة ومح�رك عن 

الهيدروج�ني  خل�ط  طري�ق 
واألكسجني، الذي يوفره الهواء، 

عرب تفاعل كيميائي.
ولع�ل منت�ج النفاي�ات الوحيد 
الناتج عن هذه العملية هو املاء، 
ع�ىل عك�س الط�ريان التقليدي 

ال�ذي يس�اهم بش�كل رئي�ي 
انبعاث�ات غ�ازات االحتباس  يف 
األبح�اث  فوج�دت  الح�راري، 
الس�ابقة أن الط�ريان مس�ؤول 
عن ح�وايل 3.5% من مس�اهمة 

البرشية يف تغري املناخ 

ق�ال ف�ال مفتاخ�وف الرئي�س 
 :ZeroAvia لرشك�ة  التنفي�ذي 
»من الصعب أن نق�ول بكلمات 
م�ا يعنيه ه�ذا لفريقن�ا، ولكن 
أيًضا لكل املهتمني برحلة خالية 

من االنبعاثات«.
ويف ح�ني أن بع�ض الطائ�رات 
التجريبية قد حلقت باس�تخدام 
الهيدروج�ني  وق�ود  خالي�ا 
كمصدر للطاقة، فإن حجم هذه 
الطائ�رة املتاح�ة تجارًيا ُيظهر 
أن املس�افرين الذين يدفعون قد 
يكونوا عىل متن رحلة خالية من 

االنبعاثات حًقا قريًبا جًدا.
ولع�ل الجان�ب الفري�د يف رحلة 
 Piper أن  ه�و   ZeroAvia
M-class متاحة تجارًيا، يف حني 

أن غريها ليس متاح بعد.
الهيدروج�ني  طاق�ة  وت�ربز 
كواحدة من أكثر الطرق الواعدة 
لصناع�ة النق�ل حي�ث يح�اول 
العالم تقليل اعتماده عىل الوقود 

األحفوري.

كشف تقرير حديث أن رشكة فيس بوك أصلحت 
مؤخ�را ثغرة أمني�ة ىف منصة إنس�تجرام، وذلك 
ع�رب إص�دار تصحيح له�ا عرب نس�خ أندرويد و
iOS من التطبيق، حيث كش�ف تقرير صادر عن 
DarkReading، أن املتس�للني وجدوا ثغرة أمنية 
جدي�دة يف تنفيذ التعليم�ات الربمجية عن ُبعد يف 
انس�تجرام والتي يمكن اس�تغاللها للوصول إىل 

هاتف
ويمكنه�م القي�ام بذل�ك ببس�اطة ع�ن طري�ق 
إرس�ال صورة إىل وات�س آب أو الربيد اإللكروني 
أو الرس�ائل النصية أو أي خدمة مراسلة أخرى، 
وبمجرد حفظ الصورة ع�ىل هاتفك، فإنه يمنح 
املتس�للني نافذة للتحكم يف املي�زات والتطبيقات 
املختلف�ة لهاتف�ك بمج�رد تس�جيل الدخول إىل 
انستجرام، ولعل امليزات التي يمكن التحكم فيها 
ه�ي كامريا الجه�از، وخدمات تحدي�د املواقع / 

املوقع، واالتصال، والتخزين وما إىل ذلك.

ومن خ�الل الوص�ول إىل هذه يمكن للمتس�للني 
ق�راءة رس�ائل انس�تجرام الخاص�ة ب�ك ونرش 
الص�ور وحذفه�ا وحت�ى ح�ذف التطبي�ق، كما 
يزع�م التقري�ر نق�اًل ع�ن البح�ث م�ن نقط�ة 
التحقق، وبش�كل أس�ايس، يتم اخ�راق هاتفك 

