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النفوذ األميركي يرسم »خارطة« العملية 
السياسية عبر » ُطعم« المناصب 

تهديدات »الرسائل«..هل تطال االنتخابات المقبلة؟

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
تهيم�ن اإلدارة األمريكي�ة من�ذ تش�كيل 
أول حكوم�ة بع�د التغي�ري إىل اليوم، عىل 
القرار الس�يايس يف الع�راق، وتظهر تلك 
التدخات بش�كل جيل خ�ال األزمات أو 
املتغريات التي تجري عىل الس�احة، عرب 
الترصيح�ات الت�ي تديل بها ش�خصيات 
رفيع�ة املس�توى يف واش�نطن، أو م�ن 
خ�ال تح�ركات س�فريها يف بغ�داد أو 
البيانات و«الرسائل« التي تصدر من قبل 
الس�فارة، والبعض اآلخ�ر منها »خفي« 
تم�رره عرب بع�ض االطراف السياس�ية 
الت�ي تتماه�ى معها من أج�ل الحصول 

عىل املكاسب أو املناصب.
وارتفع�ت ح�دة تل�ك التدخ�ات خ�ال 
االنتخاب�ات الت�ي ج�رت يف الع�راق عام 
)2018(، عندم�ا تدخ�ل ممث�ل ترام�ب 
يف  مب�ارش  بش�كل  ماكغ�ورك«  »ب�ريت 
ع�رب  السياس�ية،  التحالف�ات  تش�كيل 
»الرس�ائل« التي بعثها إىل رؤس�اء الكتل 
السياسية، التي ُعدَّت آنذاك بأنها انتهاك 

صارخ للعملية السياسية.
وتبعتها يف ذلك الرسالة التي بعثها السفري 
االمريكي إىل قادة الكتل السياس�ية، بعد 
األزم�ة الت�ي أعقب�ت اس�تقالة حكومة 
رئيس الوزراء الس�ابق عادل عبد املهدي، 
وطلبه من الكتل برضورة تمرير حكومة 
مصطف�ى الكاظم�ي، وأفص�ح عن تلك 
الرس�الة رئي�س ائت�اف دول�ة القانون 

نوري املالكي يف حينها.
ذلك املش�هد اس�تمر حتى ه�ذه اللحظة 
يف تعيني بع�ض االط�راف ذات »الهوى« 
االمريكي بمناصب حساس�ة يف حكومة 
الكاظم�ي، فضاً ع�ن توزي�ع املناصب 
للكت�ل السياس�ية القريب�ة م�ن رئيس 
ال�وزراء ، كما جرى أم�س االول تنصيب 

للكت�ل  التابع�ة  الش�خصيات  بع�ض 
السياسية القريبة من الكاظمي وحرص 
مناص�ب الهيئ�ات املس�تقلة به�ا، وهو 
أش�به بالُطع�م الذي تريد واش�نطن من 
خاله اس�تمالة تل�ك الكتل لكي ترس�م 
خارط�ة العملية السياس�ية كم�ا تريد، 

بحسب ما يراه مراقبون.
وأك�دت حركة عصائب أه�ل الحق، عىل 
لس�ان املتحدث الرسمي باس�م مكتبها 
الس�يايس محمود الربيعي أن »واشنطن 
تس�عى جاه�دة إىل اإلبقاء ع�ىل نفوذها 
الق�وى الس�نية  الس�يايس م�ن خ�ال 
والكردية وبعض الش�خصيات الشيعية 

التي تمت استمالتها مؤخرا« .

وأض�اف الربيع�ي أن »أمري�كا خ�رت 
املعركة سياس�يا بعد  تش�كيل الحكومة 
عام 2018 وجميعنا يتذكر الضغوط التي 
مارس�ها »بريت ماكغ�ورك« عىل القوى 
الس�نية والكردي�ة وبعض الش�خصيات 
الش�يعية لإلبق�اء ع�ىل نفوذه�ا داخ�ل 
العملية السياس�ية، وهي تس�عى اليوم 
الستعادة هيمنتها عرب تحركاتها الحالية 

وتخطيطها لانتخابات القادمة«.
ودفعت تلك التحركات إىل إصدار تحذيرات 
من بعض االوساط السياسية والشعبية، 
االمريكي�ة  الهيمن�ة  اس�تمرار  م�ن 
السياس�ية، ومس�اعيها  العملي�ة  ع�ىل 
االنتخاب�ات  »قفط�ان«  ل�)حياك�ة( 

املقبلة عىل »مقاس�اتها«، مشددين عىل 
رضورة التص�دي لتلك الهيمنة الس�يما 
مع االق�راب التدريجي م�ن االنتخابات 
»املبك�رة« املزم�ع انطاقه�ا يف حزيران 

املقبل.
وبخ�وص ذلك ي�رى املحلل السس�يايس 
»التدخ�ات  أن  الهاش�مي  محم�ود 
االمريكي�ة يف الش�أن العراق�ي ل�م تكن 
ولي�دة اللحظ�ة، وإنما تمت�د منذ عقود 
بع�د أن ُف�رض الحص�ار الجائ�ر ع�ىل 
العراق ودمرت الطائرات االمريكية البنى 
التحتي�ة العراقي�ة يف تس�عينيات القرن 

املايض.
ويؤك�د الهاش�مي يف حدي�ث خ�ص به 

»املراقب العراق�ي« أن »دورها التخريبي 
ظه�ر جلياً بعد دخول قواته�ا إىل العراق 
ع�ام )2003(، وح�ل الجي�ش وتنصيب 
حاكم عسكري ومن ثم مدني، و تشكيل 
نظام لي�ربايل يف إدارة الربملان، وإش�اعة 
الفس�اد االداري واملايل بمفاص�ل الدولة 
وتقريبها شخصيات بعيدة كل البعد عن 
طموح الش�عب، وتجزئ�ة الحكومة عىل 

أسس طائفية وقومية«.
وأوضح أن » السفراء األمريكان كان لهم 
دور كبري يف »تضييع« العملية السياسية 
وإشاعة الروح الطائفية منذ زملاي خليل 

زاد وصوالً ل�)تولر(«.
الرئي�س  »ممث�ل  أن  الهاش�مي  وب�ني 
ذل�ك،  يف  تبعه�م  »ماكغ�ورك«  ترام�ب 
عندما تدخل يف العملية السياس�ية ودعم 
بعض الش�خصيات القريبة من الواليات 
املتحدة، ورسم التحالفات السياسية بعد 

انتخابات عام 2018«.
وأش�ار إىل أن�ه » بع�د مجيء ع�ادل عبد 
تس�وية،  كمرش�ح  للحكوم�ة  امله�دي 
أش�علت الس�فارة االمريكية محافظات 
الوس�ط الجنوب كونها عارضت الوجود 
االمريك�ي، ووضع�ت البلد ب�ني خيارين 
إّما الفوىض أو القبول باملرش�ح من قبل 
الس�فارة، وفرض�ت الكاظمي عنوة عىل 

الكتل السياسية«.
»تم�ارس  أن  الهاش�مي  يس�تبعد  ول�م 
يف  مج�دداً  الضغ�ط  االمريكي�ة  االدارة 
االنتخاب�ات املقبلة، حيث ب�دأت من اآلن 
برتيب أوراقه�ا إلنتاج حكوم�ة جديدة 
لتطبي�ق  املبك�رة«  »االنتخاب�ات  ع�رب 
معادل�ة »انس�حاب الق�وات االمريكي�ة 
وصناعة حكومة أمريكية«، ألنها التنوي 
البقاء مدة أطول يف العراق وتبحث  عمن 

يحافظ عىل مصالحها يف املنطقة«.

المراقب العراقي/بغداد...
كش�فت لجنة االقتصاد واالس�تثمار الربملانية، امس الثاثاء، عن نسبة عجز موازنة 

العام الحايل 2020، لألشهر الثاثة املقبلة، مبيناً انها بلغت %45.
وق�ال عضو اللجن�ة النائب عيل الامي يف ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي« 
، إن »العج�ز يف املوازن�ة لاش�هر الثاثة املقبلة م�ن العام الجاري بل�غ 45%، وتعترب 
نس�بة عالية جدا«. وأضاف، ان »املوازنة خلت من اي تخصيصات مالية اس�تثمارية 
واقت�رصت عىل دفع الرواتب باالضافة اىل تخصيصات مالية للصحة وتمويل البطاقة 
التموينية«. ولفت اىل ان »املوازنة س�يجري تمويلها من االيرادات املتحققة للحكومة 

باالضافة اىل القروض املالية التي صوت عليها مجلس النواب«.

المراقب العراقي/بغداد...
أك�دت لجن�ة مراقب�ة تنفي�ذ الربنام�ج 
الس�راتيجي  والتخطي�ط  الحكوم�ي 
ال�وزراء  رئي�س  ان  الثاث�اء،  ام�س 
الدس�تور  خ�رق  الكاظم�ي  مصطف�ى 
باملناص�ب االخرية التي وزعت عن طريق 

املحاصصة.
وقالت عضو اللجنة النائب انعام الخزاعي 
يف بي�ان تابعت�ه »املراقب العراق�ي« ، ان 
» غالبي�ة التعيين�ات الت�ي ص�درت ع�ن 
الكاظمي من درجة وكيل وزارة فما فوق 
غري دس�تورية وغري قانوني�ة بل خالفت 
النظ�ام الداخيل ملجلس ال�وزراء يف املادة 
2 من�ه ، الت�ي اك�دت ان صاحي�ة تعيني 

الدرج�ات الخاص�ة هي ملجل�س الوزراء 
وليس إىل رئيس مجلس الوزراء » .

وأضاف�ت إن » بقي�ة التعيينات من وكيل 
وزارة فما ف�وق او رئيس هيئة فيتوجب 
اصدار قرار من مجلس الوزراء بالتوصية 
عىل التعيني وفق املادة 80/ خامس�ا من 
الدس�تور، ورف�ع ذلك اىل مجل�س النواب 
للمصادق�ة عىل التعيني وف�ق املادة ٦1/ 
خامس�ا/ ب من الدس�تور »، مبينة إن » 
تنشيط عمل الدولة ومؤسساتها املختلفة 
يتم من خال تكليف الشخص املناسب يف 
املكان املناسب ال من خال جر العراق إىل 
فخ الدولة العميقة ، ولكن بتشكيل جديد 

يتاءم مع مرحلة انتخابية قادمة ».

اإلقتصادية النيابية: عجز الموازنة 
لألشهر المقبلة بلغ »45 %« 

الكتل السياسية تنقسم الى شطرين حول قانون اإلنتخابات

لجنة مراقبة الحكومة : الكاظمي
 خرق الدستور 
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قوات االحتالل تعتقل 10 فلسطينيين 
من الضفة الغربية

إخفاقات الكاظمي في مضامين بيان 
المرجعية الدينية

4

في هذا العدد

لمراقب العراقي/مشتاق الحسناوي...
م�ع األزم�ة االقتصادي�ة الت�ي ت�رضب الب�اد 
نتيجة انهيار أس�عار النف�ط العاملي مع تفيش 
ولج�وء  املس�تجد،  كورون�ا  ف�ريوس  جائح�ة 
الحكومة والربملان لاقراض الداخيل والخارجي 
لس�د العج�ز الع�ام، جاء اتف�اق أوب�ك+ ليثقل 
األزم�ة بتخفي�ض اإلنتاج ويزيد م�ن التحديات 
االقتصادي�ة للع�راق, فق�رار أوب�ك كان�ت ل�ه 
انعكاسات سلبية كبرية عىل موازنة عام 2020  
والتي لم تق�ر نتيجة االزمة املالي�ة، والضغوط 
الت�ي تع�رض له�ا الع�راق م�ن دول الخلي�ج 
لحث�ه عىل تخفي�ض إنتاجه أوق�ع الحكومة يف 

إحراج�ات وأثرت س�لبا ع�ىل التزاماته�ا تجاه 
الكثري من املس�تحقات الداخلية , مما اضطرها 
إىل االقراض الخارجي والداخيل لس�د النقص يف 
روات�ب املوظف�ني , والغريب أن تل�ك الدول التي 
كانت تضغ�ط عىل العراق وته�دده قانونيا هي 
اآلن ل�م تلت�زم بق�رار تخفيض االنت�اج ملنظمة 

أوبك.
ل�ه  كان�ت  أوب�ك  ق�رار  أن  أك�دوا  برملاني�ون 
انعكاس�ات س�لبية كب�رية عىل موازن�ة العراق 
لع�ام 2020، وأخرت إقرارها ,ما أدى إىل حرمان 
رشائ�ح م�ن املوظفني من رواتبه�م ولحد اآلن , 
فحرمان العراق من تصدير قرابة مليون برميل 
نفط وس�ط انهيار اقتصاده الحايل بسبب أزمة 

كورونا وانخفاض أسعار النفط أصا فاقم من 
معان�اة العراقيني . وزارة النف�ط وترصيحاتها 
املتناقضة أثرت س�لبا عىل مصداقيتها يف عملها 
, فال�وزارة تناقض ترصيحات وزيرها , واألخري 
يطالب باستثناء العراق من التخفيضات نتيجة 
االزم�ة املالي�ة , بينما أك�دت ال�وزارة تناقضها 
لترصي�ح وزيرها فه�ي نفت أن يك�ون العراق 
ق�د طلب اس�تثناءه من التخفيض�ات يف االنتاج 
ملنظم�ة أوبك , مما أثار نوعا من عدم املصداقية 
لعمل ال�وزارة الت�ي هي عن�وان االزم�ة املالية 

نتيجة سياستها املتناقضة.

المراقب العراقي/ احمد محمد...تفاصيل اوسع صفحة 3
تفاعل�ت الدع�وات إىل اإلطاح�ة بالحكومة عىل 
هام�ش الخ�رق األخ�ري ال�ذي ارتكب�ه رئي�س 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي وقيام�ه بإعان 
قائمة م�ن الدرجات الخاصة تضم ش�خصيات 
متحزب�ة يف الوق�ت الذي تزداد في�ه الدعوات إىل 
الخروج من بؤرة االحزاب السياس�ية وتس�مية 
ش�خصيات مستقلة ذات خربة يف مجال عملها، 
فع�ىل الرغم م�ن ذل�ك إال أن الكاظم�ي يواصل 
خطواته االستفزازية للشعب والكتل السياسية 
من خال الدفاع املس�تميت ع�ىل قراراته املثرية 
للج�دل ليص�ل الح�ال إىل مب�ارشة العديد منهم 

بموقع عمله منذ يوم أمس. 
ن�واب يف الربمل�ان رفض�وا طريق�ة العن�اد التي 
ينتهجه�ا الكاظمي يف مل�ف التعيينات االخرية، 

متوعدين إياه باالطاحة يف حال لم يراجع عنها.
وأثارت الق�رارات االخرية الت�ي أصدرها رئيس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي الخاص�ة بتعيني 
ع�دد من رؤس�اء يف الهيئ�ات املس�تقلة أبرزها 
هيئ�ة النزاه�ة والبنك املركزي العراقي وس�وق 
والهيئ�ة  املخاب�رات  ووكال�ة  املالي�ة  االوراق 
الوطنية لاستثمار وأمانة بغداد، أثارت حفيظة 
الكتل السياسية يف مجلس النواب، باالضافة إىل 
استياء ش�عبي واس�ع، معتربين هذه القرارات 
ه�ي فتح باب املحاصصة مج�ددا أمام االحزاب 

الفاسدة.
وأعربت كتلتا الفتح ودولة القانون عن براءتهما 
من تل�ك القوائ�م، واصفتني إياها باالنتكاس�ة 
الكب�رية الت�ي تم�ر به�ا العملي�ة السياس�ية، 
خصوص�ا أنه�ا تأتي بع�د يوم واحد م�ن دعوة 

املرجعي�ة الدينية إىل الحكوم�ة برضورة انتهاج 
اإلصاح يف عملها واتخاذ خطوات وطنية شأنها 

حفظ هيبة الدولة العراقية. 
كتل�ة س�ائرون الت�ي يتزعهم�ا زعي�م التي�ار 
الص�دري الس�يد مقت�دى الص�در، أعلن�ت هي 
أيض�ا براءتها م�ن التعيينات الجدي�دة، مهددة 
باالطاحة بالكاظمي يف حال عدم الراجع عنها، 
يف الوق�ت الذي تحدثت في�ه اللجنة القانونية يف 
مجل�س النواب ع�ن وجود ثغرات دس�تورية يف 

عملية التعيني االخرية. 
لكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يصغ 
إىل تل�ك الدعوات النيابي�ة، بل عىل العكس  دافع 
عن إجراءاته رغم التحفظ الس�يايس والشعبي 

حولها ...

تفاصيل اوسع صفحة 2

دول الخليج ترفع صادراتها النفطية 
والعراق يقع ضحية »التخفيض« 

بيع المناصب في سوق »المحاصصة« 
يفعل نوايا »اإلطاحة« بالحكومة

المراقب العراقي/بغداد...
دعا ائتاف النرص، امس الثاثاء، 
اىل س�لوك الط�رق الدبلوماس�ية 
التجاوزات  ملواجهة  واالقتصادية 

الركية.
وقال القيادي يف االئتاف جاس�م 
صحف�ي  بترصي�ح   العلي�اوي 

تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« ان” 
ائتافه يعترب س�يادة العراق امر 
بال�غ االهمية ويدع�و الخارجية 
اىل ان تك�ون اكثر ق�وة وحزم يف 
مواجه�ة التعدي�ات والتجاوزات 
الركي�ة الفت�ا اىل ان وضع الباد 
الح�ايل تجعل�ه يف وض�ع يمنع�ه 

رصاع�ات  اي  يف  الدخ�ول  يف 
خارجية”.

يمكن�ه  الع�راق  ،ان”  واض�اف 
م�ن خ�ال مس�اريني مواجه�ة 
التجاوزات الركية يف شمال الباد 
وهي البعد الدبلومايس من خال 
عاقات�ه م�ع املنظم�ات الدولية 

والبع�د االقتص�ادي وه�و االهم 
خاصة وان معدالته كبرية وتصل 

اىل مليارات الدوالرات سنويا”.
وتاب�ع العلياوي ان “ العراق يريد 
بناء عاق�ات مبنية عىل املصالح 
املش�ركة مع دول الج�وار وهو 

يرفض اي تجاوزات”.

المراقب العراقي/بغداد...
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية، 
النائب س�ليم همزة، امس الثاثاء، 
انقس�مت  السياس�ية  الكت�ل  ان 
قان�ون  بخص�وص  ش�طرين  اىل 

االنتخابات.

وق�ال هم�زة يف ترصي�ح صحف�ي 
ان  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
مجل�س  يف  السياس�ية  »الق�وى 
الن�واب، ل�م تتف�ق حت�ى اآلن عىل 
قرار موحد، لحس�م فقرة الدوائر يف 
قانون االنتخابات«، مبيناً ان« هناك 

فرصة للتوصل اىل نتيجة حاسمة«.
وتوق�ع النائ�ب أن »تتف�ق الق�وى 
السياس�ية ع�ىل صيغة مح�ددة يف 
االي�ام املقبلة«، مضيف�ًا ان »نصف 
الق�وى السياس�ية، تدع�م الدوائر 
املتع�ددة يف املحافظ�ات، والنص�ف 

تك�ون  ان  فك�رة  يدع�م  االخ�ر 
املحافظة دائرة انتخابية«.

وأش�ار اىل ان »الخافات السياسية 
قان�ون  ع�ىل  قائم�ة  زال�ت  م�ا 
االنتخابات، ونأمل ان يكون الحسم 

قريباً«.

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت

بغداد
الوفاةالشفاءاالصابات

البصرة
الوفاةالشفاءاالصابات

كركوك
الوفاةالشفاءاالصابات

ديالى
الوفاةالشفاءاالصابات

اربيل
الوفاةالشفاءاالصابات

النجف االشرف 
الوفاةالشفاءاالصابات

سليمانية
الوفاةالشفاءاالصابات

االنبار
الوفاةالشفاءاالصابات
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أئتالف سياسي يدعو إلستخدام الطرق الدبلوماسية واإلقتصادية
 في مواجهة تركيا

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

الحسين »ع«
ملحمة االنتصار األلهي

جبار: نأمل في تغيير موعد انطالق الدوري
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استفزازاته تعجل بنهاية حكومته

الكاظمي يكتفي بالتفرج على مشهد الصفقات!

كتل سياسية تتوعد الكاظمي بـ »اإلطاحة« من كرسي الرئاسة بعد قائمة »التعيينات« الجديدة
املراقب العراقي/ أحمد محمد...

تفاعلت الدعوات إىل اإلطاح�ة بالحكومة عىل هامش الخرق 
األخ�ر ال�ذي ارتكب�ه رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي 
وقيامه بإعالن قائمة من الدرجات الخاصة تضم شخصيات 
متحزب�ة يف الوقت الذي ت�زداد فيه الدع�وات إىل الخروج من 
بؤرة االحزاب السياس�ية وتسمية ش�خصيات مستقلة ذات 
خ�رة يف مج�ال عملها، فعىل الرغم من ذل�ك إال أن الكاظمي 
يواصل خطواته االستفزازية للش�عب والكتل السياسية من 
خالل الدفاع املستميت عىل قراراته املثرة للجدل ليصل الحال 

إىل مبارشة العديد منهم بموقع عمله منذ يوم أمس. 
نواب يف الرملان رفضوا طريقة العناد التي ينتهجها الكاظمي 
يف ملف التعيينات االخرة، متوعدين إياه باالطاحة يف حال لم 

يرتاجع عنها.
وأث�ارت الق�رارات االخ�رة الت�ي أصدره�ا رئي�س ال�وزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي الخاص�ة بتعيني ع�دد من رؤس�اء يف 
الهيئ�ات املس�تقلة أبرزه�ا هيئ�ة النزاه�ة والبن�ك املركزي 
العراق�ي وس�وق االوراق املالي�ة ووكالة املخاب�رات والهيئة 
الوطني�ة لالس�تثمار وأمان�ة بغداد، أث�ارت حفيظ�ة الكتل 
السياس�ية يف مجل�س النواب، باالضافة إىل اس�تياء ش�عبي 
واس�ع، معترين ه�ذه الق�رارات هي فتح ب�اب املحاصصة 

مجددا أمام االحزاب الفاسدة.
وأعرب�ت كتلتا الفتح ودول�ة القانون ع�ن براءتهما من تلك 
القوائ�م، واصفتني إياها باالنتكاس�ة الكب�رة التي تمر بها 
العملية السياس�ية، خصوص�ا أنها تأتي بعد ي�وم واحد من 
دعوة املرجعية الدينية إىل الحكومة برضورة انتهاج اإلصالح 
يف عمله�ا واتخاذ خطوات وطنية ش�أنها حفظ هيبة الدولة 

العراقية. 
كتلة س�ائرون الت�ي يتزعهما زعي�م التيار الصدري الس�يد 
مقت�دى الص�در، أعلنت ه�ي أيض�ا براءتها م�ن التعيينات 
الجدي�دة، مهددة باالطاحة بالكاظم�ي يف حال عدم الرتاجع 
عنه�ا، يف الوقت الذي تحدثت فيه اللجنة القانونية يف مجلس 
النواب عن وجود ثغرات دستورية يف عملية التعيني االخرة. 
لك�ن رئي�س ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي لم يص�غ إىل تلك 

الدع�وات النيابية، ب�ل عىل العكس  دافع ع�ن إجراءاته رغم 
التحفظ الس�يايس والش�عبي حولها معترا أنها جرت وفقا 
للس�ياقات الدستورية والقانونية والتدرج الوظيفي لكل من 
املرشحني عىل الرغم من أن غالبية االسماء التي طرحت هي 
من النواب واملس�ؤولني السابقني املحالني عىل التقاعد أو من 
مستش�اري رئاس�ة الوزراء، وهذا االمر ربما س�يفتح الباب 

أمام إقالته من املنصب حسب نواب.
وللحدي�ث حول إمكاني�ة إلغاء األم�ر اإلداري االخر الخاص 
بتلك التعيينات واإلجراء املتبع من قبل مجلس النواب يف حال 
ع�دم الرتاجع عنها، اعتر النائب عن تحالف س�ائرون جواد 
الس�اعدي، أن »حكوم�ة مصطفى الكاظمي منذ أن ش�كلت 
وحتى يومنا هذا هي عبارة عن حكومة محاصصة سياسية 
متوزع�ة ع�ىل االح�زاب السياس�ية«، مش�را إىل أن »كتلته 
تنازلت ع�ن اس�تحقاقها االنتخابي حينما ما تمت تس�مية 

الكابينة الوزارية الحالية«.
وقال الس�اعدي، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« إن »الفرتة 
الت�ي رافقت حكومة الكاظمي لم تش�هد نش�اطا يف أي من 
الوزارات وعىل مستوى جميع القطاعات الخدمية والصحية 

واالقتصادية وغرها«.
وأش�ار، إىل أن »الكاظم�ي فاج�أ الجمي�ع بإع�الن قائمت�ه 
الجدي�دة الت�ي تضمنت تس�مية نائبني من الرملان لرئاس�ة 
دوائر حكومي�ة تنفيذية مس�تقلة، وكأن العراق قد خال من 
الكفاءات وأصحاب االختصاص«، مبينا أن »الكاظمي عودنا 
ع�ىل التناق�ض يف األفعال ع�ن الكالم منذ أن تس�لم منصبه، 
فضال عن إلزامه نفس�ه بالكثر من الوع�ود والقرارات لكن 

دون أن يكون عمل حقيقي لذلك«.
ولف�ت إىل أن »جميع االس�ماء التي ظهرت وه�ي قريبة من 
التي�ار الصدري س�يتم إلغ�اء تعيينه�ا باملناص�ب الجديدة، 
وسنرفض باقي االسماء االخرى التي هي جميعا عىل مقربة 

من الكتل السياسية األخرى«.
وش�دد،عىل أن »هناك موقفا سيفاجىء الجميع يف حال عدم 
االس�تجابة لذلك وكذل�ك يف حال عدم إلغاء القائمة، وس�يتم 

اتخاذ خطوات حقيقية لإلطاحة بالكاظمي«..

املراقب العراقي/ بغداد...
طالب النائب عن كتلة الصادقون فاضل الفتالوي، 
مقات�ي  انص�اف  رضورة  ع�ىل  الثالث�اء،  ام�س 
ومنتسبي الحشد الشعبي من املفسوخة عقودهم، 
إضافة للرشائح األخ�رى من محارضين وأصحاب 

األجور اليومية يف مختلف القطاعات.
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف  الفت�الوي،  وق�ال 
العراقي« إن »املوازنة يجب أن تتضمن تخصيصات 
لرشائ�ح املفس�وخة عقوده�م م�ن أبناء الحش�د 
الش�عبي مقاتلني ومنتس�بني ورشائ�ح أخرى من 

بينها املحارضين وأصحاب العقود واألجور اليومية 
يف مختلف القطاعات«.

وأض�اف أن »ص�وت املطالب�ة بانص�اف الرشائح 
املذكورة س�يكون حارضا يف جلس�ات الرملان من 
اجل انصاف تلك الرشائح اسوة بمنتسبي الداخلية 

والدفاع وباقي األجهزة األمنية«.
وب�ني ان »الرملان مطال�ب باتخ�اذ موقف واضح 
اللزام الحكومة بإيجاد أبواب يف املوازنة للمفسوخة 
عقوده�م واعادته�م اىل الخدم�ة، وانص�اف باقي 

الرشائح املطالبة بالتعيني«.

من بينها مقاتلو الحشد الشعبي.. مطالبات نيابية بتضمين الموازنة مبالغ  الستعادة المفسوخة عقودهم 

املراقب العراقي/ االنبار...
اعل�ن جهاز األم�ن الوطني يف محافظ�ة االنبار، 
ام�س الثالثاء، بالق�اء القبض عىل عنرصين من 
جماع�ات داع�ش االجرامية ارشف�ا عىل مجزرة 
عش�رة »البو نمر«.وقال الجه�از، يف بيان تلقت 
»املراق�ب العراق�ي« نس�خة منه إنه »بن�اًء عىل 
معلومات اس�تخبارية ومتابعة ميدانية، تمكنت 
مف�رزة من جه�از األم�ن الوطن�ي يف محافظة 
االنب�ار من القاء القب�ض و وفق مذكرة قضائية 
ع�ىل اثنني من عنارص داع�ش االرهابية املنتمني 

لوالية الفلوجة ويعملون بما يسمى ديوان الجند 
بصف�ة امنيني«.واضاف البيان انه »جرى تدوين 
اقوالهم�ا اصولياً، واعرتفا باالرشاف عىل مجزرة 
البو نم�ر الذي ُقتل فيها قرابة خمس�ني مواطناً 
عالوة عىل االبالغ عن الكثر من منتسبي االجهزة 
األمنية لغرض تصفيتهم«، مش�را اىل انه »تمت 
احالتهما اىل الجه�ات القانونية املختصة التخاذ 
اإلج�راءات الالزمة بحقهم�ا«.ويف نهاية ترشين 
االول 2014 كان�ت هناك تقارير تفيد أن مقاتلني 

من داعش ذبحوا رجال قبيلة البونمر.

األمن العراقي يعتقل داعشيين 
اشرفا عىل مجزرة »البو نمر«

املراقب العراقي/ دياىل...
أعلن جه�از مكافحة اإلرهاب، ام�س الثالثاء، 
ع�ن احباط مخط�ط إرهاب�ي يف بعقوبة.وقال 
الجهاز، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة 
منه إنه »تم احباط ُمخطط إرهابي إلستهداف 
املواطن�ني الُع�زل يف س�وق ش�عبي ببعقوبة«.

وأض�اف، أن »األم�ر ت�م م�ن خ�الل عملي�ة 
إستباقية ُنفذت قبل التفجر بدقائق«.وأوضح، 
أن »العملية أسفرت عن إعتقال اإلرهابي الذي 

يحمل بحوزته عبوة ناسفة«.

