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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

مَن لديه أهـداف أو أمـنـية أو طـمـوح في الـعراق عـلى صـلة
بنـظـريـة عقـيـمة مـفـادهـا احتـمـاليـة أن تـوجه ادارة الـرئيس
االمـريــكي تــرامب ذات يـوم ضــربــة الى ايـران فــعــلـيه أالّ

يضيع وقته وينصرف لعمل نافع داخل بلده .
التعويل عـلى اخلارج من أجل قلب مـوازنات معيـنة لتصب
في صالح طـرف ضـد آخـر هو لـعـبة سـيـاسـية مـسـتهـلـكة
زاولتها احلـركات والتـنظيمـات عقوداً طـويلة ولم تفض الى
بـاشر من نتـيجـة باسـتثـناء حـرب غزو الـعراق واحـتالله ا
ـتـحـدة  ومـا أسـفـر عن ذلك من صـعـود طواقم الواليـات ا
سـيـاسـيـة متـعـاقـبـة حلـكم الـبالد  وهـو أمـر لـن يتـكـرّر مع
ايران لـو حصـلت ضدهـا مئـة ضـربة. مع الـتذكـير بـأنّ أية
ـا فيهـا النـووية احملدودة لن تـسقط أنـظمة ضربة جـوية 

احلكم الشمولية.
العالم كلّه اليـوم معني باسـتجابة ايران لاللـتزام بنصوص
االتفـاق النـووي  ومن هـنا يـبـدو العـالم بـحاجـة الى ايران
أكـــثـــر من حـــاجـــة ايـــران إلـــيه . اذا اســـتـــمـــر احلـــصــار
والـعـقـوبـات االمـريـكـيـة ضـد ايران  سـتـنـدفـع ايـران بـقوة
لتكريس نفوذها االقليمي وسوف تتكرّس اقتصادات أكثر
ـا يـجعل الـعقـوبات مـتآكـلة مع من بلـد عربي لـصاحلـها 
ـالي واالستثماري الدولي الزمن  بالرغم من انّ اجلانب ا
في العقـوبات قـوي للـغاية . لـكن ال ننـسى أنّ الدول ومـنها
ايران التي تسـتطيع برمـجة أحوالهـا على وضع الطوارىء
 كـمــا في احلــروب  كــذلك تــسـتــطــيع أن تـنــاور في زمن
ـومـة انـظـمـتـهـا الـسـيـاسـيـة ـا يـكـفل لـهـا د احلـصـارات 
بغـض النـظـر عن األذى الـتـنـموي والـصـنـاعي الـذي يـلحق
بهـا . وكـذلك كان الـعـراق مـتكـيـفاً مع اصـعب احلـصارات
في التاريخ البشري بالـرغم من انّه كان خارجاً من حرب

قاسيت .
ن فـكـره ال يـزال مـشـوشــاً بـاالوهـام  عـلـيه أن يـصـحـو 
ويـعــلم أنّ اســتـراتــيـجــيـات الــدول الـكــبــرى ال تـتــكـيّف مع
مصـالح ضـيـقة لـفـئـات واحزاب وجـمـاعات فـي بلـدان تـعد

العجينة اللينة للخطط الدولية الكبرى.
الــرئــيس تــرامب لم يــعــدكم بــشيء وأخــلف مــعــكم  انــتم
أصـحــاب األوهـام  ولـكــنّه الــقـصـور فـي قـراءتـكـم حلـركـة
السياسات التي تضبط النفوذ االمريكي في العالم السيما

الشرق االوسط واخلليج . 
ـاثل فـي دول اخللـيج  لـكـنه بـدأ يـتـبـدد يـوماً هنـاك وهم 

بعد آخر.
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وارد حيث تـفتقر الى تعاني محـافظة شـحة شديـدة في ا
صدر الرئـيسي للثـروة في العراق وهـو النفط في ضوء ا
االتـكــالــيــة وحب الــتـســلط والــفــسـاد الــذي خص الــله به

العراقي في زماننا هذا.
يردد الـعـراقـيون الـقـانـطـون إال من رحمـة الـله الـقول: إذا