وخصوصيتك.
ونقل التقرير عن رئيس قسم األبحاث السيربانية 
يف CheckPoint قول�ه إنه ب�دون التصحيح، فإن 
الطريق�ة الوحيدة التي ال يمكن أن تتاح لك فيها 
فرص اخراق حساب انستجرام الخاص بك هي 
إذا لم تمنح أي أذونات للتطبيق، وهو ما ال تفعله 
عادًة خاصة إذا كنت نش�ط عىل انستجرام، فيما 
تدور منصة الوسائط االجتماعية يف الغالب حول 
نرش محتوى مثل الصور ومقاطع الفيديو، وإذا 
كان بإمكانك الوثوق بفيس بوك، فنأمل أن يكون 
تطبي�ق انس�تجرام الخاص بك آمًنا لالس�تخدام 

ولن تظهر املشكلة مرة أخرى مع التصحيح.

ح�ذر باحثون من الواليات املتحدة أنه يمكن 
أن تواج�ه اإلش�ارات الص�ادرة م�ن األقمار 
التداخ�ل،  بالطق�س  الخاص�ة  الصناعي�ة 
م�ا ي�ؤدى إىل أخط�اء التنب�ؤ، وذلك بس�بب 
 5G املحم�ول الهات�ف  اس�تخدام ش�بكات 
ل�رددات مماثل�ة، حي�ث وضع�وا نموذًج�ا 
لتأثري ما يسمى ب�«تشوش 5G« عىل التنبؤ 

بأحداث الطقس املاضية.
ووفق�ا مل�ا ذكرت�ه صحيف�ة »دي�يل مي�ل« 
الربيطاني�ة، وجدوا أن التداخل من ش�بكات 
الهوات�ف املحمولة عالي�ة الرسعة يمكن أن 
يغري توقع�ات هطول األمط�ار بما يصل إىل 
0.9 ملم ودرجة الحرارة بمقدار 2.34 درجة 

فهرنهايت.
وقال مؤل�ف الورق�ة ناراي�ان ماندايام من 
جامعة روتجرز: »دراس�تنا األوىل من نوعها 
التى تح�دد تأثري الجي�ل الخامس عىل خطأ 
التنب�ؤ بالطقس، وتش�ري إىل أن هناك تأثريًا 

عىل دقة التنبؤات الجوية«.
وضع الربوفيسور ماندايام وزمالؤه نموذًجا 
لتأثري الش�بكة، وه�ي ظاهرة تتع�دى فيها 
االنبعاث�ات الصادرة عن جهاز اإلرس�ال عن 
طري�ق الخطأ عىل نطاقات ال�ردد املجاورة 

املستخدمة ألغراض أخرى.
الت�رسب  ه�ذا  تأث�ريات  مح�اكاة  وأج�روا 
ع�ىل التنبؤ بالطق�س، ووج�د الباحثون أن 
اإلش�ارات من نطاق ت�ردد 5G لديها القدرة 

ع�ىل الوص�ول إىل النطاقات املج�اورة التي 
تستخدمها أجهزة االستش�عار عىل األقمار 
الصناعية الخاصة بالطق�س لقياس كمية 

بخار املاء يف الغالف الجوي. 
ويستخدم خرباء األرصاد هذه البيانات لعمل 
تنبؤات بالطقس، وبالتايل فإن الترسب لديه 

القدرة عىل اإلخالل بتوقعاتهم.
 

ووجد الفريق أن الترسب من شبكات الجيل 

الخام�س برتي�ب 15-20 ديس�يبل واتس، 
وهو مقياس لقوة موجات الراديو، يمكن أن 
يغري توقعات هطول األمطار وكذلك درجات 

الحرارة.
وأكد الفريق البحثي، »نحن بحاجة إىل العمل 
عىل نماذج أكثر تفصيالً، باإلضافة إىل تقنية 
الهوائ�ي وإع�ادة التخصي�ص الديناميك�ي 
ملوارد الطيف وتحس�ني خوارزمي�ات التنبؤ 

بالطقس«.