احباط مخطط إرهايب الستهداف 
سوق شعيب يف دياىل

بطولة عبّيس 

إصبع عىل الجرح

كان عبيّ�س هارب�ا من الخدمة العس�كرية )فرار( يف زمن قادس�ية 
ص�دام املجيدة جدا وكان حارس البوابة الرشقية صدام كلما تعرض 
الجيش إىل نكس�ة يف جبه�ات القتال أصدر عفوا عام�ا عن الهاربني 
ليعوض الخسائر يف س�احات القتال وحصل ذلك بعد مأساة معركة 
نهر جاس�م التي راح ضحيتها املئات من ش�باب العراق فتم اإلعالن 
عن عفو ع�ام عن الهاربني . كان جران عبيّ�س وأقاربه وأصدقاؤه 
جميعه�م يعرفون أن�ه )فرار( فنصح�وه بالعودة للخدم�ة والنجاة 
بنفس�ه من حكم اإلعدام رمي�ا بالرصاص ال�ذي كان ينفذه الرفاق 
البعثي�ون بني الح�ني واآلخر داخل املناطق الس�كنية ويأخذون ثمن 
الرصاصات من عائلة املعدوم ويكتبون عىل التابوت )جبان( وتمنع 
إقام�ة مجلس عزاء له . بعد إلحاح الناس عليه اقتنع عبيّس وارتدى 
مالبسه العس�كرية وتوّجه  قبل الفجر إىل مرآب النهضة ليذهب من 
هناك إىل محافظة البرصة . كان مرآب النهضة مزدحما بالعسكريني 
الذي�ن يركض�ون يف كل صوب واتجاه كلما ش�اهدوا س�يارة )ريم( 
ليتدافعوا من أجل الصعود فقرر عبيّس أن يتناول الفطور الصباحي 
فجلس ع�ىل صفيحة صغرة بجوار )حس�نة أم الكيمر( التي كانت 
فائق�ة الجمال يُحدِّق فيها بعينيه وتناول أول )لّفة( ورشب الش�اي 
وهو يتح�دث معها ويتل�ذذ بضحكاتها مع�ه فتناول اللف�ة الثانية 
والثالث�ة وحتى الس�ابعة وم�ع كل لّفة 
حس�نة  يغ�ازل  وه�و  الش�اي  ي�رشب 
ويضحك معها حتى بان قرص الش�مس 
. كان أخو حس�نة يبيع اللبن قريبا منها 
ويراقب عبيّس الذي تجاوز كل الخطوط 
الحمراء فتحرك�ت عنده الغرة والحمية 
وج�اءه من الخلف ورضب�ه ب)التوثيّة( 
عىل رأس�ه فطرحه عىل األرض س�ابحا 
بدم�ه فاجتم�ع علي�ه الن�اس ونقل�وه 
للمستش�فى . كان بحال�ة إغم�اء يعاني 
م�ن ارتج�اج يف املخ فل�م يصحو إال بع�د ثالثة أيام فس�أل عّما جاء 
ب�ه هنا فتم إخباره بالقصة . خرج من املستش�فى وتوجه إىل البيت 
مشدود الرأس بضماد أبيض ومالبسه مليئة بالدماء  فشاهده أهايل 
املنطقة واس�تقبلوه عىل أنه جريح ح�رب وركض األطفال يبرّشون 
أم�ه )عبيّس متصّوب ( يعني جريح . وبدأت أمه )تهلهل( بالزغاريد 
والن�اس تحتضن )البطل(عبيّس وتقبّل�ه . جران عبيّس كان رفيقا 
بعثي�ا )قنقين�ة( أكثر عليه من الس�ؤال كيف أنجرح�ت وأين ومتى 
. فق�ال له عبيّ�س ..)والله يا رفيقي وصلت لس�احة س�عد ولكيت 
الطي�ارات مس�ويه الجنود لح�م وأخذتن�ي الغرة م�ن انرضب أبو 
الرباعي�ة وجان أكعد بمكانه وأس�قطت ن�ص الطيارات بس خلص 
العت�اد. فن�زل عليّه أح�د الطيارين ووق�ف فوق رأيس وج�ان ينّزل 
الجامة مال الطيار ويهفني بتوثية ..ومالكيت نفيس إال بمستشفى 
الكن�دي ! ( . أخ�را وليس آخرا أقول كلما التف�تُّ يف عراق اليوم أجد 
عبيّ�س حارضا أمامي  فقد كثر العبابي�س لدينا اليوم وكّلهم أبطال 
ورشفاء ونزيهون ووطنيون وش�جعان ونحن الفاسدون املجرمون 
الجبناء الخونة ونس�تحق اإلعدام رميا بالرصاص عىل أن ندفع ثمن 
الرصاصات يف املكاتب الرئاس�ية ومكاتب رؤس�اء الكتل السياس�ية 

إبراًء للذمة.

منهل عبد األمري المرشدي

تغريدة

النائب عدنان الفيحان
املراقب العراقي/ بغداد...

أك�د النائ�ب عن دول�ة القانون كاط�ع الركابي، 
امس الثالثاء، عدم قدرة الحكومة عىل السيطرة 
عىل انتش�ار فروس كورونا، مبين�ا ان التعايش 
م�ع كورون�ا حقيقة.وقال الركاب�ي، يف ترصيح 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »الحكومة ليس 

له�ا القدرة عىل الس�يطرة عىل ف�روس كورونا 
ال�ذي اصب�ح امر واق�ع يف الع�راق خاص�ة بعد 
ارتف�اع مع�دالت االصابات اليومي�ة فوق حاجز 
4 االف اصابة«.واض�اف الركاب�ي، أن »التعايش 
مع كورونا حقيق�ة مؤملة ولكن هناك امر وحيد 
هو من يمنع انتشاره وهي الوقاية واالبتعاد عن 

التجمع�ات والتفاعل مع ثقاف�ة التوعية لتقليل 
معدالت االصاب�ة التي التزال عالية جدا عىل نحو 

تبعث عىل القلق«.
واكد الركاب�ي أن »دون ثقافة صحية للمواطنني 
ل�ن يك�ون بمق�دور وزارة الصح�ة او اي جه�ة 

اخرى السيطرة عىل انتشاره«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت وزارة االتصاالت، امس الثالثاء، عن 
إقرارها التسعرة الجديدة الخاصة بخدمة 
اإلنرتنت يف العراق، وزيادة السعات الدولية 
واملحلية املجهزة،فيما اش�رتطت أن تقدم 
السعات الجديدة بنفس األسعار السابقة.

ع�ن  العراقي�ة،  األنب�اء  وكال�ة  ونقل�ت 
ال�وزارة قوله�ا، إنه�ا »أقرت »التس�عرة 
الجديدة بخصوص العروض التش�جيعية 
ج�ودة  مس�توى  لتحس�ني  والتنظيمي�ة 
التس�عرة  »ق�رار  أن  مبين�ة  االنرتن�ت«، 
الجديدة تضمن زيادة يف الس�عات الدولية 

واملحلية املجهزة«.
وأضافت الوزارة، أن »زيادة الس�عات التي 
وفرته�ا ال�وزارة نافذة من الي�وم«، الفتة 
إىل أن »الس�عات الجديدة مرشوطة بنفس 
األس�عار الس�ابقة دون زيادة أو نقصان 

وبتحسن إيجابي ملحوظ«.

بينها تعديل فقرة الدوائر المتعددة.. 3 سيناريوهات 
لحل عقدة قانون االنتخابات
املراقب العراقي/ بغداد...

كش�فت اللجنة القانونية 
النيابية، امس الثالثاء، عن 
سيناريوهات  ثالثة  وجود 
لحل ازمة الدوائر املتعددة 
االنتخابات  قان�ون  ضمن 

الجديد.
وقال عضو اللجنة حسني 
ترصي�ح  يف  العقاب�ي، 
العراقي«  »املراقب  تابعته 
إن »ثالث�ة س�يناريوهات 
لحل  للناق�ش  مطروح�ة 
االنتخابية  الدوائ�ر  ازم�ة 
قان�ون  ضم�ن  املتع�ددة 

الجديد«، الفتا  االنتخابات 
االول  »الس�يناريو  أن  اىل 
التصويت عىل  اع�ادة  هو 
املتع�ددة  الدوائ�ر  فق�رة 
ف  ض�ا ا و . » يلها تعد و
»الس�يناريو  أن  العقابي، 
تضمن�ا  والثال�ث  الثان�ي 
ان تك�ون املحافظة ثالث 
دوائ�ر او دوائ�ر متع�ددة 
يتطل�ب  االم�ر  وه�ذا 
اج�راءات فني�ة معقدة«، 
مبينا ان »الكتل السياسية 
لم تتفق حتى االن عىل اي 

صيغة نهائية«.

نائب: الحكومة غير مسيطرة على تقدم كورونا

االتصاالت تقر التسعيرة الجديدة لإلنترنت بذات القديمة 

قتل�ت ق�وة امريكية يف محافظ�ة االنبار، 
امس الثالثاء، مواطنا بريئا، فيما اعتقلت 

شقيقه ومن دون معرفة االسباب. 
ونق�ل مص����در أمن�ي، لرادي�و 
»العه�د« إن »ق�وات اجنبي�ة تتبع 
ال�دويل  بالتحال�ف  يس�مى  مل�ا 
ال�ذي تق�وده امري�كا قتلت 
شقيقه  واعتقلت  ش�خصاً 
يف محافظ�ة االنبار من 
ان�زال  خ�الل عملي�ة 
منطقة  يف  ج����وي 
رشق  الض����وال�ع 
كل  وهم�ا  الرطب�ة 
الكردي  )حات�م  م�ن 

وضياء الكردي(«.
ول�م يذكر املص�در مزيداً 
م�ن التفاصي�ل، إال أن�ه أك�د أن »أي 
م�ؤرشات أمني�ة ال توج�د عىل الش�خص 

الذي قتل واالخر الذي اعتقل«.

إذاعيترصيح
قوة أمريكية تقتل 

مواطنا بريئا وتعتقل 
شقيقه يف األنبار

حكوم�ة الكاظم�ي كان ي�راد منها 
أن  بع�د  مبك�رة  انتخاب�ات  اج�راء 
تعيد هيب�ة الدولة خارجي�ا وداخليا 
وتف�رض القانون، لك�ن الذي جرى 
حكومة مستشارين فشلوا ان ينالوا 
ثق�ة الرمل�ان يف الكابين�ة الوزارية! 
ولكن تواجده�م وجوبي بالحكومة، 
ممن جاء الوجوب، حكومة الكاظمي 
لج�ان مخابراتية تفرغ مؤسس�ات 
الدول�ة م�ن دوره�ا وصالحياته�ا! 
وهي حكومة تراع�ي طلبات االقليم 
ول�م تلتفت اىل أدنى طلبات الوس�ط 
والجن�وب وه�ي حكوم�ة مناصبها 

االدارية بالوكالة.
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االربعاء 16 أيلول  2020 العدد 2418 السنة العاشرة

قلال الناطق باسلم رئيلس مجلس اللوزراء، أحمد ملال طالل، إن 
موازنة عام 2021 ستكون مختلفة عن املوازنات السابقة منذ عام 
2003، وستكون مختلفة يف أبواب الرصف بحيث تحقق توازنا بني 
اإلنفاق واإليرادات.وأضاف طالل، خالل مؤتمر صحفي، أن مجلس 
الوزراء سليصوت عىل موازنة 2021 خالل فرتة ترتاوح ما بني 45 
إىل 60 يوما، مشريا إىل أنها حاليا يف طور اإلعداد.وأوضح طالل، أنه 
بإقرار موازنة 2020 االتحادية تم حل معضلة املشلمولني بقانون 

التدرج الصحي والذي يصل عددهم إىل 35 ألفا.
ولفت الناطق الرسمي، إىل أن الحديث عن موضوع الربط السككي 
ملع الكويت الزال أوليا، مؤكدا اسلتعداد العراق ملد حوار طويل مع 

الكويت لحل كل القضايا العالقة.

الحكومة تحدد موعد التصويت
 على موازنة 2021

اعلن مرصف الرافدين ، عن منح سللفة 25 مليون 
دينلار ملوظفي الدولة املوطنة رواتبهم لدى املرصف 

ومن حاميل املاسرت كارد .
ان   ، بيلان  للملرصف يف  االعالملي  املكتلب  وقلال 
“املوظفيللللن الللللذين يتم توطني رواتبهم عىل 
مصللللللللرفنلا يتلم منحهم سللفة 25 مليون 

دينار “.
وأضلاف البيان أن “التقديم عىل السللفة الكرتوني 
واسلتالمها بملدة قياسلية قلد تصلل اىل اقلل من 

أسبوع”. 

الرافدين يعلن منح سلفة 25 مليونًا 
للموظفين الموطنة رواتبهم على المصرف

تعتلزم محافظة بغلداد توفري 
للوحلدات  التحتيلة  البنلى 
السلكنية ضمن القانلون رقم 
70 لسلنة 2019، مفصحة عن 
وجلود اكثر ملن مليوني طلب 
للحصول عىل الوحدات السكنية 
واالرايض .وقلال مديلر بلديات 
املحافظلة يلارس القرييش ، إن 
“بغلداد وفلرت االرايض لبنلاء 
القرار  السلكنية بموجب  املدن 
رقلم 70 لسلنة 2019 الخاص 

جميلع  بلني  االرايض  بتوزيلع 
بالحصلول  الراغبلة  الفئلات 
عليها سلواء كانوا موظفني او 
كسبة او من ذوي االحتياجات 
الخاصة”، مشريا اىل ان “القرار 
يتضملن توفري البنلى التحتية 
الوحدات”.وأضلاف  لهلذه 
القريليش، أن “العاصمة قامت 
منلذ وقلت مبكلر بتخصيلص 
االرايض بموجلب هلذا القلرار 
لبناء مدينتني سلكنيتني، وهي 

عيل اللوردي يف قضاء النهروان 
بمسلاحة 36 الف دونلم قرب 
بسلماية، والطلارق يف قضلاء 
ابو غريلب بمسلاحة 11 الف 
دونم”، مشلريا إىل أن “االرايض 
التلي فرزت حتلى االن توفرت 
قطعلة  اللف   400 بموجبهلا 
ارض كافية ألسلكان مليوني 
اىل  القريليش  نسلمة”.ولفت 
“وجود اشلكالية بتوفري البنى 
التحتيلة لهذه الوحلدات نظرا 

مفصحلا  العاليلة،  لكلفتهلا 
عن مقلرتح رفعتله املحافظة 
اىل مجللس اللوزراء يتضملن 
احالة موضلوع البنى التحتية 
اىل مسلتثمر يقلوم بتوفريهلا 
مقابل تخصيلص واحد باملئة 
او  لله،  االرض  ملن مسلاحة 
ان ُتخصلص لله اقسلاط من 
املباللغ التي يتلم اخذها ممن 
حصلوا عىل الوحدات السكنية 

ضمنها”.

بلديات بغداد تكشف عن مليوني طلب للحصول على الوحدات السكنية واألراضي

االقت�صادي

 بلغ الذهب أعىل مسلتوى يف نحو أسبوعني ،  يف ظل ضعف 
اللدوالر ومع تحول اهتملام املسلتثمرين الجتماع مجلس 
الفلدرايل األمريكي بحثا عن تفاصيل بشلأن خططه إلبقاء 
أسعار الفائدة منخفضة بينما يهدف لرفع معدل التضخم.
وزاد الذهب يف السلوق الفوريلة 0.5% إىل 1966.47 دوالرا 
لألونصة بعدما سجل يف وقت سابق من الجلسة 1967.46 
دوالرا وهو أعىل مسلتوى منلذ الثاني من سلبتمرب أيلول. 
وارتفع الذهب يف التعامالت اآلجلة يف الواليات املتحدة %0.7 
إىل 1976.90 دوالرا.وتراجع مؤرش الدوالر مقابل منافسيه 

مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العمالت األخرى.
هلذا ويرتقلب املتعاملون يف السلوق اآلن اجتملاع مجلس 

االحتياطي االتحادي الذي سُيختتم غدا األربعاء وهو األول 
منذ أن كشلف رئيسله جريوم باول عن تحول يف السياسة 
تجاه تسامح أكرب مع التضخم متعهدا فعليا بإبقاء أسعار 
الفائدة منخفضلة لفرتة أطول.ويعد الذهلب، الذي ارتفع 
نحلو 30% هلذا العلام، أداة تحلوط يف مواجهلة التضخم. 
وتقلص أسلعار الفائلدة األقلل تكلفة الفرصلة الضائعة 
لحيلازة الذهلب اللذي ال يلدر عائدا.وبالنسلبة للمعلادن 
النفيسلة األخرى، ارتفع البالتلني 0.6% إىل 960.21 دوالرا 
لألونصة بعد أن سلجل أعىل مستوى منذ 18 أغسطس آب 
عند 966 دوالرا. وكسبت الفضة واحدا 1% إىل 27.44 دوالرا 

يف حني نزل البالديوم 0.1% إىل 2311.78 دوالرا.

الذهب عند أعلى مستوى في نحو أسبوعين

النزاهة تضبط عقدين تسبَّبا بهدر ماليين الدوالرات في البصرة

دول الخليــج تخــالف أوبك بضــخ المــزيد مــن النفط 
والعراق في خانة التخفيض رغم األزمة المالية

قلق من إفراغ حقولنا المشتركة مع الكويت 

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
ملع األزملة االقتصادية التي تلرب البالد 
نتيجلة انهيلار أسلعار النفلط العامللي مع 
تفليش جائحلة فلريوس كورونا املسلتجد، 
ولجوء الحكومة والربملان لالقرتاض الداخيل 
والخارجلي لسلد العجلز العام، جلاء اتفاق 
أوبلك+ ليثقل األزمة بتخفيض اإلنتاج ويزيد 
ملن التحديلات االقتصادية للعلراق, فقرار 
أوبك كانت له انعكاسلات سللبية كبرية عىل 
موازنلة علام 2020  والتلي لم تقلر نتيجة 
االزملة املاليلة، والضغوط التلي تعرض لها 
العلراق من دول الخليلج لحثه عىل تخفيض 
إنتاجه أوقلع الحكوملة يف إحراجات وأثرت 
التزاماتهلا تجلاه الكثلري ملن  سللبا علىل 
املسلتحقات الداخليلة , مملا اضطرهلا إىل 
االقرتاض الخارجي والداخيل لسد النقص يف 
رواتب املوظفني , والغريب أن تلك الدول التي 
كانت تضغط عىل العراق وتهدده قانونيا هي 
اآلن لم تلتلزم بقرار تخفيض االنتاج ملنظمة 

أوبك.
برملانيلون أكلدوا أن قلرار أوبلك كانلت لله 
انعكاسات سللبية كبرية عىل موازنة العراق 
لعلام 2020، وأخلرت إقرارهلا ,ملا أدى إىل 
حرملان رشائح ملن املوظفني ملن رواتبهم 
ولحد اآلن , فحرمان العراق من تصدير قرابة 
مليون برميل نفط وسلط انهيلار اقتصاده 
الحايل بسبب أزمة كورونا وانخفاض أسعار 

النفط أصال فاقم من معاناة العراقيني .
وزارة النفلط وترصيحاتهلا املتناقضة أثرت 
سللبا علىل مصداقيتها يف عملهلا , فالوزارة 

تناقض ترصيحات وزيرها , واألخري يطالب 
باسلتثناء العراق ملن التخفيضلات نتيجة 
االزملة املالية , بينما أكدت الوزارة تناقضها 
يكلون  أن  نفلت  لترصيلح وزيرهلا فهلي 
العراق قد طلب اسلتثناءه ملن التخفيضات 
يف االنتلاج ملنظمة أوبك , مملا أثار نوعا من 
عدم املصداقية لعمل الوزارة التي هي عنوان 

االزمة املالية نتيجة سياستها املتناقضة.
مختصون أوضحوا أن 8 دول رفعت إنتاجها 

النفطي وأربع دول بضمنها العراق خفضت 
إنتاجها لشلهر آب امللايض , مما يثري عالمة 
استفهام عىل دور السعودية واالمارات التي 
أقاملت الدنيا وأقعدتها بسلبب علدم التزام 
العراق بشلكل كامل يف تخفيض إنتاجه رغم 
االزمة الحادة التي يعيشلها , واليوم لم نجد 
من ينتقد تلك الدول لتجاوزها قرارات أوبك.

وخرس العراق أكثر من خمسلني مليار دوالر 
نتيجلة التزامه بقلرارات أوبك، واسلتفادت 

دول منظملة أوبلك من غيلاب العلراق عن 
املشهد النفطي ملدة 30 عاماً بسبب الحرب، 
واليوم هناك من يشن حربا إضافية وجديدة 
ضلد العلراق من أجلل حرمانه ملن إنتاجه 

النفطي .
ويرى الخبلري االقتصادي صالح الهمايش يف 
اتصال مع ) املراقب العراقي(: أن »تخفيض 
اإلنتلاج النفطي ملنظمة أوبلك رضوري جداً 
للسلوق النفطيلة يف الوقلت الراهلن كونله 

سليؤدي إىل تقليل املعلروض وبالتايل ارتفاع 
أسعار النفط، لكن رغم إيجابية القرار إال أن 
العراق سيكون املترر األكرب بسبب اعتماد 
موازنتله بنسلبة 95% عىل النفلط يف مقابل 
ارتفلاع نفقاتله خاصة بعلد تفيش فريوس 

كورونا«.
وأضلاف الهمايش:اليختللف اثنلان علىل أن 
العلراق يتعرض إىل مؤاملرات كبرية من أجل 
إجبلاره عىل االقلرتاض الخارجلي والداخيل 
وتقديم اسلتثمارات إىل السعودية واالمارات 
يف مجلال الغلاز وهو أمر قد يلر بالعراق , 
خاصة أن تلك الدول هي التي أثارت مشاكل 
الحلرص لهلا للعلراق بسلبب علدم التزامه 
بالتخفيلض , واليلوم تللك اللدول التهتلم 
بقلرارات أوبك وترفع إنتاجهلا النفطي , لذا 
فعىل العراق رفض االستثمارات الخليجية يف 

موارد الطاقة.
ملن جهته أكد املختص بالشلأن االقتصادي 
جاسلم عليلوي يف اتصلال ملع ) املراقلب 
العراقي(: أن املؤامرات الخليجية ضد العراق 
لم تتوقف , فالكويت تسلعى وبطرق خبيثة 
إلفلراغ الحقول النفطية املشلرتكة ما بينها 

وبني العراق عن طريق الحفر املائل .
وتابع عليلوي: حكومة عبد املهلدي تتحمل 
ملا يعانيه العراق اليوم ملن انصياعه لقرار 
أوبك ,  وأملا الوزارة الحاليلة فتتحمل أيضا 
جزءا كبريا من األزمة بسلبب سياستها غري 
الواضحلة وتخبطاتهلا وانصياعها لقرارات 
أوبلك دون املطالبة باسلتثناء العراق نتيجة 

أزمته املالية الحالية .

أعلنت مديرية تربية نينوى ، عن افتتاح 
20 مدرسلة ابتدائيلة وثانوية يف عموم 

مدينة املوصل بعد إعمارها بالكامل.
يوسلف  نينلوى  تربيلة  مديلر  وقلال 
“امللالكات  إن   ، بيلان  يف  السلبعاوي 
العاملة يف تربية نينوى وبلديات نينوى 
اعادت اعمار وتأهيل نحو 20 مدرسلة 
يف ايمن وايرس املوصل واملدينة القديمة، 
وتلم افتتاحها امس االثنلني تزامنا مع 

انطالق العام الدرايس الجديد”.

وأضاف السلبعاوي، ان “املدارس التي 
تلم افتتاحها توزت بني احياء: االصالح 
وحليللة  والنجلار  وتملوز  والرفاعلي 
والصحلة وامليدان والزهلور واملصارف 

والبلديات”.
وأشلار إىل أنه “تلم تجهيزهلا بجميع 
املسلتلزمات الدراسلية”، منوهلا بلأن 
“جميلع امللدارس التلي افتتحلت تلم 
اسلتئنافها بالكامل والتحلاق الهيئات 

التدريسية فيها”.

افتتاح 20 مدرسة ابتدائية وثانوية في الموصل

أرقام واقتصاد

مدرسة جديدة سيتم 
افتتاحها العام المقبل

 في محافظة المثنى للحد 
من الدوام المزدوج
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لجنلة  رئيلس  نائلب  طاللب 
الزراعة واملياه النيابية منصور 
مجللس  رئيلس   ، البعيجلي 
الفلوري  بالتدخلل  اللوزراء 
وفلرض هيبة الدولة عىل منافذ 
اقليم كردستان جميعها  حدود 
كما حصلل باملنافلذ الحدودية 
االخلرى لباقلي املحافظلات يف 
البلد ومنع دخلول اي يش دون 

موافللقة الحكومة.
إن  بيلان،  يف  البعيجلي  وقلال 
تغرقهلا  العراقيلة  “االسلواق 
البضائلع والسللع ملن امللواذ 
الغذائيلة والزراعيلة والتجارية 
التلي تدخل علن طريلق اقليم 
كبلرية  وبكميلات  كردسلتان 
جلدا اليمكلن السليطرة عليها 
خصوصلا فيما يتعلق بالسللة 
الغذائيلة والتلي حققنلا فيهلا 

االكتفاء الذاتي”.

علن  “الحديلث  أن  وأضلاف، 
الوطنلي واملنافذ  املنتج  حماية 
الحدوديلة يف اقليلم كردسلتان 
مفتوحة هو ضحك عىل الذقون 
وللن يكلون هناللك اي حماية 
للمنتج الوطني نهائيا لذلك عىل 
الحكومة ان تتحرك للسليطرة 
الحدوديلللة  املنافلذ  علىل 

باالقليم”.
واوضح البعيجي ان “السيطرة 
علىل منافلذ االقليم هلو كفيل 
بحماية املنتلج الوطني ودعمه 
بصورة كاملة والسليطرة عىل 
االسلواق العراقيلة ملن الغرق 
بالبضائلع الرديئلة لذللك نامل 
من الكاظمي ان يتحرك رسيعا 
الدوللة وتطبيق  لفرض هيبلة 
بجميلع  والقانلون  الدسلتور 
منافذ البلد الحدودية والسيطرة 

عليها بشكل تام”.

الزراعة النيابية: الحماية للمنتج الوطني ومنافذ 
حدود كردستان مفتوحة على مصراعيها

أفاد الجهاز املركزي لإلحصاء التابع 
العاصملة  أن  التخطيلط،،  للوزارة 
الديلن  صلالح  ومحافظلة  بغلداد 
تصدرتلا املحافظات العراقية يف إنتاج 
النارنلج والربتقلال يف املوسلم الشلتوي 
لعلام 2020.وقال الجهلاز يف تقرير له عن 

إنتلاج الحمضيات للموسلم الشلتوي 2020 ، إن 
»محافظة صالح الدين احتلت املرتبة األوىل بإنتاج 
الربتقال حيث بلغ اإلنتاج فيها 51 ألف طن، تليها 
بغلداد وبإنتلاج بلغ 38 ألف طلن، ومن ثم جاءت 
ديلاىل ثالثلاً وبإنتلاج بللغ 26 ألف طلن، وجاءت 
واسلط يف املرتبلة الرابعلة وبإنتلاج بللغ 14 ألف 

طن«.واضلاف الجهلاز يف تقريلره، أن »العاصمة 
بغلداد احتلت املرتبلة األوىل بإنتلاج النارنج حيث 
بلغ انتاجها 8.5 ألف طن، تليها واسط بانتاج بلغ 
7 آالف طن، ومن ثم جلاءت صالح الدين باملرتبة 
الثالثة وبانتلاج بلغ 4.5 ألف طلن، وجاءت دياىل 

باملرتبة الرابعة بانتاج بلغ 3 االف طن«. 

اإلحصاء المركزي: بغداد وصالح الدين تتصدران إنتاج النارنج والبرتقال في 2020

توجه نيابي حكومي لزيادة رواتب الحماية االجتماعية
من املؤمل ان يعقد االسلبوع 
املقبل “اجتماع مشلرتك” بني 
العملل والتخطيلط  وزارتلي 
ملع لجنلة العمل والشلؤون 
لوضع  النيابيلة  االجتماعيلة 
“رؤية جديلدة” لخط الفقر، 
الربمللان  يتجله  باملقابلل، 
نحلو زيلادة رواتلب الحماية 

االجتماعية.
وقال رئيس اللجنلة النيابية، 
رعلد الدهلكي ، إن “االجتماع 
املشلرتك يأتلي للوقلوف عىل 
واقلع خلط الفقلر وترجمته 
الحقيقيلة  الحاجلة  حسلب 
وواقلع الحلال، لكلي اليظلم 
من يحتلاج  معونلة الرعاية 
االجتماعيلة يف حلني يقطلع 
الطريلق امام مسلتغيل هذه 

النافذة”.
وأضاف الدهلكي، ان “اللجنة 
متابعلة لهلذه املوضلوع ويف 
املقبلة ستصدر  القليلة  االيام 

اسلتمارة لخط الفقر تنصف 
حلق املسلتحقني” مبينلا ان 
لراتلب  املسلتحقني  “ادراج 
مسلتمر  االجتماعية  الرعاية 
عىل وجبات والعدد يف تزايد”.

نائلب  ذكلر  جانبله،  ملن 
رئيلس  اللجنة حسلني عرب 
ان “اللجنلة قدملت مقرتحا 
الحمايلة  رواتلب  بزيلادة 

املقبلة  الفلرتة  االجتماعية يف 
وهنلاك دعلم حقيقلي لرفع 

مستوى خط الفقر”.
وكشلف “مناقشلة استمارة 
والشلؤون  العملل  وزارة 
الفقلر  لخلط  االجتماعيلة 
التلي تعدهلا الوزارة بشلان 
للمشرتكني  املعيشلية  الحالة 
االجتماعيلة  الرعايلة  يف 

وبحضور مدير عام  يف  وزارة  
التخطيط”.

ان”بعلض  علرب  واوضلح 
فيهلا  االسلتمارة  فقلرات 
املواطلن  بحلق  اجحلاف 
الفقلري، منهلا فقلرة امتالك 
الكهربائية  املواطن لالجهلزة 
مثلل )السلبلت اوالتلفزيلون 
التعليملات  يف   ) اوالثالجلة 
القديملة يعتلرب فلوق خلط 
الفقلر لذلك يحجب عنه راتب 

الرعاية االجتماعية”.
املقبللة  “االيلام  ان  وتابلع، 
ستشلهد التعديل عىل فقرات 
العملل  وزارة  اسلتمارة 
يف  االجتماعيلة  والشلؤون 
احتسلاب اليلة خلط الفقلر 
وسيعتمد عىل مضامني اخرى 
وليلس  واملعيشلة  كااليجلار 
علىل املوجودات ملن االجهزة 
الكهربائيلة التي هي حق كل 

املواطنني يف اقتنائها”.

