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داعش يلجأ الى »المخدرات« لتثبيت »فلوله« 
امام عمليات الحشد والقوات االمنية

استكماالً لسلوكياته الشاّذة

المراقب العراقي/المحرر السياسي...
ل�م يبِق اإلرهابيون الذي�ن انخرطوا يف صفوف 
عصاب�ات »داع�ش« بالع�راق، ش�يئاً مهين�اً 
للرشائع السماوية إال وفعلوه، ابتداء من تكفري 
املس�لمني الس�يما الش�يعة، ومرورا بعمليات 
النحر وإغراق الضحاي�ا حتى املوت، والقائمة 
تط�ول جراء األفعال الت�ي ارتكبوها منذ بداية 

ظهورهم يف األرايض العراقية والسورية.
وآخ�ر ما توصل إلي�ه التنظي�م اإلجرامي، هو 
تغذي�ة عن�ارصه املتبقني يف الع�راق، بنوعيات 
خاصة من املواد املخّدرة إلدامة زخم جرائمهم، 
خصوص�اً أولئ�ك العن�ارص الذي�ن يرتع�دون 
خوفاً فور س�ماع تقدم قوات الحش�د الشعبي 

وفصائل املقاومة اإلسالمية.
ويف هذا الس�ياق، نفذت قوات الحشد الشعبي 
مؤخ�را سلس�لة عملي�ات عس�كرية واس�عة 
النط�اق يف أربع�ة قواطع رئيس�ية بمحافظة 
وأس�فرت  داع�ش،  عن�ارص  ملالحق�ة  دي�اىل 
العملي�ات ع�ن ضب�ط وتدمري مضاف�ات عدة 

تابعة للتنظيم اإلرهابي.
وبحس�ب مص�ادر عس�كرية، ف�إن »داع�ش 
اعتمد بقوة منذ بروزه يف املش�هد األمني بدياىل 
ع�ى املخ�درات يف تجني�د الكثري م�ن عنارصه 
التط�رف  مس�تنقع  إىل  ودفعه�م  اإلجرامي�ة 
والقت�ل«، مش�رية إىل أن »العملي�ات األخ�رية 
للحش�د الش�عبي يف بع�ض القواطع كش�فت 
عن اعتم�اد التنظيم عى نوعي�ات خاصة من 

املخدرات«.
وي�دل وج�ود هذه املخ�درات، وفق�اً للمصادر 
ذاته�ا، ع�ى »وج�ود دع�م خارج�ي لداع�ش 
م�ن دول متع�ددة باعتب�ار األق�راص املخدرة 
تس�تخدم ملعالجة االنهيارات النفس�ية الحادة 

وتدفع اإلرهابي ليكون مسلوب العقل واإلرادة 
وهذا ما يريده التنظيم خاصة بعد انكس�اراته 
املتك�ررة وفقدان�ه اب�رز قادته ضم�ن محور 

دياىل«.
وأبلغ�ت املص�ادر، »املراق�ب العراق�ي«، ب�أن 
»نس�بة ليس�ت قليل�ة م�ن إرهابي�ي داع�ش 
يس�مونه  م�ا  خاص�ة  املخ�درات  يتعاط�ون 
باالنغماس�يني«، الفتة إىل أن »التنظيم استغل 
ملف اإلدمان م�ن أجل ضمان والء عنارصه له 

وجعلوهم أداة يفعل بها كيفما يشاء«.
وتأت�ي ه�ذه العملي�ات بع�د هجمات ش�نها 
اإلرهابي�ون، واس�تهدفوا م�ن خالله�ا مدن�اً 
عراقية عدة، يف محاولة إلثبات الوجود وإعادة 
إحي�اء التنظي�م ال�ذي تلقى رضب�ات موجعة 
خ�الل العملي�ات العس�كرية دّم�رت وجوده، 
إال أن دوالً أبرزه�ا الواليات املتحدة تس�عى إىل 
إدامة وجود عنارص التنظيم وتوفري غطاء لهم 
الس�تخدامهم كوس�يلة ضغط ع�ى الحكومة 

العراقية وفقاً ملراقبني.
ويعك�س لج�وء داع�ش إىل اس�تخدام امل�واد 
املخ�درة، انهي�ار العقيدة الت�ي كان يؤمن بها 
عنارصه، والروح االنهزامية التي باتت تسيطر 
عليه�م نتيج�ة الهزيم�ة النكراء الت�ي لحقت 
به�م عى يد القوات األمني�ة وفصائل املقاومة 
اإلسالمية التي كانت وما زالت سداً منيعاً أمام 
املح�اوالت األمريكية إلنت�اج جماعات إرهابية 

جديدة.
وتعليقاً عى املعلومات الواردة بش�أن انتش�ار 
ظاه�رة تعاط�ي املخدرات يف صف�وف داعش، 
يقول عض�و لجنة األمن والدف�اع النيابية عن 
محافظة دياىل عبد الخالق العزاوي، ل�«املراقب 
العراق�ي«، إن »اس�تخدام املخ�درات م�ن قبل 

عن�ارص داعش يف تنفي�ذ العملي�ات اإلرهابية 
لي�س جدي�داً، بدليل أن الق�وات األمنية عثرت 
عى م�واد مخدرة يف مضاف�ات التنظيم خالل 
العملي�ات العس�كرية التي انطلق�ت بعد عام 

.»2014
ويضيف الع�زاوي أن »معظم عنارص التنظيم 
من أصحاب السوابق ولديهم سلوك شاذ وغري 

أخالقي، وبالتايل فإن قضية املخدرات هي جزء 
بس�يط من األفعال غري القانوني�ة التي يعمل 

وفقها التنظيم الستقطاب مرتزقته«.
ويدعو العزاوي، القائد العام للقوات املسلحة، 
إىل »تكثي�ف العمليات العس�كرية يف محافظة 
دي�اىل وكاف�ة امل�دن الرخ�وة ل�رب الخاليا 
النائم�ة وتطه�ري تل�ك املناطق م�ن العنارص 

اإلرهابية«.
وتخ�وض الق�وات االمنية والحش�د الش�عبي 
فل�ول  ملالحق�ة  واس�عة  عس�كرية  عملي�ة 
عصاب�ات داع�ش يف كرك�وك ودي�اىل وصالح 
الدين واالنبار، بعد تصاعد حدة الهجمات التي 
اس�تهدف عصابات داعش م�ن خاللها نقاط 

امنية ومدنيني.

المراقب العراقي/بغداد...
أك�دت النائبة عالية نصي�ف، امس اإلثنني، 
ان اي خط�وة لتقاس�م مناص�ب الهيئ�آت 
املس�تقلة باطلة، مبيناً عدم دس�تورية أية 
محاول�ة من قبل الكتل السياس�ية لتوزيع 

تلك املناصب.
وقال�ت نصي�ف يف بي�ان تابعت�ه »املراقب 
العراقي« ان�ه » لطاملا طالبنا مراراً وتكراراً 
بالنأي به�ذه املناصب عن املحاصصة التي 
جعلت ش�خصيات غري كفوءة وغري مهنية 
تت�وىل ه�ذه املناص�ب، وبالنتيج�ة تف�ى 
الفساد املايل واإلداري واملحسوبية والرتاجع 
الكبري يف أداء املؤسس�ات املهمة، واملواطن 

هو ضحية هذه املحاصصة املقيتة ».
واوضحت ان »أية محاولة من قبل أي كتلة 
سياسية لتقاس�م هذه املناصب تعد باطلة 
مخالف�ة للقان�ون وللدس�تور، فاملعاي�ري 
األساس�ية للش�خص ال�ذي يش�غل ه�ذه 
املناص�ب هي الكف�اءة واملهني�ة والنزاهة 

واالستقاللية عن التأثريات السياسية ».

برلمانية: اي خطوة 
لتقاسم الهيئآت 
المستقلة »باطلة«
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حملة اعتقاالت ومداهمات في الضفة 
والقدس المحتلتين

تحديات المصارف العراقية لمرحلة ما بعد 
أزمة كورونا
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
كشف النائب رسكوت شمس الدين، امس االثنني،  
األس�ايش 100 متظاه�ر طالب�وا  اعتق�ال  ع�ن 

بالرواتب يف محافظة دهوك.
وق�ال ش�مس الدين يف ترصي�ح صحف�ي تابعته 
»املراقب العراق�ي« إن »التظاه�رات التي خرجت 
يف محافظ�ة دهوك كانت س�لمية وتطالب بتوفري 

الرواتب«.
وأضاف أنه »تم اعتقال اكثر من 100 ش�خص من 
دهوك من قبل االسايش«، مبيناً أن »حكومة إقليم 

كردستان لم توفر الرواتب منذ سبعني يوماً ».

نائب: االسايش اعتقلوا 
»100« شخص في 

تظاهرات اربيل

المراقب العراقي/ احمد محمد...
يف ظ�ل ه�ذه الف�رتة الحرج�ة الت�ي يم�ر بها 
البل�د والتي تتس�م باتس�اع االزم�ات الصحية 
منه�ا واالقتصادي�ة، يبدو ان مه�ام الحلبويس 
الخاص�ة، هي االهم بالنس�بة اليه والدليل عى 
ذلك انش�غاله يف س�فره خارج الب�الد من جهة 
ولرفضه عقد جلسة نيابية تناقش تلك االزمات 

من جهة اخرى.
وبمقاب�ل ذلك ي�رص نوابا يف الربمل�ان عى عقد 
جلسة ملناقش�ة املتغريات التي يعيش�ها البلد، 
حي�ث يش�ري برملاني�ون اىل أن النظ�ام الداخيل 
يجي�ز لنواب رئي�س الربملان عقد الجلس�ات يف 

حال سفري رئيس السلطة الترشيعية.

وعن ملف اقال�ة الحلبويس يؤكد الربملانيون أن 
امللف م�ايض بإجراءات�ه القانوني�ة، الفتني اىل 
اتس�اع دائرة املؤيدين من كافة الكتل الشيعية 

والس�نية والكردية.
وقد اعلن مكت�ب النائ�ب االول لرئيس الربملان 
حسن الكعبي املنتمي اىل كتلة سائرون النيابية، 
امس االثنني، عن اس�تالم طلبا مرفقا بتواقيع 
145 نائب�ا الس�تئناف عقد الجلس�ات بش�كل 
منتظم وعمل اللجان النيابية، فيما بني الكعبي 
خالل البيان ان ذلك جاء نظرا ملا يمر به البلد من 
تحديات صحية وامنية واقتصادية وسياسية. 
وبحس�ب البي�ان أن الكعب�ي اوع�ز اىل مدي�ر 
الدائرة الربملاني�ة يف املجلس لعرض هذا الطلب 

امله�م يف االجتماع املقبل لهيئة رئاس�ة مجلس 
الن�واب وتحدي�د موع�د للبدء بعقد الجلس�ات 
وفق�ا للنظ�ام الداخ�يل، ورضورة تفعيل عمل 
الس�لطة الترشيعية يف ظل التحديات واالزمات 
التي تعصف بالبلد واهمها وباء كورونا. ويأتي 
ذلك يف وقت اطلقت فيه كتلة سائرون مرشوعا 
إلقال�ة رئيس مجلس الن�واب محمد الحلبويس 
وذلك بس�بب م�ا وصفت�ه بالتقص�ري النيابي، 
فيما اعتربت ان رئيس الوزراء املس�تقيل عادل 
عب�د املهدي لم يتحمل الوزر لوحده وانما هناك 
قص�ور يف الس�لطة الترشيعي�ة بس�بب رئيس 

املجلس.
تفاصيل اوسع صفحة 2

تصاعد المطالب باستئناف جلسات البرلمان 
ورئيسه »يتسكع« بالخارج

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
اصاب تدهور أس�عار النف�ط يف زمن جائحة 
كورون�ا االقتصاد العراق�ي يف الصميم. ومع 
اس�تمرار الجائحة ب�رزت الدع�وات لتفعيل 
ال�ورش الصناعية وبع�ض املعامل املتوقفة، 
خاصة معامل الصناع�ات الغذائية، وهو ما 
يبعث االمل بإعادة »صنع يف العراق« للحياة، 
وايقاف شبح االسترياد الذي يستنزف سنويا 

اكثر من اربعني مليار دوالر.
االمر لم يتوقف عند ذلك فقد استغل اصحاب 
ال�ورش الصغرية والتي تش�كل عم�ود مهم 
لتطوير االقتص�اد العراق�ي , وخاصة ربات 
البيوت حظر التج�ول بالعودة إىل الصناعات 
العق�ود  يف  منت�رشة  كان�ت  الت�ي  املنزلي�ة 
املاضي�ة، مث�ل خياط�ة املالب�س والتطريز، 
وكذل�ك صناع�ة م�ا يحتاجه املطب�خ يدويا 
لتنتع�ش الكث�ري م�ن الصناع�ات املنزلي�ة, 
ويف مقدمته�ا خياط�ة الكمام�ات للحد من 
اس�تريادها وتحكم بعض ال�دول بتصديرها 
وكذل�ك اجه�زة التعفري وامل�واد املعقمة ,كل 
ذل�ك يف ورش منزلية ويتم بيعها يف االس�واق 
بواس�طة تجار عراقيني من اجل دعم االرسة 

العراقية.
ع�رشات معامل االلبان عادت للعمل وس�ط 
اقبال جماهريي عى رشاء منتجاتها , وكذلك 
معام�ل االحذي�ة ه�ي االخ�رى وج�دت لها 
طريق للمستهلك بعد توقف االسترياد بسبب 

الجائحة.
ما يع�زز »صنع يف العراق« ه�ي وجود رغبة 
حكومي�ة بتفعي�ل معام�ل وزارة الصناع�ة 

والتي ستسد جزء كبري من احتياجات السوق 
املح�يل , فتوقف االس�ترياد واملصانع العاملية 
ه�ي فرص�ة لع�ودة الثق�ة باملنت�ج الوطني 
, خاص�ة ان ترصيح�ات وزي�ر الصناع�ة يف 
الحكوم�ة الجدي�دة تعه�د من خالله�ا بأن 
يكون هناك دعم حكومي واسع لعودة عجلة 

االنتاج العراقي وتشغيل املعامل املتوقفة.
تفاصيل اوسع صفحة 3

رب ضارة نافعة .. كورونا تفتح ابواب 
»المصانع المحلية«

المراقب العراقي/بغداد...
دع�ت كتل�ة الصادق�ون، امس 
االثنني اىل غلق ما اسمتها »بعثة 
الش�ذوذ«، احتجاج�اً ع�ى رفع 
عل�م »الش�واذ« م�ن قب�ل بعثة 

االمم املتحدة.
الكتل�ة  ع�ن  النائ�ب  وق�ال 
حس�ن س�الم يف بي�ان تابعت�ه 
»ندع�و  العراق�ي«:  »املراق�ب 
الش�عب العراقي بكافة اطيافه 

ورشائح�ه م�ن اوس�اط دينية 
اىل  واجتماعي�ة  وسياس�ية 
الخروج بوقفة احتجاجية امام 
مقر بعثة االتحاد االوربي تنديدا 
بإس�اءتها اىل الش�عب العراقي 
ومقدس�ات  بقيم  واس�تهانتها 
واع�راف املجتم�ع العراقي من 
خالل رفع علم الشذوذ الجنيس 

يف بغداد«.
وأضاف سالم، أن »هذه االساءة 

مقص�ودة وخصوص�ا يف ش�هر 
املبارك”، مطالبا وزارة  رمضان 
الخارجية ب�«اخذ دورها يف ردع 
هذه الترصفات الشاذة التي تنم 
عن اخالقية هذه الدول الش�اذة 
التي تخالف الطبيعة االنس�انية 

والفطرة السليمة«.
ولف�ت اىل أن »اي تهاون يف ذلك 
س�وف يؤدي اىل التم�ادي اكثر، 
وال ع�الج لذل�ك اال بغل�ق ه�ذه 

البعث�ة املنحرف�ة التي تترصف 
واالنحط�اط  الش�ذوذ  بس�لوك 
وتعمل عى تصدير هذه االفعال 
الش�اذة اىل البل�دان االس�المية 
وخصوص�ا الع�راق«، داعي�ا إىل 
»تدقيق منظمات املجتمع املدني 
ومعرف�ة اتصاله�ا وارتباطاتها 
ع�ى  واملحافظ�ة  الخارجي�ة 
الشباب وحمايتهم من موجات 

وتاثريات الغرب املنحرفة«.

المراقب العراقي/بغداد...
بع�د   »mbc« يقتحم�ون مق�ر  متظاه�رون 

تجاوزها عى الشهيد »املهندس«
اقتحم املئات من الش�بان، امس االثنني، مقر 
قناة »ام بي يس عراق« احتجاجاً عى اإلساءة 

للشهيد ابو مهدي املهندس.

وقالت وس�اًئل اع�الم محلية يف خ�رب تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن املئ�ات م�ن الش�باب 
نظّم�وا، وقف�ة احتجاجي�ة لالس�تنكار بم�ا 
قامت ب�ه ام بي يس من اس�اءة وتجاوز عى 

الشهيد املهندس، واقتحموا مقر القناة«.
 وأضافت أن »املتظاهرين رفعوا يافطات ادانوا 

م�ن خاللها جرائم الس�عودية وانتهاكاتها يف 
اليمن ودعمها لإلرهاب«.

رد  اىل  باالحتجاج�ات  »املش�اركني  ودع�ا 
االعتب�ار، وتم كتابة ش�عارات تضم )كال كال 
ال س�عود( و)كال كال لقتلة الش�عب العراقي 

واليمني(«.

المراقب العراقي/بغداد...
توقعت النائبة علية االمارة، امس 
الكابينة  اكم�ال  االثن�ني، تاجي�ل 
الوزاري�ة لحكومة رئي�س الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي بع�د عطلة 

العيد.
وقال�ت االمارة يف ترصيح صحفي 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
»الجهود حثيثة م�ن جميع الكتل 
السياس�ية بغية حس�م مرشحي 

ما تبقى من الكابينة الحكومية«، 
مشريًة إىل أن »االتفاق الذي حصل 
أن يتم ترشيح ما ال يقل عن ثالثة 
مرش�حني ل�كل وزارة ويت�م ترك 
الخي�ار لرئي�س ال�وزراء الختيار 

االنسب منها«.
واضافت، ان »الح�وارات ما زالت 
مس�تمرة لحس�م باقي ال�وزارات 
بوزارت�ي  يتعل�ق  م�ا  وخاص�ة 
ت�م  اللت�ني  والنف�ط  الخارجي�ة 

تخصيصهم�ا للك�رد والب�رصة«، 
ب�وزارة  يتعل�ق  »م�ا  أن  مبين�ًة 
النفط فان عدد املرش�حني بلغ 58 
مرش�حاً ومن خ�الل النقاش بني 
ممث�يل املحافظ�ة يف الربملان، فقد 
ت�م اخت�زال ع�رشة اس�ماء منها 
والنق�اش مس�تمر لحس�م العدد 
عى ثالثة مرش�حني يت�م تقديمه 
اىل رئيس الوزراء الختيار االنس�ب 

منهم«.

»حس�م  ان  االم�ارة،  وتابع�ت 
ال�وزارات والتصوي�ت عليه�ا قبل 
عطل�ة العي�د ه�و امر مس�تبعد، 
ونتوق�ع ان يت�م حس�م االمر بعد 
عطل�ة العي�د، م�ن خ�الل تقديم 
جمي�ع االس�ماء بع�د اس�تكمال 
للتصوي�ت ع�ى  التواف�ق عليه�ا 
الوزاري�ة  الكابين�ة  اس�تكمال 
بجلسة واحدة دون تأجيل للبعض 

منها اىل جلسة الحقة«.

متظاهرون يقتحمون مقر »mbc« بعد تجاوزها على الشهيد »المهندس«

تأجيل اكمال الكابينة الوزارية لما بعد عطلة العيد

كتلة سياسية تدعو الى غلق »بعثة الشذوذ« 

6
عقد همام طارق يشعل الفتنة داخل 

اإلسماعيلي
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
يف ظل ه�ذه الف�رة الحرج�ة التي يمر به�ا البلد 
والت�ي تتس�م باتس�اع االزم�ات الصحي�ة منه�ا 
واالقتصادية، يبدو ان مه�ام الحلبويس الخاصة، 
هي االهم بالنس�بة اليه والدليل عىل ذلك انشغاله 
يف س�فره خ�ارج البالد م�ن جه�ة ولرفضه عقد 
جلسة نيابية تناقش تلك االزمات من جهة اخرى.
وبمقاب�ل ذل�ك ي�ر نواب�ا يف الربملان ع�ىل عقد 
جلسة ملناقشة املتغريات التي يعيشها البلد، حيث 
يش�ري برملانيون اىل أن النظام الداخيل يجيز لنواب 
رئيس الربملان عقد الجلسات يف حال سفري رئيس 

السلطة الترشيعية.
وع�ن ملف اقال�ة  الحلبويس يؤك�د الربملانيون أن 
امللف مايض بإجراءاته القانونية، الفتني اىل اتساع 
دائرة املؤيدين من كافة الكتل الش�يعية والس�نية 

والكردية.
وقد اعلن مكتب النائب االول لرئيس الربملان حسن 
الكعب�ي املنتمي اىل كتلة س�ائرون النيابية، امس 
االثنني، عن استالم طلبا مرفقا بتواقيع 145 نائبا 
الس�تئناف عقد الجلس�ات بش�كل منتظم وعمل 
اللجان النيابي�ة، فيما بني الكعبي خالل البيان ان 
ذل�ك جاء نظرا ملا يمر به البلد من تحديات صحية 

وامنية واقتصادية وسياسية.
وبحس�ب البيان أن الكعبي اوع�ز اىل مدير الدائرة 
الربملاني�ة يف املجل�س لعرض هذا الطل�ب املهم يف 
االجتم�اع املقب�ل لهيئ�ة رئاس�ة مجل�س النواب 
وتحديد موعد للبدء بعقد الجلس�ات وفقا للنظام 
الداخيل، ورضورة تفعيل عمل السلطة الترشيعية 
يف ظ�ل التحدي�ات واالزم�ات التي تعص�ف بالبلد 

واهمها وباء كورونا.
ويأت�ي ذل�ك يف وقت اطلق�ت فيه كتلة س�ائرون 
مرشوع�ا إلقال�ة رئي�س مجل�س الن�واب محمد 
الحلب�ويس وذل�ك بس�بب م�ا وصفت�ه بالتقصري 
النيابي، فيما اعتربت ان رئيس الوزراء املس�تقيل 

ع�ادل عبد املهدي ل�م يتحمل ال�وزر لوحده وانما              
هناك قصور يف الس�لطة الترشيعية بسبب رئيس 

املجلس.