دراسة تحذر من تداخل شبكة الـ5G مع األقمار الصناعية للطقس



بلدتهم  اسم  تغيري  أجل  من  املقبل،  الشهر  للتصويت،  استعدادهم  كنديون  أبدى 
يحمل  أنه  موضحني  اعتيادي،  غري  اسماً  تحمل  التي  كيبيك  مقاطعة  يف 

بلدة  والسياحية.وتَُعدُّ  التجارية  األهداف  دون  عائقاً  تقف  سلبية  دالالت 
إىل تطوير  »أسبستوس« أحد مصادر االنتعاش االقتصادي يف كندا، نظراً 

منجم األسبستوس هناك يف عام 1897، الذي أصبح عقوداً من الزمن 
مورداً ملادة األسبستوس التي يجري تعدينها وتصنيع منتجات منها، 

 »CNN« عن  نقالً  السابع«  »اليوم  صحيفة  نرشته  ملا  وفقاً  وذلك 
شديدة  بأنها  تُصنَّف  الطبيعة  يف  املوجودة  اليوم.واملادة  اإلخبارية 
السمية، إىل درجة إصدار قانون بحظرها يف كندا يف وقت سابق، 
وعند استنشاقها أو ابتالعها من املمكن أن تعلق أليافها بالجسم، 
مسببًة تلفاً وراثياً للخاليا، كما قد يدي التعرض لها إىل اإلصابة 
بنوع نادر من الرسطان.وبعد مراجعة مئات االقرتاحات، كشف 
املجلس البلدي يف 14 سبتمرب املايض عن االقرتاحات األربعة التي 
 ،»Jeffrey»و  ،»Apalone“ وهي:  النهائية،  املرحلة  إىل  وصلت 
للمواطنني  التصويت  و«Phénix«، و«Trois-Lacs«، فاتحاً مجال 

الكنديني الذين تزيد أعمارهم عىل 14 عاماً.

هرب متهم يدعى نيكوالس غاريسون من قاعة 
عليه  حكم  أن  بعد  أمريكا،  يف  املحاكم  إحدى 

بالسجن يف تهم تتعلق باملخدرات.
والتقطت كامريات املراقبة لحظة هروب املتهم 
والية  يف  هايالند،  مقاطعة  محكمة  قاعة  من 

الرشطة  رجال  باغت  حيث  األمريكية،  أوهايو 
الذين ركضوا خلفه.

موقع  عن  نقال  سبوتنيك  وكالة  وقالت 
العمر  من  البالغ  غاريسون،  إن   »local12«
حجز  من  هروبه  بعد  طليقا  يزال  ال  عاما،   34

الرشطة بعد ظهر الثالثاء املايض.
غاريسون  بسجن  قضت  املحكمة  أن  إىل  يشار 
إىل 2500 دوالر،  اودفع غرامات تصل  ملدة عام 
امليثامفيتامني  مادة  بحيازة  أدين  بعدما 

املشددة.

تعزيز  عىل  هوائية  فقاعات  تعمل 
عمل مطعم صغري يف نيويورك، حيث 
آمنة  كبسوالت  يف  نقياً  هواًء  توفر 
الذين يخشون  للزبائن  األرصفة  عىل 
الخيام  وأصبحت  »كورونا«.  فريوس 
إعدادها  يستغرق  التي  البالستيكية، 
دقيقة واحدة، نقطة جذب يف كافيه 
دو سويل عىل الجانب الغربي العلوي 
ازدياد  مع  سيما  ال  مانهاتن،  من 

برودة ورطوبة الطقس يف الخريف.
دي  بيل  نيويورك  بلدية  رئيس  وقال 
بجعل  ملتزمة  نيويورك  إن  بالسيو 
الطلق خياراً  الهواء  الطعام يف  تناول 
هذا  تبنت  التي  املطاعم  آلالف  دائماً 
فريوس  جائحة  تفيش  منذ  الفكر 

»كورونا« يف الربيع.