مصر والعراق تبحثان انعقاد اللجنة العليا 
لتعزيز العالقات االقتصادية

بحثت رانيا املشلاط، وزيلرة التعلاون الدويل، مع 
سلفري العلراق بالقاهلرة ومندوبهلا الدائلم لدى 
جامعة الدول العربية، أحمد نايف رشليد الدليمي، 
ترتيبلات عقد اللجنة العليا املشلرتكة بني البلدين، 
املقلرر انعقادها برئاسلة رئيلي وزراء البلدين، 
وذللك لتعميلق العالقلات الثنائية بلني البلدين يف 
مختلف املجاالت، وتعزيز الدبلوماسية االقتصادية 
ملع الدول العربيلة، وذلك تنفيلذاً ملخرجات القمة 

بلني الثالثيلة التي انعقدت 
بلدان  قادة 

مرص 

والعلراق واألردن التلي عقلدت خلالل أغسلطس 
امللايض .وأكلدت املشلاط، يف بيلان صلادر اليلوم 
الثالثاء، أن اللقاء يأتي يف إطار السعي نحو تعزيز 
العالقلات التاريخيلة املتميزة بني ملرص والعراق 
علىل كافة األصعلدة، مشلرية إىل التنسليق الدائم 
مع السلفارة العراقية يف إطار اإلعداد للجنة العليا 
املشلرتكة، التي تعتلرب علىل رأس األولويات خالل 
الفرتة الحالية.وأضافت أن الفرتة املاضية شلهدت 
اتصاالت مكثفة مع كافة الوزارات املرصية املعنية 
بعالقلات مع الجانلب العراقي للوقلوف عىل أبرز 
مجلاالت التعاون بلني البلدين الشلقيقني، 
اسلتثماًرا للموارد االقتصادية املتنوعة 
بني البلدين، الفتة إىل أن اللجنة تعمل 
عىل إيجلاد اإلطار القانوني الالزم 
التعلاون  بعالقلات  للنهلوض 
الثنائلي بلني ملرص والعراق 
من خلالل التوقيع عىل عدد 
من الوثائق التي تنظم تلك 

العالقلات.
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قنبلٌة من العيار الثقيل في البالط الملكي

ابن سلمان ُيقايض »فضيحته« بمشاهد 
إباحية تعرض بين العوائل السعودية

المراقب العراقي/ متابعة...
فليك�س« ويف  »ني�ت  وق�ال مدي�ر 
إن«  إن  »يس  ش�بكة  م�ع  مقابل�ة 
األمريكي�ة، إن حكوم�ة الس�عودية 
وافق�ت عىل ع�رض برامج معروفة 
باملش�اهد اإلباحية، ومنها مسلسل 
»كوي�ر آي« ال�ذي يتناول مش�اكل 
عام�ة للمثليني الجنس�يني، إضافة 
»الثقاف�ة  الكومي�دي  للمسلس�ل 
ع�ىل  يحت�وي  وال�ذي  الجنس�ية« 
مش�اهد إباحية، ومسلسل »اورانج 
إز ذا نيو بالك« وهو مسلسل جنيس 
مش�هور يض�م ع�رات اللقط�ات 
اإلباحية من داخل س�جن للنس�اء، 
بع�د أن اعت�رت حكوم�ة الري�اض 
أّن برنام�ج »باتري�وت آكت« ينتهك 
وكأّن  اململك�ة،  يف  الب�ث  حق�وق 
تنته�ك  ال  تل�ك  اإلباحّي�ة  الرام�ج 
ُحرم�ة  تنته�ك  وال  الب�ث  حق�وق 
الحرم�ني الريف�ني اللذي�ن يّدعي 

ُحّكام آل سعود أّنهم ُخّداٌم لهما.
ويبدو أّن ش�بكة »نيت فليكس« ويف 
س�بيل الرتويج لألفكار التي نشأت 
الحائ�ط  بع�رض  ت�رب  ألجله�ا 
بكافة القي�م واألع�راف الصحفّية، 
حي�ث أّن برنام�ج »باتري�وت آكت« 
والذي يحظى بُمش�اهدة جماهريّية 
ويقدمه الصحفي »حس�ن منهاج« 
ح�اول التح�ّدث عن جريم�ة مقتل 
خاش�قجي، غ�ري أّن حلق�ة مث�رية 
للج�دل ت�ّم إيقافها بع�د ضغوطات 
من حكومة آل س�عود، وُمقايضتها 
إىل  موّجه�ة  إباحي�ة  برام�ج  بب�ث 
الداخل السعودي، وهو أمر قال عنه 
هاستينغز »حل وسط« حسب رأيه، 
يف ح�ني أعلن منهاج الش�هر املايض 
انتهاء برنامجه الحواري الكوميدي 
»باتريوت آكت« بع�د قرابة عامني، 
وذلك رداً عىل إزال�ة الحلقة من ِقبل 

حكومة السعودية.
وق�ال منه�اج يف ذلك الوق�ت: »من 
الواضح أن أفضل طريقة ملنع الناس 

من مشاهدة يشء ما هو حظرها«، 
وأض�اف: »دعون�ا ال نن�ى أن أكر 
أزم�ة إنس�انية يف العال�م تحدث يف 
اليم�ن اآلن«، كما حث متابعيه عىل 
الترع لجه�ود اإلغاثة الت�ي تبذلها 

لج�ان اإلنق�اذ الدولي�ة.
ُعق�وٌد طويل�ة م�رّت كان يتغن�ى 
خالله�ا ُح�ّكام الس�عودية بأّنه�م 
ُيحافظون عىل األخالق العامة، وأّن 
مملكته�م ُتعت�ر مث�االً يف األخالق، 
حت�ى أّنه�م ش�ّكلوا جه�از رشطة 
أن  العامة–قب�ل  لألخ�الق  خ�اص 
ُيجمدها ابن س�لمان- وهي رشطة 

األم�ر باملعروف والنهي ع�ن املُنكر، 
غري أّنه ومنذ وصوله إىل والية العهد 
بات واضح�اً للعيان أّن النهج املُقبل 
لب�الد الحرمني الريفني هو التخيل 
ع�ن ُكلِّ م�ا ه�و إس�المي أو عربي 
أو حت�ى رشق�ي، لتنس�جم اململكة 
مع اإلس�الم األمريك�ي والتوّجهات 
الغربية لتتبدل اململكة وخالل سننٍي 
قليل�ة وتتح�ول إىل م�ا ُيش�به الس 
فيغ�اس بع�د أن أطلق ابن س�لمان 
ما ُيعرف بهيئة الرتفيه، التي عملت 
اإلس�المي  املُجتم�ع  تغري�ب  ع�ىل 
كان  والت�ي  العربي�ة،  الجزي�رة  يف 

م�ن إنجازاته�ا الجّب�ارة »الكازينو 
الحالل«.

وال ريب أن ابن س�لمان بات ُمسعد 
لتنفي�ذ أّية إم�الءات مقابل وصوله 
إىل ُك�ريس الحك�م، وبع�د أن َعلِ�َم 
األمريكيون ذلك باتوا ُيقايضونه عىل 
ُكلِّ يشء، وبات�وا يقتنصون الفرص 
للضغ�ط علي�ه لتمرير مش�اريعهم 
التي يعلمون جي�داً أّنها لن تمر من 
خالل تأثريهم عىل العائلة املالكة، لذا 
باتوا يتوّجهون إىل الش�عب ُمبارشة 
م�ن خ�الل املِنّص�ات اإلعالمي�ة وال 
سيما »نيت فليكس« وشبكة قنوات 

»أم ب�ي يس« معتمدين ع�ىل قاعدة 
»ما تكرر تقرر«، وعىل هذا األساس 
للش�عب  املوّجه�ة  القن�وات  بات�ت 
السعودي تزخر باملش�اهد اإلباحّية 
والتطبيعّية، حتى أّن قنوات األطفال 
لم تس�لم من هذا التغلغل حيث بّثت 
قن�اة »أم ب�ي يس 3« واملُخصص�ة 
لألطفال لقطات إباحية مع تشجيع 

للمثلية الجنسية.
ويف النهاي�ة؛ فإّن دول�ة »علمانية« 
»ني�ت  تراخي�ص  أوقف�ت  كرتكي�ا 
فليك�س« الت�ي ُترُص ع�ىل الرتويج 
للمثلّي�ة الجنس�ّية وب�ث املش�اهد 

اإلباحّي�ة، وبعد تخيريها بني إيقاف 
تل�ك الرام�ج أو إلغ�اء ترخيصها، 
عملت الحكومة الرتكّية عىل إيقاف 
ب�ث تلك الش�بكة يف باله�ا، يف حني 
تق�وم بالد الحرم�ني بالرتويج لتلك 
»املُحافظ�ة«  فاململك�ة  الرام�ج. 
ومقاب�ل حفظ م�اء وجه س�يِّدها 
الح�ايل وملكه�ا املُقب�ل محم�د بن 
س�لمان؛ ارتض�ت عىل نفس�ها بث 
املش�اهد اإلباحّي�ة يف س�بيل إخفاء 
حقيق�ة مقت�ل الخاش�قجي والتي 
بات الجمي�ع يعرفه�ا ويعرف دور 

ويل عهد آل سعود يف تلك الجريمة.

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

صحيفة: اإلمارات والبحرين مهدتا الطريق أمام التطبيع السعودي

تقرير: إدارة ترامب وحلفاؤها يتسببون بموت المزيد من أطفال اليمن

ُقنبلٌة من العيار الثقيل فجرها الرئيس التنفيذي لشركة »نيت فليكس« ريد هاستينغز، كشف فيها عن صفقٍة بين الشبكة التي 
ُيديرها وولي عهد آل سعود، تعهدت الشبكة خاللها بإزالة حلقة من برنامج »باتريوت آكت« وهي حلقة تضّمنت انتقادات الذعة 

بحق محمد بن سلمان فيما يخص عالقته بجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، مقابل موافقته على عرض مواد إباحّية ضمن البرامج 
التي تبّثها الشبكة الموّجهة إلى السعودية، حيث تمتلئ تلك البرامج بالمشاهد اإلباحّية والمثلّية الجنسية.

المراقب العراقي/ متابعة...
ش�ن زعيم حرك�ة أنصار الل�ه اليمنية، الس�يد عبد املل�ك الحوثي، 
هجوم�ا ح�ادا ع�ىل كل من الس�عودية واإلم�ارات، متهم�ا إياهما 

ب�”حمل راية النفاق” واتباع “خط االنحراف والتحريف يف األمة”.
وق�ال الحوثي، يف كلمة نقلها موقع “املس�رية نت” التابع للحركة، 
إن “ج�زء م�ن معاناة األم�ة يعود لوضعه�ا الداخيل، حي�ث تعاني 
يف واقعه�ا من الظل�م وغياب العدل واالنحراف والفكري والتش�تت 
والتف�رق، وه�و أمر غ�ري طبيعي م�ع انتماء األمة اإلس�المي، ألن 

اإلسالم يبني حياة مميزة وراقية وعظيمة”.
وأضاف: “نرى الذين تسلموا زمام األمور يف األمة اإلسالمية يقفون 
يف صف اليهود املعادين لها، ويف صف أعداء رسول األمة ومقدسات 

األمة، وهذا مؤرش عىل خطر كبري يتهدد األمة”.
وتابع السيد الحوثي: “النموذج الذي يمثل خط االنحراف والتحريف 
يف األمة نراه اليوم يف النظامني اإلماراتي والس�عودي… الس�عودية 
واإلمارات تحمالن راية النفاق، والوالء والتبعية ألعداء األمة، ولعب 

الدور التخريبي داخلها”.
وأردف قائالً: “من يوجهون اإلس�اءة لرس�ول األمة بشكل مستمر 
ه�م مرتبطون باليهود الصهاينة وأئم�ة الكفر أمريكا وإرسائيل… 
الدور األس�اس يف العداء ألمتنا تقوم ب�ه إرسائيل وأمريكا، ولديهما 

أعوانهم يف الرق والغرب”.

المراقب العراقي/ متابعة...
دعا املتحدث باسم الحكومة اإليرانية عيل ربيعي، الثالثاء، الدول 
التي تتحرك باتجاه التطبيع مع الصهاينة إىل »تحّمل مسؤولية 

قراراتها”.
وأضاف ربيعي: “نحّمل املسؤولية للحكومة البحرينية وأي حكومة 

توفر موطئ قدم إلرسائيل يف املنطقة«.
وقال إن »تطبيع البحرين سيزيد من خطورة األوضاع، ولن يسهم 

يف عملية السالم واالستقرار يف املنطقة”.
وأكد املتحدث باسم الحكومة اإليرانية أن “التطبيع مع الكيان 
الصهيوني، يأتي بضغط من الواليات املتحدة، ولصالح الحملة 

الدعائية االنتخابية لدونالد ترامب”.

السيد الحوثي 
يشن هجومًا حادًا 

على السعودية واإلمارات

إيران: على الدول
 المطّبعة مع الصهاينة تحّمل 

مسؤولية قراراتها

المراقب العراقي/ متابعة...
اعتقلت ق�وات االحت�الل الصهيون�ي، الثالثاء، 
10 فلس�طينيني من مناط�ق متفرقة يف الضفة 

الغربية.
وذك�رت وكال�ة األنب�اء الفلس�طينية أن قوات 
الع�دو اقتحم�ت بل�دات العيس�وية يف الق�دس 

يف  الرقي�ة  وباق�ة  الخلي�ل  يف  ودورا  املحتل�ة 
طولكرم واعتقلت عرة فلسطينيني.

ويف الس�ياق، داهم�ت ق�وات العدو ع�دة أحياء 
يف املدين�ة ومخي�م الع�روب، ونصب�ت حواج�ز 
عس�كرية عىل مدخ�يل بلدتي س�عري وحلحول، 
وع�ىل مدخ�يل مدين�ة الخلي�ل الش�مايل جورة 

بحل�ص والجنوبي الفح�ص، وأوقفت مركبات 
بطاق�ات  يف  ودقق�ت  وفتش�تها  املواطن�ني 

املواطنني، ما تسبب يف إعاقة تنقلهم.
وتس�تمر قوات االحت�ال بسياس�اتها العدوانية 
تجاه الشعب الفلسطيني، يف الوقت الذي انزلقت 

دول عربية يف منحدر التطبيع مع كيان العدو.

المراقب العراقي/ متابعة...
بروكنج�ز  ملعه�د  تقري�ر  كش�ف 
بالدراس�ات  املتخص�ص  االمريك�ي 
السياسية وشؤون قدامى املحاربني 
يف تقري�ر ل�ه، الثالث�اء، ان ما ال يقل 
ع�ن ثالثة ماليني امريك�ي خدموا يف 
الجيش منذ احداث الحادي عر من 

ايلول عام 2001.
وذكر التقرير انه وطبقا لالحصائيات 
الرس�مية فقد قتل 6841 عس�كريا 

من اف�راد الخدم�ة وج�رح 52441 
الوالي�ات  ح�روب  نتيج�ة  آخري�ن 

املتحدة يف افغانستان والعراق.
واضاف أن ”هذا الع�دد يعتر جزئيا 
بالنس�بة للذين تأثروا س�لبا باطول 
يف  االمريك�ي  التاري�خ  يف  الح�روب 
منطق�ة الرق االوس�ط فق�د أفاد 
مرك�ز إصاب�ات الدم�اغ واملحاربني 
الدف�اع  ل�وزارة  التاب�ع  القدام�ى 
االمريكي�ة أن أكث�ر م�ن 413،858 

عس�كريا تعرضوا إلصابات دماغية 
لظ�روف  مب�ارشة  غ�ري  كنتيج�ة 

الحروب“.
وتاب�ع أن�ه ”وطبق�ا ملؤسس�ة راند 
العس�كرية  بالدراس�ات  املتخصصة 
ف�ان ما يق�رب من 20 باملائ�ة افراد 
م�ن  العائدي�ن  االمريك�ي  الجي�ش 
العراق وافغانستان ابلغوا عن وجود 
اعراض اضطراب ما بعد الصدمة او 
املعاناة من االكتئاب الشديد والرغبة 

يف االنتحار”.
وواصل التقرير ان ”االرضار االخرى 
ش�ملت تع�رض م�ا ال يق�ل ع�ن 6 
مالي�ني عنرص من قدام�ى املحاربني 
االبخ�رة  اىل  االمريك�ي  الجي�ش  يف 
واملواد السامة نتيجة استخدام حفر 
الحرق العش�وائية املنت�رة بالقرب 
م�ن القواع�د االمريكي�ة يف منطقة 
الرق االوس�ط وخصوصا يف العراق 

وافغانستان“.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال�ت وكال�ة الهج�رة التابع�ة لألم�م املتح�دة، الثالث�اء، إن زورقا يقل 
مهاجرين كان يف طريقة إىل أوروبا، انقلب يف البحر األبيض املتوسط قبالة 

ليبيا، مما أس�فر عن غرق أو فقدان ما ال يقل 
عن 24 شخصا، ويفرتض أنهم ماتوا.

وقالت صفاء مسيحيل، املتحدثة باسم املنظمة 
الدولي�ة للهجرة، لألسوش�يتيد برس، إن خفر 
الس�واحل الليب�ي اعرتض ثالثة ق�وارب أمس 
االثن�ني، وانقلب أحدها. وأش�ارت إىل أن خفر 
الس�واحل انتش�ل جثتني، فيما أف�اد الناجون 
بأن 22 آخري�ن ال يزالون يف ع�داد املفقودين، 
ويعتقد أنهم لقوا حتفهم. وأشارت إىل أن ما ال 

يقل عن 45 ناجياً كانوا عىل متن القوارب الثالثة أعيدوا إىل الشاطئ، وأن 
جمي�ع املهاجرين رج�ال، غالبيتهم من مرص واملغرب. وقالت مس�يحيل: 
“ه�ذه املأس�اة الجديدة تؤكد مجددا ع�ىل الحاجة إىل زي�ادة قدرة البحث 
واإلنق�اذ يف البحر املتوس�ط. لكنن�ا عوضا من 
ذلك، نشهد قيوًدا عىل املنظمات غري الحكومية 

ومواجهة طويلة وغري رضورية”.
وحط�ام الس�فينة هو أح�دث كارث�ة بحرية 
تش�مل مهاجرين يبحثون ع�ن حياة أفضل يف 
أوروب�ا. وتأتي املأس�اة الحالية بع�د وفاة 45 
مهاجرا يف أغس�طس إثر انقالب قاربهم، وهو 
م�ا يمثل أكر عدد م�ن القتىل يف حادث تحطم 

سفينة واحدة قبالة السواحل الليبية.

قوات االحتالل تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

إحصائية جديدة: قرابة 60 ألف قتيل وجريح أميركي خالل 
غزو العراق وأفغانستان

فقدان 24 مهاجرا بعد انقالب قاربهم قبالة سواحل ليبيا

المراقب العراقي/ بغداد...
اك�د تقري�ر لش�بكة يس أن أن االمريكي�ة، الثالثاء، ان اق�دام ادارة 
ترام�ب وحلفائها يف دول الخليج عىل تخفيض تمويل وكاالت االمم 
املتحدة االنس�انية وبش�كل خ�اص يف اليمن يتس�بب يف موت املزيد 
م�ن االطفال هناك نتيجة االمراض وس�وء التغذي�ة. وذكر التقرير 
أن »اليمن ش�هدت خالل االش�هر القليلة املاضية تزايدا يف س�اعات 
انقطاع الكهرباء وارتفاعا يف اس�عار الوقود نتيجة استمرار عدوان 
التحال�ف الس�عودي مم�ا يعن�ي عدم اس�تمرار اصح�اب املولدات 
بتش�غيلها بش�كل مس�تمر ، االمر الذي يتس�بب بموت العديد من 
االطفال اليمنيني خصوصا يف املستشفيات نتيجة توقف االجهزة“. 

وقال الدكتور عيل االش�ول من مستش�فى محافظة حجة اليمنية 
غرب صنعاء إن ”الصغار الذين لم تقتلهم الغارات الجوية املستمرة 
ل�دول الع�دوان او خالل الح�رب اصبح�وا يموت�ون نتيجة لنقص 
االم�دادات الطبية“، مضيفا أن ”من املؤس�ف واملؤلم حقا ان يموت 
اطف�ال كان يمكن انقاذه�م“. وتابع أن ”أصعب ج�زء هو فقدان 
طف�ل عندما تك�ون هناك فرصة له للبقاء عىل قي�د الحياة لو كان 
الوض�ع مختلًفا عما نمر ب�ه االن”. واوضح التقري�ر أن ”الواليات 
املتحدة خفضت دعمها لنداء االمم املتحدة الخاص باليمن من مليار 
دوالر ع�ام 2019 اىل 441 مليون�ا فق�ط هذا العام، مما اثر بش�كل 

كبري عىل مناطق يف شمال البالد التي يسيطر عليها أنصار الله“.

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�د تقرير لصحيفة »آس�يا تايم�ز« التي 
تصدر يف هونغ كونغ، الثالثاء، أن لقاء ويل 
عهد البحرين ووزير خارجية االمارات، مع 
رئيس الوزراء الصهيوني بنيامني نتنياهو 
يف البي�ت االبيض ل�ن يكون مج�رد توقيع 
اتفاقيات التطبيع فحس�ب، بل سيمهدان 
الطري�ق للجائ�زة االك�ر املتمثل�ة بدخول 

السعودية يف اتفاق تطبيع مع الصهاينة.
ونق�ل التقرير عن العض�و املنتدب لركة 
”ديزش�ن بوندري�ز” االمريكي�ة للعالقات 

عب�ادي  كارل�وس  املالي�ة  واالستش�ارات 
وال�ذي يعم�ل منذ ف�رتة طويلة كناش�ط 
لتطبيع العالق�ات بني الكي�ان الصهيوني 
والعالم العربي إن ”البحرين لم تكن لتفعل 
هذا دون موافقة الس�عودية ولذا سيكون 
ذلك بمثابة اعالن غري مبارش للعالقات مع 

السعودية“.
واضاف ”لقد كنت محبطا منذ فرتة طويلة 
من تعثر العالقات بني الكيان ودول الخليج 
، لكنن�ي وصل�ت اخ�ريا لي�وم اس�تحقاق 
الراتب” بحسب قوله، مشريا اىل أن ”توقيت 
توقيع االتفاق بني الكيان والدول الخليجية 

مرتب�ط بتوقي�ت االنتخاب�ات االمريكي�ة 
وتفضيل الدولتني لدونالد ترامب“.

واوض�ح أن ”مهندس ه�ذه الصفقات هو 
صهر ترامب ومستش�اره جاريد كوش�نر، 
فق�د كان يمتل�ك صالحي�ات م�ن ترامب 
لتقديم اش�ياء معينة لتلك البل�دان مقابل 
التوقيع ومنها عىل سبيل املثال بيع اسلحة 
متط�ورة لالم�ارات“. وتابع أن ”كوش�نر 
كان يضغط عىل ويل العهد السعودي محمد 
بن س�لمان القناع والده امللك البرام صفقة 
مماثل�ة مع الكيان الصهيون�ي قبل نهاية 

والية ترامب االوىل«.
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ان الخ�اف القائ�م ب�ن حكومة بغ�داد واالك�راد ومنذ تاس�يس الدولة 
العراقي�ة يف العرشيني�ات     م�ن القرن امل�ايض ...... فاالك�راد يعتربون 
ش�مال  العراق هو موطنه�م االصيل وامتداد الحض�ارة الكردية لاجداد 
والس�لف املايض وهم ش�عب لهم تقاليدهم وعاداتهم ويحلمون يف اعان 
دولته�م  يف معزل عن العراق وخاضوا حروب وعصيان عس�كريا بقيادة 

ما مصطفى الربزاني .
وس�قط خ�رة ش�باب الع�راق يف ح�روب طاحن�ة ب�ن حكوم�ة بغداد 
والجماعات املس�لحة الكردي�ة التي تتخذ من الجبال م�اذ وملجا عقب 

الحكومات التي حكمت العراق ابتداءا من امللكية وحتى الجمهورية .
ومن�ذ ذل�ك التاريخ وحت�ى يومنا هذا لم يس�تعيد الوط�ن هيبته وقوته 
وعافيت�ه وبقى االكراد ذلك الرسطان الذي ينخر الجس�د العراقي وينهك 
قواه وعنرص ضعف ال قوة يف الجس�د العراقي  وان العراق بالنس�بة لهم 
البق�رة الحل�وب التي ت�در عليهم بالخ�ر واالموال فهم ينهب�ون ثرواته 
وخرات�ه وامواله وبرتوله ومنافذه الحدودي�ة ومطاراته دون ان يعطوه 

اي يشء لبغداد .           
ورغم تش�كيل اللجان والوفود املشرتكة واقامة  املؤتمرات بن الحكومة 
واالقليم حول املناطق املتنازع عليها وتطبيق املادة 140 او حصة االكراد  
م�ن املوازنة وروات�ب االكراد والبيش�مركة اووووالخ من امل�واد العالقة 
.... االان الكف�ة تنتهي بانتصار الوفود الكردية ورجوعها اىل كردس�تان 
محملة باالموال واالمتيازات وخس�ارة وانصياع حكومة بغداد للمطالب 

الكردية .
وان كل النواب االكراد يف الربملان العراقي والوزراء املشرتكون يف الحكومة 
ابت�داءا م�ن رئي�س الجمهوري�ة ون�واب رئيس ال�وزراء واملستش�ارين 
والقضاء والعس�كرين االكراد قد صوتوا لانفص�ال وايدوا اقامة الدولة 
الكردية وهم يعملون عىل نخر وتفتيت وافشال واضعاف حكومة بغداد .
وان االك�راد ق�د س�بقوا ال�دول العربي�ة باقام�ة العاقات م�ع الكيان 
الصهيون�ي فااالب م�ا مصطفى الربزان�ي زار الكي�ان الصهيوني عدة 
م�رات والتقى بكبار اليهود وتحالف وتامر عىل العراق وس�ار عىل نهجة 
ابنة مس�عود الربزاني وجميع الساس�ة االكراد وهم اليخفون ارتباطهم 
وعاقاتهم وزيارتهم وتسامرهم مع اليهود وقاموا بحرق العلم العراقي 

يف عدة مناسبات ورفع العلم االرسائييل دون خجل او حياء .
واصبح�ت كردس�تان وصمة ع�ار وماذ وملج�ا الجواس�يس والخونة 
والهاربن واملطلوبن للعدالة وهي تستمد قوتها وفرعنتها وطغيانها من 
اس�يادها االمريكان واليهود الذي�ن يقفون اىل جانبها يف الرساء والرضاء 
ويش�جعون عىل اضفاف الع�راق وتمزقه وتنافر ابنائ�ه وان قوة العراق 

تكمن يف وحدته ونحن اآلن أحوج من أي وقٍت لذلك . 
ع�ىل الحكومة املركزية العم�ل عىل فرض الس�يطرة الكاملة عىل املنافذ 
الحدودي�ة التي تعصف بإقتص�اد العراق والتي وما زال�ت مفتوحة عىل 
مرصاعيه�ا  وتهري�ب النفط املس�تمر ومش�اريع اإلنفص�ال والتجزئة 
والتقس�يم وهذا كله يش�كل تهديد حقيقي لجميع العراقين عرباً كانوا 

أم من القومية الُكردية.
وع�ىل الرغ�م م�ن كل ماتقدم ف�ان حكومة كردس�تان ت�رص عىل عدم 
تس�ليم حكومة بغداد اي مستحقات مالية من صادرات النفط او املنافذ 
الحدودي�ة او واردات املطارات رغم ان الحكومة املركزية س�لمت االقليم 
تريليون دينار عراقي خال االش�هر املاضية وهذا يعترب اجحاف وتجاوز 

عىل استحقاقات مناطق الوسط والجنوب العراقي .  
وكنا نامل م�ن رئيس الوزراء مصطفى الكاظم�ي خال زيارته االخرة 
اىل ش�مال الع�راق س�ابقا  و)اقلي�م كردس�تان ( حالي�ا ان يعي�د الحق 
ويس�رتجع جميع االموال التي يس�تحوذ عليها االك�راد ويرسقونها من 
قوت الشعب فالنفط الذي يهربونه وايرادات املنافذ واملطارات وووووالخ 
م�ن الثروات هي ملك الش�عب العراقي الملك االك�راد فقط فاين حقوق 

باقي املحافظات .
فزي�ارة الكاظم�ي لاكراد غ�ر موفقة ول�م يعيد اموال النف�ط واملنافذ 
الحدودي�ة املرسوق�ة ول�م يجع�ل مصلحة الع�راق امام عيني�ه وتعامل 
بمكيال�ن وظل�م حقوق مواطني الوس�ط والجنوب وباق�ي املحافظات 
العراقية االخرى وس�ار عىل نهج من س�بقوه امثال عادل عبد املهدي او 
العب�ادي او املالكي الذي�ن اعطوا لاكراد كل يشء ول�م ياخذوا منهم اي 

يشء وبقى العراق بالنسبة لهم البقرة الحلوب التي تدر عليهم الخر .

كردستان سرطان 
في الجسد العراقي

بقلم/ يوسف الراشد 

تساُرع قضية سرقة األرض الفلسطينية 

بقلم/حسن الفي 

ليس من شك أن الواليات المتحدة االميركية، وبسبب بعدها الجغرافي خلف المحيط وطبيعة نظامها االحتكاري الرأسمالي اليهودي ـ 
الربوي ـ المافيوزي، كانت المستفيد األكبر من الحرب العالمية الثانية، وخرجت من تلك الحرب بوصفها أقوى وأغنى دولة في العالم، 

تمتلك قوة عسكرية ال مثيل لها في التاريخ عنوانها األول القنبلة الذرية، وتمتلك اقتصادا اسطوريا يضاهي ويزيد على اقتصادات جميع 
دول العالم مجتمعة. وفي تلك األثناء، كان االتحاد السوفياتي السابق )وقلبه روسيا(، الذي وقع عليه العبء األكبر من تبعات الوحشية 

النازية، قد خسر ثالثين مليونا من ابنائه في الصراع ضد النازية، ناهيك عن ماليين االسرى الذين استخدموا كأرقاء وعبيد عمل في خدمة 
المجمع الصناعي ـ الحربي للوحش النازي. وكان االقتصاد الروسي والسوفياتي مدمرا تدميرا شبه كامل.

بقلم/  جورج حداد
تس�تلم  حينم�ا  الص�ن،  كان�ت  ذات�ه  الوق�ت  ويف 
الش�يوعيون الحكم فيها يف ايلول 1949، افقر بلد يف 
العالم، ويموت فيها كل س�نة 5 � 10 ماين انسان 

من الجوع.
ولكن بعد نهاية الحرب، وبالرغم من الحصار الغربي 
الكام�ل، فإن الش�عب الرويس � الس�وفياتي الجبار 
»ق�ام من ب�ن االموات« )حس�ب تعبر االس�طورة 
املسيحية االورثوذوكس�ية( ونهض من الحضيض، 
وحقق طفرة علمية � ثقافية � اقتصادية � عسكرية 
مذهلة، فأرس�ل أول انس�ان ليط�ر يف املدار االريض 
س�نة 1961، وك�ّون جيش�ا مهيبا قادرا ع�ىل ابادة 
امركا تماما بالصواريخ النووية، وعىل اكتساح كل 
اوروبا الغربية باالس�لحة الكاسيكية يف بضعة ايام 
او بضع ساعات. كما ان الصن الشعبية، وبالقيادة 
الحكيم�ة للحزب الش�يوعي الصين�ي وبقوة جيش 
التحرير الشعبي الصيني الباسل، نفضت عنها غبار 
التخل�ف االلفي، الخرافاتي � الديني وش�به الديني، 
وانجزت نهضة عارمة ال مثيل لها يف التاريخ، وبدون 
أن تس�تعمر وتنه�ب أي بلد اخر، حقق�ت يف بضعة 
عق�ود تقدم�ا علمي�ا � اجتماعي�ا � صناعي�ا هائا 
يضاه�ي ويفوق ما حققته ام�ركا واوروبا الغربية 

االستعماريتان يف عدة مئات من السنن.
واالتح�اد  الس�وفياتية  املنظوم�ة  انهي�ار  وبع�د 
السوفياتي السابقن، أعلنت أمركا نفسها بوصفها 
القط�ب العامل�ي االوح�د، واس�تخدمت كل قوته�ا 
العس�كرية واملالية واالقتصادية والتجارية، وجندت 
دبلوماسيتها ومخابراتها الرهيبة وآلة بروباغندتها 
االعامي�ن  م�ن  جيوش�ا  تش�مل  الت�ي  الهائل�ة 
والفنان�ن  الجامع�ات  وأس�اتذة  والصحافي�ن 
والس�ينمائين ومراكز االبح�اث والجمعيات املدنية 
»الخرية« و«الديمقراطية« و«الحقوق � انس�انية« 
اليميني�ن  واألل�وان،  األش�كال  كل  والعم�اء م�ن 
و«اليسارين« و«املس�تقلن«، يف االحزاب والنقابات 
واملنظم�ات االجتماعي�ة، واس�تخدمت كل ذلك من 
أجل فرض سيادتها عىل جميع دول وشعوب العالم، 

والعمل لتأبيد هذه السيادة.
ولكن أم�ركا، وكما يقول س�بيغنيو بريجينس�كي 
ذات�ه، ضيع�ت فرصة الس�يادة عىل العالم، بس�بب 
حس�اباتها الجيوس�رتاتيجية الخاطئ�ة التي تجلت 
باالخص يف: خس�ارة الحرب الظاملة عىل افغانستان 
يف 2001، وخسارة الحرب الظاملة الثانية عىل العراق 
يف 2003، وخس�ارة الح�رب بالوكال�ة � االرسائيلية 

عىل املقاومة يف لبنان يف 2006.
واالن تتخبط امركا خبط عش�واء يف محاولة يائسة 
لاحتف�اظ بمركزه�ا االول يف العالم. ولكنها تس�ر 
برسعة نحو خس�ارة هذا املركز، بكل ما يرتتب عىل 
ذلك من عزلة امركا واالحتماالت املتزايدة النفجارها 
من الداخل. يف حن ان روسيا والصن، اللتن خرجتا 

من الح�رب العاملي�ة الثاني�ة مدمرت�ن وجائعتن، 
تش�قان الطريق نحو اعادة بناء نظام عاملي جديد، 
متع�دد االقط�اب، أو األص�ح ال - قطب�ي، يتاح فيه 
لكل دولة، صغرة او متوس�طة او كبرة، ان تصون 
س�يادتها وتبني نفس�ها بحرية، بالتعاون االيجابي 
والبناء مع جميع دول وش�عوب العالم االخرى، عىل 

قاعدة االحرتام املتبادل واملصالح املتبادلة.
وكان س�بيغنيو بريجينس�كي قد ق�ال قبل موته يف 
2017 ان ام�ركا س�تواجه كابوس�ا اذا تم التحالف 
بن روس�يا والصن. ونص�ح بريجينس�كي امركا 
بالعم�ل ع�ىل خلق التباع�د والفرقة ب�ن العماقن 

الرشقين ومحاولة االيقاع بينهما.
ولكن الرياح تجري بما لم يكن يشتهي بريجينسكي.