أغلق الله باباً بحكمته فتح ألف باباً برحمته.
جتمع أغلب الروايات الـتاريخيـة على أن إسم بابل يعني:

باب الله.
هل سيعني قرار الـيونسكو إدراج بـابل في الئحة التراث
ي أن بـاب الله قـد فتـحت حملافظـة بابل وأن الـقيـلولة العا
يزانيـة بإنتظار أن حتت نخلة اخلسـتاوية بعبـارة أخرى ا

تسقط تمرة في الفم الفاغر قد انتهت.
لقد ورد اسم بابل في اإلجنيل  280مرة والسبـي البابلي
سـيحـية والـيهـودية وبرج بـابل مأل ت أدبيـات الديـانتـ ا
وباإلضـافـة الى بـابل تـوجـد في مـحـافـظـة بابـل كيش أول
مدينة بعد الطوفان والكفل وفيها مرقد نبي الله حصقيال

(ع).
هل يفتح بـابليـو اليوم عـقلهم بـعد هذا احلـدث ويتصوروا
حجم السيـاحة الدينـية واألثريـة التي ستحل في مـحافظة
بابـل إن هيـؤا لـهـا أسـبـاب الراحـة وكـرم الـضـيـافـة وعلى
قاعدة مقولة االمام علي (ع):  الناس صنفان: أما أخ لك

في الدين أو نظير لك في اخللق.
إن إقامة منتجع سياحي كبيـر تتوسطه آثار بابل وتنتشر
فيه احلدائق الغـناء والفنـادق والبيوت السـياحية ومالعب
األطـفـال عــلى جـانـبي الــنـهـر سـوف ال يــأتـيـنـا بــالـسـيـاح
األجـانب فـقط بل سـيـكـون راحـة ألهل احملـافـظـة وسـعادة

ألهالي بغداد لقضاء عطلة نهاية األسبوع.
العـالم الـذي ال تـوجد لـديه آثـار أو معـالم سـيـاحيـة يـخلق
ـعـلـقـة ـعـالم فـمـا رأيـكم فـي إعـادة بـنـاء اجلـنـائن ا هـذه ا
ضمن عمـليـة االعمـار ولو أن إخوانـنا األرمن قـد سبـقونا

بتشييد ما شابهه ذلك!!
في وسط يـريـفـان عــاصـمـة أرمـيـنــيـا عـنـد رأس احلـدائق
اخملـصصـة لـلـمـشـاة واحلـافـلـة بالـروائع الـفـنـيـة الـطـريـفة
يرتفع صرح من حـجر الكلس بـزاوية خمسـة عشر درجة
سافة  302 متر بعرض  50 متر يسـمونه الكاسـكسيد و

تدرج. أي ا
يـتـخــلل وسط الـصـرح خــمـسـة ســطـوح عـلى مــسـتـويـات
مـتـتابـعـة صـعـوداً تـتـوسـطـهـا أعـمـال فـنـيـة وأحـواض ماء
جميلة وعـلى كتفيهـا تستمر صعـوداً مدرجات واسعة من
ـدرجات حجـر الـكلس حـتى قـمـة الصـرح وبـجانب هـذه ا
سـطـوح جـانـبـيـة أصـغـر مـتـتـابـعـة صـعـوداً غـنـاء بـالورود

والنباتات.
من بــاب داخل يــســار جــسم الــصــرح تــوجــد مــصــاعــد
كهربـائيـة (اسكيالتـورز)  تنـقلك من طـابق الى طابق على
نفس مـستـوى الـسطـوح اخلارجـيـة وعنـد نهـايـة كل منـها
عـلى الـيـسـار حتف فـنـيـة وعلـى الـيمـ بـاب الى الـسـطح

تحف في جسم الصرح. اخلارجي وباب 
إن أول ما يخـطر ببـال أي عراقي يقف مـتأمالً منـظر هذا
ـعلقـة التي قـرأ وسمع عـنها الصرح هـو بابل واجلـنائن ا
عـمـاريون واآلثـاريون عـندنـا ما الكـثيـر وحبـذا لـو يعـمل ا
يـشــابه هــذا الـصــرح و ويــحـاكي
وصف الــــــرحـــــالـــــة اإلغــــــريـــــقي
ـعـلـقـة علّه هيـرودوتس لـلـجـنائن ا
يريح نـفـوس العـراقـي من الـنـكد
ويزهون بباب الله ويشكرونه على

نعمه.