عليه  أطلق  الذي  الجهاز 
ساعد   ،Bump بامب  اسم 
طورته  التي  تارسوس  رشكة 
يف  العدوى  عىل  القضاء  عىل 
إىل  الحاجة  دون  من  مصنعها 
اإلنتاج،  ووقف  أبوابها  إغالق 
جميع  الرشكة  زودت  حيث 
يراقب  الذي  بالجهاز  عمالها 
بني  ما  الشخصية  الحركة 
يوجد  عندما  وينبههم  العمال 
من  أقل  مسافة  عىل  شخصان 
إجراءات  إطار  يف  املعتمدة  تلك 

الوقاية.
تصنع  التي  الرشكة،  ابتكرت 
املتقدمة  والروبوتات  اآلالت 
الرشكات،  من  للعديد 
املنرصم  مارس  يف  التكنولوجيا 
فيه  انترش  الذي  الوقت  يف 
يف  املستجد  كورونا  جائحة 
أجرب  مما  البالد،  أنحاء  جميع 
األخرى  العمل  وأماكن  املصانع 

عىل اإلغالق.
التنفيذي  الرئيس  ويوضح 

عمل  طريقة  باملر  برايان 
الجهاز  »يصدر  بقوله  الجهاز 
وبديهية  بسيطة  تحذيرات 
تساعد األشخاص عىل الحفاظ 
عىل تباعدهم االجتماعي، ولكن 
تحسني  من  أيًضا  تمكيننا  مع 
تدفق الحركة يف املصنع«، وفق 

ما نقلت عنه »يورونيوز«.
»فقاعة  بأنه  الجهاز  يوصف 
يقدم  إلكرتونية«  أمان 
مرتين  بطول  آمنة  منطقة 
خالل  من  مرتديها،  حول 
 Bluetooth البلوتوث،  تقنية 
وراديو  الطاقة  منخفضة 
عريض النطاق يمكن الحصول 
املوقع،  عن  دقيقة  بيانات  عىل 
مما يساعد مرتديها عىل معرفة 

مدى قرب األجهزة األخرى.
مرتين،  مسافة  تحرتم  فلما 
األزرق  باللون  األجهزة  تومض 
مع إصدار صوت واحد مسموع 
إىل  املسافة  تنخفض  وعندما 
لون  من  كل  يتغري  واحد،  مرت 

إىل  الجهاز  من  الصادر  الضوء 
الصوت  األحمر ويصبح  اللون 

الصادر مستمًرا.
العمل  أرباب  الجهاز  يمكن 
العمل  بتنظيم  واملكلفني 
استخدام  من  الرشكات  يف 
تخطيط  إلعادة  املعلومات 
وتقليل  العمل  أماكن 
وأصبحت  االزدحامات. 
كل  يكلف  التي  األجهزة 
جنيًها   79 حوايل  منها  واحد 
دوالًرا   102 )حوايل  إسرتلينيًا 
بثمن  تقدر  ال  أمريكيًا( 
عدة  منذ  للرشكة  بالنسبة 
إصابة  بعد  خاصة  أسابيع، 
أحد العمال يف ثارسوس بحالة 

خفيفة من كوفيد-19.
تمكن  دقائق،  غضون  يف 
التأكد من  العمليات من  مدير 
عىل  كانوا  الذين  األشخاص 
اتصال باملوظف بهدف تطبيق 

إجراءات العزل.