والقلق األك�رب اليوم لدى »الكتل�ة الغربية« بزعامة 
ام�ركا ينب�ع م�ن تعمي�ق التع�اون التكنولوجي � 
العسكري بن روسيا والصن. وهناك اآلن الكثر من 
الش�واهد ان البلدين يعمان بثبات لتوطيد العاقات 
بينهم�ا يف هذا الحق�ل. وللمثال، ففي مطلع ش�هر 
ايلول سنة 2019 قام نائب رئيس املجلس العسكري 
املركزي للصن جان يوس�يا ووزي�ر الدفاع الرويس 
س�رغيي ُش�ْوْيُغو بالتوقي�ع ع�ىل اتف�اق للتعميق 
الاح�ق للتعاون ب�ن البلدين يف الحقل العس�كري. 
وحسب ترصيح الناطق باسم لجنة الدفاع املركزية 
الروس�ية فإن االتف�اق يتضم�ن موض�وع التبادل 
امكاني�ة  الصين�ي  الجان�ب  ومن�ح  التكنولوج�ي 
اس�تخدام بع�ض مكون�ات نظ�ام الدف�اع املض�اد 
للطران والصواريخ يف الرشق االقىص، مما يدل بحد 

ذاته عىل الثقة العالية املتبادلة بن الطرفن.

ويف الكت�اب االبيض الصيني ع�ن الدفاع، الصادر يف 
تم�وز 2019 يذكر أيض�ا أن التعاون مع روس�يا يف 
الحقل العس�كري يتطور عىل مس�توى عال ويلعب 

دورا هاما يف ضمان االستقرار السرتاتيجي للعالم.
ويؤكد الكتاب االبيض الصيني أن التعاون العسكري 
الرويس � الصيني س�وف يواصل التوس�ع والتعمق 

برا وبحرا وجوا.
ومن�ذ س�نة 2012 واىل الي�وم يواصل كب�ار القادة 
العس�كرين الروس والصينين اللقاءات التشاورية 
االس�رتاتيجية. وتقول املعلومات املرسبة اىل االعام 
إن أكث�ر م�ن 3600 ضاب�ط صين�ي ق�د أنه�وا يف 
الس�نوات األخرة دراس�تهم يف مختلف االكاديميات 
العس�كرية الروس�ية. كما يجري البل�دان املناورات 
التدريبي�ة العس�كرية املش�رتكة يف بح�ر البلطي�ق 
واملحي�ط املتجم�د الش�مايل وبح�ر الص�ن وغرها 
حيث تش�ارك يف املناورات مئات الغواصات والسفن 
الحربية والطائرات املقاتلة والقاذفات االسرتاتيجية 
وأس�لحة الصواريخ عىل أنواعها ناهيك عن املش�اة 
واملغاوي�ر وق�وات االن�زال البحري والج�وي والوف 

املدافع امليدانية والدبابات واملدرعات.  
ويف تم�وز املايض، قام�ت القوات الجوية الروس�ية 
والصينية بأول تحليق مشرتك لها فوق املياه الدولية 
يف بح�ر اليابان وبحر رشقي الص�ن، مما اثار ردود 
فعل ح�ادة ل�دى حلفاء ام�ركا يف ال�رشق االقىص 
ودول الناتو. كما قام الطران االسرتاتيجي الرويس، 
وبالتنس�يق مع الصن، بالتحليق الول مرة بالقرب 
من ح�دود جزيرة تايوان، يف تحد مكش�وف ألمركا 
التي تضع تايوان تح�ت مظلتها. كما أعلن االمرال 

االمركي فيليب دافيدسون أن الصواريخ الباليستية 
والغواصات الروسية تمثل تهديدا وجوديا ألمركا يف 
الرشق االقىص، وأن تدعيم القوة العس�كرية للصن 
س�يؤدي اىل خس�ارة ام�ركا لتفوقها العس�كري يف 
الس�نوات القادمة قبل سنة 2050 كما كان يحسب 
حت�ى االن. وأك�د أنه عىل أمركا أن ال تس�مح بقيام 
حلف عس�كري رويس � صيني ألن ذلك من شأنه أن 

يشكل تحديا للنظام العاملي القائم.
ويقدر محللون اس�رتاتيجيون أمركيون أن التعاون 
بن روسيا والصن يخرج عن نطاق التعاون العادي، 
وأن هدف�ه لي�س فقط تحدي ام�ركا وحلفائها، بل 

الذهاب نحو تشكيل حلف عسكري بن العماقن.
وتخوف�ات الكتل�ة الغربية م�ن التحال�ف الرويس � 
الصين�ي مفهومة تمام�ا، ألن التحال�ف بن دولتن 
بهذه القدرات االقتصادية والعس�كرية، كما لروسيا 
والص�ن، س�يؤدي حتما اىل قلب كل املي�زان الجيو-

اسرتاتيجي عىل الكوكب االريض.
والسياس�ة التي تتبعه�ا االدارة االمركي�ة الحالية، 
والقائم�ة عىل املزي�د من التحدي واالس�تفزاز تجاه 
روس�يا والص�ن س�تدفعهما نح�و التق�ارب اكث�ر 
فأكثر وصوال اىل التحال�ف التام. ذلك أن الصن التي 
ال تمتل�ك ما يوازي الق�درة النووية الم�ركا تحتاج 
بش�دة اىل دعم القوة الصاروخية � النووية لروسيا. 
كما أن روس�يا التي توجه القسم األكرب من قدراتها 
املالية واالقتصادية نحو املجمع الصناعي � الحربي، 
تحتاج م�ن جهتها بش�دة اىل الق�درات االقتصادية 

الهائلة للصن.  
وم�ا زاد يف مصيبة الكتلة الغربية بزعامة أمركا، ان 
روس�يا والصن لم تتوقفا عند ح�دود التعاون فيما 
بينهم�ا، ب�ل اتجهتا نح�و التعاون م�ع الجمهورية 
االس�امية االيراني�ة، التي تحمل اآلن ل�واء املواجهة 
واملقاوم�ة العربي�ة � االس�امية ض�د االمربيالي�ة 
االمركي�ة � اليهودي�ة العاملي�ة ومخلبه�ا االقليمي 

»ارسائيل«.
وبالتفاه�م الضمن�ي وتوزي�ع االدوار م�ع القيادة 
طوي�ل،  وبنف�س  والحكيم�ة،  الصلب�ة  االيراني�ة 
وبتطبي�ق سياس�ة العص�ا والجزرة، تعمل روس�يا 
والصن ع�ىل زعزعة العاقة بن تركيا والس�عودية 
ومرص وبن الكتلة الغربية، بهدف أبعد هو ترس�يخ 
مواقع مح�ور املقاومة العربي � االس�امي وتأليب 
دول العالم العربي � االس�امي كلها ضد االمربيالية 

االمركية � اليهودية و«ارسائيل«.
واآلن، عشية االنتخابات الرئاسية االمركية القريبة، 
يتس�ابق حزب�ا »الفي�ل« الجمه�وري و«الحم�ار« 
الديمقراط�ي االمركيان للدخ�ول اىل البيت االبيض. 
ولكن ايا كان الفائز يف هذه االنتخابات فإن الزعامة 
االمربيالية � اليهودية العاملية المركا ستسقط عند 
اقدام التحالف الرويس � الصيني � االيراني، الصادق 

والنزيه.

التعاون العسكري الروسي ـ الصيني ـ االيراني: 
تغير في جيو-استراتيجية العالم

إخفاقات الكاظمي في مضامين بيان المرجعية الدينية
بقلم/ حازم أحمد

أواًل: ل�م يكن قان�ون االنتخاب�ات الذي 
أُِق�رَّ )ع�اداًل وُمنصًف�ا(، واملرجعية )ال 
ُتف�رسرِّ امل�اَء بع�د الجه�د بامل�اِء(؛ لذلك 
فإّن القانون الح�ايل املُراد اعتماده وهو 
)الدوائر املتع�ددة يف املحافظة الواحدة( 
ه�و قانون غ�ر ع�ادٍل وغ�ر منصف، 
فعىل األحزاب والُكت�ل الكبرة والفاعلة 
واملؤثرة التحرُّك لع�دم اعتماده، وتثبيت 
قان�ون ع�ادل ومنص�ف، وه�ذه إحدى 

إخفاقات الكاظمي.
ثانًي�ا: الكاظم�ي ح�اول أْن يصن�ع من 
تحديد موع�د االنتخاب�ات املبكرة نرًصا 
وإنج�اًزا ل�ه، وكأن�ه ه�و صاح�ب هذا 

املرشوع وليست املرجعية!
ب�أّن  ذك�رت  الديني�ة  املرجعي�ة  لك�ن 
االنتخاب�ات املبك�رة ليس�ت هدًف�ا بحد 
ذاتها، لكنها )املس�ار السلمي الصحيح 
للخ�روج من املأزق الراه�ن الذي يعاني 
منه البلد نتيجة لرتاكم أزماته سياس�ياً 
واقتصادياً وأمنياً وصحياً وخدمياً وغر 

ذلك(.
فأنَت أيها الكاظمي واجبَك تحديد املوعد 
والعم�ل عىل أْن تكون مخرجاتها نزيهًة 

وشفافة، وهذه إخفاقة من الكاظمي.
ثالًثا: عندما تقول املرجعية:»فا بد من 
أن تتاح الفرصة للمواطنن بأن يجددوا 
النظر يف خياراتهم السياس�ية وينتخبوا 
ب�كل حري�ة وبعي�داً ع�ن أي ضغط من 
هن�ا أو هناك ممثليهم يف مجلس النواب 
القادم، ليكون مؤهاً للعمل باتجاه حّل 

املشاكل واألزمات«
هذا يعني بأن الحكومة الحالية ليس�ت 
مؤهل�ة أْن تس�تمر، وهي ليس�ت بديلة 
عن االنتخابات املبكرة، وقد أخفقت وما 
زال�ت يف أدائه�ا متعثرًة غ�ر ملبية ألي 

مطلب شعبي.
رابًع�ا: الكاظم�ي ل�م ُيحق�ق العدال�ة 
االجتماعية؛ فقد )منَح( كردستان أكثر 
من تريليون ومئت�ي دينار عراقي خال 
ه�ذه األش�هر!، ول�م تح�َظ محافظات 
الوس�ط والجن�وب ب�يء يق�رتب من 
ه�ذا املبل�غ، وهذا مص�داٌق لنه�ب املال 
الع�ام وليس فقط ع�دم تحقيٍق للعدالة 

االجتماعية.
خامًس�ا: الكاظم�ي ل�م يس�يطر ع�ىل 
املناف�ذ الحدودية حت�ى اآلن، وهذا األمر 
من صميم عمل�ه وواجباته، وقد أخفق 
يف ذلك مما جع�ل املرجعية الدينية تذكر 
هذه املسألة )ألول مرة يف بياناتها(؛ ذلك 
ألن الكاظم�ي قدَّم حركة اس�تعراضية 
عىل بضعة مناف�َذ حدودية جنوبية ولم 
يقرتب من منافَذ ش�مال العراق، )هواٌء 

يف َشَبك(!
سادًسا: الكاظمي لم يعمل عىل تحسن 
أداء الق�وات األمني�ة، ب�ل أرب�َك عملها 
وأداَءه�ا، وأهمله�ا منش�غًا بتس�ويق 
نفسه بصورة مبتذلة يف اإلعام البائس!.
ع�ىل  يحاف�ظ  ل�م  الكاظم�ي  س�ابًعا: 
هيب�ة الدول�ة، وه�ذا واضح م�ن خال 
تع�دد االعت�داءات ع�ىل رج�ال األم�ن، 
ورضبهم، وفشِخِهم، وش�جرِّ رؤوسهم، 
وس�فك دمائه�م، وتوجي�ه اإلهانة لهم 
ولعوائلهم يف الشوارع ووسائل التواصل 

االجتماعي.
ثامًن�ا: حكوم�ة الكاظم�ي لم تس�حب 
ص( م�ن الجماعات  الس�اح )غر املرخَّ
واألف�راد التي تس�تهدف أم�ن املجتمع 
والدولة، وهذا ما ظهر يف تنفيذ عمليات 
وكذل�ك  امل�دن،  ش�وارع  يف  االغتي�االت 
الجرأة التي يترصف بها أتباع الس�فارة 
األمركي�ة من خ�ال الدع�وة )املُعلَنة( 

لحمل الس�اح ومواجهة القوات األمنية 
والحش�د الشعبي والعش�ائر واملرجعية 

الدينية.
تاس�ًعا: هيَّأ الكاظمي الفرصة -نتيجة 
ضعف�ه ال عن قصد- لظه�ور جماعات 
مس�لحة ُتس�يطر ع�ىل بع�ض املناطق 
الع�راق؛  يف  الحيوي�ة  واملقاطع�ات 
الس�تغالها اقتصادًيا ومالًيا، ولتهريب 
العراق�ي،  الش�عب  لتدم�ر  رات  املُخ�درِّ
ول�م يفعل الكاظمي ش�يًئا غ�ر تقديم 
الخطابات البائس�ة التي تتمحور حول 
ش�خصيته بأنه ُمس�تهَدف، وهو شهيٌد 
ح�ي!، وهو يلب�ي نداء دموع ش�عبه... 

إلخ!
ع�ارًشا: لم يتحرك الكاظم�ي حتى اآلن 
ع�ىل )ملف�ات الفس�اد الك�ربى(! وهذا 
دعا املرجعي�ة إىل توجيه�ه باتخاذ هذه 
الخط�وات األس�اس ملكافحة الفس�اد، 
وهو ل�م يفعل ش�يًئا حتى اآلن بس�بب 
انشغاله بتكوين حزبه الخاص لخوض 

االنتخابات القادمة!.
أَحَدَع�رَش: إخف�اق الكاظمي الفظيع يف 
كشف املتورطن بقتل بعض املتظاهرين 
األبري�اء، وقتل بعض منتس�بي القوات 
املمتل�كات  األمني�ة، وح�رق وتخري�ب 
يف  التظاه�رات  انط�اق  من�ذ  العام�ة 
وعملي�ات  امل�ايض،  األول  ترشي�ن 
االغتياالت األخرة؛ فلم يس�مع املواطن 
م�ن الكاظم�ي غ�ر النث�ر والتغريدات 
العاطفية والشخصية و)الو  والقصص 

عماد(! و)أنا الشهيد الحي(!
فأين الكشف عن مرتكبي هذه العمليات 
الخطرة، ملاذا هذا الصمت من الكاظمي 
ال�ذي كان رئيس جه�از املخابرات أثناء 
التظاه�رات يف ترشين امل�ايض، ثم صار 
رئي�س مجلس ال�وزراء م�ع احتفاظه 

بمنصب رئي�س جهاز املخاب�رات حتى 
اآلن!، ماذا ينتظر؟!

اثن�ا َعرَش: عىل مس�توى حفظ س�يادة 
البلد عس�كرًيا وعدوانًيا ف�إّن الكاظمي 
لم يحقق شيًئا، وإال فهذه أمركا ُتعربد 
أرض�ه وس�ماءه  الع�راق، منتهك�ًة  يف 
ومياه�ه، وتنص�ب منظوم�ات الدف�اع 
الجوي عىل أس�وار س�فارتها يف بغداد/ 

املِنطقة الخرضاء!.

فأين السيادة أيها الكاظمي؟!
يحف�ظ  ل�م  الكاظم�ي  َع�رَش:  ثاث�َة 
س�يادة البل�د عىل املس�توى الس�يايس 
والدبلوم�ايس؛ ويتج�ىل هذا بالس�ماح 
لل�دول التي تعادي العراق ولم تنرصه يف 
حرب�ه العاملية ضد داع�ش أْن تتدخل يف 
شؤونه الداخلية، مثل أمركا ومحورها.

أربَعة َع�رَش: الكاظمي لم يبعد مخاطر 
التجزئ�ة والتقس�يم ع�ن الع�راق، فهو 

ل�م يفع�ل ش�يًئا وطنًي�ا مرشًف�ا ض�د 
ترصيح�ات )ج�ون بولت�ن: مستش�ار 
الس�ابق(  األمرك�ي  القوم�ي  األم�ن 
بخصوص تقس�يم الع�راق!، إذ لم يكن 
ًدا، واألنكى  للكاظمي موقًفا وطنًيا موحَّ
م�ن ذلك نج�د الكاظمي ينس�ب النرص 
العراقي اإلس�امي ع�ىل داعش للرئيس 

ترمب!.
خمَس�َة َع�رَش: الكاظمي يعي�ش حالة 

وراء  واالنس�ياق  األه�واء  )تض�ارب 
أو  الحزبي�ة  أو  الش�خصية  املصال�ح 
املناطقي�ة(، وهو لم يرتِق إىل مس�توى 

املسؤولية الوطنية!.
ط -وبذرائَع  ِس�تََّة َعرَش: الكاظمي ُيف�ررِّ
واس�تقراره  البل�د  بس�يادة  كث�رة- 

واستقال قراره السيايس.
الخاتمة:املرجعي�ة )ال ُتف�رسرِّ امل�اء بعد 

الجهد باملاِء(.



من�ي فريق نادي الرشطة بكرة القدم 
بخس�ارة أقل ما يقال عنها بأنها غري 
مس�تحقة ام�ام فري�ق ن�ادي االهيل 
الس�عودي به�دف مقاب�ل ال يشء يف 
املباراة التي جرت عىل اس�تاد خليفة 

ال�دويل يف اط�ار اس�تكمال مباري�ات 
املجموعة االوىل لدوري االبطال.

كتيبة ش�هد نالت االستحسان داخليا 
وخارجيا نظرا للمستوى املتميز الذي 
قدمت�ه يف ش�وطي املب�اراة، وكان�ت 

االقرب دائما اىل التسجيل لوال عبوس 
الح�ظ. م�ن جهته�ا، ق�ررت الهيئة 
االداري�ة للنادي تكري�م الفريق برغم 
الخسارة، مما سيعطي دافعا معنويا 
الي�وم يف  لتعوي�ض خس�ارة  مهم�ا 

املباراتني املقبلتني.
م�ن جهته، اكد املدي�ر الفني للفريق، 
عبد الغني شهد انه »راٍض تماما عما 

قدمه الالعبون يف مباراة اليوم«.
مب�اراة  ادى  »الفري�ق  ان  واض�اف 

تكتيكي�ة ع�ىل مس�توى ع�ال برغم 
ج�ودة الفري�ق املناف�س«، مبين�ا ان 
»الطرد الذي حصل عليه الالعب عالء 
مهاوي وضعنا يف مواجهات خططية 
وبدني�ة جديدة«. واوض�ح ان »الطرد 

كان مؤمل�ا، خاص�ة ان الالع�ب يع�د 
م�ن عنارص الخ�رة، ولدي�ه عدد من 
املباريات مع املنتخب الوطني. كاشفا 
عن ان الالعبني تفوقوا عىل انفس�هم 

رغم الطرد املبكر«.

رغم الخسارة.. 
ادارة الشرطة تكّرم 
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مشهد مهيب يحبس األنفاس ذرفت له العيون 
دموع األلم والحسرة وهي تشاهد موكب تشييع 

النجم ناظم شاكر ليوارى جثمانه الثرى بعد أن 
استسلم جسده الطاهر في التصّدي لهجمات 

فايروس كورونا اللعين طيلة األيام الماضية.
ال غرابة يف رؤية حش�ود الجماهري املحبة وهي تتسابق عىل حمل 
جثمان�ه وتس�جيل لحظات ال�وداع األخرية ل�ه وأكاد أجزم أن كل 
البي�وت العراقية توّش�حت بالحزن ع�ىل رمز ري�ايض طاملا ترّدد 
اسمه مع زمالئه يف مواقف الفرح واإلنجازات التي سّجلتها الكرة 
العراقية أيام ما كان يصول ويبذل العطاء يف املالعب العباً ومدرباً.

ناظم االنسان البس�يط والودود واملشاكس اللطيف منح لرمزيته 
كنجم كروي بعداً إنس�انياً رائعاً صنعت منه شخصية مقرّبة عىل 
قل�وب الجمي�ع وزادت ش�جاعته ورصامته يف الدفاع عن س�معة 
الوط�ن يف أي موقف ُيراد منه املس�اس به يف أن يكون أكثر مكانة 

ورمزية.
ع�ىل أديم املالعب الش�عبية يف منطقة الدورة بدأ ش�اكر مس�ريته 
الكروي�ة لينضم عام 1975 اىل نادي العمال قبل أن ينتقل اىل نادي 
الطريان عام 1976 ليكون بوابته نحو الشهرة يف تمثيل منتخبات 
الش�باب والوطن�ي بع�د أن أكد عل�و كعبه كأحد أفض�ل الالعبني 
يف خ�ط الدفاع وأكثر م�ن بّث الرعب يف صف�وف مهاجمي الفرق 

املنافس�ة ح�ني منح�ه بناءه الجس�ماني 
وصالبت�ه ومهارته ألن يكون س�ّداً منيعاً 
يصع�ب اجتي�ازه لي�دّون اس�مه يف آخر 
املط�اف يف س�جل املنتخ�ب املش�ارك يف 
نهائي�ات كأس العال�م يف املكس�يك ع�ام 
1986 وم�ن ثم يعل�ن اعتزاله عام 1988 

ويّتجه صوب التدريب.
رحل ش�اكر وألتحق برفاقه أحمد رايض 
وعيل ه�ادي ليرتكوا الكث�ري من عالمات 
التعّج�ب والحرية ملس�توى التعاطي مع 
محن�ة أصابته�م بالفاي�روس وأس�باب 

التقص�ري يف تقدير خط�ورة وضعهم الصحي ومدى اس�تجابتهم 
للعالج�ات املتبعة برغم أن كل الترصيح�ات كانت تؤكد عىل قدرة 
امل�الكات الطبي�ة الس�يطرة عىل امل�رض مع تلميح�ات بجاهزية 
الجهات املعنية بعالجهم خارج البالد إذا ما تطلّب األمر ذلك؟ لكن 

يبدو إنها كانت مع األسف ال تتعدى الترصيحات اإلعالمية.
نحن ندرك أن أرواح كل العراقيني ضمن ميزان واحد وحني نطالب 
الجهات الرسمية يف أن يكون توّجهها نحو إبداء األهمية والحرص 
ع�ىل من يمثل رم�زاً وإرثاً للبلد هو ردٌّ للدين مل�ا قّدموه من عطاء 
بإعالء شأن الوطن وذلك ليس استثناء، بل هو نهج تتبعه كل دول 
العال�م مع مبدعيها، فكي�ف ونحن نودّع يومي�اً كوكبة من أعالم 
الرياضي�ني والفنان�ني واإلعالميني واألدب�اء بذات امل�رض، بينما 
تتوارد األخبار عن ش�فاء الكثري من الرياضيني يف دول العالم بعد 
أيام معدودة من إصابته�م وهو ما يؤكد وجود تفاوت يف التعامل 
مع الجائحة سواء بالتشخيص أو نوعية وطريقة العالج أو غريها 
وهو ليس تقليالً من إمكانيات مالكاتنا الطبية بقدر ما هو دعوة 
للبحث والتقّص عن تجارب اآلخرين مّمن تس�ابقوا عىل االجتهاد 

يف التوصل ألفضل وسائل مواجهة الوباء.
ال نري�د أن نلقي باللوم عىل وزارة الش�باب والرياضة ونحن نعلم 
جي�داً حجم املس�ؤولية الت�ي تقع ع�ىل عاتقها برغ�م محدودية 
امليزاني�ة الت�ي ورثتها من الوزارة الس�ابقة كما إنن�ا ال نقلل من 
ح�رص عدنان درجال عىل مّد يد املس�اعدة لكل الرياضيني وتأثره 
الواضح بما يصيب زمالءه، إال أننا نوّجه حديثنا نحو الجهات العليا 
املتمثلة برئاس�ة الوزراء لتقديم الدعم امل�ايل خارج التخصيصات 
املالية املقّررة لوزارة الش�باب والرياضة تكون موّجهة نحو توفري 
مس�تلزمات العناية والعالج لكل األبطال الرياضيني والرواد كجزء 
م�ن دوره�ا باملحافظ�ة عىل الرم�وز الوطني�ة وإن تطلّ�ب األمر 
عالجه�م خارج البالد بإجراء حقيق�ي وليس إعالمي فقط، رحم 

الله أبا فهد.

�صحة النجوم 
ودور ال�صباب الرياضة النيابية تبدي اعجابها بانجازات

 اتحاد المواي تاي

رعد العراقي

خ�اض فري�ق الح�دود مران�ه األول 
تحض�ريا للموس�م املقبل بع�د توقف 

دام ملا يقارب ستة أشهر.
وش�هدت الوح�دة التدريبي�ة لفري�ق 
الح�دود ق�راءة س�ورة الفاتح�ة عىل 
روح املرحوم الراحل ناظم ش�اكر مع 
دقيق�ة صمت قبل أن يب�ارش الفريق 

تدريباته. وقال مدرب الفريق مظفر جبار إن 
الجه�از التدريبي يس�عى للوصول بالالعبني 
إىل الجاهزي�ة املطلوبة قب�ل انطالق صافرة 

املباراة األوىل يف املوسم الجديد .
وأوض�ح أن املوعد األويل النطالق الدوري غري 
مناس�ب عطفاً عىل ف�رتة التوق�ف الطويلة 
وابتع�اد الالعبني عن املالعب طوال األش�هر 

املاضي�ة. وح�دد االتح�اد العراق�ي ي�وم 25 
ترشين األول املقبل موعدا النطالق منافسات 

املوسم الجديد من الدوري. 
 وأض�اف: »نأمل يف تأجي�ل مباريات الدوري 
حتى مطلع ش�هر ترشين الثاني كي يتسنى 
لن�ا تحضري العبينا بالش�كل الجي�د للظهور 

بصورة مميزة يف مباريات الدوري املمتاز«.

يبحث اتحاد بناء االجس�ام، انطالق املوس�م املقبل باجتماع 
يوم االحد املقبل.

وقال املنس�ق االعالمي لالتحاد هش�ام الوان�ي ان »االتحاد 
العراق�ي املرك�زي لبن�اء االجس�ام، قرر عق�د اجتماع مع 
رؤس�اء االتحادات الفرعية وذلك بتم�ام العارشة صباحاً من 

يوم االحد املقبل«.
واوضح ان »االجتماع ياتي لبحث انطالق املوسم الجديد وآلية 
بط�والت الع�راق وكيفي�ة املش�اركة يف البط�والت الخارجية، 

خاصة بعد توقف مبري بسبب جائحة كورونا«.
وكان�ت اللجن�ة العليا للصحة والس�المة، قد قررت اس�تئناف 

االنشطة الرياضية ابتداًء من 12 ايلول الجاري.

بعد توقف قرسي دام الكثر من خمس�ة اش�هر بس�بب جائحة 
كورون�ا، تع�ود الحركة الرياضي�ة يف فعالي�ات التايكواندو من 
خالل انطالق تدريبات املنتخب الوطني الذي يستعد الستحقات 

مهمة ابرزها البطولة االسيوية والتصفيات االوملبية.
وحددت رئاس�ة االتحاد املركزي للعبة مطلع االس�بوع 

املقبل موع�داً ملعاودة التدريب�ات للمنتخبات الوطنية 
وفق ضوابط االحرتاز الصحي وتعليمات خلية االزمة 

الصحية.
وق�ال رئيس االتح�اد العراق�ي للتايكوان�دو ابراهيم 
ان  العراق�ي/  /املراق�ب  تابعت�ه  بي�ان  يف  البه�اديل 
»التدريبات س�تكون تحضريية ل بطولة تونس الدولية 

يعقبها معس�كراً تدريباً يف القاه�رة قبيل التوجه 
للمشاركة ببطولة اس�يا مروراً بتصفيات 

طوكيو االوملبية«.
ولم تح�دد مواعيد دقيق�ة لبطولتي 

اس�يا والتصفيات االوملبية بس�بب 
يف  الصح�ي  الوض�ع  متغ�ريات 

العالم.
يذك�ر ان خلي�ة االزمة الصحية 
لع�ودة  س�محت  الع�راق  يف 
الجماعية  الرياضية  النشاطات 
قواع�د  تح�ت  والفردي�ة 

االلت�زام بالتباعد االجتماعي 
ومس�لتزمات الحماي�ة من 

الفايروس القاتل.

ن���ادي  تعاق��د 
أربي�ل مع مدرب 
اللياق�ة البدني�ة 
دوجي  الكرواتي 
 ، فيت�ش كو با

لينض�م إىل الكادر 
للفري�ق  التدريب�ي 

ال�دوري  يف  املش�ارك 
املمتاز لكرة القدم.

وق�ال املنس�ق اإلعالمي لن�ادي أربي�ل ريبني 
رمزي: »التعاقد مع باكوفيتش جاء بطلب من 
املدرب رادان، وس�ينضم إىل الطاقم الفني الذي 

يس�عى إلعداد الفريق للموس�م املقبل«.
وأك�د أن باكوفيت�ش من موالي�د )1986(، وله 
15 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا، كما لعب 

لعدة أندية يف بالده قبل االعتزال.
وأوض�ح رم�زي أن املع�د البدني الجدي�د، بدأ 
مس�ريته التدريبي�ة بالحص�ول عىل ش�هادة 
)B( م�ن االتح�اد األوروبي لكرة الق�دم، كما 
يع�د م�درب لياقة بدني�ة معتمد م�ن االتحاد 

الكرواتي.
وعم�ل باكوفيتش مس�اعدا مل�درب منتخبات 
كرواتيا تحت )19( و)17( س�نة، ويف موس�م 
)2018-2019( عم�ل م�درب لياق�ة بدنية يف 
ن�ادي بريوجي�ا اإليطالي�ي، ثم يف ن�ادي باري 

اإليطايل باملوسم املايض.

أكد نائب رئيس لجنة الش�باب والرياضة 
الرملاني�ة النائب ديار برواري عىل أهمية 
دعم األلع�اب الفردية بأعتبارها صاحبة 

أنجازات والسيما الفنون القتالية.
ج�اء ذل�ك خ�الل زيارت�ه ملق�ر األتح�اد 

العراق�ي املرك�زي للم�واي ت�اي واللقاء 
برئيس�ه الكابت�ن مصطفى جب�ار علك 
وع�دد م�ن العبي�ه ومدربي�ه فضال عن 
األتح�اد  رئي�س  عي�دان  ع�ادل  تواج�د 

العراقي املركزي للكراتيه.

وعر النائب برواري عن اعجابه الش�ديد 
باملرك�ز التدريب�ي للمنتخب�ات الوطنية 
وقاعاته الرياضية الت�ي رممت وجهزت 
عىل النفقة الش�خصية لرئي�س األتحاد، 
مشريا بالوقت ذاته اىل األنجازات الكبرية 

الت�ي حققه�ا اتح�اد املواي ت�اي خالل 
الس�نوات املاضية والذي وصفه برواري 
م�ن األتحادات«املمي�زة« امل�ؤرش عملها 

لدى الجميع.
وب�دوره ق�دم رئي�س األتح�اد العراق�ي 
املرك�زي للم�واي ت�اي مصطف�ى جبار 
علك ش�كره وتقديره لنائ�ب رئيس لجنة 
الش�باب والرياضة الرملانية النائب ديار 
برواري لزيارته ملقر اتحاده واللقاء بعدد 
من العبي املنتخب الوطني وحضوره 
اس�تعدادا  تدريبي�ة  وح�دة 
للمشاركة يف بطولة العالم 

األفرتاضية.
واضاف عل�ك ان زيارات 
املس�ؤولني  الس�ادة 

يف  تجعلنا  ألتحادنا 

مس�ؤولية مضاعفة لتحقيق األنجازات، 
النائ�ب وع�د بتذلي�ل  ان الس�يد  مبين�ا 
كاف�ة الصعاب ام�ام طموح�ات العبينا 
عن طريق لجنة الش�باب وم�ن اهم تلك 
املعوقات ايجار املرك�ز التدريبي لألتحاد 
ال�ذي لم يدف�ع منذ اكثر من )9( أش�هر 
برغم مطالباتنا الكبرية للجهات املعنية.