{ واشنـطن - (أ ف ب): هطلت
أمـــطــار غـــزيـــرة االثــنـــ عــلى
الـعـاصـمـة األميـركـيـة واشـنطن
نطـقة احمليطـة بها متـسببة وا
بـفيـضانـات وانقـطاع لـلكـهرباء

وبعض الطرقات.
وأصـــــــدرت دائـــــــرة األرصــــــاد
اجلـويـة األمـيـركـيـة حتـذيراً من
فـاجئـة عقب بدء الفـيضـانات ا
الـــعــاصـــفــة وغـــرق الــطـــرقــات
ــيــاه مــا أدى إلى انــقــطـاع بــا
العديـد من الطرقات الـرئيسية.
ــــطــــارات وتــــضــــررت كــــذلك ا

وشبكات سكك احلديد.
وبـلغ مـسـتـوى هـطـول األمـطـار
في مـــطــار رونــالـــد ريــغــان في
الـــعـــاصـــمـــة األمـــيـــركـــيـــة 83
مـلــيـمــتـراً خالل ســاعـة واحـدة
فــــقط بــــحـــسب مــــا أوضـــحت

دائرة األرصاد في تغريدة.
وأظــهـرت صـور بـثـتـهـا قـنـوات
الـتـلـفـزة احملـلـيـة ونـشـرت على
مواقع التواصل سيارات غارقة

يـاه عـلى الطـرقـات احمليـطة بـا
ـديـنـة مثل ـعـالم رئـيـسـيـة بـا

نصب واشنطن التذكاري.
وكـان بـعض الـسـائـقـ يـقـفون
عـلى أســطح ســيـاراتــهم فـيــمـا

ياه يرتفع. كان مستوى ا
وفي شريط مصور آخر ظهرت
ياه وهي تتدفق من صدع في ا
ــــتــــرو في ســــقـف مــــحــــطــــة ا

واشنطن.
وانــقــطــعت الــكــهــربــاء بـشــكل
مــــفــــاجئ فـي مــــقـــر األرشــــيف
الــوطــني الــذي يــحــتــوي عــلى
وثـائق مـهـمـة جـداً في الـتـاريخ
ـؤسـسـة أكدت األمـيـركي لكن ا
أن وســــــائـل احلــــــمـــــــايــــــة من
الـــفــيــضـــانــات قـــد نــشــرت في
بـنى وهي تـعمل بـشكل جـيد. ا
وتـــابــــعت في بــــيـــان أن إعالن
االســتـقـالل والـدســتـور وإعالن
احلـقــوق بـاإلضـافـة إلى وثـائق
قــيـمـة أخـرى مـوجـودة بـأمـاكن
آمـــنـــة. وفي الـــبـــيت األبـــيض

أظـهــرت صــور نـشــرهــا بـعض
الصحافي تكون برك مياه في
أحــد أقــبــيـــته. وقــالت أجــهــزة
الـطـوار أنــهـا تـلــقت عـشـرات
االتــــصـــــاالت مـن مــــواطـــــنــــ
ساعدة. ورغم اتساع يطلبون ا
رقعـة الفـيضـانات لكـن لم يبلغ

عن تسجيل وفيات.
وانــــــــحـــــــســــــــرت األمـــــــطـــــــار
والــفــيــضــانــات في وقت الحق
خـالل الـــنــهـــار وبـــدأ تـــقــيـــيم
األضرار في مـقاطعـة كولومـبيا
حـــيث تـــقـع الـــعــاصـــمـــة وفي
ـناطق اجملـاورة من فـرجـينـيا ا