واتهم نوابا يف الربملان الحلبويس بالكسل، مشريين 
اىل أن ذلك القى بظالله عىل عمل املجلس وتس�بب 
بتعطيل�ه، مؤكدي�ن ع�ىل أهمي�ة اس�تمرار عمل 

الربملان وانعقاد جلس�اته بشكل مستمر ملناقشة 
التحدي�ات الت�ي يواجهه�ا الع�راق الصحية منها 
واالقتصادي�ة، اضاف�ة اىل مراقبة عم�ل الحكومة 

الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.
واطل�ق محتجون يف س�احات التظاهر ش�عارات 
ض�د رئي�س مجل�س الن�واب محم�د الحلب�ويس 

مطالبني باقالته بش�كل فوري من منصبه، فيما 
وصفوه ب� »عراب الصفقات الفاسدة«.

وع�ن ذلك فقد رد تحالف الق�وى صباح امس عن 
محاوالت اقالة الحلبويس، مؤكدين ان كتلتهم هي 
الوحيدة املس�ؤولة ع�ن ذلك، وبالت�ايل اعتربت ان 
لي�س من حق أي كتلة او مكون الحديث عن اقالة 

رئيس مجلس النواب باعتباره شأنا سنيا.
وللحدي�ث عن ملف عقد جلس�ة الربمل�ان يف وقت 
تتباين فيه االراء بخصوص ذلك بني رئيس الربملان 
ونواب�ه، اذ  أعترب عضو مجلس النواب عن تحالف 
سائرون ستار العتابي، أن »النظام الداخيل ملجلس 
الن�واب يجيز للنائ�ب االول ان يعقد الجلس�ة مع 
النائب يف حال تعذر وجود رئيس الربملان يف البلد«، 
مش�ريا اىل أن »رئي�س الربمل�ان محم�د الحلبويس 

مسافر خارج العراق يف الفرة الحالية«.
وقال العتابي، يف تريح ل� »املراقب العراقي« إن 
»الكعبي مس�تمر بالتواجد بش�كل يومي يف مبنى 
الربملان«، موضحا ان »هن�اك طلبات عدة مقدمة 
اىل الكعب�ي لعق�د جلس�ة نيابي�ة خصوص�ا وأن 
الحكوم�ة الجديدة تم�ارس اعمالها وهي بحاجة 

اىل دور الربملان«.
واستبعد أن »يتم عقد الجلسة خالل هذا االسبوع 
بسبب اجراءات الحظر ومع قرب عيد الفطر، لكن 

ستستأنف الجلسات بعد العيد«.
وع�ن مل�ف اقال�ة الحلب�ويس، ادان العتاب�ي ان 
»تريحات نواب تحال�ف القوى عن عدم احقية 
الكت�ل االخ�رى باقال�ة رئي�س مجلس الن�واب«، 
معت�ربا أنه »منصبا وطنيا ولم يقتر عىل مكون 

بعينه«.
ولف�ت اىل أن »اع�داد الكتل املؤيدة ملق�رح إلقالة 
الحلب�ويس يف زي�ادة مس�تمر وم�ن كل املكونات 
الشيعية والسنية والكردية، معتربا ان »ذلك يمثل 
اس�تجابة ملطالب س�احات التظاه�رات يف بغداد 

واملحافظات«.

دائرة المؤيدين إلقالته »تتسع«

»سفر« الحلبوسي يعطل عمل السلطة التشريعية واجماع نيابي على استئناف الجلسات 

مستقبل العالقة مع األمريكان..
كل شيء عال العال..!

ألواح طينية 

بعد سلسلة الجرائم التي أرتكبتها الواليات املتحدة األمريكية يف العراق 
واملنطق�ة، والتي توجتها ببلطجة وقحة بإس�تهداف قادة اإلنتصار،و 
الت�ي قوض�ت األوضاع يف الع�راق، وس�اقته نحو خانق ضي�ق، وبعد 
املوقف الش�عبي والرس�مي الرافض واملس�تكر واملدين لهذه العربدة، 
وبع�د أن ملس األمريكي أنه أنهى بغباء مفرط، عالقة مع العراق، كان 
من املمكن لها أن تعود بالنفع عىل أمريكا ذاتها، لو أنها سلكت طريق 
اإلح�رام املتبادل ب�ني الدول، أدركت أن الوقت ق�د حان ألن ترحل عن 

العراق، توطئة لرحيل دائم عن املنطقة!
ه�ذا القرار أتخذه أرعن البيت األبيض، بعدما تيقن أن ثمن بقاء قواته 
يف الع�راق؛ أكث�ر من أن تتحمل�ه بالده، خصوصا بع�د أن أوغل جندي 
الله الباس�ل كورونا بعقابه لها، حيث يوش�ك إقتصادها عىل اإلنهيار، 
وحيث خرست يف معركتها مع هذا الجندي الش�جاع، خسائر تزيد عن 
خسائرها يف حروبها الخارجية؛ خالل الخمسة وعرشين عاما األخرية 

كلها!
عىل الرغم من ذلك، إال أن األمريكي ال يريد أن يخرج بماء وجهه فقط، 
بل يري�د أن يحول الخروج من هزيمة اىل مكس�ب، ولذلك طرح فكرة 
التفاوض مع الجانب العراقي، عىل تحديث بما يسمى بإتفاقية اإلطار 
اإلسراتيجي، لتحقيق حزمة واسعة من األهداف؛ تناولناها بإقتضاب 

شديد، كي نوصل الفكرة بركيز عال.
من املفرض بالحكومة العراقية؛ أن ال تذهب اىل املفاوضات، قبل جالء 
آخر جندي م�ن األرض العراقية، وذلك إلتزاما بقرار الش�عب العراقي 
بهذا الصدد، وحتى ال تجري املفاوضات تحت ضغط القوة املس�لحة..
لك�ن وبنظ�رة واقعية يب�دو أن ه�ذا اإلفراض غري ممك�ن الحصول، 
ال س�يما يف ظ�ل حكومة الكاظم�ي القريبة من األمري�كان، لذلك من 

الرضوري أن يعرف املفاوض العراقي ماذا يريد األمريكان؟! 
ستكون الفكرة األساسية لدى األمريكي، هي 
ضمان أمن إرسائيل وتمرير صفقة القرن، 
وس�يكون مطل�ب إكم�ال م�رشوع إم�داد 
انبوب النف�ط العراقي اىل األردن وإرسائيل، 

أحد أهم مفاصل املفاوضات!
س�يطلب األمريك�ي ف�ك ارتب�اط الص�ني 
بالع�راق، وس�يعمل ع�ىل تعطي�ل وعرقلة 
االتفاقيات االقتصادي�ة ومذكرات التفاهم 
التنموية، التي عقدها عادل عبداملهدي مع 

الصني!
س�يكون تحديد العالقة مع إيران، وفك اإلرتباط 
بمح�ور املقاوم�ة، أوىل أولويات مطالب�ه، وس�يتبعها بمطلب تحديد 
الحش�د الش�عبي واحتواءه، وث�م تخيريه بني حل نفس�ه؛ أو االندماج 
يف الجي�ش والرشط�ة! ويف هذه األثناء، سيس�تمر األمريك�ي  بإنهاك 
الحش�د الشعبي بإعادة نش�اط داعش، التي بات جيشا أمريكيا تحت 
الطلب، لي�س يف العراق، بل حيثما توجد مصال�ح أمريكية! األمريكي 
يري�د إتفاقية مريحة لقواته يف العراق. بغية تنفيذ مرشوعه يف العراق 
واملنطق�ة، لذلك سيس�عى لوجود عس�كري قوي ج�دا، يف أماكن أكثر 
أمن�ا لها م�ن مواقعها الحالية، وس�يختار املناطق الس�نية والكردية 
إلنتش�ارها، وسيبتعد مؤقتا عن الوس�ط والجنوب، ريثما يبدأ تشغيل 
مرشوع�ه، ال�ذي أنفق علي�ه ماال وجه�دا كبريين، والخ�اص بتفتيت 
ش�يعة العراق، وجعلهم رشاذم تحتم�ي به من بطش بعضها ببعض، 

وحينها سيعود اىل الوسط والجنوب؛ بطلب من الشيعة أنفسهم! 
سينهي األمريكي الخبيث بذلك، االغلبية السياسية الشيعية، وتذويبها 
سياس�يا وتنفيذيا، يف الربمل�ان والحكومة، والقض�اء واالمن والدفاع، 
ويف املفاصل االساس�ية ملؤسس�ات الدولة املختلفة.بعد ذلك س�يتيرس 
لألمريكي؛ الس�يطرة عىل النفط وتصديره واس�تخراجه، وسيسيطر 
عىل املوانيء واملنافذ واملوارد االخرى، ثم سيتم تقسيم العراق اىل ثالثة 

دول؛ أو كانتونات شبه مستقلة ومتناحرة، كردية وسنية وشيعية!
كالم قبل الس�الم: الخطوة التالية هي أن الس�فارة االمريكية؛ ستأخذ 
دورا أوس�ع بكثري م�ن ذلك الذي تقوم به اآلن، وس�تنال حرية كاملة؛ 
للتدخل باالنتخابات والتالع�ب بنتائجها، إليصال أكرب عدد ممكن من 
البعثيني ودواعش السياس�ة، ومعه�م الليرباليني العاملني يف منظمات 
املجتم�ع املدني والجواكر وذيول الس�فارة، وس�يكون كل يشء تمام 

وعال العال .
سالم..

حكوم���ة  بداي���ة  ف���ي   - 
عبدالمهدي 

الفرص���ة  انه���ا  قال���وا: 
االخيرة!

حكوم���ة  بداي���ة  ف���ي   -
الكاظمي

انه���ا  فقال���وا:  ع���ادوا   -
الفرصة االخيرة.

وخب���راء  محلل���ي  *ع���ن 
»التسعيرة« اتحدث!!

تــغريدة املراقب العراقي/
أكدت العمليات املشركة، امس االثنني، أن القوات األمنية ستستمر يف سحق 
اإلرهاب وإنهاء تواجده يف العراق.وقال املتحدث باس�م العمليات املشركة 
اللواء تحس�ني الخفاجي بحس�ب اإلع�الم الحكومي، إن »زي�ارة القائد 
الع�ام للقوات املس�لحة مصطفى الكاظم�ي األخرية إىل هيئة الحش�د 
الش�عبي ن�وه فيها ع�ىل عصاب�ات داع�ش اإلرهابية وح�دد أن هنالك 
عملية كربى س�تكون باتجاه اإلرهاب ».وأضاف أن »ما تقوم به قيادة 
العمليات املشركة هو تطبيق ملا تحدث به القائد العام للقوات املسلحة 
»، مبين�ا أن اإلره�اب يج�ب أن يس�تأصل وينته�ي مفعول�ه يف العراق«.
وأش�ار إىل أن »العمل دؤوب ومش�رك ضد عصابات داع�ش وهنالك خطط 

وإمكانيات لسحق اإلرهاب وانهائه من الوجود يف األيام القليلة املقبلة«.

املراقب العراقي/ االنبار...
أعل�ن القيادي يف حش�د محافظ�ة االنبار قط�ري العبيدي، 
امس االثن�ني، ان القائد الع�ام للقوات املس�لحة مصطفى 
الكاظمي أمر بتعني قاس�م املحمدي بمنص�ب قائد القوات 
الربية.وقال العبيدي، يف تري�ح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »القائد العام للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي اصدر 
قرار بتعني قائ�د عمليات الجزيرة بمحافظ�ة االنبار اللواء 
الركن قاس�م املحمدي بمنصب قائد الق�وات الربية«، مبينا 
أن »االمر الص�ادر ابلغ اىل قيادة عمليات الجزيرة التخاذ ما 
يلزم«.واض�اف ان »اللواء عبد جرب نائب املحمدي سيش�غل 
منص�ب قائد عمليات الجزيرة لح�ني اختيار قائد جديد من 

قبل القائد العام للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي«،.

تكليف قائد جديد للقوات الربية
ط 

شري
ال

ين
ألم

ا

نائب: الحلبوسي جامل وساوم باسم السلطة التشريعية ويجب تغييره
املراقب العراقي/ بغداد...

النائ�ب ع�ن تحال�ف س�ائرون رام�ي  اك�د 
السكيني، امس االثنني، ان الحديث عن تغيري 
رئيس الربملان محم�د الحلبويس ال يوجد فيه 
خالف او اختالف سيايس اكثر مما هو مهني 
يف ادارة مجلس النواب واضعاف املؤسسس�ة 
باملجامل�ة  الحلب�ويس  متهم�ا  الترشيعي�ة، 

واملساومة يف ادارة املؤسسة الترشيعية.
وقال الس�كيني، يف تريح تابعت�ه »املراقب 

العراق�ي«  »انن�ي تحدث�ت من�ذ البداي�ة ان 
محمد الحلبويس اسهم بتقسيم عمل الربملان 
وشتت الرأي الترشيعي وهناك قلة يف القوانني 
التي رشع�ت باإلضافة اىل انه جامل وس�اوم 
وماطل يف ادارة املؤسس�ة الترشيعية”، مبينا 
أن »هن�اك تخم�ة يف ادارة الربمل�ان بص�ورة 

عشوائية والكثري من امللفات«.
مل�ف  يف  جام�ل  »الحلب�ويس  أن  وأض�اف 
الطع�ون الكث�ر من 12 نائ�ب جعلها وتعامل 

معه�ا سياس�يا باإلضافة اىل قضي�ة حضور 
الن�واب والنص�اب الغري مكتم�ل والكثري من 

الخروقات«.
وأش�ار الس�كيني إىل أن »الحلب�ويس اضعف 
املؤسس�ة الترشيعي�ة ول�م يكن لديه�ا ادنى 
هيبة امام املؤسس�ة التنفيذي�ة«، الفتا إىل أن 
»الحلبويس لم يقم بأس�تجواب وزيرا بل حتى 
عىل مستوى االسئلة الشفهية عىل اقل تقدير 

لم يقم بها«.

املراقب العراقي/ بغداد...
حس�ن  الصح�ة  وزي�ر  أعل�ن 
التميمي، ام�س االثنني، عن البدء 
باج�راءات الحظ�ر املناطقي ملدة 
أس�بوعني يف بغداد.وقال التميمي 
يف مؤتم�ر صح�ايف عق�ده الي�وم 
وتابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إنه 
»تم اليوم البدء بالحظر املناطقي 
مل�دة أس�بوعني«، مبين�ا ان »ذلك 
جاء نظرا لزي�ادة أعداد اإلصابات 
بوب�اء كورون�ا يف محافظة بغداد 
وبش�كل متس�ارع وظه�ور بؤر 
وبائية يف بعض املناطق«.واضاف 

ان »املناط�ق مش�مولة بالحظ�ر 
املناطق�ي ه�ي )مدين�ة الص�در، 
الش�علة،  الكمالي�ة،  الحبيب�ة، 
»ذل�ك  ان  وتاب�ع  العامري�ة(«. 
س�يتزامن مع تنفيذ الق�رار أكرب 
عملي�ة للرصد الوبائ�ي الفعال يف 
اىل  القطاعات واملحالت«، مش�ريا 
»اننا س�تتخذ نف�س االجراءات يف 
باقي مناطق بغ�داد واملحافظات 
يف ح�ال تأش�ري زي�ادة يف أع�داد 
االصابات فيها«.واكد انه »س�يتم 
اتخاذ إجراءات مشددة يف املناطق 

املشمولة بالحظر املناطقي«.

املراقب العراقي/ بغداد...
ح�ذر التجم�ع الوطن�ي الركمان�ي املنض�وي 
يف تحال�ف الفت�ح، ام�س االثنني، م�ن مخطط 
أمريك�ي يف ن�رش التط�رف غري األخالق�ي داخل 
املجتمع االس�المي، مؤكدا أن امري�كا واعوانها 
من الغرب يحاولون تفخيخ املجتمع اإلس�المي 

باالزمات من خالل احتواء ما يعرف بالشواذ.
وقال رئيس التجمع مختار املوسوي، يف تريح 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« »إننا حذرن�ا مرارا 
وتكرارا من املخططات األمريكية الخبيثة داخل 
الع�راق«.  وأض�اف أن »أمري�كا واعوانه�ا ل�ن 
يتوقفوا ع�ن اللعب باوراق التطرف ونرش أفكار 

غ�ري أخالقية داخ�ل املجتمع العراقي«، مش�ددا 
عىل »رضورة إحباط املح�اوالت الرامية إىل نرش 

األفكار الغربية ومنها الشذوذ الجنيس«.
وتاب�ع »بع�ض الس�فارات األجنبية من�ذ وقت 
طوي�ل كان�ت تخط�ط نرش ه�ذه األف�كار بني 

الشباب وجعلهم  منحرفني اخالقيا وعقائديا«.

نائب عن الفتح: امريكا واعوانها يحاولون تفخيخ المجتمع اإلسالمي باالزمات

الصحة تشمل 5 مناطق في بغداد بالحظر المناطقي 

أعل�ن مجل�س املفوضني، ام�س االثن�ني، انه 
س�يتم تحديد موع�د إج�راء االنتخابات 
املبك�رة تنفي�ذاً ملطالب الش�عب حال 
ترشيع قانون االنتخابات والجداول 
امللحق�ة به والتي تحدد الدوائر 
املقاع�د  وع�دد  االنتخابي�ة 
االنتخابي�ة لكل دائرة فضال 
عن ترس�يم الحدود للدوائر 
إىل  إضاف�ة  االنتخابي�ة 
إق�رار املوازنة املالية لس�نة 
2020، حيث حينها يتس�نى 
للمفوضية اق�راح موعد إلجراء 
انتخابات مع مراعاة أن يكون املوعد يف اقرب وقت 
ممكن بع�د املصادقة.وقال الناطق اإلعالم�ي ملجلس املفوضني 
رياض الب�دران، يف تري�ح، لرادي�و »املربد« تابعت�ه »املراقب 
العراقي« إن »امليزانية املطلوبة إلجراء االنتخابات س�تحدد بعد 
إقرار قانون�ي االنتخابات واملوازنة املالي�ة يف ضوء االحتياجات 

الالزمة ملراحل العملية االنتخابية«.

أذاعيترصيح
المفوضية: موعد االنتخابات 

المبكرة يحدد بعد تشريع 
القانون والجداول الملحقة

املراقب العراقي/ بغداد....
أكد عضو كتلة املستقبل الكردية النائب رسكوت شمس الدين، 
امس االثنني، أن حكومة مرسور بارزاني تقوم بتهريب النفط، 
داعي�ا الحكوم�ة االتحادية إىل عدم تس�ليمها أي�ة اموال.وقال 
شمس الدين، يف تريح تابعته »املراقب العراقي« إن »حكومة 
بارزان�ي تعمل عىل تهريب النفط ولديها أمواال طائلة ورشكات 

بارزاني مازالت مستمرة بالعمل رغم كورونا«.
وطالب الحكومة االتحادية ب� »عدم تس�ليم أية أموال لحكومة 
بارزان�ي حت�ى ال يتم رسقته�ا«، مؤك�داً أن »حكوم�ة اإلقليم 
فش�لت يف إدارة كردس�تان ولم تس�تطع توفري الرواتب وتقوم 
برسق�ة النفط املهرب«.وأش�ار إىل أن »حكوم�ة بارزاني تمتلك 

مليشيات لرضب واعتقال املعرضني عىل حكومة االقليم«.

كتلة المستقبل الكردية: حكومة بارزاني مستمرة 
بتهريب النفط ويجب عدم تسليمها أية اموال

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف عض�و لجن�ة الخدم�ات النيابي�ة م�رض 
الزيرج�اوي، امس االثنني، عن ق�رب فتح أخطر 
ملف�ات الفس�اد الخدمية داخل مجل�س النواب، 
الفت�ا إىل أن ه�ذه امللفات بعضه�ا أنجز والبعض 

اآلخر اليزال يف أروقة اللجنة. 
وق�ال الزيرج�اوي، يف تري�ح تابعت�ه »املراقب 

العراق�ي« ان »لجنت�ه عاكف�ة عىل فت�ح جميع 
امللفات املتعلقة بسوء اإلدارة وهدر املال العام«.

وأض�اف أن »هذه امللفات تع�د من أخطر امللفات 
الت�ي ش�ابها الكثري م�ن الخروقات والفس�اد«، 
مؤكدا أن »األسابيع القليلة القادمة سيشهد فتح 
وإحالة ع�دد كبري من امللف�ات الخدمية املتعلقة 

بالحكومة السابقة والحكومات املتعاقبة«.

قريبا.. اخطر ملفات فساد على طاولة البرلمان 

االعالمي مازن الزيدي

قاسم العجرش 

العمليات المشرتكة: لدينا خطط لسحق اإلرهاب 
وإنهاء تواجده خالل األيام المقبلة
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الثالثاء 19 أيار 2020 العدد 2339 السنة العاشرة

اعلصن مصرف الرافديصن ، انصه سصيبارش بصرف رواتب 
موظفي دوائر الدولة املوطنة رواتبهم عىل مرفنا لشصهر 

ايار حال وصول التخصيص املايل لكل دائرة .
وقصال املكتصب اإلعالمصي للمصرف يف بيصان ، ان “املرف 
سصيبارش برف رواتب دوائر الدولة املوطنة عىل املرف 
لشهر ايار واألشصهر الالحقة حال وصول التخصيص املايل 

فيما يخص دوائر التمويل املركزي”.
وأضصاف: “أما فيما يتعلصق بدوائر التمويل الذاتي فسصيتم 
رصف الرواتصب وفق التوجيهات التي سصرده من الجهات 
املعنيصة مشصرا اىل ان املصرف جهصة تنفيذيصة يف عمليصة 

الرف”.