يذكر ان وزير الشباب والرياضة الكابتن 
عدن�ان درج�ال ورئي�س لجنة الش�باب 
والرياضة الرملانية النائب عباس عليوي 
س�بق وان زارا مق�ر األتح�اد املرك�زي 
للم�واي ت�اي واللق�اء برئي�س واعضاء 
االتح�اد فض�ال ع�ن ع�دد م�ن العبي�ه 

ومدربيه.

أك�د عب�د الغني ش�هد املدي�ر الفني 
للرشط�ة العراقي، أن�ه راٍض تماما، 
عم�ا قدم�ه العب�وه يف املب�اراة أمام 
أهيل جدة الس�عودي يف دوري أبطال 

آسيا، رغم الخسارة )0-1(. 
وقال ش�هد عق�ب املب�اراة: »قدمنا 
مب�اراة تكتيكية عىل مس�توى عاٍل، 
رغ�م جودة املناف�س، لكن طرد عالء 
مهاوي وضعنا يف مواجهات خططية 

وبدنية جديدة«.
وأضاف: »الطرد كان مؤملا، خاصة أن 
الالعب يعد من عن�ارص الخرة، ولديه 
عدد من املباريات مع املنتخب الوطني، 
لك�ن العبينا تفوقوا عىل أنفس�هم رغم 
الطرد املبكر«.  وتابع: »الفرصة ال تزال 

مواتية، وسيكون لنا كالم آخر يف مباراة 
الخميس املقبل أمام استقالل طهران«.
وواص�ل: »ج�دول املباريات ال يش�كل 
عبئا كبريا عىل الالعبني ألس�باب كثرية، 
أهمها صغر س�ن الالعب�ني، فضال عن 

مه�ارة الجهازين الطب�ي واللياقي يف 
موضوع االستشفاء«. 

الفني  واختت�م: »االطمئن�ان 
ارتفع كثريا لدّي، السيما 

أننا نخوض أول مباراة 
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الغياب  أش�هر من 
بس�بب جائح�ة 

كورونا«.

جبار: نأمل في تغيير موعد انطالق الدوري

اتحاد بناء االجسام يبحث انطالق موسمه الجديدأربيل يتعاقد مع الكرواتي باكوفيتش

اتحاد التايكواندو يبدأ اإلعداد لبطولة اسيا 

شهد يشيد بمستوى العبيه امام االهلي



كش�ف تقري�ر صحف�ي إيطايل، ع�ن توص�ل يوفنتوس التف�اق مع 
البوس�ني إيدين دجيكو مهاجم روما، لضمه خالل س�وق االنتقاالت 
الصيفية الحالية.وبحس�ب موقع »كالتشيو مريكاتو« اإليطايل، فإن 
يوفنتوس اتفق مع دجيكو عىل راتب سنوي بقيمة 7.5 مليون يورو 
باإلضافة إىل املكافآت.وأضافت: »روما  اتفق مع نابويل عل اس�تعارة 
مهاجم�ه أركادي�وز ميليك مقابل 3 ماليني يورو عىل س�بيل اإلعارة، 
م�ع خيار الرشاء النهائ�ي مقابل 18 مليون ي�ورو و7 ماليني أخرى 

كمكافآت، ولكن املشكلة هي أن الالعب لم يوافق بعد«.
وح�ال انتهت صفق�ة ميليك، س�يكون انتق�ال دجيك�و ليوفنتوس 
مس�ألة وقت ليس أكثر، وهو ما يعني خروج لويس سواريز مهاجم 
برش�لونة الح�ايل، تمام�ا م�ن حس�ابات الس�يدة العجوز.ويرغ�ب 
يوفنت�وس يف ضم مهاجم جدي�د بعد خروج جونزال�و هيجواين من 

خطط املدير الفني بريلو.

ق�ال فولكر بوفيري رئي�س وزراء والية هس�ن األملانية إنه 
يعتق�د أن قرارا قد ُيتخذ اليوم األربعاء بش�أن قواعد عودة 
الجماه�ري يف مختل�ف أنح�اء أملاني�ا، لحض�ور مباري�ات 
الدوري األملاني لكرة القدم )بوندس�ليجا(.وأضاف بوفيري 
قب�ل اجتماع للسياس�يني: »أعتق�د أنه س�يجرى التوصل 
إىل ق�رار واضح، فاملزي�د من التأجي�ل ال يصب يف مصلحة 
أحد.«ويتوق�ع بوفي�ري أن مباريات املرحل�ة األوىل لكل من 
مسابقتي دوري الدرجتني األوىل والثانية، ستقام بحضور 
جماهري.وأضاف:«هن�اك حزم�ة إج�راءات معقولة جرى 
تقديمه�ا، وتتضم�ن مرحل�ة تجريبية وتعاون�ا وثيقا بني 
الس�لطات الصحية والهيئ�ات الرياضي�ة املعنية. التوصل 
إىل حل عىل مس�توى البالد يبدو جيدا بالنس�بة للرياضات 

وكذلك األندية.«ويف الفرتة املاضية، كانت القرارات الخاصة 
بالحضور الجماهريي ُتتخذ بشكل محيل من قبل السلطات 
املس�ؤولة يف املنطقة التي يقع بها كل س�تاد، وذلك حسب 
معدل اإلصابات بفريوس كورونا املس�تجد )كوفيد19-( يف 
الوالية الت�ي ينتمي لها امللعب.ولم يجر الس�ماح بحضور 
مش�جعني يف املب�اراة املق�ررة ب�ني حام�ل اللق�ب باي�رن 
ميونخ وش�الكه يوم الجمع�ة املقبل يف املرحل�ة األوىل من 
البوندس�ليجا، لكن كال من فريدر بريم�ن واليبزيج يمكنه 
اس�تقبال نح�و 8500 مش�جع خ�الل مبارات�ه يف املرحلة 
نفسها.كذلك يمكن ألرمينيا بيليفيلد، العائد للدرجة األوىل، 
اللعب يف حضور نحو 6500 مش�جع بينما جرى الس�ماح 

ليونيون برلني بحضور خمسة أالف مشجع.

كشف تقرير صحفي إسباني، عن آخر املستجدات 
بش�أن مس�تقبل األوروجوائ�ي لوي�س س�واريز، 

مهاجم برشلونة، داخل قلعة كامب نو.
واس�تبعد رونالد كومان، مدرب برشلونة، سواريز 
من قائمة الفريق التي لعبت أوىل مباريات املوس�م 
الودي�ة أم�ام ناس�تيك، يف إش�ارة لخروج�ه م�ن 

خططه، إال أن الالعب يرص عىل البقاء.
ووفًقا لصحيفة »س�بورت« اإلس�بانية، فإن إدارة 
برش�لونة اقرتح�ت ع�ىل س�واريز قب�ول ع�رض 

يوفنت�وس، وإذا منح�ه األخ�ري راتًب�ا أق�ل مم�ا 
يتقاض�اه يف »كام�ب نو«، ف�إن الن�ادي الكتالوني 

سيدفع الفرق.
وكان س�واريز طل�ب الحص�ول عىل راتب املوس�م 
املتبقي يف عقده مع برشلونة كاماًل، للموافقة عىل 

الرحيل.
وذك�رت الصحيفة أن ممثيل األوروجوائي يرون أن 
س�واريز يتلقى معاملة غري محرتمة من برشلونة، 

رغم أنه صنع التاريخ مع النادي الكتالوني.

اىل ذلك أوضح نادي برش�لونة، حقيقة االتفاق عىل 
ضم الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون، خالل 

املوسم الجديد.
وكانت صحيفة »دي تيليج�راف« الهولندية، قالت 
إن برش�لونة لديه اتفاق بالفعل لضم ديباي ويأمل 
يف إع�الن الصفقة هذا األس�بوع، نظ�ري 25 مليون 
ي�ورو، باإلضاف�ة إىل 5 مالي�ني أخ�رى كمتغ�ريات 

إضافية.
وأضافت: »من املفرتض أن يصل ديباي لربش�لونة 

خالل األيام القليلة املقبلة، وسيتم تقديمه يف كامب 
ن�و، وينضم مل�رشوع املدرب رونال�د كومان والذي 

يعرفه جيًدا من فرتة عمله باملنتخب الهولندي«.
ووفًقا لصحيف�ة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، 
ف�إن مصادر م�ن برش�لونة أكدت ع�دم وجود أي 
اتفاق مع ديباي أو ليون حول الصفقة حتى اآلن.

وأش�ارت املصادر إىل أن هذا األمر ال يعني استبعاد 
ديباي نهائًيا من حس�ابات برش�لونة، ألن الالعب 

يثري إعجاب كومان كثريًا.

برشلونة يساوم سواريز وينفي تعاقده مع ممفيس ديباي

قرار مرتقب بشأن 
عودة الجماهير 

بالبوندسليغا
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يوفنتوس يتوصل التفاق مع دجيكو

س�لطت الصحف اإلس�بانية الضوء عىل 
املب�اراة الودي�ة األوىل والوحي�دة لري�ال 
مدري�د ض�د خيتايف قب�ل ب�دء مبارياته 
الرس�مية، ومح�اوالت برش�لونة لض�م 
إيري�ك جارس�يا من مانشس�رت س�يتي 
وتعقد صفقة املهاجم الوتارو مارتينيز.

وعنون�ت صحيف�ة »م�اركا«: »املب�اراة 
الودية األوىل واألخرية«.

وأضاف�ت: »ريال مدريد ب�دون تعاقدات 
جدي�دة، وم�ع غياب�ات كثرية س�يواجه 

خيتايف.
وتابعت: »غي�اب أوديجارد ي�رتك زيدان 
بدون وج�وه جدي�دة، مع تبق�ي 5 أيام 

ع�ىل مواجهة ريال سوس�يداد يف الليجا، 
والحرس القديم يعود لسحب العربة«.

وخرجت صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« 
إليري�ك  الثان�ي  »الع�رض  بعن�وان: 

جارسيا«.
وأضافت: »برشلونة س�يتقدم بالعرض 
الجديد ملانشس�رت س�يتي هذا األسبوع، 
بعد أن رف�ض النادي اإلنجلي�زي عرًضا 

بقيمة 10 ماليني يورو«.
وتابعت: »أقىص حد لربش�لونة سيكون 
15 مليون يورو، ولكن مانشسرت سيتي 
يريد 18 مليون يورو، وإذا لم يكن هناك 
أي اتفاق سيأتي مجاًنا الصيف املقبل«.

لصحيف�ة  الرئيس�ية  الصفح�ة  وع�ىل 

اختبار الريال
 األبرز في صحف إسبانيا

ع�ني الحكم اإلنجلي�زي أنتوني تايل�ور إلدارة مواجهة 
كأس الس�وبر األوروبية 2020 بني بايرن ميونخ، بطل 
التش�امبيونزليج، وإش�بيلية، بطل اليوروب�ا ليج، يوم 
24 م�ن الش�هر الج�اري يف ملع�ب بوش�كاش آرينا يف 

بودابست.
وس�بق لتايل�ور )41 عام�ا( أن عم�ل حكما مس�اعدا 
إضافيا يف كأس الس�وبر األوروبي 2014 والتي س�قط 
فيها إش�بيلية بثنائي�ة نظيفة أمام ري�ال مدريد، وهو 

حكم دويل منذ عام 2009.
وكانت آخ�ر مواجهة للحكم اإلنجلي�زي يف ربع نهائي 
دوري األبط�ال بني باريس س�ان جريمان وأتاالنتا )2-

1( يف آخر نس�خة من البطولة، إضاف�ة لعدة مباريات 
أخ�رى بنف�س البطولة بني بي إس ج�ي -ريال مدريد، 

إنرت -بوروسيا دورتموند، يوفنتوس -أتلتيكو مدريد.

تايلور حكمًا لكأس السوبر األوروبي

القائمون ع�ىل تنظيم  ق�ال 
دوري السلة األسرتايل، اليوم 
اإلثن�ني، إنهم ق�رروا تأجيل 
البطول�ة  انط�الق  موع�د 
املقب�ل،  الثان�ي  كان�ون  إىل 
بسبب مخاوف مالية تتعلق 
بجائح�ة كورونا.وقال الري 
كيس�تلمان، رئي�س مجلس 
لرابط�ة  التنفي�ذي  اإلدارة 
إن موسم  السلة األسرتالية، 
إىل  تأج�ل   2021-2020
منتص�ف كانون الثاني، عىل 
أق�رب تقدير م�ن أجل دعم 
الجماهريي  الحضور  فرص 
للمباري�ات، به�دف تعزي�ز 

اإليرادات املالية للبطولة.
وأضاف كيس�تلمان يف بيان 
مرًن�ا  موقفن�ا  »س�يكون 
االنط�الق  ملوع�د  بالنس�بة 
ه�ذا  وس�يعتمد  الفع�يل، 
ع�ىل ع�دد م�ن العوامل من 
بينهاقيود الس�فر واالنتقال 
الواليات«.وأك�د  ب�ني 

كيس�تلمان »دائما س�تبقى صحة وس�المة العبينا وأفراد طواقمن�ا وجماهرينا عىل 
رأس أولوياتنا، لكننا سنركز أيضا عىل األداء أمام الجمهور الذي يعترب رشيان الحياة 
لهذه البطولة«.ويف الشهر املايض، فوجئت البطولة بإصابة 12 العبا من نادي ملبورن 

يونايتد.

تأجيل دوري السلة األسترالي

قال منظم�ون إن أندي موراي 
وأوجين�ي بوش�ار وتس�فيتانا 
بريونكوفا حصل�وا عىل بطاقة 
فرنس�ا  يف  للمش�اركة  دع�وة 
املفتوحة للتنس التي ستنطلق 

يف وقت الحق هذا الشهر.
م�وراي،  الربيطان�ي  وش�ارك 
العال�م  ع�ىل  األول  املصن�ف 
يف  البط�ل  ووصي�ف  س�ابقا 
 ،2016 يف  ج�اروس  روالن 
أيض�ا ببطاقة دع�وة يف أمريكا 
املفتوحة الش�هر املايض.وكان 
موراي ق�د بل�غ ال�دور الثاني 
يف أول بطول�ة ك�ربى يخوضها 
من�ذ تعافيه من جراحة يف أعىل 

الفخذ العام املايض.
بوش�ار،  الكندي�ة  وتخ�وض 
الت�ي بلغت الدور قب�ل النهائي 

يف فرنس�ا املفتوح�ة يف 2014، 
بط�والت ع�ىل املالع�ب الصلبة 
منذ اس�تئناف املوس�م الش�هر 
امل�ايض، وبلغت ال�دور النهائي 
يف إس�طنبول املفتوحة قبل أن 

تخرس يوم األحد.
كما نالت البلغارية بريونكوفا، 
التي حققت مفاجأة ببلوغ دور 
الثماني�ة يف أمري�كا املفتوح�ة 
أول بطول�ة تخوضه�ا يف 3  يف 
س�نوات، بطاقة دع�وة لدخول 
روالن  يف  الرئيس�ية  القرع�ة 

ج�اروس.
وتأجلت فرنسا املفتوحة، التي 
كان�ت مقررة يف أي�ار حزيران، 
إىل الف�رتة ب�ني 27 أيل�ول و11 
وب�اء  بس�بب  األول  ترشي�ن 

كوفيد-19.

كورونا يحرم ميالن من 
لياو بالدوري األوروبي

دعوة موراي وبوشار للمشاركة في بطولة فرنسا للتنس

أكد تقري�ر صحفي إيطايل، إصابة أحد نجوم ميالن 
بفريوس كورونا املستجد.

ووفًق�ا لصحيفة كوريري ديلو س�بورت اإليطالية، 
ف�إن الربتغ�ايل رافائي�ل لي�او نجم مي�الن تعرض 

لإلصابة مؤخرًا بفريوس كورونا.
وأش�ارت إىل أن لي�او ل�م يح�ر ملق�ر تدريب�ات 
الروس�ونريي من�ذ نهاي�ة املوس�م امل�ايض، عق�ب 
تعرض�ه إلصابة عضلية يف املب�اراة األخرية، قبل أن 

تظهر نتيجة اختباره اإليجابية بالفريوس أخريا.
وأوضح�ت أن لياو يتواجد يف الحجر الصحي حالًيا، 
وينتظ�ر الع�ودة للتدريب�ات عندم�ا يحص�ل ع�ىل 

الترصيح الطبي.
ويغيب الالعب الربتغايل بذلك عن مباراة ميالن أمام 
شامروك روفرز، الخميس املقبل، يف الدور التمهيدي 

الثاني من بطولة الدوري األوروبي.

دخل�ت العديد م�ن األندي�ة األوروبية يف 
رصاع باملريكات�و الصيف�ي، م�ن أج�ل 
التعاقد مع اإليطايل س�تيفان الشعراوي 

نجم شنجهاي شنهوا الصيني.
ديلل�و  »كوري�ري  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
سبورت« اإليطالية، فإن آرسنال وميالن 
مهتم�ان بالتعاق�د مع الش�عراوي هذا 

الصيف.
س�ان  باري�س  أندي�ة  أن  إىل  وأش�ارت 
أب�دت  ويوفنت�وس  وروم�ا  جريم�ان 

اهتماًما أيًضا بضم الشعراوي، لكن عىل 
سبيل اإلعارة حتى كانون الثاني 2021.
يذكر أن الش�عراوي انتقل م�ن روما إىل 
شنجهاي شنهوا يف صيف العام املايض، 
نظ�ري 16 مليون يورو، ويمتد عقده مع 
الفري�ق الصيني حتى حزي�ران 2022.
وس�بق أن لع�ب الش�عراوي م�ع أندية 
جنوى وميالن وروما يف الدوري اإليطايل، 
كما مثل موناكو ملدة 6 أشهر عىل سبيل 

اإلعارة.

الشعراوي يقترب  من العودة الى احد الدوريات االوربية
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مصطلحات ادبية
ريالية أو الفوق واقعّية هي حركة ثقافية يف الفن الحديث واألدب 
ته�دف إىل التعبري ع�ن العقل الباط�ن بصورة يعوزه�ا النظام 
 André :واملنطق وحسب ُمنظهرها أندريه بريتون )بالفرنسية
Breton(  فه�ي آلّي�ة أو تلقائي�ة نفس�ية خالصة، م�ن خاللها 
يمكن التعبري عن واقع اش�تغال الفكر إما ش�فوياً أو كتابياً أو 
بأي طريقة أخرى، وهي »ف�وق جميع الحركات الثورية«. إذن 
فاألم�ر يتعلق حقيقة بقواعد إمالئية للفك�ر، مركبة بعيدة كل 
البع�د عن أي تحكم خارجي أو مراقبة تمارس من طرف العقل 
وخارج�ه ع�ن نطاق أي انش�غال جمايل أو أخالق�ي وقد اعتمد 
الرسياليون يف رسوماتهم عىل األش�ياء الواقعية يف استخدامها 
كرموز للتعبري عن أحالمهم واالرتقاء باألشكال الطبيعية إىل ما 

فوق الواقع املرئي.

طرائف من التراث 

أس�تاذ اللغ�ة العربي�ة أراد أن يت�زوج .. س�ألوه م�ا ه�ي 
املوصفات التي تريد أن تكون يف زوجتك  فقال لهم : أريدها 
مرفوعة الهامة.. منصوبة القامة مجرورة الثوب.. مجردة 
عن العيب.. مؤنثة تتقن أس�لوب االغراء ال تتشّبه بالرّجال، 
وتطي�ع فع�ل األم�ر بال إس�تثناء.. وتجيب الّن�داء.. وتفهم 
باإلش�ارة من غري عبارة.. ال تع�رف الجملة االعرتاضية وال 
أفع�ال الّظّن.. وليس يف قاموس�ها ] ال ول�ن ولم [ضمريها 
متص�ل بضم�ريي.. منفص�ل ع�ن غ�ريي.. إذا طلب�ت غري 
ناهية.. من كّل علّ�ة ساملة.. تجاملني بالكناية والّترصيح.. 
فعله�ا ت�ام صحيح.. قوله�ا عندي معل�وم الزم بال طالق.. 
تعاملني بالّسكون والعطف .. أّم�ا مايل عندها فممنوع من 

الرّصف.
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الثقافـي

فلسطين المنى

»بيت الدمية«أكثر نص تحول إلى أفالم 
ومسلسالت ومسرحيات في العالم

غازي المهر

نصيف الناصري .. وظيفة السرديات الشعرية !
شوقي كريم حسن

نصي�ف النارصي، الول�د املرتبك دوم�اً، الح�اس اىل حد الهلع 
بالخ�وف من مجهوالت كانت ترافق خطوه، الباحث عن فكرة 
وج�ود، عن�د حافة مدين�ة الط�ن، والخراف�ات، كان يغمض 
عينيه ، عله يطري صوب باب املدرسة التي التبعد غري خطوات 
قه�ر، لكنه يرضخ لفش�له، حتى امس�ك اللحظة ذات صدفة، 
ليبدأجن�ون الس�ؤال، الش�اعر املتم�رد،   أخذ بوج�وده صوب 
امكن�ة، مملؤة باالس�ئلة، ثم�ة الكثري من الوج�وه التي ادمن 
النظ�ر اليه�ا، ومحاولة اس�تفزازها، كان يكتش�ف األس�ماء 
بحرفي�ة الباح�ث، مثل غ�راب مقهور، يتنقل م�ن حداثويات 
رسك�ون بولص ، اىل حيث تحديات س�ليم بركات، ومن محج 
ان�ي الحاج، حت�ى تراكمات خليل ح�اوي املمتحنة بالخراب 
النف�ي، ه�و يبح�ث عم�ن يأخ�ذه ناحي�ة الخ�الص، لك�ن 
اضطراب�ات الحرب، وولوج كهوفها اصابت نصيف النارصي، 
بالجن�ون، مثل�ه اليحبذ ان يك�ون اضحية الحتف�االت القائد، 
كان السؤال الذي دفعه اىل الفرار... لم يتوجب ان يموت شاعر 
ليحي�ا الوطن.. كيف تحي�ا االوطان دون ش�عراء، كان االجرأ 
يف الفع�ل، واألكث�ر حدة من ابن�اء جلدته الجيلي�ة، لهذا ركب 
االم�واج بتي�ار معاكس، نص النارصي، ثقي�ل، معاىف بصوره 
املضطرب�ة، وغري املتوازنة بم�رات كثرية، والت�ي التبحث عن 
عموميات التلقي، بل عن االخص من الخاص، تتوافر نصوص 
الن�ارصي، عىل تحدي�ات ثيمية ، تربك العقلي�ة املتابعة، ألنها 
تس�حبه اىل دالالت وش�فرات غري معروفه، عامل�ه واضح من 
الخ�ارج تمام الوض�وح، لكنه ضاج، ملغ�وم باملغاير املحطم 
ل�كل األرثيات الش�عرية، اليميل النارصي ق�ط، اىل اعتياديات 
االشتغال، واليمكن ان يشعر بالخدر ان لم يحطم وعي املتلقي 

وارثيات�ه، هذا الفه�م الخاص، وضع نصي�ف النارصي، امام 
امتحان�ات صعبه، خاصة قبل ارتحاله ص�وب مجهول املدن، 
الشعر ايام التحدي، واالنهزامات كان منربياً، وقريب من الهم 
الس�يايس، فيم�ا كان النارصي، يهش�م ه�ذه األرضيات دون 
انتظار اش�ارة من احد، له�ذا ماتفقت نصوصه مع الس�ائد، 
ففر به�ا، وفرت به اىل امكنة، كان يظن انها قد تمنحه االلفة 
والطمأني�ة، لكنها ومع خيارات االبتعاد، منحته الش�عر الذي 
كان يحلم به، ويرغب باش�اعته، م�ع فقدان واضح للمتلقي، 
الذي يشكل االرضية املعرفية الجمعية، صار نصيف النارصي، 
ي�دون كل ما يخرجه عن املألوف اليومي، لكنه ماغادر الحرب 
وتفاصيله�ا، وخذالنات�ه األنس�انية، وش�عوره بالجدوى من 
الوقوف عن بواب�ات انتظار الخالص، اهم�ل النارصي، فكرة 
املخل�ص، حت�ى انه ادمن الس�ياحة داخل امل�وايض الحياتية، 
لي�س ثم�ة م�ن نص لنصي�ف الن�ارصي، التج�د في�ه حنيناً 
صاخب�اً، وامان�ي ضال�ة معبأة بدهش�ة املس�عى واضطراب 
االفعال، لم يس�تطع النارصي، ايجاد منفذ لخطاب ش�عري، 
غ�ري تبنية البن�اءات الرسدي�ة التصاعدية، يش�يد النص وفق 
هرمي�ة يختاره�ا لتكون خ�ط رشوعه، وخطو وج�وده هو، 
اليشء داخ�ل هذه الش�عرية املغايرة س�وى نصيف النارصي 
ذات�ه، هو املدون الع�ارف لكل يشء، وهو الباح�ث عن اوهام 
ماع�اش ورشور االتي، وهو الراغب ب�أن يمنح العالم ، هوية 
انس�انية جمعية، مغايرة النتكاس�ات ماعاش، وما يمكن ان 
يعيش�ه يف قابل ايامه، لم التجأ الن�ارصي ، اىل هذه املغايرات، 
اه�و الخوف الكامن يف اعماقه من االرثيات الرتاكمية للش�عر 
العربي، الذي يش�كل ضغط�اً عىل تحربة النارصي الش�عرية 

والحياتية بكاملها؟

املراقب العراقي/ متابعة...
يعد ن�ص »بيت الدمي�ة« املرسح�ي اكثر نص 
تح�ول اىل اف�الم ومسلس�الت ومرسحي�ات يف 
العال�م وه�و مؤل�ف من ثالث�ة فصول لس�يد 
الحدي�ث«،  امل�رسح  و»أب  الواقعي�ة  الدرام�ا 
النرويجي هنريك إبس�ن، ألفه�ا يف عام 1879، 
يف وق�ت كان قدر النس�اء أن يرضن بواقعهن 
الضعي�ف يف عال�م يهيمن عليه الذك�ور، دوت 
املرسحي�ة يف أرج�اء أوروبا بانتف�اض بطلتها 
ن�ورا هيلمر، عىل القي�م االجتماعية املحكومة 
باملظاه�ر االجتماعي�ة، وحيث اعتم�اد املرأة، 
فك�راً وس�لوكاً بالكامل ع�ىل ال�زوج. أدرجت 
املرسحي�ة ع�ام 2001 يف ذاك�رة س�جل العالم 
ملنظمة اليونيسكو اعرتافاً بقيمتها التاريخية، 

وتم تحويلها إىل:
1922: فيلم صامت أمريكي من بطولة املمثلة 

الروسية أال نازيموفا.
1923: فيل�م صامت أملان�ي بعنوان »نورا« من 

بطولة أولغا تشيخوفا.
1973: فيلم�ان، األول م�ن إخ�راج جوزي�ف 

لوزي، والثاني إخراج باتريك غارالند.
1993: فيلم بعنوان »سارة« للمخرج داريوش 

مهرجويي
2012: أطل�ق مرسح »يونغ فيك« فيلماً قصرياً 

بعنوان »نورا«
1959: فيل�م تلفزيون�ي أمريك�ي م�ن إخراج 

جورج تشافر
1974: نس�خة تلفزيونية أملانية بعنوان »نورا 

هيلمر«
1992: نس�خة تلفزيوني�ة بريطانية للمخرج 

ديفيد 
1938: إنتاج مرسحي إلذاعة »لوكس«

2012: »ب�ي ب�ي يس رادي�و 3« يف اقتباس عن 
املرسحية

1989 إعادة عرض للمرسحية بنسخة مصغرة 
للمخرج السويدي انغمار برغمان.

2006: هو العام الذي حازت »بيت الدمية« عىل 
امتياز كونها املرسحية األكثر أداًء يف العالم.

2019: »إبح�ث عن نورا: بعد بي�ت الدمية« يف 
رواية تاريخية.

طقوس الكتابة.. الزمان والمكان المناسبان والفكرة وحضور لحظة التجلي أساس اإلبداع
املراقب العراقي /القسم الثقايف...

أكد عدد من األدباء ان طقوس 
الكتاب�ة عند االدب�اء  غالبا ما 
تتغري وتبقى الفكرة وحضور 
لحظ�ة التج�ي ه�ي أس�اس 
اإلب�داع ، وفيم�ا بين�وا أن كل 
كاتب او ش�اعر يمتلك طريقة 
وطق�وس معين�ة تختلف عن 
االخ�ر ولي�س بال�رورة ان 
تكون متطابقة م�ع اآلخرين 
، ش�ددوا ع�ىل رضورة توف�ر 
املناس�بن  وامل�كان  الزم�ان 
اللذي�ن يتيحان للكاتب القدرة 
العمل بالش�كل  ع�ىل إخ�راج 

املطل�وب.
والناق�د  الش�اعر  وق�ال 
حي�در الهاش�مي يف ترصي�ح 
ل�)املراق�ب العراقي(: ليس�ت 
االمور متساوية لدي يف جميع 
األوق�ات فع�ادة ال أذه�ب إىل 
كتابة الش�عر مبارشة ولست 
الورق�ة  مم�ن يض�ع أمام�ه 
والقل�م لك�ي يكت�ب، وأنتظر 
أح�س  أن  إىل  طويل�ة،  م�دة 

بلحظ�ة أو موقف خاص يؤثر 
بي، وأش�عر أني ال إرادياً أعرّب 

عنه بنصوص معينة. 
وأض�اف: ه�ذه ه�ي لحظ�ة 
التج�ي والتفاع�ل التي تختار 
نفس�ها، وتأت�ي لوحدها دون 

سابق إنذار.
 وتابع: وربما تمر عي شهور 
أكت�ب أي بي�ت م�ن  أن  دون 
الش�عر، ومرات يف ي�وم واحد، 
يكون عندي أكثر من قصيدة، 
خ�اص  طق�س  يوج�د  وال 

للكتابة.
واس�تطرد: بالنس�بة للم�ادة 
النقدية، ع�ادة تأتي بعد كثرة 
النق�دي  والطق�س  الق�راءة، 
الواح�د، يأت�ي بعد الق�راءات 
املتواصلة، والتعمق والتدقيق، 
بالنصوص الت�ي أقرأها، ألجد 
ومضات داخلها. وأضاف: مع 
النقدية،  باألدوات  االس�تعانة 
النق�دي.  الن�ص  ع�ن  أع�رب 
وم�ع التعمق بالن�ص، تيضء 
أمامي بع�ض الومضات لهذه 

النصوص.
أما الكاتبة سمرقند الجابري، 
فقالت يف ترصي�ح ل�)املراقب 
العراق�ي(: ان�ا ل�دي طقوس 
بسيطة عندما أكتب، أحب أن 
يكون املكان هادئاً ومرتبا وان 
اكون متفرغة للكتابة ويف بايل 
فكرًة وق�د ال انفذها يف حينها 
عندم�ا اجد نفي غ�ري راغبة 
يف اكمالها يف كثري من االحيان 
لعدم توفر املعلومات املطلوبة 
التي تفيدن�ي يف كتابة القصة 

كالحوادث التاريخية .
 وأضافت:ويف بع�ض االحيان 

أفكر قبل الكتابة ملدة قد تصل 
إىل سنة، أجمع األفكار وأبحث 
عنه�ا يف الكت�ب، ويف املواق�ع 

اإللكرتونية. 
وتابع�ت: ع�ادة م�ا أخصص 
وأض�ع  ملخيلت�ي،  الوق�ت 
للتفاصيل،  رئيس�ة  خطوط�اً 
ومن ثم أب�دأ بعملي�ة الكتابة 

بعد هذا العصف الذهني.
وأوضحت : ال احب االسمرتار 
يف الكتاب�ة وأق�ف لف�رتة، إذا 
كان�ت الفك�رة غ�ري مكتملة، 
وأحت�اج وقت�اً أكث�ر لتجميع 
األف�كار م�ن جدي�د، ومن ثم 

أبدأ بمرحل�ة أنفصل فيها عن 
الواقع. وذكرت، وأنا أكتب، قد 
أعدل، ألني أق�رأ ما كتبته قبل 
يوم وأعدل عليه. وذكرت: أكثر 
ما أعدل عىل الشخصيات التي 
نح�رص فيه�ا ع�ىل أن تكون 
كان�ت  إن  للواق�ع،  مطابق�ة 
أبحث  شخصية عصبية مثالً، 

عن ردات الفعل املناس�بة.
م�ن جهته ق�ال حس�ن عي 
يون�س يف ترصي�ح ل�)املراقب 
العراق�ي(: كن�ت أظ�ن أن�ي، 
ولكي أصب�ح كاتب�ا، مضطر  
مع�ن،  بطق�س  لاللت�زام 

كان�ت قراءات�ي املس�تفيضة 
يف مذك�رات وحي�وات األدباء، 
تجعلن�ي ع�ىل ثق�ة ب�أن كل 
كاتب يج�ب أن يمتلك طريقة 
وطق�وس معين�ة، وه�و م�ا 
جعلني أصاب بحرية الش�عور 
بالذنب، وأس�أل نفي عما إذا 
كان ع�ي أن أمتل�ك طقوس�اً 
أرشب  كأن  ألكت�ب؟،  معين�ة 
فنج�ان قهوة ألمه�د لألفكار، 
الفج�ر  عن�د  االس�تيقاظ  أو 

ألكتب.
وأض�اف: كنت أتبع بعض تلك 
الطق�وس، لكنني ال أعيش�ها 

باستمرار، وأجدني أخرج من 
إطارها عىل الفور وال يعجبني 
تحوي�ل وق�ت الكتاب�ة لنظام 
وظيف�ي، رغم م�ا قيل عن أن 
الروتن بمثاب�ة صقل لإلبداع، 

ويساعد عىل اإلنجاز.
وذكر:لي�س كل يشء ثاب�ت يف 
حيات�ي وهو م�ا ينعكس عىل 
كتاباتي فقد كنت سابقاً )عىل 
س�بيل املثال(، أفض�ل الكتابة 
عىل ورق بلون أصفر، لقدرته 
عىل تركيز انتباهي، واستدراج 
أفكاري، عىل خ�الف األبيض، 
وم�ع التح�ول التكنولوج�ي، 
اختف�ى الل�ون األصف�ر، ولم 

تنضب األفكار.
وتابع: أس�تمر يف الكتابة، وال 
الذي  الطقس  أوقفها لتوق�ف 
كن�ت أتبع�ه، فالفك�رة ه�ي 
التي تف�رض طقس�ها، وهي 
التي تج�ر الكاتب لعاملها، بدالً 
م�ن جلبها لعامل�ه، ولن تتغري 
عاداتي ملجاراتها، ولكن أهيئ 
األج�واء لتصب�ح عم�اًل  له�ا 

مكتوباً.
من جانبه يق�ول القاص عبد 
الكريم حس�ن مراد يف ترصيح 
ل�)املراق�ب العراقي(: ان وراء 
الكت�ب املنش�ورة عال�م آخر، 
ه�و عالم املبدع ال�ذي أنتجها، 
وال�ذي ال يمك�ن معرفته�ا إال 
من خالل�ه، فالطق�وس التي 
عادة ما يقوم بها، هي الطرق 
املتبعة لوصول�ه إىل الرضا. أو 
ملس�اعدته ع�ىل إنج�از عمله 
األدبي والفكري، عىل اختالفه، 

بطريق�ة مقنع�ة.
واضاف : يبدو هذا األمر مهماً 
جداً، من ناحية الزمان واملكان 
يتيح�ان  اللذي�ن  املناس�بن 
للكات�ب الق�درة ع�ىل إخ�راج 
العمل بالش�كل املطلوب، وإال 
تعث�رت العدي�د م�ن األعمال، 
ول�م تَر النور. ع�ن هذا تحدث 
ع�دد من املبدع�ن وأكدوا عىل 
أن الفكرة هي األساس، وهي 
م�ن تف�رض طقوس�ها، التي 

تختلف من وقت آلخر.