وماريالند.
وعـانى الـعديـد من الـسـكان من
انــقــطــاع الــكــهــربــاء بــحــسب
ـزودة للـطاقـة بـيبـكو الـشركـة ا
التـي طلـبت من زبائـنهـا جتنب
االقــــــــــــــتـــــــــــــــراب مـن األسـالك
الـكـهـربائـيـة عبـد الـهـادي كاظم
احلــمـيــري الــتي ســقـطـت عـلى

األرض.
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لـقـيت فـتاة أمـريـكـيـة تـدعى ليك
ليـتل حـتفـها وهـي ملـكة جـمال
الــضـــيــافــة في حــادث طــائــرة

كانت تقودها بنفسها.
وكانت وسـائل إعالم عديـدة قد
تــداولت نـبـا وفــاة مـلـكــة جـمـال
أمــريـــكـــيـــة في حـــادثــة حتـــطّم
طائـرة وذلك قبل أسابـيع قلـيلة
من مــشـــاركـــتــهـــا الــتـي كــانت
مقررة في مسابقـة ملكة جمال
عــــلى مـــــســــتــــوى الــــدولــــة في

بالدها.
ا ذكرته تقارير صحفية ووفقا 
فـــإن حــادثــة حتــطـم الــطــائــرة
أســـفـــر عن ســـقـــوط ضـــحـــيـــة
وحــيــدة وهـي فــتــاة تــدعى لــيك
ليتل وتـبلغ من الـعمر  18عامًا
ـنـكـوبـة وكـانت تـقـود الـطـائـرة ا
بنفـسها. تفـاصيل احلادث جاء
فيها أن ملكة اجلمال عانت من
حـروق بـلـيغـة بـعـد أن اشـتـعلت
النيران في طـائرتها الـصغيرة
قبل سـقوطـها في مـلعب جولف
وتـوفـيت بــعـدمـا  نـقـلـهـا جـوًّا
ــفـيس. إلى  مــسـتــشــفى في 
يُــذكــر أنّ لـــيك لــيــتل كــانت قــد
تُـوّجت ملـكـة جـمال الـضـيـافة”
في مـدينـتـها سـتـاركفـيل بـوالية
مـسـيسـيـبي األمـريـكـيـة وكانت
ســتـشــارك في مـسـابــقـة مــلـكـة
جــمــال عـلى مــســتـوى الــواليـة
ســتـــنــظّـم في أواخـــر الــشـــهــر

اجلاري.
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أوردت مــــجــــلـــــة ســــنــــيــــورين
انيـة أنه مع التقدم راتغيـبر األ
في الـعـمـر تـقل كـثـافـة الـشـعر
الـذي يصـبح  خفـيفـاً قائـلة إن
تــراجع كــثـافــة الــشـعــر بــشـكل
ـشكـلة مـفـرط قد يـنـذر أيضـاً 

صحية.
ـــعـــنـــيــة وأوضـــحـت اجملــلـــة ا
بـصـحـة كـبـار السـن أن تراجع
ـفرط فـي الكِـبر كـثـافة الـشعـر ا
قـد يـشـيـر إلى نـقص الـعـنـاصر
الـغــذائــيــة أو إلى مـشــاكل في
الـغـدة الـدرقـيــة كـمـا قـد يـكـون
مـن اآلثـــــار اجلــــــانـــــبــــــيـــــة أو
الـتفـاعالت الـكيـميـائـية لـبعض
األدويــة األمـر الــذي يــســتــلـزم
اسـتشـارة الطـبيب لـلتـحقق من

سبب التراجع.
ومن نـــاحـــيـــة أخـــرى أشـــارت
ســـنــيــوريـن راتــغــيـــبــر إلى أن
الـــشــعـــر اخلــفـــيف في الـــكِــبــر