الرافدين يحدد موعد صرف رواتب 
الموظفين الموطنة رواتبهم

أعلصن رئيس لجنصة الزراعة وامليصاه واالهوار 
بصرى  عصن   ، الشصمري  سصالم  النيابيصة 
سصارة ملزارعصي الصذرة الصفصراء بصصصصرف 
مسصتحقاتهم بجهصود خلية األزمصة النيابية 

املكثفة.
وقصال الشصمري يف بيصان ، أنه “سصيتم اليوم 
رصف مانسصبته 15% مصصصصن املسصتحقات 
لتضصاف النسصبة نفسصها التصي تصم رصفها 

سابقا”.
واشصار الشمري اىل ان “املتبقي سيتم رصفه 

بعد عطلة عبد الفطر املبارك”.

لجنة نيابية تعلن صرف 
االقت�صاديمستحقات مزارعي الذرة الصفراء

حصذر فيليصب لصن، كبصر الخصراء 
املركصزي  بالبنصك  االقتصاديصن 
األوروبصي، من أن اقتصصاد منطقة 
اليصورو، الصذي ترضر جصراء تفيش 
فروس كورونا، لن يعود ملستويات 
ما قبل الجائحة حتى العام املقبل. 

وقال املسصؤول يف مقابلة صحفية: 
»مصن منظصور ، يبصدو مسصتبعدا يف 
جميصع األحصوال أن يعصود النشصاط 
االقتصصادي ملسصتصصصصوى مصا قبل 
األزمصة قبصل 2021، إذ لصم يكن بعد 

ذلك«.
وأضصاف أن املركصزي يراقب الوضع 
لتعديل  بشصكل مسصتمر ومسصتعد 
جميع أدواتصه إذ اقتضت الرضورة، 
بما يف ذلك برنامج رشاء السصندات، 
الذي أطلقه البنصك املركزي ملواجهة 

تداعيات الجائحة.
ورصح بصأن البنك املركزي األوروبي 
يجري تحليال للوضع قبل اجتماعه 
املقبل يف شصهر يونيو، مضيفا: »إذا 
شهدنا تأزما شديدا لألوضاع املالية 
أو ضغطصا عصىل أسصواق السصندات 
االقتصاديصة  العوامصل  يعكصس  ال 
األساسصية، يمكصن أن نعصدل حجم 

ومدة املشريات«.

المركزي األوروبي: 
اقتصاد منطقة اليورو 
لن يعود لمستويات ما 
قبل االزمة في 2021

حظر التجوال ينعش »صنع في العراق« وعشرات المعامل االنتاجية تعود للعمل 
»كورونا« يعيد الصناعات المنزلية للحياة

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

اصاب تدهور أسعار النفط 
في زمن جائحة كورونا 
االقتصاد العراقي في 

الصميم. ومع استمرار الجائحة 
برزت الدعوات لتفعيل الورش 

الصناعية وبعض المعامل 
المتوقفة، خاصة معامل 

الصناعات الغذائية، وهو ما 
يبعث االمل باعادة »صنع 

في العراق« للحياة، وايقاف 
شبح االستيراد الذي يستنزف 
سنويا اكثر من اربعين مليار 

دوالر.

ذلصك  يتوقصف عنصد  لصم  االمصر 
فقصد اسصتغل اصحصاب الورش 
الصغصرة والتصي تشصكل عمود 
مهم لتطوير االقتصاد العراقي 
, وخاصصة ربصات البيوت حظر 
التجول بالعصودة إىل الصناعات 
املنزليصة التصي كانصت منتصرة 
مثصل  املاضيصة،  العقصود  يف 
والتطريصز،  املالبصس  خياطصة 
وكذلصك صناعصة مصا يحتاجصه 
املطبصخ يدويا لتنتعصش الكثر 
املنزليصة, ويف  الصناعصات  مصن 
مقدمتهصا خياطصة الكمامصات 
للحصد مصن اسصترادها وتحكم 
بعض الصدول بتصديرها وكذلك 
اجهزة التعفصر واملواد املعقمة 
,كل ذلصك يف ورش منزلية ويتم 
بواسصطة  االسصواق  يف  بيعهصا 
تجصار عراقيصن من اجصل دعم 
العراقية.عصرات  االرسة 
معامصل االلبصان عصادت للعمل 
وسصط اقبصال جماهصري عىل 

رشاء منتجاتها , وكذلك معامل 
االحذية هي االخرى وجدت لها 
طريصق للمسصتهلك بعصد توقف 

االستراد بسبب الجائحة.
مصا يعصزز »صنصع يف العصراق« 
حكوميصة  رغبصة  وجصود  هصي 
الصناعة  بتفعيل معامل وزارة 
والتصي ستسصد جزء كبصر من 
 , املحصي  السصوق  احتياجصات 
واملصانصع  االسصتراد  فتوقصف 
لعصودة  فرصصة  هصي  العامليصة 
الثقة باملنتصج الوطني , خاصة 
ان تريحصات وزيصر الصناعة 
تعهصد  الجديصدة  الحكومصة  يف 
مصن خاللها بصأن يكصون هناك 
دعصم حكومصي واسصع لعصودة 
عجلة االنتاج العراقي وتشغيل 

املعامل املتوقفة.
الخبصر  يصرى  الشصأن  وبهصذا 
االقتصصادي لطيصف العكيي يف 
اتصال مصع )املراقب العراقي(: 
حملة )صنع يف العراق( أحرزت 

تقدماً يف اإلقبصال عىل املنتجات 
املحليصة، خاّصصًة بعصد تطوير 
عمل الركة العامة للصناعات 

الجلديصة وعودة رشكصة األلبان 
العراقية بقوة اىل السوق وفتح 
معامل اخصرى لأللبصان وعودة 

يف  جديصدة  انتاجيصة  خطصوط 
رشكات أدوية سصامراء وبعض 
الركات املحلية , واالهم عودة 

املشصاريع الصغرة واملتوسطة 
للعمصل من جديصد , بعد توقف 
االستراد جراء جائحة كورونا 
املنزليصة  الحصرف  وكذلصك   ,
التي عصادت بقوة جصراء حظر 
التجصوال وتوقصف املصورد املايل 

لكثر من العوائل.
وتابصع العكيصي: عصودة صنع 
يف العصراق , ليصس صعبصا عىل 
العراقيصن اذا مصا توفصر الدعم 
الصادقة  والرغبصة  الحكومصي 
والحصد مصن مافيصات الفسصاد 
التي تروج لألستراد الخارجي 
ملصالحهصا الخاصصة, لذا يجب 
اسصتغالل الفرصصة مصن قبصل 
املعامصل  لتأهيصل  الصناعيصن 
املتوقفصة وخاصصة الصناعات 
الغذائية التي كانت يف السصابق 
تسصد حاجصة السصوق املحي , 
وهناك خطوات بدأت بالظهور 
فعال يف انشاء مصانع املعجون 
الفائضة  الزرعيصة  واملنتجصات 

عن االستهالك املحي.
من جهته يؤكد الصناعي احمد 
الساعدي يف اتصال مع ) املراقب 
العراقصي(: ان |جائحصة كورونا 
يمثلصون  العراقيصن  جعلصت 
التكافصل االجتماعي  ملحمة يف 
ويف نفصس الوقت حظر التجوال 
بنصا  ادى  االسصتراد  وتوقصف 
الخياطصة  اعصادة معمامصل  اىل 
املتوقفصة مصن خالل اسصتثمار 
ربصات البيصوت يف هصذه املهنصة 
من خصالل توزيع املصواد االولية 
عصىل بيوتهصن ومن ثم اسصتالم 
والكثصر   , الجاهصزة  املالبصس 
من التجصار بدأوا االسصتثمار يف 
املالبصس وصناعصة االحذية من 
اجصل سصد تغطيصة احتياجصات 
االسصواق , وكذلك االن استثمار 
جيد من قبصل التجار يف خياطة 
الكمامصات وبيعها يف االسصواق 
الن جائحصة كورونا اليعلم احد 

متى تنتهي«.

اعلصن محافصظ واسصط محمصد جميصل 
املياحصي، عصن وصصول كميصات الحنطة 
املسصوقة إىل 317 ألف طن بعد أسبوعن 

من بدء التسويق يف املحافظة. 
وأشصار املياحي يف بيان ، اىل ان »املوسصم 

التسصويقي الصذي بصدأ يف العريصن من 
الشصهر املايض للحنطة املحلية املسوقة 
مصن قبصل الفالحصن ، مسصتمر وبوترة 
متصاعصدة ، اذ بلغصت كمياتها يف عموم 
املحافظة ارقاما كبرة مقارنة باملواسم 

السابقة«.
 وبصن انه »من املتوقصع أن يصل إجمايل 
الكميات املسصوقة يف املراكز التسصويقية 
إىل مليصون طن هصذا املوسصم«، الفتا »أن 
الشصعب الزراعيصة يف كل قضصاء وناحية 

هيصأت 10 مراكصز تسصويقية توزعت 
سصهولة  يضمصن  بشصكل  جغرافيصا 
وانسيابية عالية، فضال عن الشفافية 
يف عمليتصي التسصلم والخصزن لجميصع 

املحاصيل«.

احالت محافظة البرة )16( 
مروعصًا لصيانصة الشصبكات 
املائّيصة يف مركصز  واملجمعصات 

وأقضية ونواحي املحافظة.
وذكر مسصؤول شصعبة املاء يف 
إدارة املشصاريع بديوان  قسصم 
املحافظة عي قاسصم يف بيان » 
تّمت إحالة الكثر من املشاريع 
املهمة، منها إنشصاء مجمعات 
معالجصة متكاملصة تتكون من 
وأحصواض  تجميصع  أحصواض 
سصحب  ومضخصات  ترسصيب 

ودفع ومنظومة تنقية وتعقيم 
)بالشصب والكلور(، ومشاريع 
تجهيصز املصواد ومصد األنابيب، 
 )16( إحالصة  إىل  إضافصة 
مروعاً لصيانة شبكات املياه 
والبدء بأعمالها قريباً يف مركز 

وأقضية ونواحي املحافظة«.
واضصاف :« ان هذه املشصاريع 
مصن  الكثصر  بحصل  ستسصهم 
التصي تعانصي منهصا  املشصاكل 
بعض املناطق يف شصحة املياه، 
سصيما مروع مد أنبوب نقل 

امليصاه العذبة إىل قضصاء املدينة 
حيصث وصصل إىل نسصب إنجاز 
عاليصة واسصتمرار األعمصال به 
حتى يف أوقات حظر التجوال«، 
موضحاً :« ان هناك مشصاريع 
عمالقة لتحليصة املياه وضخها 
صالحصة للرب واالسصتخدام 
ستسصتمر األعمال بهصا، منها 
مصروع تحلية أبصو الخصيب 
بطاقة استيعاب )3000 م³( يف 
السصاعة تغطي حاجة القضاء 

واملناطق القريبة منه ».

واضصاف :« ان مصن املشصاريع 
املهمصة أيضصا محطصة تحليصة 
املاء يف قضاء الفاو ، وبمبادرة 
من العتبة الحسصينية املقدسة 
صيانتهصا  إعصادة  سصتتم 
واسصتئناف العمصل بهصا بمدة 
العقصد املوقع  شصهر وحسصب 
هصذا  ان  اىل  مشصرا  معهصم،. 
حاجصة  سصيغطي  املصروع 
الصالصح  املصاء  مصن  القضصاء 
للصرب واالسصتخدام وبطاقة 

)400 م³( يف الساعة”. 

إحالة 1٦ مشروعًا لصيانة الشبكات والمجمعات المائية في البصرة

وكالصة  تناقلتصه  مصا  النفصط  وزارة  نفصت 
»بلومصرغ« االخباريصة بخصصوص نيتهصا 
إيقصاف العمصل يف حقل االحصدب بمحافظة 
واسصط ،مؤكدة ان املعلومصات التي نقلتها 

الوكالة غر دقيقة وعارية عن الصحة.

واشصارت الوزارة يف بيصان:أن« التظاهرات 
املوجصودة قصرب الحقل ليسصت لهصا عالقة 
الحقصل  يف  وبالعمصل  النفطصي  بالقطصاع 
أوعمليصات االنتاج بصل هي تظاهصرات لها 
عالقة بإدارة املحافظة حراً، وسصبق وان 

أعلن املسؤولون عن التظاهرات عن ذلك«.
ودعصت الصوزارة وسصائل اإلعالم والسصيما 
وكالصة »بلومصرغ« بتوخصي الدقصة يف نقل 
مصادرهصا  مصن  واسصتقائها  املعلومصات 

الرسمية.

وزارة النفط تنفي ايقاف العمل في حقل االحدب

دعصا املختصص يف ادارة االزمصات 
االقتصاديصة عي جبار الفريجي، 
الجهات املعنيصة اىل وضع خطط 
سصراتيجية الدارة املصوارد املالية 

للبلد .
وقال الفريجي  ان : وزارة النفط 
االسصاس  املصورد  تشصكل  التصي 
ايصرادات  مصن   %  96  ، للخزينصة 
العراق ، تشصغل فقصط 2.4 % من 
القوى العاملة ، وهذا يشر اىل ان 
97 % تقريبا مصن القوى العاملة 
) موظفصي الدولصة ( بانتاج قليل 

جداً بالنسبة اليرادات الدولة«.
ودعصا الفريجي اىل« وضع خطط 
بالتدريصب  تتمثصل  سصراتيجية 
املهنصي لجصزء كبصر مصن القوى 
 / املقنعصة  البطالصة   ( العاملصة 
البطالة ( ضمصن برنامج االعداد 
لدخصول سصوق العمصل ) القطاع 
الخصاص( بمهن واعمصال ضمن 

مشاريع صغرة ، السوق املحلية 
بحاجصة اليهصا، باعداد دراسصات 
جدوى مهيأة مسبقاً ضمن خطة 
انعصاش سصوق العمصل الخصاص 
بضمصان  بقصروض  مدعومصة   –

واملشصاريع،واعادة  االعمصال 
صياغة وفرض قانصون الحماية 
للموظفن يف القطاع الخاص مع 
ضمان رواتب التقاعد و الضمان 
ايقصاف عمليصات  االجتماعصي،و 

بضغصوط  الكمصي  التوظيصف 
سياسية ».

واضصاف املختصص االقتصصادي : 
» ان االمصر يتطلصب كذلصك اعادة 
االداريصة  التنظيمصات  هيكلصة 
ملؤسسصات الدولة – وربط ادائها 
االنتصاج  بحجصم  واسصتمرارها 
التهيئة  وااليرادات ،والعمصل عىل 
للقطاع الخصاص الحقيقي كذلك 
وليصس   ( الحقيقصي  االسصتثمار 
تجربصة 2003 لحصد االن( ودعوة 
الصركات املختصصة واملتمكنة ) 
ليصس التصي تنتظر عقصود الدولة 
وقروضها واالسصتيالء عىل امالك 
يف  دورهصا  تأخصذ  الن  الدولصة( 

عملية البناء االقتصادي ضمن 
سراتيجية اقتصادية تتبناها 
الحكومصة يف السصعي إلعصادة 
االقتصاديصة  املنظومصة  بنصاء 
والخدمية والعمرانية للدولة«.

مختص اقتصادي : 97 بالمائة من القوى العاملة غير منتجة

الطاقصة  مصن  إيصران  صصادرات  سصجلت 
الكهربائية لدول الجوار نموا بنسصبة 27.6 
باملئة يف السصنة املالية املنتهية 19 مارس/

آذار2020 عىل اسصاس سنوي، فيما تصدر 
العراق قائمة الدول املسصتوردة، بحسب ما 

اعلنته وكالة »فارس«.
وأوضحت رشكة »ساتكاب« الدارة صناعة 
وتوفر السصلع املائيصة والكهربائيصة اليوم 
االثنصن، أن الصادرات تخطصت 8 مليارات 
كيلوواط سصاعة يف السصنة املذكصورة، وتم 
توريدهصا لكل من أرمينيصا وآذربيجان 
وافغانستان  وباكسصتان 
ق  ا لعصر ا و

الحكصم  ذات  نخجصوان  وجمهصصصوريصة 
الذاتي.

وأشارت اىل أن العراق استحوذ عىل توريد 6 
مليارات و652 مليون كيلوواط ساعة من 
كهربصاء ايران بنمو 36 باملئة عىل اسصاس 
سصنوي تلتصه افغانسصتان بصص 775 مليون 
وباكسصتان بص 516 مليون وأرمينيا بص 53 
مليصون ونخجوان بص 33 مليصون كيلوواط 
سصاعة.وبلغ اجمصايل الطاقصة الكهربائية 
املصدرة من ايران لهذه الدول 8.031 مليار 
كيلصوواط بنمصو 1.736 مليصار كيلصوواط 

ساعة عن السنة املالية السابقة.
وبذلك سصجلت نسصبة العراق من صادرات 
كهربصاء ايصران 82.7 باملئصة وافغاسصتان 
9.7 باملئصة وباكسصتان 6.4 باملئة وأرمينيا 
0.7 باملئصة.ويف املقابصل اسصتوردت ايصران 
نحصو 3.329 مليصار كيلوواط سصاعة 
املاليصة  السصنة  يف  الكهربصاء  مصن 
إذ  آذار2020،   19 املنتهصصصصيصة 
صدرت ارمصصصصينيا اىل ايصصصران 
1.294 مليصار كيلوواط 

ساعة.

العراق يتصدر قائمة الدول المستوردة 
للكهرباء من ايران

عقصدت لجنصة الخدمصات واالعمصار النيابيصة  
اجتماعصاً مهمصا مصع علمصاء الطاقصة الذرية 
ملناقشصة النفايصات املشصعة ومخاطرها عىل 

املواطنن .
وقال عضو اللجنة النائب عباس يابر العطايف  
ان :« االجتماع الذي حرضه اعضاء من لجنة 
الخدمصات واالعمصار النيابيصة مصع مجموعة 
من علماء العصراق يف الطاقة النووية والذرية 
، تمصت خاللصه مناقشصة النفايصات املشصعة 
وطمرهصا وخطورتهصا املبصارشة عصىل حيصاة 
املواطنصن والبيئصة وفقصاً للمعايصر الدوليصة 

للطاقة الذرية يف املستويات الحالية«.واضاف 
:« ان علماء الطاقة تطرقوا اىل خطورة تفكيك 
مفاعصل الطاقة الذريصة » ، مبينا :« ان توقف 
االستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتدمر 
املنشصآت النووية العراقية مصن قبل ارسائيل 
عام 1981قد نتج عنه حرمان عرات االالف 
مصن املواطنصن املصابن بامصراض الرسطان 
من مسصتلزمات العصالج وحرمصان الخدمات 
الطبيصة من توفر النظائر املشصعة ،اضافة اىل 
انتشصار االفات الزراعية وتدهور انتاج الثروة 

الحيوانية ».

الخدمات النيابية : العناصر المشعة 
تسببت بتدهور انتاج الثروة الحيوانية 

واسط تعلن ارتفاع كميات الحنطة المسوقة الى 317 الف طن



أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
نرشت صحيفة “دييل تلغراف” تقريرا أعده إد 
كالوز قال فيه إن السعودية بدأت حرب أسعار 

النفط وها هي اململكة بكاملها يف خطر.
وأض�اف أن الق�رار ج�اء بع�د سلس�لة م�ن 
الخط�وات املته�ورة الت�ي اتخذه�ا ويل العهد 
محم�د ب�ن س�لمان أو م ب س كم�ا يعرف يف 
الغرب بش�كل يضع الس�عودية أمام مستقبل 
مجه�ول. وتح�دث يف بدايت�ه ع�ن محم�د بن 
س�لمان الذي كان مجرد أمري مجهول من بني 
آالف األم�راء قب�ل أن يصب�ح ولي�ا للعهد. ويف 
بداية ش�بابه حاول محمد بن سلمان مراكمة 
قدر ما يس�تطيع م�ن الث�روة، وكان الطريق 

األق�ر للغن�ى املفت�وح أمام عدد م�ن أمراء 
الخلي�ج هو العقارات، وحاول م ب س ولفرتة 
وجي�زة الدخ�ول يف مج�ال العق�ارات بداي�ة 

األلفية الثانية.
ويف م�رة ح�اول الحص�ول عىل قطع�ة أرض 
م�ن رجل أعم�ال بمدينة ج�دة كان مرتددا يف 
بيعه�ا. ولكن م ب س ذهب مبارشة إىل قايض 
الرشع املسؤول عن تس�جيل األرايض وضغط 
عليه لك�ي يوقع عقد الرشاء من دون موافقة 
صاح�ب األرض. ولكن الق�ايض رفض ألن ما 
س�يقوم به ه�و غ�ري قانوني. وب�دال من ذلك 
أرس�ل ل�ه م ب س رس�الة وفيه�ا رصاصتان 

ولهذا صار يعرف ب�”أبو رصاصة”.

وأصبح�ت القصة رمزا لطبيعة األمري املتهورة 
والغاضبة، وهي صفات يقول الخرباء إنها لن 
تخدم الحاك�م الفعيل للس�عودية التي تواجه 
أخطر أزمة لم يس�بق أن م�رت عليها. ويقول 
كالوز إنه�ا تحطم�ت بس�بب انهي�ار النف�ط 
وتخوض يف وقت واح�د معركة مالية وحاجة 

ماسة لإلصالح.
وبات�ت أح�الم إقامة مش�اريع عمالق�ة مثل 
املدين�ة الكب�رية ع�ىل ش�اطئ البح�ر األحمر 
محطم�ة، وك�ذا رؤي�ة 2030 الحل�م الكب�ري 
إلص�الح اقتصاد ووقف تبعي�ة اململكة للنفط 
والت�ي كان يأم�ل ويل العه�د أن تكون جوهرة 

إنجازاته ولكنها اليوم تبدو ميتة. 