أقدم لص عىل رسقة أحد البنوك املرصية يف محافظة الدقهلية، مختبئاً يف أحد الحمامات 
عند انشغال املوظفني بأعمالهم.خرج اللص، البالغ من العمر 20 سنة، من الحمام 

بعد مرور 6 ساعات كاملة وانرصاف املوظفني، باحثاً عن األموال املوجودة يف 
البنك ظناً منه أنها تُحفظ يف األدراج ال الخزائن، وذلك حسبما نرشت صحيفة 

»الرشوق«.وساعدت كفاءة األمن وكامريات املراقبة التي تعمل داخل البنك 
إىل  القبض عليه وتسليمه  إلقاء  به، وتم  24 ساعة عىل كشفه واإليقاع 

تلقى  الدقهلية،  أمن  مدير  الباعث،  عبد  رأفت  اللواء  الرشطة.وكان 
إخطاراً بورود بالغ من حارس أمن البنك، يفيد بالعثور عىل شخص 

مجهول يختبئ أسفل مكتب أحد املوظفني الساعة 9 مساء بعد 
مغادرة جميع العاملني يف البنك مكاتبهم.وانتقل ضباط وحدة 

تبني  وبالفحص  البالغ،  مكان  إىل  السنبالوين  مركز  مباحث 
وجود اللص، وبتفتيشه لم يتم العثور عىل أي أموال بحوزته.
وبسؤاله يف التحقيقات، اعرتف بأنه خطَّط لرسقة البنك بعد 

مغادرة املوظفني والرحيل يف الصباح وقت زحام العمل.

يعالج مرضاه على لوح تزلج !

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

مواقيت ال�صالة

االثنين   28  أيلول  2020   العدد  2426  السنة العاشرة

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

صالة الصبح

صالة الظهر

صالة المغرب

صالة العشاء

4 :31

11 :53

6 :8

7 :37
رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  

) نور عىل نور (

قضت محكمة أنكوراغ العليا يف والية أالسكا األمريكية، بسجن طبيب أسنان يدعى »سيث لوكهارت« 12 عاما، ومنعه 
من العمل 8 سنوات، ووضعه تحت املراقبة 10 سنوات، بسبب ممارسته عمله بطريقة متهورة واالحتيال عىل النظام 

نيويورك  صحيفة  عن  الحرة  قناة  نقلت  ملا  وفقا  الصحي، 
تايمز.

يقوم بخلع رضس  للوكهارت وهو  فيديو  وأظهرت مقاطع 
بورد«،  »هافر  كهربائي  تزحلق  لوح  عىل  واقف  وهو  سيدة 
الفيديوهات  أرسل  ثم  تزلج،  لوح  عىل  وهو  آخر  فيديو  ويف 
لوكهارت تشمل  تهم  إنه  العام  املدعي  ألصدقائه.قال مكتب 
جنح االحتيال عىل التأمني الصحي وممارسة الطب بطريقة 

متهورة غري أخالقية.
بينما أكد ممثلو االدعاء أن لوكهارت، 35 عاًما، كاد أن يقتل 
العديد من املرىض بسبب تهوره، وإجراء التخدير آالف املرات 
دون تدريب، كما رسق أمواال من تأمني أالسكا.وأضاف مكتب 
استماع منفصلة يف  املقرر عقد جلسة  أنه من  العام  املدعى 
نهاية هذا الشهر لتحديد التعويض عن جرائمه، وعن األموال 
التي اختلسها، وطالب املدعني بتعويضات بلغت قيمتها 2.2 
مليون دوالر.وأشار االدعاء إىل أن لوكهارت كان يجرب املرىض 
عىل التخدير الكيل، لالحتيال عىل التأمني، واملطالبة بتكاليف 
ُمعد  بيان  من  يقرأ  لوكهارت، وهو  قال  إضافية.من جانبه، 
يف املحكمة: »بالنظر إىل الوراء، ال يمكنني أن أقول بالضبط 
متى بدأت يف الخروج عن املسار«، وتابع »عىل الرغم من أنني 
ال أشك يف أنني كنت قادًرا عىل تقديم الرعاية وتخفيف األلم 
إال  إليها،  الحاجة  الذين كانوا يف أمس  للعديد من األشخاص 
االنضباط  عىل  الحفاظ  بإمكاني  كان  أنه  أيًضا  أعلم  أنني 

والرتكيز بشكل أفضل أثناء خدمة املرىض«.