{ بــــاريس - (أ ف ب): أعـــــلــــنت وكـــــالــــة سالمــــة
الطيران األوروبية اياسا أن شركة إيرباص لصناعة
ـشــغـلـة الـطـائــرات سـتــطـلب من اخلــطـوط اجلــويـة ا
خلـــمـس وعـــشــــرين طــــائـــرة مـن طـــراز ايه-  380
سـوبـر جـامـبـو الــقـد الـتـحـقق من أجــنـحـتـهـا بـعـد
اكـتــشـاف وجــود تــشـقــقـات فــيـهــا. وقــالت الـوكــالـة
األوروبــيــة في تــوجــيــهــاتــهــا لــصالحــيــة الــطــيــران
الـصــادرة في  5تـمــوز/يــولــيــو إنه  الــتــبـلــيغ عن
اكــتــشــاف تــشــقــقــات في أجــزاء من اجلــانح خالل
صيـانـة طـائرات ايه-  380 موضـوعـة في اخلـدمة.
وقـالت الـوكــالـة إن هـذا الــوضع إن لم تـتم مـعــايـنـته
ـــكن أن يـــقــلـل من تــمـــاسك اجلـــنــاح . وإصالحه 
كن أن يـكون ـعاجلـة هـذا الوضع الـذي  وأضافت 
غــيـر آمـن تــنـوي إيــربــاص إصــدار نــشــرة صــيــانـة
عـايـنة. وال تـوصي الوكـالة في للـتزويـد بإرشـادات ا

نع أي طائرة من التحليق. الوقت الراهن 
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مجفف الشعر قدر اإلمكان.
وعـند اسـتخـدام اجملـفف يجب

ضبطه على حرارة منخفضة.
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يــحــتـــاج إلى عــنــايــة خــاصــة
بـــغـــســـلـه بـــشـــامـــبـــو لـــطـــيف
مخـصص لفروة الـرأس اجلافة
أو احلــســاســة والــتــخــلي عن
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الــــعـــــائــــلـــــة الــــذي ركـــــز عــــلى
استـكشـاف الكنـوز الفـوتغـرافية
التي يحـتفظ بها الـفلسطـينيون
في بـيـوتهم وتـوثـيـقهـا لألجـيال
الــقـادمــة. وقـال مـديــر األرشـيف
ــتـحف الـفــلـسـطــيـني عـبـد في ا
الــرحــيم اخلــلـيــلي (إن مــشـروع
احلـــــــفظ الــــــــرقـــــــمـي بـــــــدأ في
عـــــــــــــام 2018 ). وأضاف في
تصريح (هـدفنا جمع  145مادة
تـــاريـــخـــيـــة عن فـــلـــســـــــــطـــ

تــــــبــــــــــــدأ مـن الــــــعـــــام 1800
ولــــــغــــــايــــــة 2006 وأوضح أن
واد الـتاريـخية هي قـصود بـا ا
صورة عـمل فني ثـوب فيـديو
تـــســـجــــيل صـــوتي أو أي شيء
ــكن أن يــدل مـــلــمــوس مـــادي 
عـــلـى تـــاريخ يــــكـــون لـه صـــلـــة
واضـيع مـختـلـفة سـواء كانت
ســـيــاســـيــة أم اجـــتـــمــاعـــيــة أم

خاصة).

نـسـتــقـبل مـا يـقـدمه لـنـا الـنـاس
ـنـصـة لـرقـمـنـته ووضـعه عـلى ا
اإللـكـتـرونـيـة). وسـبق لـلـمتـحف
الفلـسطيـني الذي افتـتح رسميا
في  2016أن نفـذ مشـروع ألبوم

لدينا بـاحث منـتشرين في عدد
من أمـــــاكن تـــــواجــــد الـــــشــــعب
الـفــلـسـطـيـني يـقـومـون بـالـعـمل
ـقتـنيات من واد وا على جـمع ا
ـســار الــثـانـي نـحن الــنــاس وا