المراقب العراقي/ بغداد...
اعترب الكاتب الربيطاني »س�ايمون تيسدول«، يف مقال نرشه موقع صحيفة 
»الغارديان«، أن الفش�ل أمام جائحة فريوس كورونا املستجد سيرتتب عليه 

»ثمن سيايس« سيدفعه من وصفهم ب�«أقوياء العالم«.
وأوض�ح الكات�ب أن »االدعاء الكاذب بأن كل يشء تحت الس�يطرة، والتهرب 
من املس�ؤولية، واالختباء من الرأي العام، واستغالل األزمة لتحقيق مكاسب 
سياس�ية، وتصاع�د عمليات تش�تيت االنتب�اه املصطنعة وإلق�اء اللوم عىل 
وس�ائل اإلعالم، كلها أنماط سلوكية شائعة أظهرها أقوى وأكثر قادة العالم 

ابتذاال«.
وتابع أن أداء الرئيس األمريكي دونالد ترامب مثل درس�ا يف الفش�ل مع حالة 

الطوارئ، »فقد قلل من ش�أن التهديد يف وق�ت مبكر، وقدم تأكيدات جوفاء، 
وفش�ل يف وضع خطة. ومنذ ذلك الح�ني اتهم الصني بنرش +الطاعون+ عمدا 

بينما استخدم األزمة سالحا لتشويه منافسه الديمقراطي، جو بايدن«.
ويضيف »تيس�دول« أن ذلك »الفش�ل« س�يتحول إىل نتيجة سياسية، تتمثل 
بف�وز بايدن يف االنتخابات الرئاس�ية، بعد أن كان ترام�ب يحتفي بإنجازاته 

االقتصادية »العظيمة« حتى مطلع العام الجاري. 
أم�ا الرئيس ال�رويس فالديمري بوت�ني فإنه »يعاني مش�كلة كبرية خطرية«، 
بحس�ب الكاتب، إذ إنه كان »قبل أش�هر فقط، يبدو كأنه ال يقهر. وكان كل 
الحديث يف روسيا يرتكز عىل تلك +اإلصالحات+ الدستورية التي من شأنها أن 

تجعله رئيسا مدى الحياة. هذه الخطط معلقة اآلن، وربما إىل األبد«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت حركة »طالبان« مس�ؤوليتها عن هجوم 
انتح�اري يف وق�ت مبك�ر م�ن صب�اح االثنني، 
أس�فر عن مقتل س�بعة أش�خاص ع�ىل األقل، 
وإصاب�ة أربع�ني آخرين يف إقلي�م غزني جنوب 
رشقي أفغانستان، وفقاً ملا ذكره املتحدث باسم 
حاك�م اإلقليم. وأضاف املتحدث عارف نوري أن 

انتحاري�اً قام بتفج�ري مركبة ط�راز »همفي« 
داخ�ل منش�أة تابعة للق�وات الخاص�ة بوكالة 
املخابرات باإلقليم، يف وقت مبكر صباح االثنني.

وأك�د ن�ارص أحم�د فق�ريي، رئي�س مجل�س 
وقال�ت  البرشي�ة.  الخس�ائر  وق�وع  اإلقلي�م، 
حرك�ة »طالب�ان« إن الهجوم أس�فر عن وقوع 
ع�رشات القت�ىل والجرح�ى يف صف�وف القوات 

الخاص�ة التابعة للدائرة الوطني�ة لألمن، وكالة 
املخابرات األفغاني�ة. كانت حركة »طالبان« قد 
رت يوم الخميس ش�احنة بالقرب من مبنى  فجَّ
عسكري يف مدينة غارديز يف إقليم باكتيا، جنوب 
رشقي أفغانستان، ما أس�فر عن مقتل خمسة 
أش�خاص وإصاب�ة عرشي�ن آخري�ن، بينه�م 

مدنيون وعسكريون.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني، االثنني، ستة مواطنني فلسطينيني بينهم 

قيادي محرر من الضفة الغربية والقدس املحتلتني.
وأف�ادت مصادر فلس�طينية أن قوات الع�دو اعتقلت القيادي املحرر ش�اكر 

عمارة )59 عاًما( من مخيم عقبة جرب يف أريحا عقب اقتحام منزله.
وقال�ت زوجة القيادي عمارة، “زوجي املعتقل ش�اكر عمارة أمىض أكثر من 
عرش س�نوات يف االعتقال، ومعظمها يف االعتقال اإلداري لنشاطه االجتماعي 

ب�ني أبناء ش�عبه، وهذا االعتقال ج�اء للتنغيص عليه وعلينا ونحن يف ش�هر 
رمضان وعىل أبواب عيد الفطر السعيد، واالحتالل كعادته حرمنا سنوات من 

االجتماع تحت سقف واحد فرتة طويلة”.
ومن الخليل، اعتقل جيش العدو شابا من منزل ذويه يف املدينة، وآخر من بلدة 
يطا جنوًبا. ويف بلدة الطور بالقدس املحتلة، اعتقلت رشطة العدو الصهيوني 
ش�قيقني من منزلهما، ويف العيساوية رشًقا تم اعتقال شاب وشقيقه عقب 

االعتداء عليه.

المراقب العراقي/ متابعة...
الخارجية  املتح�دث باس�م  وصف 
اإليرانية عباس موس�وي، االثنني، 
األمريكي�ني  املس�ؤولني  تهدي�دات 
إج�راء  أي  أن  مؤك�دا  بالوقح�ة، 
أمريك�ي ض�د املالح�ة القانوني�ة 
لسفننا سيلقى ردا حاسما وبالتايل 
تتحمل أمريكا تداعي�ات أي أجراء 

غري حكيم ضد السفن اإليرانية.
ووفقا لوكالة “إرنا”، قال موسوي 
يف مؤتمره الصحفي األس�بوعي إن 
“کراهي�ة أمري�كا لدول�ة معينة ال 
تربر له�ا عرقلة التب�ادل القانوني 
م�ع ه�ذه الدول�ة وال يتي�ح له�ا 

مضايقة الدول األخرى”.
اإليراني�ة  الخارجي�ة  أن  وأوض�ح 
الالزم�ة  التحذي�رات  أعلن�ت 
لإلج�راءات األمريكي�ة ع�ن طريق 

الس�فري الس�ويرسي يف طه�ران، 
وعن طريق ممثلي�ة إيران يف األمم 
املتحدة، ومن خالل الرس�الة التي 

محم�د  الخارجي�ة  وزي�ر  بعثه�ا 
ج�واد ظريف إىل األمني العام لألمم 

املتحدة انطونيو غوتريش.

وأك�د موس�وي أن أمري�كا يف عهد 
ترام�ب بص�دد زعزعة االس�تقرار 
العاملي، واإلخ�الل باملعايري العاملية 
وه�ذا م�ا يج�ب أن تتعام�ل معه 
الدول والش�عوب عىل أن�ه ناقوس 
خط�ر يس�تدعي منه�ا الدفاع عن 

القوانني الدولية.
وبش�أن اقرتاح السناتور األمريكي 
الس�ابق فاينس�تاين ح�ول إيجاد 
عالق�ة ب�ني إي�ران وأمري�كا، قال 
موس�وي »انن�ا ال نك�رتث كث�ريا 
لل�كالم والتريح�ات، ألنن�ا نملك 
رصيدا سيئا لألمريكيني من نقض 
العهود، وعدم االلتزام باالتفاقيات 
الت�ي وقع�وا عليه�ا، وبالت�ايل من 
ع�ىل  إي�ران  تق�وم  أن  املس�تبعد 
باالتص�ال  الرس�مي  املس�توى 

باملسؤولني األمريكيني«.

إيران: أي إجراء أمريكي ضد المالحة القانونية لسفننا
 سيلقى ردا حاسما

طالبان تتبنى هجوما انتحاريا جنوب شرقي أفغانستان

حملة اعتقاالت ومداهمات في الضفة والقدس المحتلتين

تلغراف: السعودية بدأت حرب أسعار النفط ووضعت كامل 
مستقبلها في خطر

الغارديان: أقوياء العالم سيدفعون ثمن الفشل أمام كورونا

مع استمرار الحرب الجائرة..

التنافس السعودي اإلماراتي يدخل مرحلة
 معقدة تهدد بـ »قضم« أراٍض يمنية

المراقب العراقي/ متابعة...
شهدت املنطقة تصاعداً يف وترية النزاعات بني 
الق�وات التابعة للحكومة اليمنية املس�تقيلة 
اته�ام  من�ذ  الجنوب�ي  االنتق�ايل  واملجل�س 
املجلس االنتقايل الجنوبي اليمني )املقرب من 
اإلمارات( بدفع منصور هادي النتهاك اتفاق 
الرياض يف ميناء عدن واملحافظات الجنوبية 
لليمن، وإعالن الحكم الذاتي عىل تلك املناطق.

ويف حني ت�م انعقاد اتف�اق الرياض بحضور 
ويل العه�د الس�عودي ومحم�د ب�ن زاي�د آل 
نهي�ان، ويل عه�د أب�و ظب�ي، ب�ني الحكومة 
اليمنية املستقيلة واملجلس االنتقايل الجنوبي 
يف الرياض، كان هذان البلدان بمثابة ضامنني 
ووزن�ني للحفاظ عىل االتفاقية، ولكن بعد أن 
تم انتهاك االتفاقية من قبل املجلس االنتقايل، 
فاننا نشهد مواقف السعودية الشفهية فقط 
يف ه�ذا الصدد والتي دعت الطرفني للعودة إىل 
االتفاق، ويف الواقع فان السعودية واإلمارات 
العربية املتحدة، بدأت�ا الحرب عىل اليمن بعد 
وعدهما بإعادة منصور هادي إىل الس�لطة ، 

ول�م تبذل أية محاولة إلنهاء الحرب يف جنوب 
اليمن.

وبن�اء عىل ذل�ك ، فإن الس�ؤال ال�ذي يطرح 
نفس�ه االن ه�و ملاذا ل�م تبذل الري�اض وأبو 
ب�ني  الح�رب  إلنه�اء  ج�ادة  جه�وًدا  ظب�ي 
املجل�س االنتقايل الجنوبي والحكومة اليمنية 
املس�تقيلة ، وه�ل يمك�ن تخيل وج�ود صلة 
بني مصال�ح الرياض وأبو ظبي يف اس�تمرار 

الراع يف الجنوب أم ال؟
اتبع�ت اإلم�ارات إس�رتاتيجية واضح�ة مع 
العديد من املكونات الهامة منذ بداية دخولها 
الحرب ع�ىل اليمن عىل هيئ�ة تحالف بقيادة 
السعودية، ومن هذه االسرتاتيجيات تتلخص 
يف محاولة الس�يطرة عىل املناط�ق الجنوبية، 
وخاص�ة جزي�رة س�قطرى، بس�بب املوق�ع 
االس�رتاتيجي له�ذه املناط�ق، وإطاللها عىل 
خلي�ج عدن ومضيق باب املن�دب باعتبارهما 
نقطتني حساس�تني ورئيس�تني يف السياسة 
الجغرافي�ة للمنطقة، فضال عن اس�تقطاب 
الدع�م م�ن مختل�ف الجماع�ات الجنوبي�ة 
إلضفاء الرشعية عىل وجود القوات اإلماراتية 

يف تل�ك املناط�ق، ث�م تدري�ب وتس�ليح هذه 
الجماعات لتحقيق أهدافها يف جنوب اليمن.

وتخطط اإلمارات لتواجد مبارش قصري املدى 
يف اليمن، ولتحقيق هذه الغاية، كانت تس�عى 
لتحقي�ق أهدافها من خالل ه�ذه املجموعات 
بالوكالة، ومن خالل تدريب ودعم املجموعات 
املنظمة س�ابًقا، وباإلضاف�ة إىل تقليل تكلفة 
الح�رب عىل أبو ظبي، تركت لنفس�ها املجال 
عىل اتخاذ مجموع�ة متنوعة من القرارات يف 

إطار خارج قرارات االئتالف.
وم�ن ضم�ن األه�داف أيض�ا الس�عي ملن�ع 
هجم�ات أنص�ار الل�ه اليمني�ة ع�ىل أرايض 
اإلم�ارات، ويف ه�ذا الصدد، حاول�ت أبو ظبي 
ببساطة جعل السعودية رمزًا ألهداف أنصار 
الل�ه، ونظراً لضعف اإلم�ارات أمام أي هجوم 
محتم�ل واس�ع النطاق، حاول�ت رصف نظر 
اليمني�ني عنه�ا من خ�الل اس�تخدام الطرق 

السياسية وعرب قناة طهران.
كما سعت اإلمارات إىل تعظيم األرباح وخفض 
التكاليف م�ن خالل تطوير هذه العنارص بما 
يتماىش مع إس�رتاتيجيتها الكلي�ة يف الحرب 

اليمني�ة؛ حيث كانت محاوالت تفكيك جنوب 
اليم�ن واحت�الل معظ�م جزي�رة س�قطرى 
والتحك�م يف الجماع�ات الت�ي تس�يطر عىل 
املناط�ق الجنوبي�ة وجزيرة س�قطرى ، هي 
أح�د األه�داف الرئيس�ية لدولة اإلم�ارات يف 
ه�ذه االس�رتاتيجية ، والح�د م�ن الخس�ائر 
والتكالي�ف عن طري�ق املحاول�ة لتقليل مدة 
تواجدهم املبارش يف اليمن واستخدام القنوات 
السياس�ية للبقاء بعيداً ع�ن هجمات أنصار 

الله عىل أراضيهم.
ل�ذا، كان من الواضح انه ومن�ذ بداية األزمة 
اليمني�ة، س�عت أب�و ظب�ي بش�كل واض�ح 
للس�يطرة عىل املناطق الجنوبي�ة من البالد، 
وم�ن الواض�ح أيض�اً أن هدف اإلم�ارات من 
تقس�يم اليمن ه�و زيادة إمداده�ا إىل أقىص 
حد ، لذلك ، فإن عدم بذل االمارات ألي جهود 
ج�ادة إلنه�اء املعرك�ة بني املجل�س االنتقايل 
الجنوبي والقوى التابع�ة ملنصور هادي هي 

محاولة لتحقيق أهدافها يف اليمن.
وعىل عكس اإلمارات، التي تنبأت بإطالة أمد 
الح�رب اليمنية، أو عىل األقل م�ع بداية هذه 

الحرب ومراقب�ة األحداث امليدانية، وصلت اىل 
هذه النتيجة، لكن الس�عودية ل�م تتوقع ذلك 
فحس�ب، بل سعت أيًضا، وفًقا ملسؤوليها، إىل 

إنهاء املهمة يف أقل من شهر.
وبن�اًء علي�ه، فق�د س�عت الس�عودية، التي 
شهدت منذ بداية الحرب اليمنية حكاًما جدًدا 
عىل رأس هرم سلطتها السياسية، إىل تحقيق 
ع�دة أهداف منذ بداية ه�ذه الحرب من بينها 
التذمر من املنافس�ني اإلقليميني للس�عودية، 
وخاص�ة إي�ران، ومحاول�ة تش�كيل نظ�ام 
إقليم�ي جدي�د من خ�الل قم�ع املجموعات 
القريب�ة م�ن مح�ور املقاوم�ة يف املنطق�ة، 
واالس�تقرار الفوري ملنصور ه�ادي كرئيس 
لليم�ن يف صنعاء، وقمع أنصار الله والحفاظ 
ع�ىل وح�دة اليمن بنف�س الهيكل الس�يايس 

السابق.
ويف الوقت نفس�ه، بسبب سوء فهم حسابات 
الرياض، لم يفش�ل السعوديون يف تحقيق أي 
من أهدافهم األصلية يف اليمن فحس�ب، بل لم 
يقرتب�وا منها نهائي�اً؛ لذلك، ف�إن حقيقة أن 
الري�اض أع�ادت النظر يف أهدافه�ا األولية ال 

تبدو بعيدة املنال ومنطقية نوعاً ما.
وبشكل عام، ما يبدو واضًحا هو أن الرياض، 
نظ�رًا للتكلف�ة العالي�ة والوقت ال�ذي قضته 
يف ه�ذه الحرب والفش�ل يف تحقي�ق أهدافها 
األولية ، ق�د أدخلت تغيريات عىل حس�اباتها 
، ومهم�ا كانت هذه الحس�ابات فإن منصور 
هادي لن يكون م�ن ضمنها ، ألنه عىل الرغم 
من أن الس�عودية تواجه مش�اكل اقتصادية 
، إال أن ق�رار الري�اض بالدف�ع مقاب�ل إيواء 
أعضاء الحكومة اليمنية املس�تقيلة يف فنادق 
الرياض ليس لهذا الس�بب ، ومن الواضح أن 
الغ�رض منه هو الضغ�ط عىل منصور هادي 

للتنحي عن املشهد السيايس اليمني.
وبالنظ�ر إىل ذل�ك ، ونظ�راً إلحب�اط الرياض 
م�ن عودة هادي إىل الس�لطة يف صنعاء ، فإن 
الس�عودية ال تظهر أي رغب�ة يف العمل لوقف 
إط�الق الن�ار ب�ني ق�وات املجل�س االنتق�ايل 
وق�د   ، ه�ادي  منص�ور  وق�وات  الجنوب�ي 
تس�عى إىل زيادة الضغط ع�ىل منصور هادي 
لالنس�حاب من املعادل�ة السياس�ية لليمن ، 
وهو م�ا يفرس س�بب وقوف الس�عوديني إىل 
جان�ب اإلم�ارات العربية املتح�دة يف محاولة 
عدم تخفي�ف التوترات ب�ني املجلس االنتقايل 
الجنوب�ي والحكومة املس�تقيلة ، ولكن حول 
ما إذا كانت الرياض تس�عى إىل تفكيك اليمن 
أو مواصل�ة سياس�تها يف الحفاظ عىل وحدة 
اليمن ، فهو س�ؤال س�تجيب علي�ه األحداث 

املستقبلية.

ودولي4 Aعربي  l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r
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المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د الرئي�س الصين�ي، يش ج�ني 
بينغ، االثن�ني، أن ب�الده “تعاملت 
بش�فافية« من�ذ لحظة اكتش�اف 
فريوس كورونا. وق�ال جني بينغ، 
خ�الل كلم�ة يف الحف�ل االفتتاحي 
للجلس�ة ال��73 لجمعي�ة منظمة 
الصح�ة العاملية ع�رب الفيديو،  إن 
“منظمة الصح�ة العاملية يجب أن 
تق�ود أي مراجع�ة ح�ول فريوس 
كورون�ا”. ودع�ا إىل “تضامن دويل 
يف مواجهة جائح�ة كورونا”، كما 

التكنولوجي�ا  “توف�ري  ح�ث ع�ىل 
لل�دول  الطبي�ة  واملس�اعدات 

األفريقية” يف مواجهة الفريوس.
أن  الصين�ي  الرئي�س  وأض�اف 
بالده “س�تخصص 2 ملي�ار دوالر 
ملساعدة الدول األخرى التي تعاني 
م�ن تف�ي وب�اء كورون�ا”، الفًتا 
إىل أن بكني س�توفر اللق�اح إىل كل 

العالم عندما يتم إنتاجه.
وتاب�ع: “تل�ك ليس�ت امل�رة األوىل 
بابن�ا  س�تطرق  الت�ي  واألخ�رية 

جائحة مثل كورونا”.

المراقب العراقي/ متابعة...
تحدثت وس�ائل اإلعالم الروس�ية عن العقوبات التي قد تفرضها الواليات 
املتح�دة األمريكية عىل مر حال امتالكها املقاتلة “س�وخوي-35، وهو 

األمر الذي هددت به واشنطن من قبل.
وأصبح من املعروف أن الصفقة يف طريقها للتنفيذ رغم تهديدات الواليات 
املتحدة األمريكية من قبل ملر، عىل لسان وزير الخارجية األمريكي مايك 
بومبي�و، بأن تنفي�ذ هذه الصفقة قد يعرض م�ر للعقوبات وذلك وفقا 

لقانون مكافحة خصوم أمريكا.
وبحس�ب الخرباء، فإن ظهور املقاتلة الروس�ية “س�و-35” لدى الجيش 
املري سيؤدي إىل إحداث خلل يف التوازن العسكري باملنطقة، فهي إحدى 
أق�وى الطائرات املقاتلة يف العالم، وس�يضمن تفوقها عىل القوات الجوية 
يف املنطقة. وقالت صحيفة “روسيس�كايا غازيتا” الروس�ية أن التحاليل 
واملع�ارك االفرتاضية ل�”س�و-35 ض�د “إف-15” و”إف-22، أظهرت أن 
املقاتلة الروس�ية صممت لهزيمة هاتني املقاتلتني، ويف املعركة القريبة ال 

فرص أمام املقاتالت األمريكية أمام املقاتلة الروسية.

الرئيس الصيني
 يتعهد بتوفير اللقاح المضاد 

لوباء »كورونا«

مصر تتحدى أمريكا القتناء 
أحد أقوى األسلحة الروسية
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في العشرة األولى من رمضان المبارك كتبُت تغريدتي على تويتر مفادها .. أن العالم يعيش أزمة الوباء ) كورونا ( المستشري على األرض ومن المحضورات 
فيها هو التجمعات التي تختلط فيها الناس دون معرفة من هو المصاب ومن هو السليم مما يستدعي الحذر من العدوى بينهم. فكلنا نعرف جيدا أن يوم 

القدس العالمي صار مناسبة دينية وسياسية لدى العرب والمسلمين في مختلف دول العالم لنصرة القدس والمسجد األقصى والُوجهة هي كل فلسطين. ونعرف 
أيضا أن الشعب المسلم في إيران يساهم ويشارك بهذه المناسبة مشاركة مليونية في آخر جمعة من رمضان في كل عام. في زمن كورونا نتمنى على القائمين 

في إيران والدول المتضررة بهذا الوباء أن يبادروا الى توجيه الشعب بحضور ممثلين عنه بالمئات وهو عدد رمزي يعرفه العالم أجمع أنه يمثل تلك الماليين 
المستعدة للمشاركة بشغف وعشق في كل مدن إيران منذ والدة الجمهورية اإلسالمية في إيران. هذه مجرد وجة نظر طرحتها للمنفعة العامة. إنتهت.