تختلف من كاتب آلخر تبعا لشخصيته وظروفه

هي األحداق تأىس يف الخطاِب
أتلقى لألماني من جواب؟

وقد هاجت قلوٌب يف حنٍن 
وأشواٌق أبت غري املآِب 

وهل للحّق عوٌد بعد سلٍب؟
أال يسعى إىل مرمى النصاِب؟ 

أما من همٍة فيها خالٌص
تناءت عن صحاٍر من رساِب

عىس يف فجرها يصحو نهاٌر
يعيد النور من جّب املصاِب

فقد عاشت فلسطن املآيس 
والقت من سهاٍم أو حراِب

وهل نغزو فضاءات التجي
لنرقى فوق أفالك الصواِب؟

فلسطن التحدي ال تبايل 
فإن الفجر يدنو باقرتاِب

ووعد الحّق يحيا يف نفوٍس 
مضت يف مجدها نحو السحاِب

فلسطن األماني يف قلوٍب
وفينا قد أبت ليل اغرتاِب

قد اشتاقت ألرٍض ليس تحيا 
ويف األفكار بحٌر من رساِب

قد اشتاقت لسهٍل من جماٍل
تغّنت يف جالٍل من هضاِب

حنٌن رّق فينا كيف ينىس
زهورا عانقت شّم الروابي؟ 

وما زالت تماهى يف خياٍل
تجىّل يف ربوٍع من شعاِب 

قضيناها بأفراٍح وفيها
كروٌم لم نجزها باكتئاِب

فمرت ذكرياٌت هل ستميض
وننىس عهد أحالم الشباِب 

وفيها العمر وىّل يف رسوٍر
أيميض نحو أّنات العذاِب 

وقد جادت فلسطن الرؤى يف
أماٍن قد أبت ويل الخراِب

وقد كانت شموسا من تحٍد
أشاعت بيننا جمر الشهاِب 

فإّنا ما نسيناها بالدي 
وال أعيا بنا طول الغياِب

فإن القدس يف أحزانها لم
تزل تروي مدانا يف العتاِب

فهل نميض إليها يف إباٍء
نرّد الظلم عن صوت القباِب 

لتحيا قدسنا عرس انتصاٍر
وتبقى بن أحالم اإلياِب

فأمر الله أن نلقى األعادي
ونأتيهم بوعٍد من كتاِب 

ونرميهم بنريان التحدي 
ونلقاهم بإرصاٍر ُمهاِب

ستميض من روابينا بعزٍم
عصوٌر من هواٍن وارتياِب 

سنلقاهم بني صهيون حتما 
باسالٍم قوي يف الطالِب

فرغم اليأس أعيانا دهورا
سيدنو الحّق بعد االرتقاِب 

فنرص الله يحيا يف والٍء 
وإخالٍص لقّهار الرقاِب 

فإّنا يف اعتزاٍز فيه نسمو
به األوطان تحيا من يباِب

املراقب العراقي/ متابعة...
وس�ط حضور قلي�ل عىل وفق 
التعليم�ات الصحية  نظم بيت 
ش�عر املفرق، أمس�ية شعرية، 
دائ�رة  بالتع�اون م�ع  أخ�رياً، 
مقره�ا  يف  الوطني�ة  املكتب�ة 
عم�ان،  بالعاصم�ة  الكائ�ن 

وذلك بحض�ور مدير عام دائرة 
الدكتور نضال  الوطنية  املكتبة 
عي�ارصة ومدي�ر بي�ت ش�عر 
املف�رق فيصل الرسح�ان، وقد 
أحي�ا ه�ذه األمس�ية الش�اعر 
عضي�ب عضيب�ات والش�اعرة 
ناديا مسك، وتوىل إدارة األمسية 

الشاعر عي الفاعوري.
يف مس�تهل تقديمه لألمس�ية، 
الفاع�وري إضاءات حول  قدم 
الش�عر وتأسيسه وفكرة  بيت 
تحمل�ه  م�ا  وب�ن  إنش�ائه، 
أدبي�ة  الش�ارقة م�ن رس�الة 

فكرية بعيدة املدى.

ثم قرأت الش�اعرة ناديا مس�ك 
قصائده�ا  م�ن  مجموع�ة 
الت�ي ع�ربت بها ع�ن تجربتها 
الشعرية، وقد تنوعت قصائدها 
والغ�زيل  الوطن�ي  ب�ن  م�ا 

والعاطفي واملعاناة الذاتية.
عضي�ب  الش�اعر  ألق�ى  ث�م   
عضيبات باقة م�ن قصائده يف 
األمسية، حيث حملت قصائده 
عمق تجربته وجمالية أسلوبه 

الشعري الذي ينتهجه.
وتأت�ي ه�ذه األمس�ية ضم�ن 
الثقافي�ة  األنش�طة  سلس�لة 
الجزئ�ي  الرف�ع  بع�د  للبي�ت 
عق�ب جائح�ة كورون�ا، وق�د 
حر هذه األمس�ية ع�دد من 
والشعراء  واإلعالمين  املثقفن 
واملهتم�ن، وضم�ن ال�روط 
املطلوب�ة للحضور م�ن ناحية 
بال�روط  وااللت�زام  الع�دد 
الصحية يف ظل جائحة كورونا.
م�ن جان�ب آخ�ر نّظ�م بي�ت 
تون�س  يف  بالق�ريوان  الش�عر 
أمسية شعرية بمشاركة ثالثة 
شعراء: حافظ محف�����وظ، 
ش�مس  واإلعالم�ّي  والش�اعر 
الدين العوني، والش�اعر سمري 

العبديّل.

شعراء ينشرون عبق القصيد في المفرق والقيروان

محاضرة عن مالمح روايات أميركا الالتينية في دار المأمون 
دار  يف  الرتجم�ة  منت�دى  اس�تضاف 
املأم�ون للرتجم�ة والن�ر، اس�تاذي 
قس�م اللغة اإلس�بانية يف كلية اللغات 
جامع�ة بغداد د. عصام أحمد العبيدي 
لتقدي�م  الالم�ي  هاش�م  محم�د  ود. 
مح�ارضة بعن�وان )مالم�ح رواي�ات 
امري�كا الالتينية واهمي�ة ترجمتها(، 
غابريي�ل  األديب�ن  رواي�ات  تناول�ت 
غارثيا ماركيز وماريو فارغاس يوسا، 
بحض�ور أس�اتذة كلية اللغ�ات وبيت 
الحكم�ة وأس�اتذة ومرتجم�ي منتدى 

الرتجمة يف الدار.
أمري�كا  أدب  ع�ن  العبي�دي  وتح�دث 
الالتيني�ة وثرائ�ه وتمي�زه، مبين�اً أن 
غارثي�ا  غابريي�ل  العامل�ي  »الكات�ب 
أم�ريكا  مبدع�ي  أه�م  م�ن  ماركي�ز 
الالتينية وله اهتمامات كثرية يف مجال 

األدب والسياسة«.
وأض�اف »كت�ب ماركي�ز العدي�د من 
الرواي�ات أهمها رواي�ة )مئة عام من 
العزل�ة ( الت�ي فاز عىل أثره�ا بجائزة 

نوبل ونالت شهرة عالية«. 
فيم�ا تن�اول محم�د هاش�م الروائي 
الش�هري ماريو فارغاس يوس�ا، قائالً 
عنه »هو كاتب التيني له روايات وكتب 
كث�رية تمت�از بنق�ل هم�وم مجتمعه 

للعالم وتعرب عن صورة الواقع وايجاد 
بدائل ملش�اكل املجتم�ع، وكانت املرأة 

تشكل نواة مهمة يف رواياته«.
وأضاف هاش�م أن »يوس�ا ناضل من 
أجل الحرية بقلمه، وكانت أكثر اعماله 
عن قادة أمريكا الالتينية وعن األحداث 
الواقعية يف الربازي�ل حيث تناولها من 

منظور أدبي«.

أعمال�ه  »تمي�زت  بالق�ول،  وتاب�ع 
بش�خصيات خيالي�ة يصنعه�ا داخل 
الرواية لتعط�ي أمالً للحي�اة«، مؤكدا 
الن�وع  ه�ذا  ترجم�ة  »رضورة  ع�ىل 
م�ن األدب الراق�ي واملب�دع إىل العربية 
واللغ�ات األخ�رى ألن الرتجم�ة ه�ي 
ج�رس للثقافات االجتماعي�ة واألدبية 

بن الشعوب«.

حسين علي يونس حيدر الهاشميسمرقند الجابريعبد الكريم حسن 

وسط حضور قليل ووفق التعليمات الصحية  
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

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

نور 9
على 
نور

الصحافة  عمر  قرص  من  الرغم  عىل 
يف  ساهمت  انها  اال  عام  بشكل  الحزبية 
فصحيفة  الصحفي،  بالفن  النهوض 
بلسان  الناطقة  الوطني(  االخاء   (
الول  ادخلت  قد  الوطني  االخاء  حزب 
وباالضافة  املتخصصة.  االركان  مرة 
فقد  الحزبية،  املطبوعات  ظهور  اىل 
ُكتاب،  بروز  العرشينات  فرتة  شهدت 
فكرية  نهضة  احداث  يف  دور  لهم  كان 
صالح  ابراهيم  حلمي،  ابراهيم  امثال 
بطي،  ورفائيل  املدرس،  فهمي  شكر، 
ويمكن ان نضيف اىل هذه االسماء محمد 
يونس السبعاوي احد قادة ثورة مايس، 
يف  وطروحاته  كتاباته  يف  ساهم  فقد 
ترجمة  توىل  حيث  جديدة،  الوان  اضفاء 
الربقيات الخارجية، كما ساهم يف ادخال 
عىل  العاملية  الصحف  امهات  تعليقات 
السياسية بصفة خاصة،  العراق  احداث 
الدولية  السياسة   ( يف  باباً  له  وخصص 
ابرز  فيه  يستعرض  البالد  جريدة  من   )
بالبحث  ويتناولها  العاملية  االحداث 
والتحليل والقاء االضواء عىل ما تنطوي 
 . ونتائج  دالالت  من  االحداث  تلك  عليه 
املطبوعات  تاريخ  من  املدة  هذه  تميزت 
واملجالت  الصحف  بتعدد  العراقية 
اغلب  يف  كانت  وان  الكتب  وانتشار 
االحيان تطبع يف بريوت والقاهرة، وهناك 
مطبوعات  بها  اتسمت  اخرى  سمة 

العراق، وهي تعدد املجالت .
ملموساً  تقدما  الرأي  صحافة  وسجلت 
يف مضمار الفكر الحر، وساهمت يف نرش 
الُكتاب  لتناول  والقومي  الوطني  الوعي 
الفكرية  املواضيع  انذاك  الفكر  ورجال 
والسياسية التي تهم املواطنني. لكن الذي 
يؤخذ عىل هذه املدة هو الرقابة الشديدة 
عىل  الحكومة  تفرضها  كانت  التي 
عىل  ليس  املستمر  وتدخلها  املطبوعات، 
بل وصلت  املوضوعات فحسب  مضمون 

درجة التدخل يف املوضوعات الدقيقة.
ساري  العثماني  املطبوعات  قانون  ظل 
العراقية  اململكة  تأسيس  بعد  املفعول 
حتى عام 1931 ، حني رشع اول قانون 
املطبوعات  بقانون  املعروف  للمطبوعات 
فيه  تقرر  والذي  لسنة 1931   )82( رقم 
الغاء قانون املطبوعات العثماني السابق 

.
املطبوعات أثناء االستقالل

 ،1932 عام  يف  العراق  استقالل  بعد 
اول  بذلك  وكان   – االمم  عصبة  ودخوله 

بدأت  استقالله-  عىل  يحصل  عربي  بلد 
الحكومة تفكر بتحسني واقع املطبوعات 
من خالل االهتمام بدور النرش وتشجيع 

التأليف وانشاء املكتبات.
وبعد مرور سنتني عىل صدور اول قانون 
تعديله  عىل  واحدة  وسنة  للمطبوعات، 
الغائهما  عىل  العراقية  الحكومة  اقدمت 
املرقم  املطبوعات  قانون  وترشيع  معا. 
ايضاً  عدل  والذي   ،1933 لسنة    )57(
بقانون  اصداره  من  واحدة  سنة  بعد 
تعديل املطبوعات رقم )33( لسنة 1934 
كما  التعديل  لهذا  املوجبة  االسباب  اما   .
اىل  فتعود  الداخلية  وزارة  اوضحتها 
لسنة   )57( رقم  املطبوعات  قانون  ان 
1933، قد اعطى مجاالً فسيحا للصحف 
واملجالت دون ان يضع صيانات اضافية 
اصبح  حتى  الواسع  املجال  هذا  مقابل 
جراء  من  العامة  املصالح  عىل  يخىش 
ملواضيع  وتطرقها  املطبوعات  تهجمات 
العام، هذا  البليغ يف الصالح  لها رضرها 
فضالً عن ان البعض منها أخذت تتطاول 
مربر  دون  البارزة،  الشخصيات  عىل 
الحكومة  امامه  ان تقف  والذي ال يصح 
ضمانات  وجود  لعدم  اليدين  مكتوفة 
رصيحة تكفي لردع من يجب ردعه عمالً 

بمقتضيات املصلحة العامة.
غري ان الباحث يرى ان السبب الحقيقي 
الصحافة  لهجة  اىل  يعود  التعديل  لهذا 
الربيطانية،  الحكومة  تجاه  الشديدة 
وليس كما جاء يف ادعاء وزارة الداخلية، 
زادت  قد  املدة  هذه  يف  وانه  خاصة 
للتدخالت  انتقادها  حدة  من  الصحف 
للبالد،  الداخلية  الشؤون  يف  الربيطانية 
من  العراقية  الحكومة  خشيت  وبالتايل 
ان تسؤ عالقتها مع حليفتها بريطانيا، 
تتخذ  ان  سوى  الحكومة  امام  يكن  فلم 
شدة  من  للحد  ومؤثرة  رسيعة  اجراءات 
الصالت  عىل  للحفاظ  الصحف  انتقادات 

الحسنة مع بريطانيا.
هذا  الداخلية  وزارة  حسمت  وهكذا 
رقم  املطبوعات  قانون  بتعديل  املوضوع 
تعديل  بقانون   )1933( لسنة   )57(
 ،1934 لسنة   )37( رقم  املطبوعات 
ولم  والنرش،  الكتابة  حرية  من  للحد 
 1937 عام  حتى  كله  العراق  يف  يكن 
ال  للمطبوعات  فقط  واحد  مكتب  سوى 
محرومة  ضيقة  دائرة  تشكيالته  تتعدى 
الرعاية  عىل  املقدرة  اسباب  جميع  من 
ومرتجم  مالحظ  سوى  فيه  فليس   ،

عىل  املكتب  هذا  مهمة  وتقترص  وكاتب 
منح اجازات الصدار الصحف او تعطيل 
تقرير  تقديم  او  انذارها  او  الصحف 
اخرى  احياناً  وتحريري  احياناً  شفوي 
املطبوعات  يف  ينرش  ما  محتويات  عن 
عن  الواردة  الكتب  ومراقبة  املحلية، 
بتسليمها  والسماح  الكمارك  طريق 
قانون  وتطبيق  ذلك  منع  او  الصحابها 

املطابع واالرشاف عىل طبع الكتب .
التأثري  يف  آخر  عامل  ساهم  وقد 
نشاطها  من  والحد  املطبوعات  عىل 
الحكومة  اقدام  وهو  وانتشارها، 
العراقية يف عام 1939، بعد اندالع الحرب 
االحزاب  تعطيل  عىل  الثانية  العاملية 
مطبوعاتها  انفاس  وكتم  السياسية 
اجراءات  تتوقف  ولم  بلسانها،  الناطقة 
اتخاذ  تم  بل  الحد،  هذا  عند  الحكومة 
مسؤولية  بموجبه  حددت  آخر  اجراء 
مديرية الدعاية والنرش يف وزارة الداخلية 

بما ييل:
 )57( رقم  املطبوعات  قانون  تطبيق  أ - 

لسنة 1933 .
الوقائع   ( الرسمية  الجريدة  نرش  ب - 

العراقية والرسمية االنكليزية (.
ج- نرش محارض مجلس االمة.

د- رقابة املطبوعات االجنبية.
انيطت  االربعة  الواجبات  هذه  ضمن 
مسؤولية رقابة املطبوعات االجنبية التي 
مديرية  اختصاص  ضمن  العراق  اىل  ترد 
يف  ينرش  ما  مراقبة  اما  والنرش،  الدعاية 
بسياسة  له عالقة  مما  املحلية  الصحف 

تحت  وضعت  فقد  الخارجية،  الدولة 
وفق  الداخلية  لوزير  املبارش  االرشاف 
بسياسة  املاس  النرش  مراقبة  مرسوم 
الدولة الخارجية الذي تم العمل بموجبه 
واملجالت  الصحف  موقف  ان   .  1939 يف 
والنرشات وامللصقات والكتابات املختلفة 
جعل  والحلفاء  لربيطانيا  املعارضة 
محرج،  موقف  يف  العراقية  الحكومة 
اكثر رصامة  اجراء  اتخاذ  اىل  مما دفعها 
فقد  اتخاذها،  تم  التي  االجراءات  من 
العام  االمن  صيانة  مرسوم  تطبيق  تم 
 1940 لسنة   )56( رقم  الدولة  وسالمة 
الخامسة  املادة  وفق  بموجبه  تم  والذي 
بالشؤون  املتعلقة  الثاني  الباب  من 
يستعمل  ان  الداخلية  لوزير  االدارية: 
الصالحيات التالية وله ان يخولها كال او 
اقرتاح  عىل  بناء  او  املترصفني  اىل  قسماً 

وزير الدفاع اىل امراء اآللويه فما فوق:
والكتب  والنرشات  الصحف  )مراقبة 
ومنع  االخرى  املطبوعات  وجميع 
وضبط  مطبعة  اية  وغلق  نرشها  تقييد 
املطبوعات والنرشات والتصاوير والرموز 
واثارة  الخواطر  تهييج  شأنها  من  التي 
العام  النظام  او  باالمة  األخالل  او  الفتن 
او  البيع  او  للنرش  معدة  كانت  سواء 
لم  او  االنظار  عىل  العرض  او  التوزيع 

تكن(.
ويرى الباحث ان الساحة اصبحت خالية 
واقترص   ، السياسية  املطبوعات  من 
النشاط عىل الدوريات املستقلة ، وهذا ما 
كانت تسعى اليه الحكومة وهو الحد من 

قوة تأثري املطبوعات يف الحياة السياسية، 
واستطاعت الحكومة ان تحكم قبضتها 
مجموعة  خالل  من  املطبوعات  عىل 
املراسيم واالجراءات التي اتخذتها، ابتداء 
بتحديد واجبات مديرية الدعاية والنرش، 
ما  مراقبة  الداخلية  وزير  تخويل  ثم 
املطبوعات مما له مساس  يراد نرشه يف 
بسياسة الدولة الخارجية وتخويل وزير 
الدفاع مراقبة جميع املطبوعات، كما ان 
االمية السائدة وعدم الوعي والجهل لدى 
املجتمع العرقي وعدم رغبتهم يف التعليم 

قد قلص عدد املثقفني والُكتاب.

الخمسينات  فرتة  يف  العراق  ازدهر 
واالجتماعي  الفكري  التقدم  حيث  من 
الثقافية  واالنجازات  واالقتصادي 
الديني  والتسامح  والحضارية  والفنية 
من  والسيايس  والثقايف  واالجتماعي 
جهة، وتوسع املؤسسة العسكرية وبداية 
اخرى. جهة  من  السلطة  اىل  صعودها 
الخمسينيات  فرتة  قرص  من  وبالرغم 
بها،  مرت  التي  السياسية  والعواصف 
املمكن  آنذاك فرتة من  العراق  فقد شهد 
حفلت  ذهبية  فرتة  عليها  نطلق  ان 
يف  ومختلفة  عديدة  ابداعية  بانجازات 
الفكر والعلم واألدب واملوسيقى والشعر 
بالثراء  وتميزت  التشكيلية،  والفنون 
عاما  تأثريها  وكان  واالبداع  والكثافة 
يف  التحديث  عملية  مجمل  عىل  وشامال 

العراق.
هو  الفرتة  تلك  يميز  ما  أهم  ان  غري 
النامية  الوسطى  الطبقة  رواد  تطلع 
والتغيري  التطوير  نحو  وحماستهم 
للخلق  داخيل  شعور  يدفعهم  والحداثة، 
واالبداع وتجاوز الحدود، رغم ان االكثرية 
اقتصادية  تعيش يف ظروف  منهم كانت 

ليست سهلة.
ومذاهب  حركات  العراق  يف  ظهرت 
األدب  مجال  يف  ريادية  وتيارات 
والثقافة والفنون مع حرية 
ورؤى  نسبية  فردية 
ظهرت  جماعية، 
املستوى  عىل 
يف  الثقايف 
ت  هما مسا

املثقفني العراقيون، كل حسب اختصاصه 
وثقافته واهتماماته، منطلقني من اثارة 
اسئلة واشكاليات تؤسس لبناء مجتمع 
حداثة  ارساء  اىل  يهدف  حديث  مدني 
تدعو اىل التعددية وتعميق روح املواطنة 
وبث روح التسامح واملساواة بني البرش.
بني  من  ينفرد  العراق  ان  من  منطلقة 
الدول االخرى بكونة مهد اقدم الحضارات 
االنسانية التي تعود يف اصولها اىل سومر 
الرتاث  اىل  وكذلك  واشور  وبابل  واكد 
العربي – اإلسالمي العقالني الذي ازدهر 
يف العرص الوسيط عىل ايدي علماء الكالم 

والفالسفة العقالنيني.
انه يمتلك ثروة نفطية هائلة  اىل  اضافة 
متطورة،  زراعية  وارايض  وفرية  ومياه 
مع ثروة سكانية تمتلك مستوى عال من 

التعليم والذكاء والقدرات العملية.
من  كان  واملقدرات  االمكانيات  هذه  ان 
نظام  بناء  عىل  تساعد  ان  املفروض 
متنوع  مجتمع  يف  ديمقراطي  تعددي 
والطوائف  واالديان  االثنيات  ومتعدد 

واألقليات مثل العراق.
العربي  الفكر  عاصمة  بغداد  أصبحت 
والفنانون  املتأدبون  يقصدها  املتحرر، 
التحرر  ألنسام  املتعطشون  العرب 

والتجدد والثورة عىل القديم.
أشهر الشخصيات يف فرتة الخمسينات

الشاعر العراقي الكبري الجواهري
تسلم الجواهري عرش الشعر يف العراق، 
وبدأ ذلك الفيض من الثورة يف كل ميادين 

الفكر.
الشعر  ثورة  املالئكة  ونازك  السيّاب  قاد 
الحديث وتألقت وراءهما أسماء الشعراء 
عمارة  عباس  ومليعة  البياتي  املحدثني.. 
من  وسواهم  نيازي  وصالح  وعاتكة 

الشباب.
بالفن  الجميلة  الفنون  معهد  وتفّجر 
حمدودي  جميل  الرسيايل  الحديث 
والتجريدي  حسن  فايق  واالنطباعي 
نصب  سليم  جواد  وشيّد  حسن،  شاكر 

الحرية يف ساحة التحرير.
نشطت الفرق املرسحية يف إبداع األعمال 
الثورية والتحررية. وجاء من إسطنبول 
بمؤلفاته  الدين  محيي  الرشيف 
يف  ثورة  فأحدث  الحديثة،  املوسيقية 
عزف العود والتأليف املوسيقي. تمخض 
عن تلك األسماء الالمعة مثل منري بشري 

وسلمان شكر.