احملفوظة عـبر منصة إلـكترونية
عــلى اإلنـتــرنت حـتى تــتـاح لـكل
من يريد االطالع علـيها بالداخل
تحف واخلارج).وقـالت مديـرة ا
عادلة العايدي(ما نقوم بأرشفته
هـــو قـــصص الـــنـــاس احلـــيــاة
الـــيـــومـــيـــة لـــلــنـــاس هـــذه هي
الــــروايــــة احلـــــيــــة لــــلـــــشــــعب
الــفـــلـــســـطــيـــني).وأضـــافت في
ـواد من تـصـريح (نــحن نـأخـذ ا
الــنـاس إليـصـالـهــا لـلـنـاس عـبـر
منـصة إلكـترونيـة مفتـوحة أمام
اجلميع من النـاس العادي إلى
الباحـث والدارس وكل من له
فــــضـــول في مــــعـــرفــــة الـــشـــأن
الـفـلـسـطـيـني).وأشـارت إلى (أن
ـسـتـهـدف لـلـتـوثـيق هـو الـرقم ا
ألـف وثـــيـــقـــة إال أنه يـــظل 145
غــيـر كــاف رغم ضـخــامـته).وعن
ـــشــروع قــالت آلــيــة الـــعــمل بــا
(نـــعـــمل عـــلـى مـــســـارين األول

{ بــيـرزيت - وكــاالت - احــتـفل
ـتــحف الـفـلـســطـيـني الـثالثـاء ا
بـــاالنـــتـــهـــاء من حـــفظ  70ألف
وثـيقـة رقـمـيـا من ب  145ألـفا
يجري العمل عـلى حفظها ضمن
ــتـــد ثالث ســـنــوات مــشـــروع 
بــتـمــويل من صــنـدوق أركــيـديـا
الــبـريـطــاني اخلـيــري.ومـشـروع
ــتـحف الـفـلـسـطـيـني (أرشـيف ا
الــرقــمي) أحــد أهـم مــشــروعـات
ـتـحف حـيث يـعـمل عـلى حـفظ ا
مـجـموعـات من الـصـور والـكتب
واألفالم والتسجـيالت الصوتية
ـــهـــددة ــــواد ا وغـــيــــرهـــا من ا
بــالـــضــيـــاع أو الــتــلـف.ويــقــول
شروع تـحف (إن الهـدف من ا ا
ـــوروث الـــتــاريـــخي حـــمــايـــة ا
ـعـرض لـلـخـطـر الــفـلـسـطـيـنـي ا
واحملافـظة عـليه وتـعزيـز الوعي
الـــعــام خـــاصـــة لـــدى األجـــيــال
اجلــديـــدة مع إتـــاحــة الـــوثــائق

هواوي تعمل على إيجاد بديل.
وفـرضت واشـنـطن قـيـوداً عـلى
هــواوي مــا أثــر عــلى عالقــات
الــشـركــة الـصــيــنـيــة بـشــركـات
الـتـكـنـولـوجيـا األمـريـكـيـة مثل
غـوغل وإنـتل ومـايـكـروسـوفت
حــيث  حــظـر تــثــبــيت نــظـام
أنــدرويـد عـلـى هـواتف هـواوي

اجلديدة.
لـكن الـرئـيس األمـريـكي دونـالد
تـرامب بـعـد اجـتـمـاعه بـنـظـيره
الــصــيــني في قــمــة الــعــشــرين
واتــفــاقــهــمــا عــلى اســتــئــنـاف
ـفـاوضــات الـتـجـاريــة تـعـهـد ا
برفع بعض القيود عن مبيعات
التكنولوجيـا األمريكية للشركة

الصينية.
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يقوم العـمالق الصيني هواوي
بـتطـوير نـظـام تشـغيـلي خاص
به لالستـغنـاء نهـائيـا عن نظام
تشغـيل أندرويد في ظـل القيود

األمريكية.
وصــرح رئــيس شــركــة هـواوي
أن الشركة حقـقت جناحا كبيرا
في نظـام تشغـيل هونغ ميغ في
الفترة األخـيرة مؤكدا أنه بات
أســـرع من أنـــدرويـــد ومـــاك أو
ــســـؤول بــأن إس. وافـــتــخـــر ا
هــونغ مـيغ  مــصـمم لــلـتـواصل
ـا في عـبـر أجــهـزة مـتــعـددة 
ذلك الــهــواتف إال أنـه أقــر بـأن
تجر هواوي تفتقر لـبديل جاد 
غــوغل بالي ســتــور أو مــتــجـر
تـطـبيـقـات أبل مـشـددا على أن
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