إذ تتحكم بهذه الس�لعة عوامل كثرية 
اقتصادي�ة وسياس�ية وبيئية  منه�ا 
وتكنولوجي�ة وُتع�د تقلب�ات أس�عار 
النف�ط والس�يما حال�ة االنخف�اض 
عقب�ة أم�ام ال�دول املنتج�ة الريعية 
لتمويل وتنفيذ خططها االسرتاتيجية 
ومنه�ا  واالجتماعي�ة  االقتصادي�ة 
االقتص�اد العراقي ال�ذي يعتمد الذي 
يعتم�د ع�ى ص�ادرات النف�ط الخام 
يف كل إيرادات�ه م�ن العمل�ة األجنبية 
وبنس�بة تق�ارب 95 % م�ن تموي�ل 
موازناته السنوية ويظهر ذلك واضحاً 
م�ن خ�ال ارتب�اط أرق�ام املوازن�ة 
اإلي�رادات  حصيل�ة  بحج�م  العام�ة 
النفطية الس�نوية بالشكل الذي جعل 
االقتص�اد العراق�ي اقتص�اد ضعيف 
البني�ة ومتلق�ي لألزمات ومس�تقبل 
لها وغ�ري قادر عى وض�ع املعالجات 
ووض�ع الحل�ول الناجع�ة حتى عى 
املس�توى القصري األج�ل وخاصة مع 
غياب الرؤي�ة االقتصادي�ة الواضحة 
لتحس�ن  سياس�ات  وج�ود  وع�دم 
وتطوير األداء االقتصادي وعدم وجود 
إجراءات جادة يف محاربة الفساد املايل 
وضع�ف الج�دار الكمركي الرس�مي 
وغري الرس�مي وضعف السيطرة عى 
اإليرادات غري النفطية نتيجة تش�تت 
تل�ك اإليرادات بن املرك�ز واإلقليم مع 
عدم وج�ود انضباط م�ايل يف هيكلية 
موازنات العراق نتيجة إتباع الس�لوك 
الع�ام يف االنف�اق املرتفع كث�رياً وغري 
الطبيع�ي وبم�ا ال يكاف�ئ أو ي�وازي 
مرون�ة واق�ع ومس�توى منحني�ات 
تذبذب حجم تلك اإليرادات ذات العمود 
الواح�د ، ناهيك عن اس�تمرار العجز 
يف ع�دم الق�درة عى تحقي�ق اقتصاد 
متن�وع يف قنوات�ه اإليرادي�ة لتموي�ل 
م�وارد املوازنة لضم�ان االعتماد عى 
اكتفاء انتاج س�لعي ومتعدد الجوانب 
يقلل من حجم الطلب عى االس�ترياد 
لتغطية حاجة السوق املحلية السيما 
أن أغلب التوقع�ات العاملية تؤكد بأن 
أس�عار النفط الخام سوف لن تشهد 
تط�وراً كبرياً يف مس�تويات األس�عار 
خال هذه الس�نة وأن امل�ورد الوحيد 
للع�راق يبقى غ�ري قادر ع�ى تمويل 
وتغطي�ة متطلب�ات حت�ى النفق�ات 

يف  وخاص�ة  املوازن�ة  يف  التش�غيلية 
الروات�ب  ف�وىض   ( سياس�ة  ظ�ل 
والت�ي   ) السياس�ية  والتعويض�ات 
تتطلب حالي�اً بح�دود ) 6 ( تريليون 
دينار ش�هرياً كروات�ب ومخصصات 
ومناف�ع وتعويضات فض�ًا عن دين 
عام بعض�ه مس�تحق األداء يف مطلع 
ع�ام 2021 ) دي�ن داخ�ي يبل�غ  38 
ملي�ار دين�ار / ودي�ن خارج�ي يبلغ 
23 ملي�ار دوالر ( حس�ب م�ا ج�اء 
بمحارضة د. محمود داغر بتاريخ 15 

من أيار الجاري ( . 
ل�ذا ف�أن اإلدارة االقتصادي�ة س�وف 
تك�ون مضط�رة إىل اللج�وء تلج�أ إىل 
الحلول السهلة والرسيعة  يف محاولة 
ملعالج�ة ط�ريف املوازن�ة ع�ى األم�د 
القصري بهدف وضع املفاتيح الازمة 
لتغطي�ة النفق�ات التش�غيلية )رغم 
عدم صدورها ق�رارات محددة بذلك( 
ولك�ن أغلب التوقع�ات أن تلك اإلدارة 
س�وف تس�تهدف إجراءاته�ا ح�ر 
وتقوي�ض االنف�اق الع�ام يف املوازنة 
من خال تجميد االنفاق االستثماري 
وإيقاف املرشوعات االس�تثمارية مع 
معالجة بعض فق�رات بنود النفقات 
التش�غيلية م�ن خ�ال إيق�اف فقرة 
املخصص�ات الت�ي تمثل نس�بة 65 % 
م�ن حجم االنف�اق التش�غيي ، أما يف 
جانب املوارد فس�وف تلج�أ الدولة إىل 
تعزي�ز تل�ك امل�وارد املالية م�ن خال 
االقرتاض الخارجي من صندوق النقد 
الدويل وكذلك إىل االقرتاض الداخي من 
خال إصدار سندات وحواالت داخلية 
لتموي�ل املوازن�ة م�ن البن�ك املركزي 
واملص�ارف املحلي�ة الحكومي�ة كذلك 

من الجمهور. 
لذا ف�أن االقتصاد العراقي س�يواجه 
أزمة اقتصادية تتس�م بصفة الركود 
واالنكماش االقتصادي نتيجة لضعف 
امل�وارد املالي�ة وتجمي�د املرشوع�ات 
الس�يولة  ش�ح  م�ع  االس�تثمارية 
النقدي�ة يف الت�داول لضع�ف حرك�ة 
الدورة املالية يف مفاصل هذا االقتصاد 
والت�ي س�وف تنعك�س بآثاره�ا عى 
كاف�ة مرافق القطاع�ات االقتصادية 
وبش�كل رئييس عى القط�اع املريف 
ال�ذي يمثل م�رآة لاقتص�اد الوطني 

ورشي�ان  االقتص�اد  دورة  وعص�ب 
النتقال األموال بن مختلف قطاعات 
االقتصاد واملحرك األساس ألي تنمية 
اقتصادية واجتماعية ، وبناًء عى تلك 
املعطي�ات فس�وف تواج�ه املصارف 
العراق�ي جملة م�ن التحديات نتيجة 
انع�كاس تداعي�ات تلك األزمة س�لباً 
امل�ريف  النش�اط  م�ؤرشات  ع�ى 
وكف�اءة أداء القطاع املريف وارتفاع 
مس�تويات املخاطر املرفية بشكل 
عدي�دة  ووج�وه  جوان�ب  ويف  ع�ام 
األس�باب  يف  بعضه�ا  م�ع  تتداخ�ل 
والنتائ�ج والت�ي يتوق�ع أن تختل�ف 
حدتها وتأثريه�ا من مرف آلخر يف 
ض�وء مدى الت�زام امل�رف بمعايري 
وأسس العمل املريف ومدى تطبيقه 
ملب�ادئ الحوكمة املرفي�ة واعتماد 
معاي�ري اختب�ارات الضغ�ط املريف 
س�ليمة  وتوقع�ات  س�ياقات  وف�ق 
وبش�كل مبني عى أسس سليمة من 
التوقعات واتخاذ إجراءات التصحيح 

الازمة ملواجهة واحتواء األزمات غري 
الطبيعية والظ�روف الطارئة  ، والتي 
يمك�ن تلخي�ص تل�ك اآلثار الس�لبية 

بشكل مختر يف النقاط التالية:    
1. تراجع مس�توى نمو تدفق الودائع 
الس�يولة   لش�ح  نتيج�ة  املرفي�ة 
املالي�ة  ال�دورة  وضع�ف  الت�داول  يف 
لاقتص�اد فضاً عن ع�زوف وتخوف 
الجمه�ور م�ن اإليداع ل�دى املصارف 
واملي�ل إىل االحتف�اظ بالنق�د املوجود 

لديهم. 
الق�روض  مس�توى  انخف�اض   .2
والتموي�ل نتيج�ة انخف�اض الق�درة 
إىل  املص�ارف  وتوج�ه  التش�غيلية 
إتباع سياس�ة متحفظ�ة يف االقراض  

التمويل. 
الق�روض  مس�توى  ارتف�اع   .3
املتعث�رة لدى املص�ارف نتيجة ضعف 
املقرتض�ن  قب�ل  م�ن  التس�ديدات 
وخاصة املتعامل�ن منهم يف التزامات 
تعهدات مرشوعات وتوريد  ملؤسسات 

الدول�ة التي س�تتوقف نتيجة تجميد 
وإيق�اف رصف مس�تحقاتهم يف تلك 

املرشوعات. 
ل�دى  املرفي�ة  الس�يولة  ش�ح   .4
بع�ض املص�ارف وخاص�ة املصارف 
األهلي�ة والتي لديها مس�توى مرتفع 
نتيج�ة  والتموي�ل  االق�راض  م�ن 
الضعف الذي س�يحصل يف التسديدات 
واالس�رتجاع املايل ملبالغ تلك القروض 

يف ظل ظروف األزمة االقتصادية.
التخصيص�ات  مس�توى  ارتف�اع   .5
واالحتياطيات املرفي�ة والتي يجب 
وضعه�ا يف موازنة املص�ارف يف ضوء 
املعايري الدولية وأسس العمل املريف 
ملواجه�ة مخاطر االئتم�ان ) الطرف 

اآلخر (املتوقع ارتفاع مستوياتها. 
6. هبوط القيمة السوقية للضمانات 
أس�عار  هب�وط  نتيج�ة  املرفي�ة 
املوج�ودات وانخف�اض س�عر رصف 
مقاب�ل  املحتم�ل  العراق�ي  الدين�ار 
ظ�روف  ظ�ل  يف  األجنبي�ة  العم�ات 

ونتائج األزمة. 
7. هبوط جودة املحافظ االستثمارية 
للمص�ارف نتيج�ة انخف�اض قيم�ة 
األس�هم واملوج�ودات املكون�ة لتل�ك 

املحافظ. 
8. توق�ف أو ضع�ف فاعلي�ة بع�ض 
املنتج�ات والخدم�ات املرفي�ة مثل 
خطاب�ات الضمان وبع�ض املنتجات 

وأدوات التمويل اإلسامية. 
9. تراج�ع مس�توى أرب�اح املصارف 
الع�ام  االقتص�ادي  الظ�رف  نتيج�ة 
وانعكاس ذلك عى مستوى املساهمن 

واملستثمرين. 
 ( املص�ارف  بع�ض  اضط�رار   .10
ضغ�ط  وتح�ت   ) األهلي�ة  وخاص�ة 
إىل  وتداعياته�ا  األزم�ة  مخرج�ات 
تخفي�ض وضغ�ط النفق�ات اإلدارية 
م�ن خ�ال إج�راء ترش�يق جهازها 
اإلداري أو تخفي�ض مس�توى رواتب 
العامل�ن لديها ، بما يس�هم يف زيادة 

مستوى حجم البطالة يف املجتمع.

الُقدُس ووعُد الصادقين

يف عام 1979 نجح ش�عُب إي�ران املنتفض 
بقي�ادة اإلم�اِم الخميني اإلطاح�ة بعرش 
الشاهنش�اه محمد رضا بهلوي، ويف اليوم 
األول ال�ذي وطأة قدم�اه العاصمة طهران 
وّج�ه اإلم�اُم الث�واَر املُنتفض�ن باحت�ال 
الس�فارة اإلرسائيلية وتحويلها اىل سفارة 
دولة فلس�طن بعد حرق العل�م اإلرسائيي 
الذي رفرف عى س�طِحها لعقود من حكم 
الطاغوت، وَرفِع العلَم الفلسطيني مكانه، 
فُس�مي الش�ارُع ال�ذي تقع فيه الس�فارة 
بش�ارع فلسطن ) ش�اهدت املوقعن أكثر 

من مرّة (.
كان�ت رؤية األمام الخمين�ي مفجر الثورة 
اإلس�امية يف إيران ثاقبة وس�ديدة بش�أن 
أهمي�ة الدف�اع ع�ن فلس�طن وتحريرها، 
وق�د تبلورت كذل�ك بخطوة أخ�رى جريئة 
خطاه�ا يف رمضان الذي تا نج�اح الثورة 
بجع�ل آخر جمعة من رمض�ان يوما عامليا 
لنرة القدس، وأمر بدعم حركات التحرر 
مالي�ا  دعم�ا  الفلسطس�ينية  والكف�اح 
وعسكريا ولوجس�تيا حتى التحرير وزوال 
إرسائي�ل م�ن ع�ى الخارطة التي ُرس�مت 
ص اإلماُم عدم  بريشة صهيونية مزيفة لخَّ
رشعيته�ا وهدَّد وجودها بق�ول الصادقن 
بوعدهم ، املخلصن لدينهم )إرسائيل حتما 

اىل زوال( لتصبح شعارا قوميا وأمميا. 
القضي�ة الفلس�طينية توارث�ت لنرته�ا 
األح�راُر من داخل فلس�طن ومن خارجها 
وأصبح�ت مفهوم�ا وطنيا وقومي�ا ودينيا 
وسياسيا، لكن املفهومن الديني والقومي 
املَبنيَّن عى أُس�س ال تتعارض ومرشوعية 
املُطالب بالس�لم أوالكفاح لهما األولوية يف 
تحدي�د مس�ارات العمل املش�رتك من أجل 
التحري�ر. ه�ذا لي�س تفس�ريا مجازي�ا أو 
تحليا يندرج يف دائ�رة ضيقة الغرض منه 

التعبئة ضدَّ عدوًَّعريضًّ رضَب ثم هرب.
لقد تع�دَّت دويلة ُإرسائي�ل املزعومة حدوَد 
الطمع واإلحتال وصارت بن الحن واآلخر 
تتح�دث عن ح�دوٍد تص�ل اىل غ�ور األردن 
ونهر الفرات يف ظروف تزخر بدعٍم أمريكي 
غربي، وبدع�م املتصهين�ن واملطبعن من 

الع�رب. ثم تج�رَّأت ع�ى ابت�اع املزيد من 
األرايض الفلس�طينية وقتل أهلها املدنين، 
وتعدَّت عى حرمِة األقىص ومدينِة القدس، 
والتوسل بدول الغرب لنقل سفاراتها اليها 
خ�ارج اللياقة الدبلوماس�ية والسياس�ية 
تحقيقا ألح�ام املتغطرس ترام�ب وإبنته  
وصه�ره وكبن�ٍد م�ن بن�ود صفق�ة القرن 
امله�زوزة واملهزومة ولي�س القانون الدويل 
واإلنس�اني. إن هؤالء املتغطرس�ن ليست 
أم�راء رباني�ن ع�ى األرض ليحكموها أو 
�موها، فه�م ال يصلح�ون أن يكون�وا  يقسِّ
أمن�اَء عى قري�ة يف زم�ن تس�وده العدالة 

والرشعية والنواميس األنسانية.
يف هذا الظرف املُزري أيضا تجاوزت إرسائيل 
كلَّ املمنوع�اِت وحواج�ِز اللياق�ة باعت�داء 
طائراِتها وصواريِخها بن الحن واآلخرعى 
األجواء واألرايض يف سورية والعراق ولبنان 
وحت�ى اليمن بذريعة التحالف العربي وهو 
مرشوُعها الداعم ململكة آل س�عود من أجل 

تقوي�ض الصوت املنبثق من ش�مال اليمن 
يف صعدة وقطع الطريق عليها للمش�اركة 
يف تحرير الق�دس الرشيف ، كما تعدَّت من 
قبل عى السودان الشقيق بروح الغطرسة 

والجربوت. 
لقد تأطرت مسألة تحرير القدس بإطارها 
الديني بعد وصايا وتوجيهات اإلمام الراحل 
اىل جان�ب عمقها القوم�ي العربي املتجذر 
لتصبح ملتق�ى الكفاحن الديني والقومي 
كفي�ان  )املفهوم�ان(  البع�دان  وه�ذان 
البع�د اإلس�رتاتيجي يف خ�وض  بصناع�ة 
وإنج�اح كل مس�ارات العم�ل التعبوي ويف 

الكفاح املشرتك ) املقاومة (.
إن الق�دَس الرشيف بما فيه من مقدس�ات 
كان باألم�س قبلتن�ا العبادي�ة واليوم هو 
جان�ب  اىل  والقومي�ة  السياس�ية  قبلتن�ا 
الشعور الديني الذي تربينا عليه يف التعاطي 
مع هذه املدينة منذ نشأتها كفرض مكتوب 
يف اإلنجي�ل والق�رآن وق�د تع�ذر ع�ى دول 

الغرب الداعمة للم�رشوع الصهيوني منها 
كندا ) عدٌو نائم يقظ ( الظن بأن فلسطَن 
س�هُل ابتاِعها وبس�ِط نفوِذ دولة إرسائيل 
املزعومة عليها، وإن ظّنت إرسائيل من قبل 
أن أجزاًء من مزارع ش�بعا اللبنانية س�هلة 
املنال والضم، وأن احت�ال الجوالن العربي 
الس�وري قد تغفل عنه الذاك�ره وتتجرعه 

نفوُس األحرار من هذه األمه.
انتك�س الظن الغرب�ي املغلوط وتب�دَّد منذ 
الي�وم ال�ذي احُتل�ت في�ه س�فارة الكيان 
البغي�ض يف طهران، وُح�رق علُمها، وقيام 
إس�م فلس�طَن عليها. كانت تل�ك الخطوة 
هي بداي�ة محنتهم واإلحب�اط الذي فضح 
أطماَعهم وأرب�َك عقولَه�م ومخططاِتهم، 
تاه�ا إع�ان ي�وم الق�دس العامل�ي ال�ذي 
د األص�وات الحرة والنف�وَس املخلصة،  وحَّ
إي�ران  يف  وعما،ووس�يلة  فكرا،ونهج�ا، 
والع�راق وس�ورية ولبن�ان، ويف فلس�طن 
واليمن، وبلدان أخرى، تحت الش�عار الذي 

أطلقه اإلم�ام الخميني الراح�ل....) املوت 
إلرسائيل (.

إن تحريَر كل األرض املغتصبة من هذه الباد 
العربي�ة نحس�به تحريَر الكرام�ة وتجديَد 
الوجود، وفرضا رشعيا م�ن فرائض الدين 
والعروبة والسياسة النقية الهادفة. وليس 
لن�ا نحن أبناء ه�ذه األمة عربا ومس�لمن 
س�وى أن نلتقي ع�ى املرشوعي�ة والعدالة 
اإلنس�انية وواجب دفع الرضر الذي يخرج 
بصمت م�ن مصانع املخاب�رات األمريكية 
والربيطاني�ة والكندية والفرنس�ية وباقي 
ال�دول األخرى، تس�اندها الرجعية العربية 
بن�رش اإلرهاب املتمث�ل بداع�ش والقاعدة 
وجبهة الن�رة وكل الفصائل املتوحش�ة 
عى أرض الدول الحاضنة لصنوف املقاومة 
والداعم�ة له�ا لتحقي�ق حل�َم َمن س�بقنا 
بالِهمِة والكفاح، وَمن فاضت روُحه ونزَف 
دُمه وهو يتلو أنش�ودة )وع�ُد الصادقن(. 

إنها كلُّ األرض وكلُّ فلسطن.

 

أنه ملن املؤس�ف .. مؤس�ف جداً ان يتطرق املرء المر ال يحدث 
إال لب�ؤس البرشي�ة .. اينما كانت . عندما يش�اهد الفاح بأم 
عينه ام زرعه الذي .. حرث ارض .. بذر ورعى .. سقى وانتظر 
نعمة الله من املطر لتش�مخ الس�نبلة وتحبل ببذور القمح .. 
يفرحه ويغري حياته من البؤس والجوع .. لكنه يش�اهد هذه 
الس�نابل الصفراء .. الذهبية .. ال ترتاقص مع اشعة الشمس 

بل تحرتق وتتحول اىل رماد .. ودخان تتطاير يف الهواء ..
بينم�ا كان الدخ�ان يتصاع�د يف الحق�ول من الحق�ول .. كنا 
اشاهد فلما من  هوليود .. كيف أن القائد البيض  .. العسكري 
االمريكي .. كان قد قر مسبقاً إلبادة قبيلة من الهنود الحمر .. 
الذين يعيشون عى ارضهم .. ووطنهم قبل معرفة هذا القائد 
بوج�ود لهذا األرض .. قائ�د عقد مع الهنود اتفاقية س�ام و 
من�ح زعيم القبيلة علٌم امريكي وقادة س�ام .. لكنه يخطط 
البادته�م .. وهم�ا اصح�اب االرض والح�ق .. بس�بب حقده 
الدف�ن وجهل�ه .. الجهل جهل .. اينما كان وم�ن كان .. قائد 
ي�رضب ع�رض الحائط كل القي�م الرشيفة .. يقت�ل االطفال 
النساء والشيوخ .. يعريهم .. يأمر جنوده بأغتصاب نساءهم 
.. ورسقة ممتلكاتهم وحرق بيوتهم .. ومن ثم يقول .. الهنود 

وحوش .. برابرة .. !!؟؟
تلون الس�نابل يف الحقول  .. الس�نابل حمل�ت القمح .. الرزق 
يف ه�ذا الع�ام .. كثري وكب�ري .. الخري ق�ادم .. ولك�ن من أين 
يأت�ي الخري والجهل املطبق عى العقول النتنة .. الحاقدة التي 
ال تري�د الخ�ري .. ألحد ..؟ ل�م تعد الس�نابل الصفراء ترتاقص 
الشعة الشمس .. وال ينتظر الفقري الخبز .. الحال ..  فالجهل 
والحقد والكراهية .. زرع نفس�هفي القلوب الس�وداء التي ال 
تري�د الخري للبرشي�ة .. الحقول تحرتق .. الس�نابل الس�نابل 
الذهبي�ة اىل رم�اد أس�ود .. التي تش�به الضمائر الس�وداء .. 
والوجوه السوداء والقائد الحاقد .. االمريكي.. ومن يشبهه يف 
بلد السواد .. ويف ارض الخري .. اينما كان .. قد تجذر الكراهية 
للبرشي�ة يف اعماقه�م .. بس�بب الجه�ل .. الغب�اء .. الكربياء 

الجوفاء ..
فلم فيديو انت�رش عى صفحات املواقع االجتماعية .. اش�باه 
رجال بدش�اديش بيض وقلوب سوداء .. يهددون .. ينتطقون 
ب�كل عنرية .. ح�رم االكراد يس�تفادون من ه�ذا الزرع .. 
والله املانح للحال .. للك�ردي والعربي واالمازيغي .. وحوش 
كالقائ�د الذي ح�رق وقتل..انهم يمنعون م�ا يمنحه الله من 

نعمات للبرش ..  بحرقهم للزرع ..
من كان وراء حرق املزارع .. اي كان نس�به .. دينه .. جنس�ه 
.. فه�و دون الب�رش .. من صنف القلوب الس�وداء .. والوجوه 
السوداء .. والتاريخ االسود .. إذا كان ضد الهندي أو االمازيغي 
أو الكردي .. فااألنسان انسان .. يف اي بقعة من بقاع االرض .. 
أن يض�ع املرء نفس�ه يف قمة ب�رج وينظر اىل الب�رش .. نظرة 
فوقي�ة ويعتربه�م  انه�م ال يتس�اوون معه .. لي�س إال غباء 
وجه�ل .. جهل مغ�روس يف االعم�اق .. وال يقارن�ون بالبرش 
مهما كان جنهس�هم وش�كلهم وانتمائه�م .. اصفر .. ابيض 
.. اس�مر .. مل�ون ..  ومهم�ا غدروا وقتل�وا وأغتصبوا الحال 
.. واحتلوا و اس�تقووا عى الغري .. س�يأتي اليوم الذي يدوس 

عليهم الشعوب .. وال يرحمهم ..