بعض مطبوعات العراق قي بداية القرن الماضي

يعد العراق ثاني دولة يف الوطن العربي تفتتح إذاعة 
رسمية يف البالد عام 1936 وهي »إذاعة بغداد«، إذ 
شكل بث اإلذاعة نقلة نوعية يف العراق بعد أن كان 
عرب  والفن  واملوسيقى  األخبار  يتلقون  العراقيون 
العربية  الصحف  أو  بغداد  يف  تصدر  التي  الصحف 

التي كانت تصل العراق متأخرة.
»نون بوست« يقرأ يف تاريخ اإلذاعة العراقية وأبرز 
روادها مع ما يحظى به العراق اآلن من كم هائل 
من اإلذاعات التي تمأل األثري، مع مقارنة محتوى 

اليوم باألمس.
تأسيس اإلذاعة

شهر  من  األول  يف  بغداد  إلذاعة  بث  أول  انطلق 
عربية  إذاعة  كثاني   1936 عام  من  يوليو/تموز 
عام  تأسست  التي  القاهرة  إذاعة  بعد  رسمية 
عدة  ظهور  بغداد  إذاعة  انطالق  وسبق   ،1934
حكومية  تكن  لم  لكنها  العربية  الدول  يف  إذاعات 
وعمدت دول االستعمار آنذاك إىل تأسيسها دون أن 

تكون إذاعة تمثل سياسة الدولة الرسمية.
من  لألول  املصادف  األربعاء  يوم  اإلذاعة  بث  بدأ 
السادسة  الساعة  يف   1936 عام  من  يوليو/تموز 
االنطالقة  وكانت  بغداد،  بتوقيت  مساًء  والنصف 
مرة  ألول  ليعلن  فوزي  الستار  عبد  املذيع  بصوت 

عبارة )هنا بغداد( 
بغداد  إذاعة  )الخاص(  األهيل  اإلذاعي  البث  سبق 
بسنوات، ففي أوائل عام 1928 بدأ صاحب رشكة 
البغدادي،  العزيز  عبد  التاجر  العراقية  الدخان 
الفائزين  عىل  املذياع  أو  الراديو  أجهزة  بتوزيع 

خاللها  من  أراد  مسابقات  سلسلة  يف  األوائل 
عن  رشكته  ملنتجات  والدعاية  لبضاعته  الرتويج 
كانت  التي  السجائر  علب  أغلفة  جمع  طريق 
عن  عبارة  األوىل  الجائزة  وكانت  تنتجها،  رشكته 

يمكن  املسابقة  وبهذه  األول،  للفائز  راديو  جهاز 
اإلذاعية  االستقبال  أجهزة  دخول  بكيفية  الجزم 

ألول مرة إىل العراق.
من  لألول  املصادف  األربعاء  يوم  اإلذاعة  بث  بدأ 
السادسة  الساعة  يف   1936 عام  من  يوليو/تموز 
االنطالقة  وكانت  بغداد،  بتوقيت  مساًء  والنصف 
مرة  ألول  ليعلن  فوزي  الستار  عبد  املذيع  بصوت 
البث اإلذاعي حينها 3  إذ كان  عبارة )هنا بغداد(، 
أيام يف األسبوع )السبت واإلثنني والخميس( ويبدأ 
بتالوة من القرآن الكريم ثم نرشة األخبار ثم عزف 
الشائعة  األمراض  عن  محارضة  ثم  الكمان  عىل 
واألخرى  كلثوم«  لـ«أم  إحداهما  فأغنيتني  حينها، 

تركية تليها أغنية ملطربة العراق »سليمة مراد«.
رواد اإلذاعة العراقية ومدرستها

تاريخ قديم يمتد لـ83 عاًما يستذكر فيه العاملون 
باإلذاعة تاريخها وروادها الذين ال تزال أسماؤهم 
اإلذاعي  يقول  إذ  العراقيني،  ذاكرة  يف  حارضة 
إذاعة  املذيعني يف  الذي يرتأس قسم  العيداني  خالد 
بداية تأسيسها بكوادر  اإلذاعة عملت يف  إن  بغداد 
أو  البث يمتد لثالث  وتقنيات متواضعة جًدا وكان 

أربع ساعات فقط.
منتصف  يف  تطورت  اإلذاعة  أن  العيداني  ويضيف 

السلكية  اإلذاعة  دار  اسمها  فأصبح  األربعينيات 
اإلذاعة  بدار  الخمسينيات سميت  والالسلكية، ويف 
 1958 ثورة  بعد  تسميتها  غريت  ثم  العراقية، 
ثم  بغداد،  من  العراقية  الجمهورية  إذاعة  لتصبح 
يف  الرسمي  مسماها  ليصبح  أخريًا  اسمها  تغري 
بغداد،  من  العراق  جمهورية  إذاعة  التسعينيات 
يف  اإلذاعي  العمل  من  عقود   8 خالل  أن  إىل  الفتًا 
العراق استطاعت اإلذاعة العراقية تدريب وتخريج 

كوادر يُفتخر بها يف العراق والوطن العربي.
شغل  الذي  العيل  جواد  املخرضم  اإلذاعي  أما 
منصب مدير إذاعة بغداد يف قمة عطائها وتألقها 
إلدارة  مدة  أطول  يف  الرواد  اإلذاعيني  واكب  فقد 
التي عمل بها يف دار  الفرتة  إذ يصف  إذاعة بغداد، 
اإلذاعة بأنها كانت ذكريات إذاعية جميلة ال تنىس، 
فائز  منهم:  اإلذاعيني  من  عدًدا  العيل  ويستذكر 
وناظم  الرضا  عبد  ومقداد  فاضل  ورضغام  جواد 
فالح ومحمد املسعودي وجنان عبد املجيد وحسني 
ومن  الواحد،  عبد  وبهجت  العيداني  وخالد  حافظ 
املذيعات سهام محمود وسعاد عزت وأمل املدرس 

وهدى رمضان.
برامج إذاعية يف الذاكرة

اإلذاعية  الربامج  من  سلسلة  العراقيون  يستذكر 

الثقافية  املعلومات  بكم من  العراقيني  رفدت  التي 
إن من  إذ يقول الصحفي جمال الرشقي  والفنية، 
وثمانينيات  سبعينيات  يف  اإلذاعية  الربامج  أبرز 
كان  الذي  الذاكرة«  »من  برنامج  املايض  القرن 
سعاد  السينمائي  والناقد  والكاتب  اإلذاعي  يقدمه 
تناول  غنائي  موسيقي  برنامج  وهو  الهرمزي 
إنجازاتهم  وحلل  العربية  املوسيقى  عمالقة  سرية 
ما  دائًما  الهرمزي  أن  الرشقي  ويضيف  الغنائية، 
العراقي كسليمة مراد  الغناء  بأساطني  يهتم  كان 
إسكندر  الغزايل وعفيفة  القبانجي وناظم  ومحمد 

ويوسف عمر.
العراقيني  استهوت  التي  اإلذاعية  الربامج  ومن 
»حذار  وبرنامج  الريفي«  »الربنامج  طويلة  لفرتة 
لدى  كبرية  شعبية  األخري  نال  إذ  اليأس«،  من 
يتناول  فكان  األعمار،  مختلف  ومن  العراقيني 
تأتي  حقيقيًة  اجتماعيًة  قصًصا  حلقة  كل  يف 
الحل،  ويطلبون  املشكالت  أصحاب  من  باملراسلة 
ويف نهاية الحلقة يأتي الحل عن طريق استضافة 
وسبل  وأسبابها  املشكلة  تحليل  بعد  اختصاصيني 
حلها.عرشات الربامج األخرى كانت لها الريادة يف 
تاريخ اإلذاعة العراقية مثل برنامج »قل وال تقل« 
و«اسمك  اإلذاعة«  و«نادي  عرشة«  و«إستوديو 

عنوانك«، وبرامج أخرى.
البث  سبقت  التي  السنوات  طيلة  اإلذاعة  كانت 
التليفزيوني الفضائي تشكل منبع الفكر والثقافة، 
الفنية  الربامج  من  كبري  بكم  تحفل  كانت  إذ 
مختصة  برامج  إىل  إضافة  والدينية  والثقافية 
ولم  الرتبوي،  واإلرشاد  العامة  والصحة  بالطفل 

املايض  القرن  األمر عند ذلك، ففي ستينيات  يقف 
بغداد  من  العراقية  الجمهورية  إذاعة  دشنت 
سلسلة من املسلسالت اإلذاعية التي تناولت العديد 
مميزة  درامية  بحبكة  االجتماعية  القضايا  من 
نقلت الصورة عرب الصوت، ليستمر عطاء اإلذاعة 
دخلت  عندما  قريب،  عهد  حتى  وتألقها  العراقية 
املعروفة  الفضائية  للقنوات  االستقبال  أجهزة 
اإلذاعة  بريق  ليخبو  بالـ«الستاليت«  عراقيًا 
بعدها  ومن  الفضائية  القنوات  لصالح  تدريجيًا 

مواقع التواصل االجتماعي بجميع منصاتها.
بني األمس واليوم

عراقية  إذاعة  أول  انطالق  عىل  عاًما   83 بعد 
يقارب  اليوم  العراقية  اإلذاعات  عدد  بات  رسمية، 
إذ  العراقية،  املحافظات  مختلف  يف  إذاعة  الـ130 
»العدد  العبيدي:  أحمد  اإلذاعي  الصحفي  يقول 
الكبري لإلذاعات يف العراق فيه الكثري من املحاسن 
أن  أبرز محاسنها  إن من  إذ  مًعا،  آن  يف  واملساوئ 
العراقي  للمواطن  يفسح  اإلذاعية  املحطات  تعدد 
اختيار ما يناسبه من برامج ومواد إخبارية، إال أنه 
ويف الوقت ذاته يشتت املتابع الذي قد يتلقى بعض 
ميول  ذات  إذاعات  من  بها  املوثوق  املعلومات غري 

حزبية أو طائفية«.
يعتقد  إبراهيم  فوزي  اإلعالم  وأستاذ  األكاديمي 
من  الكبري  العدد  من  الرغم  وعىل  العراق  أن 
يعاني  القطاع  فإن هذا  املسموعة،  اإلعالم  وسائل 
العراقيني  من  الكثري  تجعل  جمة  مشكالت  من 
اإلذاعات  من  املعلومات  الستقاء  يتوجهون 

والشاشات غري العراقية 
ويضيف العبيدي الذي عمل يف عدة محطات إذاعية 
يتعدى  ال  املوثوقية  وذات  الرصينة  اإلذاعات  أن 
اإلذاعات يف  إىل أن جميع  اليد، الفتًا  عددها أصابع 
وبرامج  إخباريًة  مواًدا  وتبث  اآلن مسيسة  العراق 
تتبع لهوى الجهة املمولة سياسية كانت أم حزبية.

إبراهيم  فوزي  اإلعالم  وأستاذ  األكاديمي  أما 
فيعتقد أن العراق وعىل الرغم من العدد الكبري من 
يعاني  القطاع  فإن هذا  املسموعة،  اإلعالم  وسائل 
العراقيني  من  الكثري  تجعل  جمة  مشكالت  من 
اإلذاعات  من  املعلومات  الستقاء  يتوجهون 
العراقية، ويضيف إبراهيم أن من  والشاشات غري 
فضالً  العمل،  يف  االحرتافية  غياب  األسباب  أهم 
املذيعني  من  لكثري  املهاري  املستوى  تراجع  عن 
الربامجية  الهوة  إىل  إضافة  العربية،  لغتهم  وسوء 
بني اإلذاعات العراقية واإلذاعات األجنبية الناطقة 
وسوا  يس  بي  وبي  كارلو  كمونتي  العربية  باللغة 

وغريها.

اإلذاعة العراقية.. تاريخ ورواد وحكايات من التألق المهني

تفجر الطاقات االبداعية للعراقيين



وه�ي واح�دة م�ن الظواه�ر 
ارق�ام  الرتف�اع  املصاحب�ة 
الطالق يف البالد التي تش�ارف 
ع�ى عبور حاج�ز 40 مليون 
يف نهاي�ة هذا العام، بحس�ب 

تقارير محلية غري رسمية.
دائًما  القان�ون مرسًحا  ويعد 
للرصاع بني االسالميني داخل 
الحقوقية  واملنظمات  الربملان 
ان  إذ  والنس�وية،  املدني�ة 
ه�ذا الص�دام يع�د الرابع بعد 
رفض مق�رح قانون االحوال 
الع�ام  املدن�ي يف  الش�خصية 
2006 ال�ذي قدمته مجموعة 
النس�وية،  املنظم�ات  م�ن 
قان�ون  مق�رح  ورف�ض 
االح�وال املدني�ة الجعفري يف 
العام 2013 الذي قدمته كتلة 
مق�رح  ورف�ض  الفضيل�ة، 
مشابه تقدم به النائب حامد 
الخرضي م�ن كتل�ة املواطن 
ب�رى   .2018 الع�ام  يف 
العبي�دي املختص�ة يف مج�ال 

والعض�و  االنس�ان  حق�وق 
السابق يف املفوضية، قالت ان 
للتعديل  الحالي�ة  “املقرحات 
مرفوضة، النه�ا جاءت تحت 
ذريع�ة ع�دم ق�درة االب عى 
مش�اهدة الطف�ل املحض�ون 
عند طليقت�ه، هناك تعديالن، 
االول يتضمن وضع الحضانة 
تحت س�قف س�نتني عند األم 
وفق املذه�ب الجعف�ري، اما 
الثاني ُيبق�ي الطفل عند االم 
لح�ني بلوغه 7 س�نوات ومن 
ث�م س�حب الحضان�ة منها، 
واذا تزوج�ت تس�حب منه�ا 
الحايل  النص  بينما  الحضانة، 
ابق�اء الطف�ل عن�د األم عن�د 
زواجه�ا مج�دًدا”. واضاف�ت 
ان�ه  ل�)امل�دى(،  العبي�دي 
الحضانة  “ليس عاداًل سحب 
م�ن األم يف ح�ال زواجه�ا، يف 
ح�ني ان املقرح�ات تتجاهل 
فرضي�ة زواج االب”، مبين�ة 
بالق�ول ان “ال�رع الدين�ي 

يق�ول اذا كان�ت االم غري أهل 
بالحضان�ة، تذه�ب اىل أمه�ا 
واذا كان�ت  الطف�ل(،  )ج�دة 
االخ�رية غري أه�ل بالحضانة 
تذه�ب اىل الخال�ة، واذا كانت 
غري جديرة بها تذهب ألم األب 
)الجدة ل�أب( ومع س�قوط 
األهلية تذه�ب اىل العمة، واذا 
كان�ت غري أهل تعط�ى أخريًا 
اىل األب”. الناش�طة النسوية 
سارة جاسم قالت بدورها ان 
“املادة ٥٧ من قانون االحوال 
الش�خصية املرقم ١٨٨ لسنة 
الح�ق  ل�أم  تعط�ي   ١٩٥٩
وتربيت�ه  الطف�ل  بحضان�ة 
بع�د التفرق�ة مال�م يت�رضر 
النص  املحضون وبروط تم 
امل�ادة  ضم�ن  ايض�ا  عليه�ا 
بأهلي�ة امل�رأة اذا ل�م تتوف�ر 
تس�قط عنها الحضانة حتى 
يكمل الطفل العارشة وبعدها 
يت�م التمدي�د بق�رار القايض 

وبعمر ال� ١٥ ُيخري الطفل”.

العشوائيات  مشكلة  واصلت 
بني  تتوزع  حيث  تفاقمها 
وللعاصمة  املحافظات،  مختلف 
ويقطنها،  األكرب،  الحصة  بغداد 
الخدمات  لجنة  رئيس  بحسب 
السهالني  وليد  النيابية  واالعمار 
بما  شخص،  ماليني   6 اىل   5 من 
وتوفري  ساكنيها  تعويض  يجعل 
البدائل لهم يحتاج اىل جهد وطني 
السهالني  عن  استثنائي.ونقل 
إن “هناك مرشوعا لقانون  قوله 
لدى  العشوائيات  مشكلة  يعالج 
اوىل  قراءة  الخدمات وقرئ  لجنة 

ثانية،  قراءة  قراءته  عىل  واتفق 
اجراء  تعتزم  اللجنة  أن  إىل  الفتا 
ورش عمل مع الجهات القطاعية 
التخطيط  لوزارة  التابعة 
التي  املدني  املجتمع  ومنظمات 
موضوع  طرح  يف  دور  لها  كان 
خالل  مكثف  بشكل  العشوائيات 

السنوات املاضية”.
الوحدات  ببناء  يتعلق  ما  ويف 
يوضح  املشكلة،  إلنهاء  السكنية 
لتمليك  فكرة  هناك  أن  السهالني 
البيوت اذا كانت االرايض املشيدة 
السياق  وفق  العشوائيات  عليها 

أن  مبيناً  والقانوني،  االصويل 
من  أكثر  كررت  تمليكها  فكرة 
بوزارة  اللجنة  لقاءات  يف  مرة 
والبلديات  واإلسكان  اإلعمار 

واألشغال العامة.
واما  اللجنة  رئيس  ويضيف 
خارج  ارض  عىل  املشيدة  الدور 
عىل  او  العمراني  التخطيط 
فانها  وخدمية  حكومية  ارض 
كتعويض  واقعي  حل  اىل  تحتاج 
تتوفر  سكنية  بارض  الساكنني 
املالئمة  البيئية  الظروف  فيها 

للسكن.

األوىل  الفرقة  األول  اللواء  من  قوة  تمكنت 
القاء  من  أمنية  عملية  خالل  اتحادية  رشطة 
األثرية  بالقطع  املتاجرين  أحد  عىل  القبض 
إىل  تعود   3 عدد  آشورية  تماثيل  النفيسة 
والثالث  ذهبية  منها  اثنان  القديمة  العصور 
مطعم بالذهب مع العثور عىل مبلغ قدره 38 
أمريكي.. دوالر  الف  و18000  دينار  مليون 

لعملية تمت من خالل معلومات استخباراتية 
دقيقة وتنفيذ أمر تحري وتفتيش بحق املتهم 
مفارز  بحضور  بغداد  جنوب  إقامته  محل  يف 
من شعبة استخبارات النهروان وحدة بسماية 
تسليمه  تم  الرصافة..  شمال  تحقيق  وشعبة 
اىل  اصويل  استالم  بوصل  املضبوطات  مع 

الجهات املختصة .

نظم عدد من أبناء عشائر الظوالم يف قضاء 
املجد بمحافظة املثنى تظاهرة ضد إجراءات 
إزالة عدد من البيوت يف داخل القضاء بحجة 
تجاوزها عىل التصميم األسايس، فيما دعوا 
قانون  إصدار  لحني  اإلجراءات  تلك  إليقاف 
اإلجراءات  تلك  ان  منهم  عدد  ينظمها.وقال 
عىل  القضاء  احياء  لتوسيع  تهدف  التي 
نظرا  واقعية  غري  تعترب  أراضيهم  حساب 
تلك  أبناء  لدى  كافية  لعدم وجود مساحات 
إىل  الواقع.واشار  تردي  عن  فضال  العشائر 
يف  االحتجاجات  بتنظيم  سيستمرون  أنهم 
اإلجراءات  تلك  إيقاف  لحني  القضاء  داخل 
من  بها  البت  لحني  اإلزالة  عمليات  وتجميد 

قبل الربملان والحكومة.

أصدر مكتب التحقيقات يف هيأة النزاهة يف محافظة 

كركوك أمراً باستقدام مدير مكتب مفوضية حقوق 

االنسان يف املحافظة.

وبجسب أمر االستقدام فان »الطلب جاء أثر شكوى 

من محافظ كركوك وكالة }راكان الجبوري{ نتيجة 

اعالمية  بترصيحات  باالدالء  املكتب  مدير  قيام 

املؤسسات  تخريب  عىل  وتحريض  وشخصية 

الصحية بالحجر الصحي واملساهمة فاعلة يف تفيش 

فريوس كورونا«.

االلتزام  عىل  املواطنني  الثالثاء،  بغداد،  أمانة  حثت   
يف  األمانة،  النفايات.وذكرت  رمي  وأمكنة  بأوقات 
»جميع  أن  منه،  نسخة  نيوز{  }الفرات  تلقت  بيان 
مناطق العاصمة بغداد شملت بحمالت الوعي البلدي 
والوعي  االعالم  شعب  خالل  من  يومياً  تنفذها  التي 
البلدي ضمن دوائرها املختلفة سيما البلدية املنترشة 

يف عموم العاصمة«.

صباحية  بحمالت  »قامت  مالكاتها  أن  وأضافت، 
املواطنني  لدى  البلدي  الوعي  رفع  هدفها  ومسائية 
رمي  وامكنة  باوقات  االلتزام  عىل  حثهم  خالل  من 
الصحة  عىل  الحفاظ  كيفية  اىل  باالضافة  النفايات، 
العامة عرب الندوات والفولدرات التوعوية واالرشادية 
والزيارات التي تجريها اىل املدارس واالسواق وغريها 

من الفعاليات االخرى املختلفة«.

ع���ادت المعارك حول قانون االحوال الش���خصية الى الظه���ور مجدًدا مع 
تزايد مشاكل المادة الخاصة بحضانة األم لألطفال في حالة الطالق،
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تعديل قانون األحوال الشخصية.. 
هل اصبح ضرورة اجتماعية ملحة ؟

التربية ترد على أنباء
 تسريب أسئلة السادس االعدادي

أطلق�ت وزارة الصح�ة والبيئة، 
لريحة  الخط�ورة  مخصصات 

من الخريجيني.
ووج�ه وزي�ر الصح�ة والبيئ�ة 
حس�ن التميم�ي بإطالق رصف 
مخصص�ات الخطورة ال� 30 % 
لخريجي كلي�ات العلوم والعلوم 
التطبيقية أوما يعادلها اس�تنادا 

اىل القانون.

المتاجرة
 بتاريخ العراق

ردت وزارة الرتبية، عىل أنباء 
السادس  أسئلة  ترسيب 

االعدادي.
حيدر  الوزارة  متحدث  وقال 
عن  »االنباء  ان  فاروق، 
االمتحانية  االسئلة  ترسيب 
عارية عن الصحة ومن يدعي 

ذلك عليه ان يقدم الدليل«.
بعض  »هناك  وأضاف 
تربك  التواصل  صفحات 

قديمة  أسئلة  بنرش  الطالب 
بعد  جديدة  بانها  وتدعي 

تغيري تاريخها«.
»االمتحانات  ان  فاروق  وأكد 
مستمرة  الزالت  الوزارية 
االمتحانية  واللجان  والوزارة 
إلعالن  الجهود  أقىص  تبذل 
النتائج يف وقت مبكر«.وأشار 
تكتمل  لم  االن  »اىل  انه  اىل 
الدفاتر  تصحيح  عملية 

االمتحانية«.
الرتبية  لجنة  عضو  وكان   
املكصويص،  رعد  النيابية 
تفيد  معلومات  بورود  أفاد 
االمتحانات  أسئلة  بترسيب 
السادس  للصف  الوزارية 
ساعات  خالل  االعدادي 
اليوم  لهذا  األوىل  الصباح 
املراكز  إحدى  يف  االثنني 

االمتحانية.

الصحة تطلق مخصصات الخطورة لبعض الخريجين

طالب نائب رئيس لجنة الزراعة واملياه النيابية منصور 
الفوري  بالتدخل  الوزراء  مجلس  رئيس  البعيجي 
وفرض هيبة الدولة عىل منافذ حدود اقليم كردستان 
لباقي  االخرى  الحدودية  باملنافذ  حصل  كما  جميعها 
املحافظات يف البلد ومنع دخول اي يشء دون موافقة 
تصدرها  التي  بالرزنامة  مايتعلق  خصوصا  الحكومة 
الوطني.وقال  منتجنا  عىل  للمحافظة  الزراعة  وزارة 
يف بيان ان االسواق العراقية تغرقها البضائع والسلع 
من املواذ الغذائية والزراعية والتجارية التي تدخل عن 
اليمكن  جدا  كبرية  وبكميات  كردستان  اقليم  طريق 
السيطرة عليها خصوصا فيما يتعلق بالسلة الغذائية 

والتي حققنا فيها االكتفاء الذاتي .
املنتج  حماية  عن  :الحديث  ان  البعيجي  واضاف 
الوطني واملنافذ الحدودية يف اقليم كردستان مفتوحة 
حماية  اي  هنالك  تكون  ولن  الذقون  عىل  ضحك  هو 
تتحرك  ان  الحكومة  عىل  لذلك  نهائيا  الوطني  للمنتج 

للسيطرة عىل املنافذ الحدودية باالقليم .
كفيل  هو  االقليم  منافذ  عىل  السيطرة  ان  واوضح 
كاملة  بصورة  ودعمه  الوطني  املنتج  بحماية 
والسيطرة عىل االسواق العراقية من الغرق بالبضائع 
الرديئة.وتابع البعيجي نامل من الكاظمي ان يتحرك 
رسيعا لفرض هيبة الدولة وتطبيق الدستور والقانون 
بجميع منافذ البلد الحدودية والسيطرة عليها بشكل 

تام .

الخدمات النيابية: تعويض ساكني 
العشوائيات بحاجة لجهد استثنائي

أمانة بغداد تحث المواطنين
 على االلتزام بأوقات وأمكنة رمي النفايات

تظاهرة في المثنى ضد إجراءات إزالة منازل ومصادرة أراضي

نزاهة كركوك تستقدم مسؤواًل »لمساهمته في تفشي كورونا«

اعلنت سفارة كوريا الجنوبية يف 
بدفعة  العراق  تزويد  عن  بغداد 
والجهزة  املعدات  من  جديدة 
فايروس  ملحاربة  لدعمه  الطبية 

كورونا .
ستزود  بيان:  يف  السفارة  وقالت 
جمهورية  كوريا  جمهورية 
فحص  واجهزة  باكشاك  العراق 
من  الصنع  الكورية   PCR –RT
العراق املستمرة  أجل دعم جهود 
ملحاربة فايروس كورونا املستجد 
وزارة  إىل  تسليمها  سيتم  حيث 
الصحة يف االسبوع املقبل من قبل 
السفارة الكورية يف بغداد ومكتب 
الكورية  الدويل  التعاون  وكالة 

)KOICA( يف العراق.
ستتيح   : السفارة  واضافت 
التي   RT - PCR فحص  اجهزة 
تبلغ  والتي   ، كوريا  ستوفرها 
قيمتها 400 ألف دوالر أمريكي ، 
36400 فحص فردي ل فايروس 
العراقي  للشعب  املستجد  كورونا 
يف  تساهم  أن  املتوقع  ومن 
املرىض  والعالج  الفعال  الفحص 
يف  املستجد  كورونا  فايروس 

العراق.
جمهورية  ستوفر   : وتابعت 

فحص  اكشاك  ثالثة  كوريا 
هذه  توفر  للعراق،  مرة  ألول 
أكثر  طريقة  املبتكرة  األكشاك 
حيث  من  وفعالية  ورسعة  أمانا 
التكلفة لفحص مرضی فايروس 
خالل  من  املستجد  كورونا 
تمكني العاملني يف مجال الرعاية 
دون  العينات  أخذ  من  الصحية 
املرىض  مع  مبارش  اتصال  أي 

بارتداء  لهم  السماح  وبالتايل   ،
الحماية  معدات  من  األدنى  الحد 
بعد  تطهريهم  وفت  وتقليل 

الفحص.
التربع  هذا  قبل  انه  اىل  واشارت 
 RT فحص  واجهزة  باكشاك 
الحكومة  قدمت   ،  - PCR
آيار املايض ما قيمته  الكورية يف 
200.000 دوالر أمريكي من عدد 

فحص RT - PCR وعدد فحص 
 50000 و  املضادة  األجسام 
كمامة إىل جمهورية العراق كما 
مساعدة  تعد  كوريا  حكومة  أن 
 200 قيمته  بما  إضافية  طبية 
ألف دوالر أمريكي من الكمامات 
انتشار  احتواء  يف  للمساعدة 
يف  املستجد  كورونا  فايروس 
سيواصل   : العراق.واوضح 
دعم  أيضا  العراق  کوبكا  مکتب 
العراق ضد کوفيد 19 من  حرب 
الطبية  اإلمدادات  توفري  خالل 
للمنظمات  التدريبية  واملواد 
العراق  يف  الحكومية  غري 
ان  قدراتها.وبينت  بناء  ودعم 
لدى  كوريا  جمهورية  سفري 
ووك  کيونغ   ، العراق  جمهورية 
الصحة  بوزير  التقى   ، جانغ 
يف   ، التميمي  محمد  حسن   ،
باملساعدة  إلبالغه  أيلول   3
للعراق  القادمة  الكورية  الطبية 
تسهم  أن  يف  أمله  عن  وأعرب   ،
العراق  حرب  يف  املساعدات  هذه 
كورونا  فايروس  ضد  املستمرة 
من  عاما   30 وتعزز  املستجد 
بني  والتعاونية  الودية  العالقات 

البلدين.

السفارة الكورية تتعهد بارسال
 معدات طبية لدعم العراق في مكافحة فايروس كورونا

المنتج الوطني
 بدون حماية
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كش�فت رشكة مايكروس�وفت أن لديها أكثر 
من 150 لعبة للبث من خالل خدمة االشرتاك 

.)Xbox Game Pass Ultimate(
وم�ن املف�رتض إط�الق خدم�ة ب�ث األلعاب 
املعروفة سابًقا باسم )xCloud( يوم امس – 
لألجهزة اللوحية والهواتف التي تعمل بنظام 

أندرويد.
تجمي�ع  ويت������م 
م������ع   )xCloud(
 Xbox Game Pass(
كمي�زة   )Ultimate
لب�ث األلع�اب، وتطلق 
مايكروس�وفت تحديًثا 
 Xbox Game( لتطبيق
أندرويد يف  Pass( ع�ى 

22 دولة.
ال�دول  تل�ك  وتش�مل 
وكندا  وبلجيكا  النمسا 
التش�يك  وجمهوري�ة 
وفنلن�دا  والدنم���ارك 
وفرنس�ا وأملانيا واملجر 
وإيطاليا  وأيرلن�����دا 

وهولندا والنرويج وبولندا 
وإس�بانيا  وس�لوفاكيا  والربتغ�ال 
وكوريا الجنوبية والسويد وسويرسا 

واململكة املتحدة والواليات املتحدة.
وتفتق�د قائمة األلعاب املكون�ة من أكثر من 
150 لعب�ة أللع�اب )Play( الخاص�ة برشكة 
األس�بوع  مايكروس�وفت  وكش�فت   ،)EA(
 Xbox( إىل )EA Play( امل�ايض أنه�ا تضي�ف
Game Pass Ultimate(، لك�ن األلع�اب ل�ن 

تك�ون متاح�ة ع�ى )xCloud( حت�ى وق�ت 
الحق.

وتعمل عمالقة الربمجيات أيًضا عى تحس�ن 
)xCloud( باس�تخدام أدوات التحكم باللمس 
لأللع�اب، وس�تكون اللعبة األوىل التي س�يتم 
إطالقها باس�تخدام عنارص التحكم باللمس 
 Minecraft( ه������ي 
دعم  مع   ،)Dungeons
التحكم يف حجم أدوات 
التحك�م الكربى التي 

تظهر عى الشاشة.
عرض�ت  أن  وس�بق 
فت  س�و و يكر ما
التحكم  عن�����ارص 
 Gears( يف  باللم�س 
مخت�ربو  وتمك�ن   ،)5
الوصول  من   )xCloud(
إىل عن�����ارص التحكم 
للعبة  بالنس�بة  باللم�س 
 Hellblade: Senua’s(
ش�هر  مل�دة   )Sacrifice
املتوق�ع  وم�ن  تقريًب�ا، 
حصول املزي�د من األلعاب 
ع�ى ميزة عنارص التحك�م باللمس يف 

األشهر املقبلة.

150 لعبة من مايكروسوفت عبر االشتراك
ن�رشت قناة iFixit الش�هرية عى يوتيوب 
مقط�ع فيدي�و يس�تعرض جمي�ع أجزاء 
هاتف Surface Duo املزود بشاشتن الذي 

طرحته مايكروسوفت مؤخرا.
وتبع�ا للخ�رباء يف iFixit ف�إن اس�تبدال 
الشاشة أو الواجهات الخلفية لهذا الهاتف 
ال يعترب أمرا صعبا إىل حد ما، أما استبدال 
بع�ض األجزاء الداخلية فيه مثل البطارية 
أو منافذ الش�حن أو الرشائح اإللكرتونية 
فهو أم�ر معقد كون الجه�از يحوي عى 
عدد ال يس�تهان ب�ه من الوص�الت التي 

تلص�ق بطريق�ة معق�دة م�ا يصع�ب 
نزعها وإعادته�ا إىل أماكنها، كما أن 

بعض كوابل التوصيل فيه حساسة 
ويمك�ن أن تتعرض للتلف يف حال 

التعام�ل معه�ا بطريق�ة غ�ري 
صحيحة، أي أن عملية إصالح 
ه�ذا الهاتف س�تكون صعبة 

بشكل عام.
كما بن ترشي�ح هذا الهاتف 

 Snapdragon أنه م�زود بمعالج
وص�ول  وبذواك�ر  الن�وى،  ثمان�ي   855
SK Hynix DRAM بحج�م 6  عش�وائي 
غيغابايت، وشاشتن من نوع OLED كل 
منهما مقاسها 5.6 بوصة، ودقة عرضها 

تعادل )1350/1800( بيكسل.
ويأت�ي هذا الهات�ف بهيكل ي�زن 250 غ، 
وبطاريت�ن تع�ادل س�عتهما 3577 مييل 
ونظ�ام   ،USB-C بمنف�ذ  وزود  أمب�ري، 
تش�غيل Android 10، لكن�ه يخل�و م�ن 
NFC، وم�ن  رشيح�ة 

الرشائ�ح الت�ي تمكن�ه من االتص�ال مع 
.5G شبكات

وكان�ت مايكروس�وفت ق�د طرح�ت هذا 
الهات�ف يف الوالي�ات املتح�دة بنس�ختن، 
نس�خة بذواكر 128/6 غيغابايت سعرها 
 256/6 بذواك�ر  ونس�خة  دوالرا،   1399

غيغابايت سعرها 1499 دوالرا.

أسرار مذهلة عن جهاز مايكروسوفت الحديث القابل للطي

 Moto يف ظل املنافس�ة القوية يف س�وق الهواتف الذكية قررت موتوروال إطالق
Plus G9 الذي يتميز بقدرات تصوير ممتازة وتقنيات منافسة.

ويأتي الجهاز الجديد بأربع كامريات خلفية بدقة )64+8+2+2( ميغابيكس�ل، 
تؤمن له تصوير فيديوهات وصور عالية الدقة، وإمكانية التقاط صور عريضة، 
وخاصية تحديد العم�ق أوتوماتيكيا للصورة، كما زود بكامريا أمامية بدقة 16 

ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف عى الوجوه.
وحص�ل هذا الهاتف أيضا عى معال�ج 730G Snapdragon ثماني النوى، وعى 
ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة 

.microSD للتوسيع عرب بطاقات ذاكرة خارجية من نوع
أما شاش�ته فأتت بمقاس 6.8 بوصة، تدعم تقني�ة HDR10، ولها القدرة عى 
عرض فيديوه�ات +FHD.وزودته موتوروال أيضا ببطارية بس�عة 5000 مييل 
 NFC أمبري، يمكن ش�حنها برسعة عرب شاحن باستطاعة 30 واطا، وبرشيحة
للدف�ع اإللكرتوني، وبماس�ح لبصم�ات األصابع رسي�ع األداء، ومنفذ 3.5 ملم 
للس�ماعات، وتقنية »بلوتوث-5« لالتصال الالس�لكي مع األجهزة اإللكرتونية، 
ومنف�ذ NFC للش�حن ونق�ل البيان�ات، وأنظم�ة لتحدي�د املواقع ع�رب األقمار 

الصناعية، أما سعره يف األسواق فمن املتوقع أن يكون 470 دوالرا.