جهاز يمكن ارتداؤه للحفاظ على مسافات التباعد االجتماعي !

فقاعات لحماية رواد مطعم في نيويورك!

اكتشف علماء أملانيون أن طائر الغراب يتمتع بذاكرة تشبه 
قياس  عىل  العلمية  تجاربهم  يف  معتمدين  البرش،  لدى  ما 

إشارات الدماغ.
أندرياس  الدكتور  يرأسها  التي  البحثية،  املجموعة  ونجحت 
األعصاب  علم  بمعهد  الحيوان  فسيولوجيا  قسم  من  نيدر، 
بجامعة توبنغن، من إظهار قدرة الغربان عىل هذا النوع من 
الوعي الذي لم يُشاَهد إال يف البرش والرئيسيات األخرى التي 

لها هياكل دماغية مختلفة تماماً عن الطيور
دورية  يف  أمس  من  أول  نرُشت  التي  الدراسة،  وقّدمت 
امتالك  تؤكد  تجريبية  عصبية  بيانات  أول  »ساينس«، 
توبنغن  جامعة  علماء  قام  إذ  التذكر،  عىل  القدرة  الغربان 
بتدريب اثنني من الغربان عىل أن يشريوا إىل ما إذا كانوا قد 

رأوا منبهاً عىل الشاشة عن طريق تحريك رؤوسهم.
إما  املختلفة  التجارب  خالل  قدمت  التي  املنبهات  وكانت 

بشكل  تشري  الغربان  وكانت  باهتة،  أو  ساطعة  أرقاماً 
موثوق إىل وجود أو عدم وجود هذه املنبهات، واملفاجأة أن 
درجة السطوع لم تؤثر يف االستجابة، حيث حدثت استجابة 

للمحفزات الخافتة مثل الساطعة.
سجل  البرصية،  للمنبهات  الغربان  استجابت  وبينما 
الفردية  العصبية  الخاليا  نشاط  نفسه  الوقت  يف  الباحثون 
يف الدماغ، وعندما أبلغت الغربان عن رؤيتها شيئاً ما، كانت 

يف  نشطة  العصبية  عرض الخاليا  بني  الفرتة 
واالستجابة  ، املنبه  كية لسلو ا

يدركوا  لم  وإذا 
الخاليا  فإن  املنبه، 
تظل  العصبية 

صامتة.

 300 من  أكثر  يزرع  مزارع  عىل  القبض  الفيتنامية  السلطات  ألقت 
الخاصة  الربتقال  حديقة  بوسط  املخدر  القنب  نباتات  من  شجرية 
النباتات،  بهذه  دجاجه  بتغذية  يقوم  كان  إنه  املزارع  وقال  حيث  به، 
»السبت«. اليوم  فيتنامية  رسمية  إعالم  وسائل  ذكرت  حسبما  وذلك 

بعد حوايل  الواقعة عىل  امليكونج،  نهر  دلتا  الرشطة يف منطقة  وقالت 
دوك  بوي  املزارع  إن  منه،  هويش  مدينة  من  بالسيارة  ساعات  ثالث 
هوا البالغ من العمر 42 عاما قام بزراعة 304 نبتة من نباتات القنب 
صديق  من  البذور  اشرتى  أنه  املحلية  السلطات  املزارع  املخدر.وأخرب 
وبدأ يف زراعة النباتات، التي وصل ارتفاعها بالفعل إىل 5ر1 مرت ، قبل 
باملرض. اإلصابة  الهدف كان وقاية دواجنه من  أن  شهرين. وأضاف 

صغار  يواجه  أن  ويمكن  فيتنام.  يف  محظور  القنب  نبات  أن  يذكر 
، بينما يمكن أن  القنب غرامة ترتاوح بني 80 و 215 دوالراً  مزارعى 
بالسجن  أكرب  كميات  بزراعة  يضبطون  الذين  املزارعني  معاقبة  تتم 
ملدة ترتاوح بني ستة أشهر وسبع سنوات.وصادرت الرشطة شجريات 

القنب املضبوطة وتواصل تحقيقاتها مع املزارع .