حرق المحاصيل
 الزراعية .. لماذا ؟

بقلم/ قاسم محمد الكفائي

تحديات المصارف العراقية لمرحلة ما بعد أزمة كورونا

الشك أن االقتصاد العراقي 
سوف يمر بأزمة حرجة في 

مرحلة ما بعد أزمة كورونا والتي 
يمكن توصيفها بأنها ) أزمة 

مزدوجة ( سيكون لها وقعها 
وتأثيرها المباشر على القدرة 
المالية للدولة العراقية والتي 

نجمت عن  نتاج تفاعل وضغط 
عدة محاور ومؤشرات تمثلت 

في تراجع أسعار النفط وبشكل 
حاد في السوق العالمية مع  
تخفيض حدود سقوف كمية 

االنتاج والتسويق وفق متطلبات 
منظمة أوبك والتي تزامنت مع 
أزمة وباء كورونا التي اجتاحت 

العالم أجمع ، فضاًل عن كون 
االقتصاد العراقي هو اقتصاد 
ريعي مأزوم بطبيعته ومختل 

الهياكل والتوازنات كونه وحيد 
الجانب يعتمد بشكل أساس على 
موارد النفط كمصدر وحيد لرفد 
موازنة العراق بالموارد المالية 

والذي ًيعد سلعة استراتيجية 
دولية منفتحة عالميًا وتتأثر 

بحركة وأوضاع السوق العالمية 
ومن الصعب التحكم بأسعارها 

من قبل الدول المنتجة 

بقلم/ عضيد شياع عواد

شهاب وهاب رستم



بسبب كورونا.. الغموض يغلف 
مخططات المنتخب الوطني
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حس�م محمد ف�اروق نج�م بريامي�دز، الج�دل حول 
مس�ألة رحيله هذا الصيف، بعد أنباء ربطته بالرحيل 

لنادي الزمالك.
وق�ال فاروق إنه جدد عقده م�ع الفريق، وال يفكر يف 
الرحيل، ألنه يرغب يف تحقيق البطوالت مع برياميدز.

وأض�اف »ه�ذا الجدل ح�ول رحييل غري صحي�ح، أنا 
مستمر مع برياميدز وال أفكر يف الرحيل«.

وأثن�ى محمد فاروق، عىل صفقات برياميدز، وتحديًدا 
عب�د الل�ه الس�عيد صانع ألع�اب وقائد الفري�ق الذي 

يصنع الفارق بشكل كبري.

وأك�د أن انتق�ال أحم�د فتح�ي نجم األهيل، س�يكون 
إضاف�ة كب�رية لبريامي�دز يف املوس�م املقبل، مش�يًدا 
لتحقي�ق  النج�وم  اس�تقطاب  يف  الن�ادي  بسياس�ة 
البط�والت.  وتمن�ى ف�اروق، التتوي�ج بلق�ب كأس 

الكونفيدرالية األفريقية مع برياميدز هذا املوسم.

محمد فاروق ينفي رحيله عن بيراميدز

�صوالت الوزير

حضر الكابتن 
عدنان درجال 

بتاريخه المطّرز 
باإلنجازات، 

وسيرته المشهود 
لها بالوفاء 

والنزاهة وحب 
العراق، لُيشّرف 

كرسي وزارة 
الشباب والرياضة، 

وهو يسّجل 
سابقتين، األولى 

إنه كان محّط 
توافق بين جميع 

الكتل بمختلف 
توجهاتها 

متخّطيًا حواجز 
المحاصصة، 

والثانية انفراده 
بميزة كونه 
الوحيد بين 

أعضاء الكابينة 
الوزارية ال 
يمّثل جزءًا 

من المنظومة 
الفكرية الداخلية 

التي ترّسخت 
طوال السنوات 
الماضية وباتت 

تشّكل نهجًا يؤثر 
على طبيعة 
أداء قيادات 

المؤسسات 
الرسمية. 

رعد العراقي

وه�و م�ا نراهن علي�ه يف قدرت�ه عىل تطبي�ق أفكاره 
ورؤيت�ه الت�ي ال يزال يحتف�ظ بها، وهو خ�ارج البلد 
بعيداً عن أي تأثريات يمكن أن يواجهها كسياق أصبح 

متوارثاً مّمن عمل مع من سبقه.
ن�درك جي�داً أن املهّم�ة ل�ن تك�ون يس�رية وال يمكن 
ألمني�ات ما نطم�ح إليه، وكل ما نس�ّطره من كلمات 
ع�ىل أوراق النصح أن تتجّس�د ع�ىل أرض الواقع بتلك 
الس�هولة دون أن تمّر بمخاض عس�ري بعد أن تواجه 
رحلته س�هام التسقيط وحمالت املرتّبصني التي بانت 
ن�ذر انطالقها م�ع أول يوم بارش درج�ال مهام عمله 
وإن اختلف�ت الوس�يلة بني مبتس�م مس�اير ومراهن 
ع�ىل اقتناص األمان والثقة من�ه ثم يمّرر أجندته بكل 
ه�دوء، وب�ني متأهب بدأ بجم�ع املواق�ف والخطوات 
ليدعم طروحات�ه تحت جنح مقول�ة )كلمة حق يراد 

بها باطل(!
تل�ك حقيق�ة األج�واء التي م�ن املف�رتض أن يدركها 
الجن�رال درجال، وال نعتق�د أنها غائبة علي�ه إال أنها 
يمك�ن أن ته�رب منه يف أوق�ات معّينة وس�ط زحمة 
الواجب�ات وتش�ّعب املهام، وهو م�ا يتوّجب أن تكون 
انطالقته محسوبة بدقة تستند اىل رسم دوائر اإلصالح 
بفرج�ال فّنان عارف يبدأ م�ن محيطه الضّيق قبل أن 
يك�ر اىل خ�ارج ال�وزارة ضمن مفاصل واملؤّسس�ات 
التابع�ة له�ا فال يمك�ن أن نتغافل ع�ن ملّفات كثرية 
طالتها شبهات الفساد اإلداري واملايل يمكن أن تشّكل 
عائقاً أمام إجراء ُيقِدم عليه ويتأّمل النجاح من ورائه.
إن تح�رّكات الوزي�ر والرس�ائل اإلعالمي�ة التي بدأت 
تتصّدر وس�ائل اإلعالم كان من املفرتض أن يس�بقها 
عرض ش�امل ملنهاج العمل يؤكد أن تحرّكاته تس�تند 
اىل تخطيط ُيبعد أي إتهام بالفوىض وإن شّكلت بعض 
الج�والت صوالت ع�ىل املفاص�ل التي عان�ت اإلهمال 
كمركز اإلس�كان ال�ذي كان فرص�ة للقائمني عليه يف 
رشح املعاض�ل التي تواجههم وتتأم�ل يف النهوض به 
م�ن جدي�د وأن يعود لس�ابق تألقه يف خدم�ة فئة من 
الرياضي�ني وه�و ما نتأمل أن تس�تمّر تل�ك الصوالت 

بخطوات مدروسة ومنهاج مخطط له.
البع�ض ي�رى أن الحمالت املضادة بدأت تش�ّوش ضد 
تحرّكات الوزير، وهي مهّمة املكتب اإلعالمي ليوضح 
بإجابات منطقية مثالً أس�باب اصطح�اب إياد بنيان 
ال�ذي نك�ن ل�ه كل االح�رتام لريافق�ه يف كل لقاءات�ه 
واس�تمرار ظهوره ب�كل جوالته تحت مس�ّمى رئيس 
هيئة التطبيع وليس كمستشار رئيس الوزراء لشؤون 
الرياض�ة، وإن ص�ح ذلك يمك�ن أن تثري التس�اؤالت 
والتأوي�الت عن غياب بعض رؤس�اء االتح�ادات مثل 
الدكت�ور حس�ني العمي�دي أو الدكتور طال�ب فيصل 

وغريهم عىل سبيل املثال عن مرافقة الوزير؟!
نح�ن ندرك العالق�ة الروحي�ة ودور درج�ال يف تغيري 
خارط�ة القيادية الكروية، وليس من املعيب أن يكون 
ع�ىل تواصل ومتابعة مع هيئ�ة التطبيع إال أن مهامه 
الجس�يمة تحّت�م عليه أن يس�تغل أغل�ب أوقاته نحو 
تحقيق اإلصالح من جهة واالرتقاء بدور الشباب الذي 
أكد أكثر من م�رّة طموحه يف تفعيل هذا الجانب الذي 
عانى من اإلهم�ال والتهميش برغم أن�ه من أولويات 

واجبات الوزارة.
باختصار.. الح�ذر مطلوب من الكابت�ن درجال يف أن 
االس�تمرار يف التواجد بكل فعاليات واجتماعات هيئة 
التطبيع يمكن أن يش�كل ثغرة تستغل يف غري صالحه 
خاصة إذا ما أوصل أحد أعضاء الهيئة العامة معلومة 
اىل الفيف�ا وأّيده�ا خمس�ة آخرين باعتب�ار أن تواجد 
درج�ال يعتر تدخالً حكومياً يف ش�ؤون تطبيع الكرة 
وهو أمر ال نس�تغربه، عطفاً عىل رس�ائل كانت تصل 

الفيفا من داخل أرسة الكرة!

مرحل�ة  العراق�ي  املنتخ�ب  يعي�ش 
ضبابي�ة حاليا، يف ظ�ل أزمة فريوس 
كورونا املستجد، فاملدرب رسيتشكو 
كاتانيت�ش اضط�ر للع�ودة إىل بالده 
الفني،  س�لوفينيا، وكذل�ك طاقم�ه 
فيما يبقى املدرب املس�اعد الوطني، 

رحيم حميد، يف العاصمة بغداد.
وكذلك حال بعض الالعبني املحرتفني، 
الذي�ن ينت�رون يف بع�ض ال�دول، 
الدوري�ات  ومنه�م م�ن يح�رتف يف 

إىل  الع�ودة  م�ن  وتمك�ن  العربي�ة، 
العراق، بينما بقي آخرون يف أوروبا.

تف�اوت  هن�اك  يك�ون  أن  وُيتوق�ع 
ب�ني الالعبني، بحس�ب توف�ر أدوات 
التدري�ب املن�زيل لكل منه�م، يف هذه 
الف�رتة، والتزامه�م بالرنام�ج الذي 
وضعه مدرب اللياق�ة البدنية واملدير 

الفني.
وقد تكون بع�ض مقرتحات االتحاد 
املنافس�ات،  الس�تئناف  اآلس�يوي 

س�الحا ذي حدين، وم�ن بينها فكرة 
إكمال التصفيات بطريقة التجمع.

وربم�ا ال يتواف�ق هذا م�ع تطلعات 
املنتخب العراقي، ال سيما أنه متصدر 

ترتيب املجموعة الثالثة.
ارتباك

سيش�عر  املنتخب�ات،  بقي�ة  ومث�ل 
ظ�ل  يف  باالرتب�اك،  الفن�ي  الجه�از 
غم�وض الوضع الحايل، ال س�يما أنه 
س�يكون مجرا عىل فحص أكر عدد 

من الالعبني، قبل إعالن قائمة أس�ود 
الرافدي�ن، ومنح الفرص�ة للكثريين، 

الختيار األعىل جاهزية من بينهم.
وتق�ع عىل عات�ق الهيئ�ة التطبيعية 
مس�ؤولية كب�رية، يف تحدي�د مصري 
ال�دوري، فمق�رتح األندي�ة أن يت�م 
ش�طب نتائج املوس�م الحايل، عىل أن 

تكون بداية املوسم املقبل مبكرة.
وه�و م�ا س�يتيح لالعب�ني املحليني 
التأقلم، ورفع جاهزيتهم البدنية من 

خ�الل مباري�ات ال�دوري، قبل دعوة 
بعضهم للمنتخب.

وتوج�د رؤي�ة أخ�رى ت�م ترسيبها، 
تؤكد أن رغبة املسؤولني هي الذهاب 
السئتناف املنافسات، حتى لو انتهى 
املوسم الحايل يف أيلول املقبل. وهذا قد 
يؤث�ر عىل العبي املنتخ�ب، وبالتايل ال 
ب�د أن يكون هن�اك توافق، بني اتحاد 
الكرة والجهاز الفني ألسود الرافدين، 

قبل حسم مصري الدوري املمتاز.

رف�ض بع�ض نج�وم اإلس�ماعييل، 
تمدي�د عقوده�م مع الفري�ق، نظرًا 
املع�روض  امل�ادي  املقاب�ل  لضع�ف 

عليهم.
ورف�ض العب�ي اإلس�ماعييل الذي�ن 
ستنتهي عقودهم مع الفريق بنهاية 
املوس�م الق�ادم مث�ل محمد الش�امي 

وعم�اد حم�دي، تمديد عقودهم، بس�بب عق�د الالعب 
العراقي همام طارق.

ويحصل همام طارق عىل 6 ماليني جنيه مرصي كراتب 
سنوي، وهو املبلغ الذي طالب بعض الالعبني بالحصول 

عليه، من أجل البقاء مع اإلسماعييل.
يذك�ر أن ثنائ�ي اإلس�ماعييل، محم�د الش�امي وعماد 

حمدي، حصال عىل عدة عروض محلية وخليجية.

بعث���ت الهيئ�����ة 
التطبيعي�ة لالتحاد 
لك�رة  العراق�ي 
برس�ائل  الق�دم 

فريق  لنجم  اطمئنان 
أركان محمود،  الس�ابق،  الرط�ة 
ال�ذي أصي�ب بفاي�روس كورون�ا، 
مٔوكدة يف الوقت نفس�ه مس�اندتها 

لجميع من خدم الكرة العراقية.
وقال رئي�س التطبيعية، اياد بنيان: 
نحن داعمون لالعب الس�ابق اركان 
الصح�ي  الظ�رف  محم�ود يف ه�ذا 
االس�تثنائي، فالخدمات التي قدمها 
للك�رة العراقية تحت�م علينا الوقوف 

معه معنويا، والشد من ازره، لكي 
يتغلب عىل فريوس كورونا.

واضاف: عرفناك مقاتال يف امللعب، 
العب�ا ممي�زا، يصع�ب إيقافك من 

قب�ل املدافعني، ننتظر منك االنتصار 
عىل املرض بروحية االرٕصار والتحدي 

الت�ي كن�ت تمتلكه�ا داخل املس�تطيل 
االٔخرض.

الهيئ�ة  يف  العامل�ني  جمي�ع  واختت�م: 
ينتظ�رون  الكروي�ة  واالرسة  التطبيعي�ة 

عودتك بارٔسع وقت وانت بأفضل حال.
يش�ار اىٕل أن الالع�ب أركان محم�ود س�بق 
ل�ه ان مث�ل فرق الرط�ة والق�وة الجوية 

والنفط وصالح الدي�ن والدف�اع الج�وي.

زار رئيس لجنة الركبي، أحمد قاسم، مقر اتحاد الكرة، 
مقدم�اً التهنئة لرئي�س الهيئة التطبيعية، اي�اد بنيان، 
بمناس�بة تس�لم مه�ام عمله، بحض�ور االم�ني العام، 

املهندس محمد فرحان.
وأثنى قاس�م ع�ىل الجهود الت�ي تقوم به�ا التطبيعية، 
متمني�اً لهم التوفيق خالل امل�دة املقبلة من أجل خدمة 

الكرة العراقية.
م�ن جانبه، ق�دم بنيان ش�كره وتقدي�ره العاليني 
للوف�د الزائ�ر، مؤكداَ رغبة جمي�ع العاملني يف 
الهيئ�ة التطبيعية ع�ىل تحقي�ق النجاح، 

وإعادة الهيبة للكرة العراقية.
وراف�ق رئيس اتح�اد الركبي يف زيارته 
نائ�ب رٔيي�س اللجن�ة د. فري�ق عب�د 
الل�ه ه�زاع، وأمني ال�رس محمد حنون 

الجزائري، واالمني املايل محمد أيمن.

الوطن�ي  املنتخ�ب  مداف�ع  خض�ع 
لك�رة الق�دم، ع�يل فائ�ز، فحوصات 
اختب�ار ف�ريوس كورونا. وق�ال فائز 
ان »اجري�ت خالل اليوم�ني املاضيني، 
فحوص�ات طبية، للتأك�د من إصابتي 
بف�ريوس كورونا«.  وأوضح ان »نتائج 
وبالت�ايل  س�لبية  كان�ت  الفحوص�ات 

انتهت فرتة الحجر يف املنزل«.
فائ�ز،  ان  إىل  اإلش�ارة  تج�در 
ال�دويل  للحك�م  مالمًس�ا  كان 
مهند قاس�م خالل احد الرامج 
التلفزيونية وال�ذي بدوره اصيب 

بفريوس كورونا.

أب�دت إدارة ن�ادي الق�وة الجوي�ة 
رغبتها يف ض�م مدافع نادي النجف 
ك�رار عامر، خالل ف�رتة االنتقاالت 

املقبلة.
وق�ال مصدر مقرب م�ن الالعب إن 
كرار تلق�ى عرضا من ن�ادي القوة 
الجوية، بع�د املس�توى املميز الذي 
ظهر به يف الدوري املمتاز قبل إعالن 

توقف املسابقة.
وب�نّي أن الالع�ب مرتبط م�ع نادي 
النجف وينتظر مصري املوسم الحايل 
للجل�وس م�ع اإلدارة واالتفاق عىل 

تفاصيل عرض القوة الجوية، الفتا 
إىل أن ك�رار أب�دى رغبت�ه باالنتقال 
لفريق القوة الجوية بنهاية املوسم 

الحايل.
العراق�ي  االتح�اد  أن  إىل  يش�ار 
لكرة الق�دم لم يح�دد مواعيد فرتة 

االنتقاالت الصيفية حتى اآلن.

التطبيعية تساند
 اركان محمود

لجنة الركبي تزور التطبيعية وتبارك عملها

القوة الجوية يفاوض العب علي فائز يخضع لفحص كورونا
النجف كرار عامر

عقد همام طارق يشعل الفتنة داخل اإلسماعيلي



تمن�ى فرانك المب�ارد مدرب تش�يليس، تمدي�د عقود 
الالعب�ن، التي تنته�ي بنهاية الش�هر املقب�ل، لفرتة 
قصرية من أجل إنهاء املوس�م املتوقف بسبب جائحة 

كورونا بنفس التشكيلة الحالية.
وينتهي تعاقد تش�يليس مع الربازييل ويليان واملهاجم 

الفرنيس أوليفييه جريو يف 30 حزيران املقبل.
ويرغ�ب المبارد يف إنهاء املوس�م بنفس العنارص التي 
بدأت الربيمريليج، إذ يحتل حالًيا املركز الرابع، ويحلم 

بالتأهل إىل دوري أبطال أوروبا يف املوسم املقبل.
وقال المبارد ملوقع النادي »لدينا بعض الالعبن الكبار 

يف هذا املوقف، لذا فإنني أراقب هذا األمر بجدية«.
وأض�اف »الالعب�ون الذي�ن تنته�ي عقوده�م قدموا 
خدم�ات رائع�ة ولديهم مش�اعر جيدة نح�و النادي، 
لكن ب�كل تأكيد هم يفكرون يف أنفس�هم فيما يتعلق 

بموقفهم«.
وتاب�ع »أتمن�ى ح�دوث ه�ذا النق�اش حت�ى يصبح 
بوس�عهم البق�اء معن�ا، ألن�ه إذا لعبن�ا م�رة أخرى، 
س�أتمنى أن أملك نفس التش�كيلة التي كانت جاهزة 

طوال املوسم، سنرى كيف تسري األمور«.
وس�تعقد األندي�ة اإلنجليزي�ة، اجتماعا ع�رب الهاتف 
للتصوي�ت ع�ى ع�ودة التدريب�ات الجماعي�ة قب�ل 

استئناف محتمل للموسم الشهر املقبل.

قال�ت تقارير صحفية إيطالية، إن أنطوني�و كونتي، املدير الفني إلنرت ميالن، 
يحاول التغلب عى يوفنتوس، يف صفقة التعاقد مع نجم برشلونة.

ووفًقا لصحيفة »الجازيتا ديللو سبورت«، فإن الربازييل آرثر ميلو، نجم خط 
وسط برشلونة، ظهر أيًضا يف املحادثات بن برشلونة وإنرت ميالن، كجزء من 

صفقة ضم الوتارو مارتينيز، مهاجم النرياتزوري.
وأضافت أن كونتي معجب بآرثر، مشرية إىل أنه سيحاول »رسقة« الالعب من 

يوفنتوس، املرتبط بضم الربازييل منذ فرتة.
وتابعت أن إنرت يرغب يف أن يقدم لالعب راتًبا يليق بمس�توى قيمته السوقية، 
م�ن أجل إقناعه باالنضمام للفريق، ال س�يما وأنه كان ق�د عرب عن رغبته يف 

البقاء ضمن صفوف برشلونة. 
ويعم�ل يوفنتوس من جانبه ع�ى إقناع الالعب الربازييل باالنضمام للس�يدة 
العج�وز والرحي�ل عن برش�لونة، خاصة وأن�ه يجد صعوبة يف إيج�اد مكانة 

أساسية يف البارسا.