هاتف متطور بـ 5 كاميرات من موتوروال  يوتيوب يكشف عن ميزة 
الفيديوهات القصيرة 

 ،TikTok يس�تعد يوتيوب إلطالق فيديوهات صغ�رية تبدو مثل
والت�ي لن تتجاوز مدتها 15 ثانية وت�م تصويرها عى الهواتف 
املحمولة، وس�يتمكن املس�تخدمون من تجميع ع�دة مقاطع 
فيديو مًعا وتس�جيلها مع املوس�يقى وضبط رسع�ة الفيديو، 
وس�يكون هن�اك أيًضا مؤق�ت وعد تن�ازيل حت�ى يتمكنوا من 
التس�جيل بدون اس�تخدام اليدين، وس�ُيطلق يوتي�وب إصداًرا 
تجريبًي�ا مبكرًا من األفالم القصرية يف الهند خالل األيام القليلة 

املقبلة.
ووفقا ملوقع Engadget األمريكي، أضاف يوتيوب مؤخرًا صًفا 
 Youtube ع�ى صفحته الرئيس�ية ملقاط�ع الفيديو القص�رية
Shorts، واآلن يمكن للمس�تخدمن التمرير رأسياً لالنتقال من 
مقطع فيديو إىل آخر، ويقول موقع يوتيوب إنه سيس�هل عليك 
مش�اهدة األف�الم القصرية، كما ط�رح يوتيوب مؤخ�رًا مكاًنا 
جديًدا أليقونة اإلنشاء عى Android ، بدًءا من الهند، وسيجلب 

ذلك إىل أجهزة iOS واملزيد من البلدان قريًبا.

انستغرامر تختبر مجموعة 
من األدوات الجديدة

كشفت تقارير عاملية أن منصة التواصل املصور الشهرية 
»انس�تغرام« تخترب حاليا مجموعة من األدوات الجديدة، 
والتي ستغري بصورة كبرية من طريقة استخدام املنصة، 
وأش�ار موقع »تايمز نيوز ناو« إىل أن أبرز تلك التغيريات 
مرتبط�ة بخدمات »رييلز« املش�ابهة لتطبيق »تيك توك« 

وخدمة جديدة للتسوق.
ووص�ف التقري�ر أن تلك التغيريات تعت�رب بمثابة إصالح 
شامل لتصميم منصة »انستغرام«، وبدأت »انستغرام« يف 
اختبار تلك التغيريات عى نطاق محدود من املستخدمن، 
تمهي�دا لطرحها عى جميع مس�تخدميها عى مس�توى 
العالم، وس�تضيف تلك التغيريات قس�ما خاصا للتسوق 
عى املنصة، والتي ستفس�ح املج�ال لدمج ميزات أفضل 
للتج�ارة اإللكرتونية، وس�تعزز من جهود »انس�تغرام« 
لجذب العالمات التجاري�ة ورشكات البيع بالتجزئة لبيع 

منتجاتها عرب املنصة.

قال مسؤول تنفيذي يف رشكة بايت 
دان�س )ByteDance(: إن النس�خة 
الفيدي�و  تطبي�ق  م�ن  الصيني�ة 
القصري تيك توك )TikTok( املسماة 
)Douyin( قد وصلت إىل 600 مليون 
مستخدم نش�ط يومًيا يف شهر آب، 
أي بزي�ادة بنس�بة 50 يف املئ�ة منذ 

بداية العام.
وال يستطيع املستخدمون يف الصن 
الوص�ول إىل تطبيق تي�ك توك، الذي 
يحظى بشعبية كربى بن املراهقن 
يف جميع أنحاء العالم، والذي أصبح 
موض�وع لخ�الف كب�ري ب�ن بكن 
وواشنطن بش�أن املخاوف األمنية، 
 ،)Douyin( لكن يمكنهم اس�تخدام

وهو مشابه يف التصميم.
وقال�ت الرئيس�ة التنفيذية لرشكة 
بايت دانس يف الصن، كييل تش�انغ 
)Kelly Zhang(، خ�الل مؤتمر عرب 
اإلنرتن�ت: إن أكث�ر م�ن 22 مليون 
 – )Duyin( صانع محت�وى لتطبيق
البالغ من العمر أربع س�نوات – قد 
حقق�وا م�ا مجموع�ه 41.7 مليار 
ي�وان )6.15 ملي�ارات دوالر( خالل 

العام املايض.
إىل   )Duyin( “يه�دف  وأضاف�ت 
ه�ذا  مضاعف�ة  ع�ى  مس�اعدتهم 

الدخل خالل العام املقبل”.
ويأتي رق�م 600 مليون مس�تخدم 
نش�ط يومًي�ا لتطبي�ق )Duyin( يف 
الوق�ت ال�ذي يواج�ه فيه تي�ك توك 
حظ�راً محتمالً يف الوالي�ات املتحدة 
م�ن إدارة ترام�ب، الت�ي تري�د من 
بايت دانس بيع عمليات تيك توك يف 

الواليات املتحدة.
وقالت رشكة أوراكل: إنها ستتعاون 
م�ع باي�ت دان�س، مما قد يس�اعد 
يف اس�تمرار تي�ك ت�وك يف العم�ل يف 

الواليات املتحدة.
 )Douyin( ومث�ل تيك توك، يس�مح
للمس�تخدمن بمش�اهدة مقاط�ع 
الفيدي�و القص�رية والب�ث املب�ارش 
داخ�ل  رشاء  عملي�ات  وإج�راء 

التطبيق.
وُيع�د حالًي�ا أح�د أكث�ر تطبيقات 
يف  ش�يوًعا  االجتماعي�ة  الوس�ائط 
الص�ن وُينظ�ر إىل نم�وه ع�ى أن�ه 
مؤرش ع�ى التط�ور املحتم�ل لتيك 

توك.

600 مليون مستخدم يومًيا 
العلماء الروس يجدون آثارا للحياة خارج كوكب األرضلنسخة تيك توك الصينية

أعل�ن األكاديم�ي يف األكاديمي�ة 
الروس�ية للعلوم، املدي�ر العلمي 
لقط�اع البيولوجي�ا الفلكي�ة يف 
املعهد املشرتك لألبحاث النووية، 
العلم�ي  العم�ل  مؤلف�ي  أح�د 
العلم�اء  أن  روزان�وف  أليك�ي 
ال�روس ن�رشوا ص�وراً لكائنات 
مجهرية قديمة متحجرة وجدت 
داخل نيزك أورجي، والتي يمكن 
أن تك�ون موجودة يف وقت والدة 
النظام الش�مي، أي قبل تشكل 

األرض.
لي�س  »ه�ذا  روزان�وف  وق�ال 
اكتشاًفا ولكنه تأسيس لحقيقة 
راسخة مفادها أن البانسبريميا 
)إع�ادة الحي�اة إىل األرض( هي 

ظاهرة حقيقية.
وفًق�ا للعالم، من املق�رر إصدار 
األلب�وم الذي يحتوي عى الصور 

يف ترشين الثاني.
وس�ريكز عى مجموعة متنوعة 
من الحفري�ات املوج�ودة داخل 
يف  س�قط  واح�د   Orgei ني�زك 
فرنس�ا ع�ام 1864. ب�دأت آثار 
املواد العضوية يف ه�ذا النيزك يف 
الظهور ع�ى الف�ور تقريًبا بعد 
س�قوطه، لكنه�م ل�م يصدق�وا 
عيونه�م وأفكاره�م العلمي�ة يف 
ذل�ك الوق�ت، ففرسوه�ا بخداع 

العلماء اآلخرين.
وأش�ار روزان�وف إىل أن�ه »ت�م 
بالفع�ل العث�ور ع�ى الكث�ري يف 
ذلك الوق�ت، ولكن بدافع الخوف 
ل�م يتم تفس�ريه حت�ى ال يخاف 

الناس«.
التق�ط علم�اء روس م�ن معهد 
عل�م األحافري التاب�ع ألكاديمية 

واملعه�د  الروس�ية  العل�وم 
املش�رتك لألبحاث النووية صوًرا 
عالي�ة الج�ودة ل�� “الكائن�ات 
الفضائي�ة الدقيق�ة” من�ذ عام 
املجاه�ر  وباس�تخدام   ،2015
اإللكرتوني�ة. ش�ارك األكاديمي 
األمريكي ريتشارد هوفر العمل.

امل�واد  آث�ار  إن  ق�ال روزان�وف 
جمي�ع  يف  توج�د  العضوي�ة 
 – الكربوني�ة  الكوندريت�ات 
الني�ازك التي تش�كلت من املادة 
الش�مي،  للنظ�ام  األساس�ية 
وربما كانت موج�ودة قبل ذلك. 

عى س�بيل املثال، العمر الدقيق 
ل�� Orgei غ�ري مع������روف. 
ال يس�تبعد العلماء أنه قد يكون 
قديًما ج�ًدا.يف الوقت نفس�ه، ال 
يزال العلماء يجهلون أين وكيف 
نشأت الحياة، إذا كانت موجودة 

قب�ل ظه�ور األرض. ق�ال 
 : ف ن�و ا ز و ر

 ” ل ا لس�ؤ ا “
كيف نش�أت 

الحي�اة؟ 
ه���و  “
تلك  أحد 

األسئلة التي من 
أن  املرجح  غ�ري 
إجاب�ة  تتلق�ى 
املس���تقبل  يف 

القريب«.

أطلق�ت رشك�ة فيس�بوك مركز 
لرف�ع  املن�اخ  عل�وم  معلوم�ات 
املوثوق�ة  املص�ادر  مس�توى 
بش�أن تغري املناخ، حيث يش�كك 
ن�رش  يف  دوره�ا  يف  املنتق�دون 
املعلوم�ات املضلل�ة بش�أن هذه 

القضية.
امل�رشوع  إن  فيس�بوك  وقال�ت 
ت�م تصميم�ه ع�ى غ�رار مركز 
معلومات )COVID-19( الخاص 
بها، وأطلق�ت أيًضا ميزة مماثلة 
الش�هر املايض بش�أن التصويت 
األمريكية  لالنتخابات  اس�تعداًدا 

يف شهر ترشين الثاني.
وس�يتم ط�رح مرك�ز معلومات 
علوم املن�اخ يف الوالي�ات املتحدة 
وفرنسا وأملانيا واململكة املتحدة، 
باإلضاف�ة إىل دول أخرى يف وقت 

الحق.
يف  الرشكة  وقال�ت 
تدوينة أن مركز 
ت  معلوم���ا
م  عل�����و
هو  املن�اخ 
حة  مس�ا
مخصص�ة 
عل�����ى 

فيس���بوك 
م�وارد  مع 
من  واقعية 
ت  ملنظم�ا ا
خي�ة  مل���نا ا
الرائ�دة يف العال�م 
قابلة  وخط�وات 
للتنفي����ذ 
يمك�ن 

لألش�خاص اتخاذه�ا يف حياتهم 
اليومية ملكافحة تغري املناخ.

م�ن  املق�االت  أن  وأوضح�ت 
املس�توى  الرفيع�ي  النارشي�ن 
واملصادر األخرى عن أخبار علوم 
املن�اخ س�تكون متاح�ة أيًضا يف 

املركز.
وس�يظهر راب�ط للمرك�ز عندما 
يبحث األش�خاص عن معلومات 
تتعلق بتغري املناخ عرب فيسبوك، 
األش�خاص  ي�رى  عندم�ا  أو 
تتعل�ق  معين�����ة  منش�ورات 

باملوضوع.
وتش�مل مصادر مركز معلومات 
عل�وم املن�اخ الهيئ�ة الحكومية 
املن�اخ،  الدولي�ة املعني�ة بتغ�ري 
للبيئة،  املتح�دة  األم�م  وبرنامج 
للمحيط�ات  الوطني�ة  واإلدارة 
واملنظم�ة  الج�وي،  والغ�الف 
العاملية لألرصاد الجوية، ومكتب 

األرصاد الجوية.
وواجهت فيس�بوك مزاعم بأنها 
تس�مح بادع�اءات كاذب�ة حول 
تغ�ري املناخ م�ن خالل سياس�ة 
م�ن  ال�رأي  مق�االت  تس�تثني 
نظام التحق�ق من الحقائق 

الخارجي.

فيسبوك تطلق مركز
 معلومات علوم المناخ

للهي�اكل  املنتج�ة   Sarcos Robotics رشك�ة  أعلن�ت 
الخارجي�ة عن طرح روبوتات هي�اكل خارجية جديدة يف 
األسواق تزيد من قوة املستخدم بمقدار 20 مرة.وبحسب 
مبتك�ري الهي�كل، س�يتم ط�رح هي�كل يغط�ي جس�م 
املس�تخدم بالكامل ويسمح له بالعمل عدة ساعات دون 
الحاجة إىل شحن.وتس�اعد الهياكل الجديدة عى تسهيل 
عملية رفع األثقال، بمعنى أن كيس األسمنت البالغ وزنه 

50 كيلوغ�رام، يمك�ن لعامل البناء رفعه بس�هولة 
كم�ا لو أن�ه يرف�ع حج�را وزن�ه 2.5 كيلوغرام.
وتؤكد الرشكة املنتجة أن الهيكل الخارجي يكرر 
حركات اإلنس�ان يف الوقت الفع�يل دون إبطاء، 
ويس�مح بالقيام بمختلف الحركات، حيث أن 
ل�ه 24 درجة من الحرية ويمكن للمس�تخدم 

ارتداء الهيكل أو خلعه خالل 30 ثانية فقط.

روبوتات اقوى من اإلنسان 20 مرة
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) نور عىل نور (

تسجيالت رقمية تحفظ أصوات »الغابات«

ذكر باحثون  أن كتلة مساحتها 113 كيلومرتا مربعا انفصلت 
عن أكرب جرف جليدي من القطب الشمايل يف غرينالند.

وأفادت هيئة املسح الجيولوجي للدنمارك وغرينالند يف بيان 
بأن ذلك االنفصال يبدو أنه جزء من التفكك التدريجي لنهر 
الجليدي.وأظهرت املسوحات بواسطة صور األقمار  سبالت 
العامني  مدى  عىل  املساحة  يف  الخسائر  أن  االصطناعية 
املاضيني تجاوزت 50 كيلومرتا مربعا، أي ما يقرب من ضعف 

مساحة جزيرة مانهاتن يف نيويورك.
160كيلومرتا  نحو   1999 عام  منذ  الجليدي  الجرف  وفقد 
املسح  هيئة  من  كورسغارد،  نيلس  الباحث  مربعا.وقال 
الجيولوجي للدنمارك وغرينالند إن درجات الحراة يف القطب 
أن  يعني  مما  العاملي،  املتوسط  من  أرسع  ترتفع  الشمايل 
الرقيقة  الكتل  وأن  الجرف،  إلذابة  تتوفر  الحرارة  من  مزيدا 

أصبحت أكثر عرضة لالنهيار.

مقدمة برنامج تلفزيوني بذراعين آليَّين !
تلفزيوني  برنامج  تقديم  بريطانية  فتاة  قررت 
بذراعني  مستعينًة  اهتماماتها،  أبرز  عن  للتحدث 
التهاب  مرض  بسبب  ذراعيها  فقدت  بعدما  آليَّني 

السحايا الذي أصيبت به يف طفولتها.
وأصبحت تييل لوكي أول طفلة بريطانية تستخدم 
الطباعة  بتقنية  تصنيعهما  تم  إلكرتونيني  ذراعني 
العمل  مجال  دخول  معتزمًة  األبعاد،  الثالثية 
»ملعلوماتك«،  اإلخباري  الربنامج  بتقديم  اإلعالمي 

حسبما نرشت صحيفة »داييل ميل«.
أن  عاماً،   14 العمر  من  البالغة  الفتاة،  وأوضحت 
الربنامج اإلخباري يمّكن األطفال من أن يكون لهم 
رأي يف القضايا الكبرية، معربًة عن أملها بأن تصبح 

مصدر إلهام لألطفال.
التلفزيون  عرب  لتقدم  رائعة  فرصة  أنها  وأضافت 
الحقوق،  يف  واملساواة  املناخ،  تغري  عن  تقارير 

ومكافحة العنرصية، مؤكدًة اهتمامها الزائد باألطفال من أصحاب الهمم.
يُذكر أن تييل عانت التهاب السحايا عندما كانت طفلة، واضطرت إىل برت يديها وأطراف أصابع قدميها، وذلك بعد تشخيص 

حالتها بأنها تسمم الدم السحائي عندما كان عمرها 15 شهراً.

اعترص مكتب »أونكسن« الصيني لألعمال 
الهندسية مقهى يحمل اسم »جويز« داخل 
أحد شوارع  يف  تقّل عن 2.6 مرتاً  مساحة 
السابق  يف  كانت  بالصني  شينزن  مدينة 

تشغل متجر تصليح مكيفات هوائية.

من  أضيق  يعترب  الذي  املقهى  ويقدم 
مساحة ركن السيارات بالخارج العصائر 
املدخل  خلف  منضدة  عىل  من  والحلويات 
يف  وتوجد  واملقاعد.  باألرفف  مؤطرة 
الستقبال  مقاعد  الشارع  عىل  الخراج 

ملكتب  فمساحة  الداخل  يف  أما  الزوار 
املنضدة  فوق  ميزانني  طابق  عىل  خاص 
قابل  سلم  طريق  عن  ليه  الوصول  يتم 
الهنديس  املكتب  سعى  وقد  للسحب. 
ال  التي  املقهى  مساحة  ضيق  من  بالرغم 
تشجيع  إىل  مربعة  أمتار  التسعة  تتخطى 
السكان املحليني عىل التواصل فيما بينهم. 
 « بالقول:  األمر  املهندسني  أحد  ورشح 
العميل  مع  تشاركناها  التي  األهداف  أحد 
لتلبية  استعادة مساحة صغرية  تمثلت يف 
احتياجات عملية. وقد وجدنا لدى معاينة 
املكان للمرة األوىل عدداً من قطع املكيفات 
وبقع الزيت يف املدخل، لذا كان عىل الناس 
من  املالبس  ألخذ  املتجر  حول  الدوران 
املصبغة أو األدوية من الصيدلية القريبة.« 

فور  دوجز  )ديتيكشن  منظمة 
خالل  كواال،   100 من  أكثر  كونسريفيشن( 
عقود،  منذ  البالد  تشهدها  صيفية  حرائق  أسوأ 
 .2020 أوائل  حتى   2019 أواخر  من  استمرت  والتي 
ونفق نحو 6000 من دببة الكواال، وُدمرت آالف األفدنة 
الحرائق.واآلن، وبعد مرور  تلك  الطبيعية خالل  بيئتها  من 
كوينزالند  والية  عىل  الرتكيز  مع  للعمل  بري  عاد  تقريباً  عام 
بشمال البالد.وقالت رومان كريستيسكو عاملة البيئة يف جامعة 
»ليس  دوجز  ديتيكشن  منظمة  ومؤسسة  كوست  شاين  صن 
مرجحاً أن نشهد حرائق غابات بقدر فداحة العام املايض، لكننا 
تلحق  قد  التي  الحرائق،  من  العديد  لنشوب  نستعد  ذلك  مع 
موسم  خالل  الكواال،  موطن  من  كثرية  هكتارات  يف  الرضر 

الحرائق املقبل«.

ما  هناك  وضوضائها،  املدن  ضجيج  وسط 
املزدانة  وأصواتها  الطبيعة  إىل  الحنني  يثري 
وحفيف  الحرشات  وطنني  الطيور  بزقزقة 
أوراق الشجر، وإىل تلك التجربة االنغماسية 
من  متناٍه  ال  تبادل  إىل  تنقلنا  التي  الكاملة 
عىل  تطورت  التي  واالستجابات  الدعوات 
والتي  معاً،  لتتناغم  السنني  آالف  مدى 
هاملتون  غوردون  البيئة  عالم  يسميها 
الطبيعي«.حالياً،  الصوتي  »النظام 
التجربة  بتلك  لالحتفاظ  مرشوع  هناك 
ضمن  رقمية  تسجيالت  يف  االنغماسية 
هذا  الغابة«،  »أصوات  عليه  يطلق  مرشوع 
املرشوع لتاريخه جمع ملفات صوتية من 
ألوروبا  يعود  األكرب  التمثيل  مع  قارات،   6

الغربية.
املمكن  من  كلترش«،  »أوبن  ملوقع  ووفقاً 
خريطة  طريق  عن  مجاناً  إليها  الوصول 

تفاعلية، 
حيث 

تلك  تشكل 
ت  لتسجيال ا

مفتوحة  مكتبة 
شخص  أي  قبل  من  استخدامها  يمكن 
ملحبي  يمكن  كما  منها.  اإلبداع  واستلهام 
الطبيعية املساهمة بتسجيالتهم واملساعدة 
يف ملء العديد من األشياء واملناطق املتبقية 

غري املمثلة عىل الخريطة.

االربعاء    16  أيلول   2020   العدد  2418  السنة العاشرة

حّول الفنان اإلسباني أوكودا سان 
أو  آخو«  دي  »فارو  منارة  ميغال 
الواقعة  الثوم  بمنارة  تعرف  التي 
يف  كانتابريا  منطقة  ساحل  عىل 
إسبانيا، إىل واجهة مفعمة بالحياة 
إىل  وصلت  التي  النابضة  واأللوان 

سبعني ظالً أرشقت بها املنارة.
وأبرز سان ميغال عىل الربج الذي 
لعصفور  لوحًة  مرتاً   16 يمتد 

الحيوانات  من  وعدد  مخطط 
خالل  من  تبّدت  التي  الربية 
ونقاط  متعددة  لونية  مربعات 
التدخل  ذلك  ويعّد  وخربشات. 
األول من نوعه الذي يحصل ملنارة 
اسم  اليوم  تحمل  باتت  إسبانية 
الالمتناهية«.وقال  »كانتابريا 
الخطوة:  عىل  معلقاً  ميغال  سان 
استثنائيًة  تجربة  كانت  »لقد 

األول  لسببني  نوعها  من  فريدة 
فنياً  تحدياً  تمثل  كانت  أنها 
أنني  إىل  إضافًة  يل،  بالنسبة  كبرياً 
مثل  بتنفيذ  أقوم  بكوني  سعيد 
وطني«.وتربز  يف  املرشوع  هذا 
لسان  املبهرة  األعمال  من  العديد 
عىل  صفحته  عىل  ميغال  حال 
»إنستغرام«، حيث نرى يف  تطبيق 
الوجه  كمامات  ابتكاراته  أحدث 

امللونة  الهندسية  األشكال  ذات 
واللوحات  واملنحوتات  والسرتات 
بصمة  تحمل  التي  واألحجيات 
تميّز  وقد  اإلسباني.  الفنان 
األشكال  بني  بالجمع  بأسلوبه 
متناغم  نحو  عىل  الهندسية 
ما  القوية  باأللوان  فيه  تتمازج 
يجعل أعماله تبدو كأنها آتية ومن 

عالم آخر مواٍز.

كتلة مساحتها 113 كيلومترا 
تنفصل عن القطب الشمالي !

كالب »متخصصة« بإالنقاذمقهى على شوارع الصين أضيق من مرآب سيارة!

70 ظاًل تحّول منارة إسبانية إلى تحفة فنية !

من  غريب  لنوع  فيديو  ظهر 
نوتيلوس  وهواملسمى  الحبار 
تم   ،Palau Nautilus»بيلوينسيس
تصويره يف فيديو بواسطة enricsala و

.manusanfelix
يعيش هذا الحبار رأيس األرجل )ابن عم 
يف  أسايس  بشكل  والحبار(  األخطبوط 
منحدرات  عىل  كارولني  وويست  باالو 
الشعاب املرجانية، التي يرتاوح عمقها 
بني 150 و 300 مرت، ولكن يمكن رؤيته 
يف بعض األحيان يف أعماق ضحلة، عند 
الليل  يف  استكشافية  برحالت  القيام 

عندما يقل نشاط األسماك.

ابن عم األخطبوط 
والحبار !

العادلة املزمع إجراؤها يف شهر حزيران من  النزيهة  الحرة      لقد مثلت االنتخابات 
العام املقبل قطب الرحى الذي دارت عليه رؤية املرجعية الدينية لعملية التغيري والتبدل 

الجذري ، ملا ترتئيه يف العملية السياسية .
   املالحظ أن كالم املرجعية الدينية مع ممثلة األمم املتحدة بالسخارت تضمن ثالثة 

محاور رئيسية فقط وهي:
��االنتخاب ؛وقد منحها موقع الصدارة ولم يوجه كالمه فيها للحكومة بل لكل املعنيني 

بها من مؤسسات الدولة وكذلك األمم املتحدة بشكل واضح .
يف  اتخذتها  التي  خطواتها  بإمضائه  النظري  منقطع  دعما  منحها  ؛وقد  ��الحكومة 
أداء  وتحسني  الحدودية  املنافذ  عىل  والسيطرة  االجتماعية  العدالة  تحقيق  سياق 

االجهزة االمنية .
وفتح  الفساد  ملكافحة  جادة  استثنائية  خطوات  واتخاذ  بحزم  للميض  دعاها  فقد 

امللفات الكربى بهذا الشأن
��القوى السياسية املمسكة بالسلطة ؛ فقد حثها عىل تحمل مسؤولياتها لحفظ وحدة 
الندم يف حال لم  العراق وصيانة سيادته الوطنية والالفت أنه حذرهم من الوقوع يف 

يحققوا موقفاً وطنياً موحدا حيال القضايا الشائكة واملصريية
��  املالحظ أن كالم رئيس الجمهورية برهم صالح لدى استقباله بالسخارت قد جعل 

من )االنتخابات (محور حديثه ووصفها باالنتخابات }املصريية{ والرضورية .
وأن نتائجها يجب أن تكون متوافقة مع اإلرادة الشعبية يف التغيري .

��الكاظمي  أيضا ركز عىل االنتخابات واعترب توجيهات املرجعية هي الدليل لتحقيق 
التي منحته  الدينية  املرجعية  إشارة  املبكرة وتلقف  االنتخابات  الشعب عرب  تطلعات 
أهلية امليض قدما الستكمال الخطوات التي بدأ باندفاع كبري كما هو واضح يف كلمته 
السيد  توجيهات  أخذ  إىل  الثالث  الرئاسات  دعا  الكردستاني  الديمقراطي  ��الحزب  

السيستاني بشأن)االنتخابات( بنظر االعتبار 
��كلنا يتذكر كيف أن املرجعية الدينية شجعت 
رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي للرضب 
لكنه  واملفسدين  الفساد  عىل  حديد  من  بيد 
شخصته  ما  بحسب  املهمة  هذه  يف  أخفق 

املرجعية .
لكنها اليوم عادت لتعول عىل  االنتخابات التي 
الفساد  لرضب  بكثري  الحديد  من  أقوى  هي 

واملفسدين .
دعوة  الدينية  املرجعية  وجهت  السابق  ��يف 
بتشكيل  النظر  إعادة  أجل  من  للربملان 
املهدي  عبد  عادل  السيد  فسارع  الحكومة 

متلقفاً هذه اإلشارة لتقديم استقالته .
إال أنها هذه املرة قد وجهت دعوتها للمواطنني 
يف  السياسية  خياراتهم  يف  النظر  يجددوا  بأن 

حال ُمِنحوا فرصة التغيري بحرية .
الدينية  املرجعية  رغبة  تمثل  الدعوة  هذه 
بتغيري القوى السياسية التقليدية واستبدالها 

بأخرى
الكفيل  الوحيد  الحل  هي  االنتخابات  (وأن  )مأزق  يف  يعيش  البلد  أن  املرجعية  ��ترى 

بالخروج منه
ل عىل االنتخابات كثرياً إلجراء عملية التغيري املرتقب لكنها  ��إن املرجعية الدينية تعوِّ
العملية  يف  الكربى  السرتاتيجية  التحوالت   إلحداث  أكثر  القادم  الربملان  عىل  تعول 
القادم ستستند  الربملان  تنتظر  أن هناك ملفات ساخنة  تعلم جيداً  السياسية. ألنها 

بادئ ذي بدء عىل تعديل الدستور .
بقضها  املاضية  املرحلة  مخلفات  استبدال  عملية  تقود  اآلن  الدينية  املرجعية  ��إن 
بتغيري   لرغبتها  أنها كانت تشري ضمناً  املتحدة ورغم  األمم  وقضيضها تحت إرشاف 
عملية  رهنت  حني  أنها  إال  آخر  بنمط  واستبدالها  برمتها  السياسية  العملية  أركان 
التغيري باإلرادة الشعبية منحت القوى التي تريد تغيريها إمكانية البقاء بالسلطة فيما 

لو تمكنت من العودة مجددا عرب صناديق االقرتاع .
��يبدو من كالم املرجعية الدينية أنها تشكك بنتائج االنتخابات السابقة من جهة وأنها 

غري مطمئنة إلجرائها بحرية
يف  املتحدة  لألمم  أكرب  دور  عن  تبحث  املرة  هذه  الدينية  املرجعية  أن  الواضح  من   🔘

االنتخابات القادمة
يتمثل  للسيادة  معارص  مفهوم  تقديم  تحاول  الدينية  املرجعية  أن  كذلك  ��ويبدو 
باعتماد اإلجماع الوطني عىل القضايا املصريية حتى وإن كان هذا اإلجماع فيه خروج 
عن املألوف يف معايري السيادة كرضورة خلو البالد من القوات االجنبية )السيادة من 

دون إجماع وطني(
��يف الوقت ذاته تستشعر املرجعية الدينية وجود إجماع عىل مبدأ السيادة بني الفرقاء 
السياسيني لكنها تدرك بعمق حجم التباين بني تلك القوى يف تحديد مفهوم السيادة 

ولذلك ركزت عىل اإلجماع
��ومن الواضح أن املرجعية الدينية قد ركزت عىل االنتخابات أيضا وعولت عليها للبت 
النهائي بمصري تواجد القوات االجنبية عىل االرايض العراقية ففي خطبتها التي تلت 
التظاهرات املليونية  التي خرجت للمطالبة بخروج القوات االجنبية يوم 31/1/2020 
لم ترش إىل تلك التظاهرات لكنها جاءت عىل ذكر مطلبها املتضمن املطالبة بتحقيق 
السيادة ورهنته عىل حد قولها)) يكون مجلس النواب القادم املنبثق عن إرادته الحرة 
هو املعني باتخاذ الخطوات الرضورية لإلصالح وإصدار القرارات املصريية التي تحدد 
السيايس  قراره  واستقالل  املحافظة عىل سيادته  فيما يخص  البلد السيما  مستقبل 

ووحدته أرضاً وشعباً((
الخالصة :-

��أن املرجعية الدينية تقود عملية تغيري جذري يف البالد
إال أنها تعتقد أن عملية التبديل التتم إال عرب عملية التغيري ،

الشعب مبارشة وثانية من خالل ممثليه يف  أوال من خالل  تمر  التغيري هذه  وعملية 
الربملان بتأييد أممي وإذعان من جميع القوى السياسية التي منحتها الحق من باب 

اإلنصاف باملطاولة واملماطلة باالحتكام لصناديق االقرتاع .
ولسان حال الجميع يقول

ِه الحدُّ بنَي الِجدِّ واللَِّعِب   االقرتاُع أصدُق إِنباِء الَشعِب          يف َحدِّ

منهجية التبديل والتغيير 
في خطاب المرجعية االخير

أنهم حددوا جزيئات نادرة يف سحب كوكب  الفلك،  أعلن علماء 
الزهرة تقدم »عالمات عىل حياة« عىل أقرب كوكب لألرض.

وقال باحثون من بريطانيا واليابان والواليات املتحدة إنهم قدَّروا 
الفوسفني برتكيز نحو 20  الزهرة تحتوي عىل  أن سحب كوكب 
جزيء يف كل مليار.وقالوا إن الحسابات يبدو أنها تستبعد أن يكون 
الفوسفني ناتجاً عن عمليات غري بيولوجية، مثل االنفجارات الربكانية 
أو العواصف أو ضوء الشمس أو الغبار املعلق، ونرشوا نتائجهم يف مجلة 
قادرة  البيولوجية  غري  املصادر  أن  الباحثون  ر  اسرتونومي«.وقدَّ »نيترش 
عىل إنتاج أقل من واحد من عرشة آالف من الفوسفني املكتشف من خالل 
املراصد يف هاواي وشييل.وأضاف الباحثون أن اكتشاف الفوسفني، املكون 
»الحياة  مثل هذه  إىل وجود  أن يشري  يمكن  والفوسفور،  الهيدروجني  من 

الهوائية خارج األرض«.

ماجد الشويلي

تزايد احتماالت  وجود حياة في كوكب الزهرة !