الربيطانية  الفنانة  تحول  الجّو  من  أخاذة  طبيعية  ملناظر  تطريز  أعمال 
فنية  أعمال  إىل  املتواضعة  الحقول  ريتشاردز، من خاللها  روز  فيكتوريا 
خيالية. مستلهمة من سحر الطبيعة املحيطة بها تظهر ريتشاردز املقيمة 
الغربية باململكة املتحدة قواماً وأنماطاً مختلفة عرب  يف ديفون الجنوبية 
خيطان وألوان اجتمعت بفن وعناية لتصّور الغابات املمتدة. وقد اعتمدت 
ريتشاردز عىل رشاريب العقد الفرنسية ووظفت الغرزات النافرة وامللساء 
لتشكيل الخطوط املستقيمة 

املحبوكة للمزارع.
قائلة:  اإلطار  يف  وتعلق 
للبيئة  بحبي  فني  »يتأثر 
وهو  عليها  والحفاظ 
خالل  من  طورته  حب 
وحصويل  دراستي  إكمال 
يف  جامعية  شهادة  عىل 
أخرياً«.  اإلحيائية  العلوم 
املصابة  الفنانة  وأشارت 
عىل  تعرب  التي  بالتوحد 
افتخارها  عن  الدوام 
حديث  يف  به  تقوم  بما 
»كوللوسال«  موقع  إىل 
اآلونة  يف  أضافت  بأنها 
تطريزاتها  إىل  األخرية 
والصفراء  الخرضاء 
املساحات  من  والزرقاء 
التفاصيل  بعض  الطبيعية 
والطيور  كاألغنام  الدقيقة 
واألشخاص  والبوابات 
تكامالً  أكثر  صورة  لرتسم 
األلوان  متعددة  للحقول 

بعنارصها الغنية األخرى.

يزرع نباتات القنب لتغذية الدجاج ! مصابة بالتوّحد تطرز
 الطبيعة برؤية من الجو !

بلدة في كندا تقرر تغيير اسمها الرتباطه بمادة سامة !

رجل  »أسمن  لقب  صاحب  فرانكو،  بدرو  خوان  املكسيكي  تغلب 
العالم« يف موسوعة غينيس لألرقام القياسية سنة 2017، عىل  يف 
كوفيد-19 بعد شهر عىل إصابته بالفريوس علماً أنه يزن اليوم نحو 
200 كيلوغرام.وقال الرجل البالغ 36 عاما لوكالة فرانس برس من 
األمر  كان  »لقد  املكسيك  أغواسكاليينتس يف وسط  منزله يف والية 
معقدا ألن املرض ينترش برسعة وأنا من األشخاص الذين يواجهون 
الرأس وآالما  أعاني أوجاعا يف  البدانة(، كنت  مخاطر أكرب )بسبب 

جسدية وارتفاعا يف الحرارة وصعوبة يف التنفس«.
وكان وزن خوان بدرو فرانكو قد وصل إىل 595 كيلوغراما.

»أسمن رجل في العالم« 
سنة 2017 

يتغلب على كورونا !

ر كاإلنسان ! طائر يمكنه التذكُّ

بينما تعمل السلطات في المملكة المتحدة على السيطرة على موجة ثانية من 
اإلصابات بمرض كوفيد19-، طورت شركة روبوتات في شمال شرق إنجلترا 
جهاًزا يمكن ارتداؤه للحفاظ على مسافات التباعد االجتماعي وسالمة العمال.

 غرامة 2500 دوالر تجعل متهما يهرب من قاعة المحكمة !

ام بنك  يختبئ في حمَّ
6 ساعات محاواًل سرقته !