كش�ف تقرير صحفي إسباني، أن ريال مدريد 
سيواجه منافسة رشسة يف طريقه للتعاقد مع 
النرويج�ي إيرلينج هاالند، مهاجم بوروس�يا 
دورتموند، يف املريكات�و الصيفي املقبل. وتألق 
هاالند )19 عاًما( بش�كل ملحوظ هذا املوسم، 
س�واء بقميص سالزبورج يف النصف األول، أو 
بقميص دورتموند، بعدما انتقل إليه يف كانون 
»ديفينس�ا  موق�ع  املايض.وبحس�ب  الثان�ي 
س�ينرتال« اإلس�باني، فإن مانشس�رت يونايتد 
س�يحاول ضم هاالند مرة أخرى هذا الصيف، 
وه�و ما س�يجرب ري�ال مدري�د ع�ى اإلرساع 
لحسم الصفقة.وحاول مانشسرت يونايتد ضم 
هاالن�د بكل ما أوتي من ق�وة، يف يناير املايض، 
قب�ل أن يحس�م الالع�ب وجهت�ه باالنضم�ام 
إىل دورتموند.وخ�اض هاالن�د 34 مب�اراة هذا 
املوس�م يف جميع املس�ابقات، حيث سجل 41 

هدفا، وصنع 10 أخرى.

قالت تقارير صحفية إن برشلونة قد يعرض العبا 
جديدا يف الصفقة التبادلية املحتملة مع إنرت ميالن، 
م�ن أجل التعاق�د مع الوت�ارو مارتيني�ز، مهاجم 

النرياتزوري.
وذك�رت صحيفة »مون�دو ديبورتيفو«، أن رافينيا 
ألكانتارا، العب برشلونة املُعار حالًيا ضمن صفوف 
س�يلتا فيجو، م�ن املمكن أن يدخ�ل يف عملية ضم 

الوتارو، خالل فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وأضافت أن اس�م رافينيا، ُمدرج يف قائمة الالعبن 
الراحلن عن برش�لونة، س�واء بالبي�ع النهائي أو 

الدخول يف عمليات تبادلية مع أندية أخرى.
ولفت�ت الصحيفة أن إن�رت ميالن هو أح�د األندية 

الت�ي تح�ب رافيني�ا، خاص�ة وأن الالع�ب ترك 
انطباًع�ا جي�ًدا يف الفرتة الت�ي قضاها بقميص 
النريات�زوري، بعدم�ا انضم له يف كان�ون الثاني 

2018 وملدة نصف موسم.
وتابع�ت أن أداء رافيني�ا الجيد يف س�يلتا فيجو، 
جع�ل الالعب محبوًبا أكثر من قبل اإلنرت، ودخل 
اسمه عى الطاولة يف إمكانية إلدراجه يف عملية 

انضمام الوتارو مارتينيز.
وكان رافيني�ا ق�د لع�ب 17 مب�اراة بال�دوري 
وس�اعد  هدف�ن  وس�جل   ،2018 يف  اإليط�ايل، 
الفريق عى العودة للمش�اركة بمسابقة دوري 

أبطال أوروبا.

اهتمت الصحف اإلنجليزية بمطالبات رحيم س�رتلينج جناح مانشس�رت 
سيتي، بالحصول عى الوقت الكايف من التدريبات قبل عودة الربيمريليج.
وعنون�ت صحيفة مرتو »س�رتلينج: امنحونا املزيد م�ن الوقت.. رحيم ال 
يس�تطيع انتظ�ار اللع�ب لكنه يدعو إىل ش�هر م�ن الت�درب الكامل«.أما 
صحيف�ة الجاردي�ان كتبت »تحذير س�رتلينج.. مهاجم املان س�يتي يقر 
بالحاج�ة إىل ش�هر كامل م�ن التدريبات قبل ع�ودة النش�اط الكروي«.
وعنونت صحيفة مريور »عودة البوندس�ليجا عى الطريق.. بودولسكي: 
أثبتن�ا قدرتنا عى القي�ام بها مرة أخرى بااللتزام والتنظيم والتماس�ك«.
وتابع�ت »الكازيت ينتظ�ر غرامة كبرية ويضع مس�تقبله مع املدفعجية 
عى املحك«.وكتبت صحيفة التايمز »األندية تخىش كذب املنافسن بشأن 
االختبارات.. طبيبة تش�يليس الس�ابقة كارنريو تحذر من وجود خطورة 
عى حياة الالعبن«.وعنونت صحيفة دييل إكس�ربيس »أوقات االختبار.. 

مسؤولو الربيمريليج يخشون حمل الالعبن لكورونا«.

تقرر تأجيل موعد اس�تئناف األندي�ة اإليطالية تدريباتها 
الجماعية، بعدما فشلت اللجنة العلمية التابعة للحكومة 
يف إقرار املبادئ التوجيهية للرياضات الجماعية يف الوقت 

املناسب.
وفقا ملا نقلته وكالة األنباء اإليطالية )أنسا(، عن مصادر 
يف وزارة الرياض�ة، ف�إن املوافق�ة عى بروتوك�ول جديد 

لفريوس كورونا ربما ُتمنح  قريبا.
يف الوق�ت نفس�ه، س�تكون الفرق ق�ادرة ع�ى مواصلة 
التدريب بشكل فردي يف معسكراتها، وهو األمر املسموح 
ب�ه من�ذ الرابع من أي�ار وذل�ك يف الوقت الذي ب�دأت فيه 
الحكوم�ة يف تخفي�ف الغلق الش�امل للبالد الذي اس�تمر 

لشهرين.
ع�ى  بتعدي�الت  األوىل  الدرج�ة  دوري  أندي�ة  وتقدم�ت 
بروتوكول فريوس كورونا املثري للجدل، والذي لم يدرج يف 

قرار رئيس مجلس الوزراء.
وقال وزير الرياضة فينش�ينزو س�بادافورا بعدما استلم 
الوثيق�ة املعدلة:«ع�ى األرجح س�تقوم اللجن�ة العلمية 

التابعة للحكومة باملصادقة«.
وناق�ش االتح�اد اإليط�ايل لكرة الق�دم، وأطب�اء الفرق، 
ورابط�ة الدوري، الوثيقة مع اللجنة منذ أن تم الس�ماح 
للتدريبات الفردية يف الرابع من أيار الجاري، بعد شهرين 

من توقف الدوري مع تبقي 12 جولة عى نهايته.
واتفق�ت األندي�ة العرشي�ن، ع�ى التق�دم بطل�ب عودة 
الالعبن والجهاز ملنازلهم عقب التدريبات بدال من البقاء 

يف املعسكر ملدة أسبوعن مقبلن.
وه�ذا اإلجراء يقلل املخاطر القانوني�ة عى أطباء الفرق، 
الذي�ن ق�د يتحملون املس�ؤولية عن أي ح�االت عدوى يف 

معسكر مغلق.
وستش�مل الوقاية من العدوى إجراء فحوصات املس�حة 

واألجسام املضادة كل أربعة و14 يوما، بشكل متتايل.
ويف ح�ال وجود نتائ�ج إيجابية، الش�خص املصاب فقط 
س�يتم وضعه يف الع�زل، بينما بقية الفريق س�يواصلون 
التدريب�ات يف حجر صحي مراقب عن كثب يف املعس�كر. 
املس�ودة الس�ابقة قدمت العزل للمجموعة كلها وإيقاف 

نشاط املجموعة.
واش�تكى وزير الرياضة فينشينزو س�بادافورا مطلع 
هذا االس�بوع م�ن طلبات متناقضة عى م�ا يبدو من 
أندي�ة دوري الدرجة األوىل لتخفيف بروتوكول فريوس 

كورونا.
وأوضح: »اس�تئناف التدريبات الجماعية س�يتم وفقا 
لربوتوكول لم نتقدم به ال أنا وال اللجنة العلمية التابعة 
للحكومة ولكن، قبل شهر، تقدم يل به االتحاد اإليطايل 

لكرة القدم والرابطة«.
وأض�اف :«أنا اآلن متفاجئ ملعرفتي بأن الرابطة لديها 
صعوب�ات يف تطبي�ق الربوتوكول الذي تقدم�وا به، يف 
االغل�ب بس�بب تراجع األندي�ة، ولكن هذا ليس ش�يئا 
طلبن�اه أدرك�وا اآلن أن بع�ض االندية ال يوج�د لديها 

مرافق تدخل فيها العزل«.
وخطط�ت رابطة ال�دوري اإليطايل الس�تئناف الدوري 
يوم 13 حزي�ران املقبل وفقا إلجراءات الس�المة التي 

وضعتها الحكومة.

كونتي حياول خطف آرثر ميلو من يوفنتوس طلب سرتلينج األبرز يف صحف إجنلرتا

تأجيل جديد يضرب عودة التدريبات اجلماعية يف إيطاليا

ألكانتارا 
يدخل ضمن
 صفقة الوتارو

الثالثاء 19 أيار 2020 
العدد  2339

 السنة 
العاشرة

يطمح آرس�نال للتعاقد مع أحد العبي برش�لونة، لكن هناك مش�كلة 
ربم�ا تعرقل هذه املس�اعي، حس�بما أف�ادت صحيفة )إكس�ربيس( 
الربيطانية.وأوضح�ت الصحيف�ة أن األم�ر يتعل�ق بالربازي�يل نيتو، 
حارس البلوجرانا، الذي دخل حس�ابات تشيليس أيضا، غري أن األخري 
ربما يخرج من س�باق التعاقد معه، إذا ضم الكامريوني أندريه أونانا 
من أياكس أمس�رتدام.وأضافت )إكس�ربيس( أن أياكس مهتم كذلك 
بض�م نيتو، كبدي�ل محتمل ألونانا، ال�ذي أعرب عن رغبت�ه يف اللعب 
بال�دوري اإلنجليزي املمت�از، ه�ذا الصيف.كما ذك�رت الصحيفة أن 
برشلونة ال يواجه أي مش�اكل، يف بيع نيتو ألندية إشبيلية أو أتلتيكو 
مدريد أو ريال بيتيس أو ميالن.واعتربت أن تزايد االهتمام بضم نيتو، 
م�ن املرجح أن يرفع س�عره، خالل فرتة االنتق�االت الصيفية املقبلة، 
ملبلغ يزيد عما يرغب آرس�نال يف دفعه.وأشارت الصحيفة إىل أنه رغم 
أن عقد الحارس األرجنتين�ي، إيميليانو مارتينيز، مع الجانرز ينتهي 
ع�ام 2022، لكن�ه بعيد عن حس�ابات الجهاز الفن�ي للفريق، بعدما 

شارك يف 11 مباراة فقط بمختلف البطوالت، هذا املوسم.
وُينظر إىل نيتو عى أنه نس�خة احتياطية من الدرجة العالية، لألملاني 

بريند لينو حارس آرسنال، الذي ظهر بشكل جيد للغاية هذا املوسم.
وكان اإلس�باني ميكيل أرتيتا، مدرب الفري�ق اللندني، قال مؤخرا إنه 
س�يوقع فقط مع الالعب�ن، الذين ليس�وا يف حاجة ملح�اوالت كبرية 

إلقناعهم بالقدوم آلرسنال.
وهو ما قد يعرقل إمكانية ضم نيتو لصفوف املدفعجية.

اقرتب�ت رابط�ة الدوري االس�كتلندي، من اتخاذ قرار إنهاء املوس�م بس�بب تداعيات انتش�ار 
فريوس كورونا.وس�يتم منح فريق سيلتك متصدر الرتتيب، لقب البطولة، فيما يهبط هارتس 
إىل الدرجة األوىل.وذكرت ش�بكة »س�كاي س�بورتس«، أن جميع األندية املش�اركة يف الدوري 
املمت�از، اجتمع�وا ع�رب تقنية 
فيديو، مع دعوة نيل دونكاسرت 
رئيس رابطة ال�دوري لحضور 

االجتماع.
ويتصدر سيلتك الرتتيب بفارق 
13 نقطة ع�ن أقرب مالحقيه، 
حيث أصب�ح قريًبا من التتويج 
باللقب التاسع عى التوايل، فيما 

يحتل هارتس املركز األخري.
وكان االتح�اد األوروب�ي للعبة 
)يويفا(، ق�د طلب من بطوالت 
املختلف�ة،  األوروبي�ة  ال�دوري 
تقديم خططها بشأن املوسم يف 

موعد أقصاه 25 آيار الجاري.

اليونايتد يقتحم صفقة ريال مدريد مع هاالندسيلتك يقرتب من حصد لقب الدوري االسكتلندي

مصري ويليان 
وجريو يشغل عقل المبارد

صراع انكليزي 
هولندي على ضم نيتو
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في ذكرى رحيله األولى 
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الثالثاء 19 أيار 2020 العدد 2339 السنة العاشرة

مصطلحات ادبية
 ما بعد البنيوية هي تسمية وضعها أكاديميون أمريكيون للداللة عىل 
أعمال غري متجانس�ة ملفكرين فرنس�يني يف العقد السادس والسابع 
من القرن العرشين. تش�مل التس�مية التط�وارت الفكرية البارزة يف 
النصف الثاني من القرن العرشين للفالس�فة واملنظرين الفرنسيني. 
تنف�ي ما بعد البنيوية من إمكانية إجراء دراس�ة حقيقية لإلنس�ان 
أو الطبيع�ة البرشي�ة، لك�ن يمك�ن تحليلها من خ�الل رسد التطور 
التاريخ�ي )التطور التدريجي من الخرافة إىل الس�ببية كان رضورياً 
للوجود اإلنس�اني(.ظهرت مابعد البنيوية كاس�تجابة للبنيوية التي 
ظه�رت يف أوائل النصف الثان�ي من القرن العرشي�ن والتي رأت بأن 
الثقافة اإلنسانية يمكن فهمها عن طريق الوسائل البنيوية عىل غرار 
اللغة)بنيوية اللغة( والت�ي يمكن أن تميز بني تنظيم الواقع وتنظيم 

األفكار والخيال.

طرائف من التراث 

فوزي كريم ..ارتدى »ثياب االمبراطور« فعاش في » ثالثية القلق والعزلة والكآبة«
المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

كان الكاتب الساخر مارك توين يزور جاره، فرأى 
يف مكتبت�ه كتاب�اً كان يرغب يف قراءت�ه منذ زمن 
بعيد، فس�أل الجار: هل أس�تطيع أن أستعري هذا 

الكتاب لبعضة أيام؟
ف�رد عليه الجار قائالً: آس�ف، ألنني ال أعري كتبي 
مطلقاً.. ولكنك يا مس�ر توين، تستطيع أن تأتي 
إىل هن�ا وتجل�س يف مكتبت�ي وتق�رأ الكتاب متى 

أردت.
وبعد أي�ام زار هذا الجار مارك توين فرأى مدحلة 
يف الحديقة، فاس�تأذن مارك توين يف استعمالها، 
فأجاب�ه توين: ال مانع عندي من اس�تعمالك لها، 

ولكن عىل أن تستعملها يف حديقتي!.
8

وقال فاض�ل يف ترصيح ل�)املراقب العراقي( 
يف ذك�رى رحيل الش�اعر املبدع ف�وزي كريم 
األوىل  اق�ول انها خس�ارة التعوض،تلك التي 
تعرضت له�ا الثقافة العراقي�ة ،برحيل احد 
رموزه�ا: الش�اعر املبدع ف�وزي كريم،الذي 
كان واح�داً م�ن ش�هود الع�رص الصادقني 
،وعين�اً رائية،قدم�ت الوج�ه اآلخ�ر للحياة 
التزوي�ر  ع�ن  بعي�داً  والجم�ال  واالنس�ان 

والتمويه والتلفيق.
واض�اف : ان الش�اعر الراحل ف�وزي كريم، 
لم يكن مجرد ش�اعر عابر يف س�فر الش�عر 
العراقي والعربي،بل كان صوتاً عالياً و رائياً 
متميزاً،له حضوره وخصوصيته،وهو فضالً 
عن ذلك فنان ومثقف  ش�امل ،فهو ناقد من 
طراز خاص فاجأ الوسط الثقايف عام ١٩٧٢ 
بكتاب�ه النقدي البكر »من الغربة حتى وعي 
الغربة« ال�ذي ضم مجموعة من الدراس�ات 
العميقة واملتميزة وفيها دراستيه املتميزتني 

عن الجواهري ومحمد خضري. 
وتاب�ع: كما اص�در الراحل الحقاً ع�ددا ًمن 
الكت�ب النقدي�ة الت�ي كش�فت الكث�ري من 
خفاي�ا التجرب�ة الش�عرية منذ  الس�تينات 
وحت�ى الي�وم، ومنه�ا »ثي�اب االمرباط�ور: 
الش�عر ومرايا الحداثة الخادعة« عام ٢٠٠٠ 
و«تهافت الستينيني : أهواء املثقف ومخاطر 
 ٢٠٠٦ ع�ام  الص�ادر  الس�يايس«،  الفع�ل 
و«   ،  ٢٠٠٤ ع�ام  گارديني�ا«  اىل  و«الع�ودة 
يومي�ات نهاية الكابوس« ع�ام ٢٠٠٥  الذي 
اس�تبرش فيه بس�قوط الدكتات�ور وغريها، 
وكلها تؤكد عىل ش�خصية املفكر ، املنش�غل 

بش�ؤون عرصه ومجتمعه. واضافة اىل ذلك 
فقد كان عاش�قاً للموس�يقى وباحثاً فيها ، 
و رس�اماً بارعاً يعتمد عىل التخطيط بالقلم 
. وقد زين�ت لوحاته غالف كتابه »العودة اىل 
گاردينيا« وصفحاته الداخلية بنماذج باهرة 

من تخطيطاته القلمية تلك.

واس�تطرد : كان يل رشف متابعة تجربة هذا 
الش�اعر املتمي�ز ، منذ ان اص�در مجموعته 
الش�عرية االوىل« ح�ني تب�دأ االش�ياء« عام 
١٩٦٨ فكتب�ت عنها دراس�ة نرشت يف احدى 
املج�الت ،وأعدت طبعه�ا يف كتاب�ي النقدي 
األول  »معال�م جدي�دة يف ادبن�ا املع�ارص« 

ع�ام ١٩٧٥ ،حي�ث ب�دا يل  الش�اعر أس�ري 
احس�اس مدمر بالوحش�ة والقل�ق والكآبة 
:  الثالثي�ة الت�ي ش�كلت متالزم�ة ش�عرية 
وسيكولوجية هيمنت عىل تجربته الشعرية  
وتوج�ت متابعت�ي له بدراس�ة موس�وعية 
شاملة لتجربته الش�عرية تزيد عىل الثالثني 
النق�دي  كتاب�ي  ضم�ن  صفحة،نرشته�ا 
الجدي�د »رهان�ات ش�عراء الحداث�ة« ٢٠١٩ 
تحت عن�وان) ثالثية القلق والعزلة والكآبة( 
.وقبل ان ادفع بالدراس�ة اىل النرش ،ارسلتها 
له، فلقي�ت قبوالً كبرياً من�ه، وكتب يل قائالً 
» انن�ي اعت�ز بالجه�د الذي رصفت�ه يف هذه 
السياحة،لعلها تصلح ان تكون محارضة يف 
إحدى أمايس االتح�اد« وقال يل يف مكان اخر 
انه عندما كان يقرأ الدراس�ة انما كان يفعل 
ذل�ك »،بمتع�ة من ينظ�ر اىل نفس�ه يف مرآة 
غري مرآته«،من رس�الة موجه�ة يل كتبها يف 

.١٩\٩\٢٠١٦
واوضح:ان فوزي كريم كان يميل اىل الصمت 
اكثر مما يميل اىل البوح،ولنقل انه مثل جبل 
الجلي�د ال�ذي اليظهر اال ع�رشه فقط،بينما 
الغاط�س والصام�ت منها، يف حال�ة فوزي 

كريم،هو األعظم،
كان عندم�ا يري�د ان يرصح او يب�وح ، كان 
يمي�ل اىل الرمي�ز وااليم�اء والصورة،وتل�ك 

سمة كل شاعر كبري.
وختم موجها كالمه اىل الشاعر الرحل فوزي 
كريم:خرسن�اك غفلة ايها املبدع الكبري ، ولم 
تتح لن�ا الفرصة لنقول ل�ك وداعاً ،فلروحك 

السالم والطمأنينة.

فوزي كريم

فاضل ثامر

الثقافـي

ي��رى الناقد العراق��ي الكبري 
رحي��ل  ان  ثام�������ر  فاض��ل 
الش��اعر المبدع فوزي كريم 
تعرض��ت  التع��وض  خس��ارة 
له��ا الثقاف��ة العراقية كونه 
عاب��ر  ش��اعر  مج��رد  لي��س 
العراق��ي  الش��عر  س��فر  يف 
والعريب،بل كان صوتًا عاليًا 
حض��وره  متمزيًا،ل��ه  رائي��ًا  و 
خارط��ة  ع��ى  وخصوصيت��ه 

الشعر العراقي والعريب.

مرايا الزمن 

تهاويل 
أراد أن يضع اللقمة .

فسقطت أسنانه يف اإلناء. 

وعندما حاول إعادتها. 

وجد فمه مغلقا ب.....!

حجر
حدق يف الجدران طويال. 

فقد اخرسها القدر الصامت 

حيث باع لها كل األرسار ....!

مومياء
حينما نهضت املومياء من رقبتها.

قالت اطفاوا كل األضواء

كيال يفزعكم شكيل....!

خداع
أصبح الرجل األعمى فاقدا لنظارته. 

أخفى عينيه املذعورتني خلف الستار 

بضوء كاذب.

كي التخدعه األيام. ..!

إهمال
وحيدة تقبع يف أحد األركان

تلك الشماعة املهملة شاخت

كانت تحمل اثواب املايض سنني....!

تاريخ
حمل كتبه كلها والقاها يف النهر.

لم يبق غري كتاب التاريخ

يثب�ت  ال�ذي  الوحي�د  الش�اهد  كان 

وجوده....!

املراقب العراقي/ متابعة...
يف عمل أدبي مختلف صدر للكاتب املرصي عمار عيل حس�ن 
كت�اب جدي�د عنوان�ه »عجائ�ز البلدة« ع�ن ال�دار املرصية 
اللبنانية بالقاهرة، وهو عبارة عن عمل رسدي يرسم مالمح 
آالت وأدوات كان�ت تس�تعمل يف الري�ف امل�رصي وانج�رف 
أغلبه�ا مع التحدي�ث االقتص�ادي واالجتماعي.يقع الكتاب 
يف نح�و ٢٦٠ صفح�ة م�ن القط�ع املتوس�ط، كان الكاتب 
ق�د ن�رش بعضها منجم�ة والقت ص�دى طيًبا، ما ش�جعه، 
حس�ب قوله، ع�ىل إكمالها وإصدارها يف ه�ذا الكتاب، الذي 
يختلف عن أعماله األدبية الس�ابقة من روايات ومجموعات 
قصصي�ة. وتعرب كلمة الغالف ع�ن املضمون إىل حد بعيد، إذ 
تقول »يحوي حكايات تكشف جانًبا من تاريخنا االجتماعي 
املنيس، وينجيل يف س�طوره كل م�ا يربطنا بجذورنا البعيدة، 
ليجع�ل الحن�ني يجرفن�ا نح�و زم�ن وىل يف غفلة من�ا، ولن 
نستعيده أبدا إال حني يغوص كل منا يف ذاكرته، التي أضناها 
الش�وق واألىس، بس�بب غربتنا الطويلة، خالل سنني نقلتنا 
من طفولة عفية إىل ش�يخوخة واهنة«. وبدا عمار يف كتابه 

هذا مس�تعيًدا لكل ما عرفه وملسه عن آالت وحاالت وأدوات، 
س�ادت ثم بادت، ليحوله�ا إىل كائنات من لحم ودم، س�واء 
باس�تنطاقها لتب�ث حزنه�ا الدف�ني، بع�د أن ج�ارت عليها 
األي�ام، أو برصد انفعال البرش معها، وقت أن كانت حياتهم 
مربوط�ة بها، وكان�وا يحدبون عليها، ويهتم�ون بها، ألنها 
تش�كل جزءا أصيال من حياتهم. يف هذا الكتاب الرسدي نقرأ 
حكايات بلغة ش�فيفة عن خمس وس�تني آلة ريفية، ذهب 
أغلبه�ا مع ريح عرصن�ا املتوحش، مثل: الُن�وَرج والًطنُبور 
والَس�اقية والَش�ادوف واملِحرَاْث والَحِصري والُخ�ْص والزِير 
ارة والِس�ربَتاية والُقَفة  والُقلَّة والَكاُنون واملَْصَطبة والَس�حَّ
اس�ة ولَمبة  والَطْبلِّي�ة والُطلْمَب�ة والَعِصي�د والرََحاية والَدمَّ
ة والُغرَْبال والِسْيَجة  الَجاز والَطاُحوَنة واملَاُجور والَناُموِس�يَّ
والُخلَخال والِك�رَدان وغريها. وقال الكاتب يف مفتتح لكتابه 
»كل أس�ماء األش�ياء التي وردت يف هذه الحكاي�ات كتبتها 
وف�ق لهجة قريتي الصغرية املنس�ية يف املنيا � صعيد مرص، 
وه�ي قرية اإلس�ماعيلية، مركز املنيا. وهن�اك من ينطقها 

بطريقة مختلفة يف وادي مرص ودلتاها.

كاظم الميزري

محتوى كتاب
قصص قصيرة جدا 

»طبيب النوم« ترصد إدمان الشراب والعنف  في امريكا
اصدار

»عجائز البلدة« التاريخ االجتماعي المنسي 

السيدة املتأبطة أحزانها 

ما زالت تنتظر 

بزوغ الفجر 

كي تمسح 

عن عمرها آثار الزمن 

أيها املتخم بأوزار العمر 

دع عنك كل حماقاتك

و إبعد

األشباح التي تقيم املآتم 

عند خارصة املدن 

هكذا أخربنا الليل 

حني غزل عباءته 

من عيون الفتيات 

الالتي بكني حد التخمة 

يف عيد الحب

تعال كي تخفف عنها 

كل ذلك الحزن

الذي زرعته 

يف خارصة الوجع

تعال كي تمحو

تلك الصورة الباهتة 

التي حبست 

يف مرايا الزمن 

تعال وحلق بها 

إىل فضاءات فسيحة 

عند بساتني الروح 

تعال ورتل انشودة الخالص 

و اضحك ملئ سعادتك 

كاملجانني

٠٠٠

كي تكون بخري 

كي تكون بخري 

عليك أن تدون 

كل تفاصيل حياتك

كي تأمن 

من هجوم الزهايمر 

حني يستغل 

ضعف تفاصيل حياتك

كي تكون بخري 

عليك أن ترك فاصال

بينك وبني آخر رجل 

خط تقاويم عمره 

عىل كهوف الزمن 

كي تكون بخري 

عليك أن تعلق قصائدك

عىل جدران الزمن

فالليايل مصابة بالتوحد 

وان ال تدع غريك

يرسم لوحة حياتك

كي تكون بخري 

عليك أن تكون لوحدك 

بعيدا عن احجيات العالم

و ضجيج العابرين 

فوق مديات الحلم 

كي تكون بخري 

عليك أن تكرس مرآتك 

وال تدع مديات الزمن 

تقتل امنيتك الغافية 

فوق غيمة الربيع

كي تكون بخري 

علي�ك أن ال ت�دع األش�باح 

املنفردة 

التي تتصي�د خيبات خريف 

العمر 

بالغوص يف تفاصيلك

وان ال تقتل حلما

عشت سنني عمرك

وانت تبحث عنه

يف ذاكرة الدروب

املراقب العراقي/ متابعة...
بع�د ميض أكث�ر م�ن ثالثة عق�ود عىل 
رواي�ة »الربي�ق« The Shining ُتطل�ق 
مخيلة س�تيفن كين�غ املنقطعة النظري 
 Doctor Sleep »رواي�ة »طبي�ب الن�وم
وقد أصبح بطله دان تورانس رجاًل اآلن، 
لكن أش�باح فن�دق األوفرل�وك – وإرث 
وال�ده بإدمان ال�رشاب والعنف – أبقته 

هائًم�ا يف الحياة لعق�ود، ومدعوًما اآلن 
من منظمة »مدمني الرشاب املجهولني« 
يف إح�دى بل�دات نيو هامبش�اير، يريح 
دان املحترضين يف دار لرعاية املس�نني، 
حي�ث يس�ّمونه »طبي�ب الن�وم«. لكن 
قب�ل أن تت�الىش بقاي�ا قوت�ه إىل األب�د، 
يتع�رَّف دان عىل أبرا س�تون البالغة من 
العم�ر اثنتي عرشة س�نًة، والتي ُتدخله 
موهبته�ا املذهلة يف ح�رب ملحمية ضد 
قبيل�ة قتل�ة تعي�د إحياء ش�ياطني دان 
وتدفع�ه إىل القتال من أج�ل إنقاذ حياة 

الفتاة الصغرية.
م�ن أج�واء الرواي�ة نق�رأ:«روز القبعة 
ت�ربق - كل أعض�اء العق�دة الحقيقية 
يربقون - لكن ليس بالطريقة التي يربق 
به�ا دان أو بييل. لم ينت�اب روز أو ْكرو 
أي شعور، بينما كانا يوّدعان بعضهما، 
أن الول�د ال�ذي أخ�ذوه من�ذ س�نوات يف 
أيوا ُتكَش�ف جثت�ه يف تل�ك اللحظة من 
ِقبل رجلَ�ني يعرفان الكث�ري عنهم. كان 
بإم�كان روز التقاط االتصاالت املتبادلة 
ل  ب�ني دان وأب�را ل�و كانت يف حال�ة تأمُّ
عمي�ق، لك�ن عنده�ا س�تالحظ الفتاة 
الصغ�رية حضورها ف�وراً، باإلضافة إىل 
ذلك، ال�وداع الحاصل يف إيرْثكروزر. روز 
تل�ك الليل�ة كانت م�ن الن�وع الحميمي 

جدًّا«.    

زيد الحلي ..  حكمة الوقت !!

ثقافة

 م�ع أول اطاللة  الفج�ر، ذاك الذي غدا بعيداً االن، يقف الولد املبهور متأمالً 
افق االمكنة التي كانت تحارصه بالس�ؤال، يأخ�ذ دفره املدريس اىل صدره، 
ويس�تل قلماً، ليدون معاني االجابات، كان يحاول س�رب غور املكونات التي 
تس�حره، حني تضيع خطواته بني ركام املجالت والجرائد تمسك روحه بكل 

مقاليد التمني، يبوح بالرس لصاحب له.. اتمنى ان اصري صحفياً...؟
-الطريق اىل هذا العالم املنشود صعب وطويل.

-حتى وان كان كما تصف اجدها مغامرة تستحق املسري.. العوالم الغامضة 
الرسية تستهويني فعالم االنتظار؟

تل�ك لحظة حاس�مة، لحظة انقالب ق�اده زيد الحيل بج�رأة الفتى الصانع 
لرضاه،  والباحث عن ومض درب يدله اىل حيث يريد، كان موقناً ان الصحافة 
لعبة الكشف عن االرسار، ومتأكداً من حقيقة ان الصحفي الذي اليبحث وال 
يس�تقيص اليمكن ان يكون صحفياً ناجحاً يجعل االصابع تش�ري إليه، عند 
الخط�وة االوىل، وهي االصعب بالنس�بة له، يقرر االبقاء ع�ىل توازن الروح 
يف ذاك الزم�ن املحتدم بالضجي�ج والتحديات، واالعب عىل حبال السياس�ة 
وتحكماتها، حني ابرص جواهري العراق، اول مرة ارتجف منه الفؤاد، تمنى 
ل�و انه فر برسعة قهر م�ن امام عيني هذا العمالق االس�طوري، لكنه بدل 
الفرار، اخذه اليه يف بنوة متفاخرة، وابوة شفافة برقة الشعر ومجده، كان 
االقرب اىل الش�اعر وابنه االكرب، رغم انه ما كان ش�اعراً ، وما اراد يوماً ان 
يلج هذا االضطراب املحنة، الش�عر غواية، والش�اعر معل�م، وبينهما رفيق 
درب ه�و فرات الجواهري، عظيم االي�ام وصانع البهاء االجمل، تعود الحيل 

زيد، لب�س ثياب مباحث�ه وتقصي�ه، فلم اجده 
منتظراً عند محطة، اظن املحطات بالنس�بة 
لقلق مثله، ال تعني اش�ياء مهمة، هي مجرد 
لحظ�ات اس�راحة او عب�ور، تمن�ى يوماً ان 
يكت�ب القص�ة الن�ه االق�رب اىل جيل هش�م 

القص وخلق الواناً رسدية مغايرة.
تمنحه قصص عبد الرحمن الربيعي، بسيفها 
وس�فينتها فرج�ة تأمل، وامني�ات صريورة، 
لكن�ه  وبفخر صحفي خ�ط تاريخاً، يراجع 
امام تلك الرغبة التي قد ال تمنحه شيئاً، يخلق 

دنياه، رغم ان الدنيا زاحمته كثرياً، واخذت منه 
م�ا اخذت من اعزة كان يتأمل ثمارهم بعش�ق، يل�م ضيمه دون ان ينحني 
خوف االنكس�ار، ليدون ما قد اصب�ح تاريخاً قد يبهر االجيال التي ال تعرف 
ع�ن التاريخ املعارص ش�يئاً، يطرق اب�واب التدوين بهدوء امل�ؤرخ وعزيمة 
الباحث، وجربوت الحكيم، يرس�م مالمح اختفت لرؤوساء ومدن، ووجوه، 
يحل كنانه ليطلق س�هام االسئلة التي تبحث عن دروب االسئلة التي يتمنى 
ان تكون دلي�اًل معرفياً ، وتفحصاً لكينونات االزمن�ة ومؤثراتها الوجدانية 
بخصوصها وعمومه�ا، وثمة اكثر من فرق يوضحه زيد الحيل، بني العموم 
والخصوص، تهدأ الروح قليالً  مع الكثري من الريبة والرقب، خذ بقلمك اىل 
دواة عقلك، واياك وان تراجع، يف االعماق هناك اطمار يتوجب عليك نبشها، 
وتوضي�ح معاملها، عليك مغ�ادرة هموم الصحفي، وول�وج عالمات باحث 
االث�ار الذي تس�حره القى  وهو الع�ارف بها وبكل ما كان�ت عليه، التاريخ 
ازمنة عاش�ها عارف مدون، واهملها عابر س�بيل مىض دون ضجيج حتى 
محطته االخرية غري الفاعلة، كذا يفعل زيد الحيل، يصنع معبداً يشبه معابد 
البوذيني ليكون محجاً ملن يرغب، ونش�ق عطر ملن يريد ان يستنشق عطور 
حوارات االزمنة، دنياه منظمة موثقة خالدة،  يبتسم برضا كلما نظر اليها ، 
او اشار اىل زاوية خفية مجهولة ال يعرفها احد سواه، دنيا زيد الحيل.. حتى 
وان تعثرت يف املوضع الذي هنا، نراه تس�تقيم واقفة بزهو يف  املوضع الذي 
هن�اك، تضحك رغباته.. تضحك بص�دق الفاعل املؤثر.. القادر عىل صنع ما 
يرغ�ب به.. زيد الحيل.. خط كلمات بعيد.. بعيد علينا ان نقرأ مافيها بهدوء 

وقصدية ورسور. 

شوقي كريم حسن 

 حسن الموسوي
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الذي يبدو من هذا النص أن س�لمان اعتنق 
املجوس�ية يف بادىء أمره عندما كان يعيش 
يف ظل أبويه ش�أن إنس�ان يعتنق دين أبائه 
وأجداده حني ال يجد مندوحًة عن ذلك وحني 
يفتق�د املرش�د واملوجه ويعي�ش بعيداً عن 
آف�اق املعرفة � ولكن س�يتضح خالف ذلك 
� ومع هذا فان ذلك ال يمكن جعله خدش�ًة 
يف نقاء الذات التي كان يحملها س�لمان وال 
وصمًة يف طهرها سيما بعد أن يتضح لنا أن 
إرتباطه باملجوسية كان شكلياً صورياً غري 

مستند إىل يشٍء من قناعاته كما سيأتي.
وقب�ل البحث يف ه�ذه الناحية ال ب�د لنا من 
امل�رور يف تأريخ»املجوس�ية« بش�كل عابر 
رسيع نظراً الرتباط س�لمان به�ا تأريخياً، 
وم�ن ثم إيقاف القارئ عىل حقيقتها، إذ ان 
للمجوسية يف أذهاننا صورة لم تشأ الذاكرة 
أن تحتف�ظ منه�ا بأكثر من بي�وت النريان 
وتقدي�س املجوس أو عبادته�م له حيث لم 
يوفوا ألنفس�هم من هذا الدين سوى طابع 
الوثنية وتأطري أنفس�هم به ع�ر العصور، 
إذن طبيع�ة البح�ث تتطل�ب من�ا معرفة: 

ماهي املجوسية؟
املعروف عن املجوس�ية انه�م املؤمنون بزر 
ادش�ت، وكتابهم املقدس )أوس�تا( غري أن 
تاري�خ حيات�ه وزم�ان ظهوره مبه�م جداً 
كاملنقط�ع خ�ره، وق�د افتق�دوا الكت�اب 
باس�تيالء اإلس�كندر عىل إي�ران، ثم جددت 
كتابته يف زمن ملوك ساسان، فأشكل بذلك 

الحصول عىل حاق مذهبهم.
واملس�ّلم انهم يثبتون لتدبري العالم مبدأين، 

مبدأ الخ�ري ومبدأ الرش »ي�زدان وأهريمن« 
أو »ويقدس�ون املالئك�ة ويتقرب�ون إليهم 
م�ن غ�ري أن يتخ�ذوا له�م أصنام�اً كم�ا 
يفع�ل الوثنيون، وهم يقدس�ون البس�ائط 
العنرصي�ة وخاصًة النار، وكانت لهم بيوت 
نريان بإي�ران، والص�ني، والهن�د، وغريها، 
وينه�ون الجمي�ع إىل »أهورا م�زدا« موجد 

الكل«.
هل اعتنق سلمان املجوسية ...؟

أنه م�ن املقطوع به أن س�لمان ل�م يعتنق 
املجوس�ية حت�ى يف صباه، ب�ل كان موحداً 
الله س�بحانه، نعم حكمت عليه بيئته التي 
ع�اش فيه�ا أن يرتبط باملجوس�ية ارتباطاً 
ش�كلياً، كما ورد ذل�ك يف األحاديث املأثورة 
ع�ن النبي الكري�م وأهل بيته صل�وات الله 

عليهم أجمعني.
م�ن ذلك م�ا رواه الص�دوق عن اب�ن نباتة 
عن ع�ي عليه الس�الم يف حديث ج�اء فيه: 
»ح�رت رس�ول الله صىل الل�ه عليه وآله 
س�لمان بني يديه فدخ�ل أعرابي فنحاه عن 
مكانه وجلس فيه. فغضب رسول الله صىل 
الل�ه عليه وآله حت�ى در العرق ب�ني عينيه 
واحمرت�ا عيناه ث�م قال: ي�ا أعرابي أتنحي 
رج�اًل يحب�ه الله تب�ارك وتعاىل يف الس�ماء 
... إىل أن ق�ال:  ويحب�ه رس�وله يف األرض 
إن س�لمان م�ا كان مجوس�ياً، ولكنه كان 

مظهراً للرشك مبطناً لإليمان.«
ويف حديث اإلمام الصادق عليه السالم: »إن 
سلمان كان عبداً صالحاً حنيفاً مسلماً وما 

كان من املرشكني«.

قال الصدوق: إن سلمان ما سجد قط ملطلع 
الش�مس، إنم�ا كان يس�جد الل�ه عزوجل، 
وكان�ت القبل�ة الت�ي أم�ر بالص�الة إليه�ا 
رشقي�ٌة، وكان أبواه يظّنان أنه إنما يس�جد 

للشمس كهيئتهم«.
أج�ل، إن من يتتبع قص�ة إيمان هذا الرجل 
يلمس فيها شواهد عىل ذلك، أعماق نفسه: 
ُكوَن*إِنِّي  ِ

�ا ُترشرْ »َق�اَل َياَقورِْم إِنِّي َبرِي ٌء ِممَّ
�ماَواِت  السَّ َفَط�َر  لِلَّ�ذِي  ِه�َي  َوجرْ �تُ  هرْ َوجَّ
ِكنَي«  ِ

َررَْض َحِنيف�ًا َوَم�ا أََن�ا ِم�َن الرُْمرشرْ َواألرْ
األنعام:78و79
الهجرة إىل الله:

 كان إس�مه روزبة وسماه رسول الله صىل 
الل�ه علي�ه وآل�ه س�لمان، وكان اس�م أبيه 
خش�فوذان وكان ه�ذا األخري من دهاقني � 
وقي�ل من أس�اورتها � له إم�رة عىل بعض 
الفالح�ني من أبن�اء أصفهان وكان واس�ع 
الح�ال يملك بع�ض املزارع ش�أن غريه من 
الف�اريس  املجتم�ع  يف  الوس�طى  الطبق�ة 
آن�ذاك وكانت لولده س�لمان مكانة خاصة 
يف نفس�ه جعلت�ه يس�تأثر بالنصيب األكر 
م�ن إهتمامات�ه، فه�و ال يكلفه ب�أي عمل 
شاق ش�أنه يف ذلك بقية املرتفني يف معاملة 

أبنائهم.
ويف ذات اليوم كان خش�وذان مشغوالً ببناٍء 
يف داره فطلب من ولده الحبيب أن يذهب اىل 
مزرعٍة له ليرشف عىل س�ري عمل الفالحني 
فيه�ا ع�ن كث�ب وطل�ب من�ه أن ال يتأخر 
يف الع�ودة إلي�ه، قائ�اًل ل�ه: »وال تحتب�س، 

فتشغلني عن كل ضيعٍة بهمي بك ...«.

يقول س�لمان: »فخرجت لذل�ك، فمررت 
بكنيس�ة النصارى وهم يصل�ون، فملت 
إليه�م وأعجبن�ي أمره�م، وقل�ت: والل�ه 
ه�ذا خري من دينن�ا، فأقمت عندهم حتى 
غابت الش�مس، ال أنا أاتي�ت الضيعة، وال 
رجعت إليه...!«.لوحة رائعة يرس�مها لنا 
س�لمان وهو يس�ود قصة إسالمه، حيث 
يجس�د لنا فيها كيف كانت بداية هجرته 
نحو اإليمان ... اإليمان بالله وحده، بعزم 
وتصمي�م وإرادة قوي�ة ال يق�ف دونه�ا 
حاج�ز وال تتحك�م فيها عاطف�ة، وكيف 
إخت�ار لنفس�ه موقفاً ممي�زاً جعله فيما 
بعد من جملة عظم�اء البرش الذين حفل 
بهم التاري�خ اإلنس�اني صفحاته، فكان 
بذلك »س�ابق فارس«ورائدها وداعيها إىل 

الله.
لق�د كان�ت نفس�ه التواق�ة إىل املعرف�ة 
تدفع�ه نحو تخطي الحواج�ز التي عاش 
بني قضبانه�ا يف ظل أب جّم�د عقله عىل 
طق�وس املجوس�ية دون أن تح�رك آيات 
املب�دع س�بحانه يف نفس�ه أي تحوٍل نحو 

األفضل.
أراد سلمان تخطي تلك الحواجز لكي يرى 
الحقائق الكامنه ورائها، وكان له ما أراد، 
فهل هو يعثر عىل دين خري من دينه حيث 
س�اقته قدماه � عن قص�د أو غري قصد � 
إىل الكنيس�ة، فرأى فيها اناس�اً يصلون، 
وربم�ا يرتلون فصالً م�ن اإلنجيل بصوت 
وخي�م يأخ�ذ بمجامع القل�وب فيه رجع 
وصدًى لرتانيم الراهب الحزين الذي يبكي 
املس�يح! وال ب�د أن فق�رات م�ن اإلنجيل 
ش�دته � يف تل�ك اللحظ�ات الغام�رة � إىل 

االستغراق والتأمل يف عالم الالهوت ضمن 
أج�واء ه�ي مزيج م�ن الح�زن، والفرح، 
والس�أم، واللذة طاف�ت ب�ه وراء الغيب، 
ثم انته�ت لتوقظ يف نفس�ه مكامن األلم 

الطويل الذي عاناه يف ظل أبيه.
دارت يف رأس س�لمان زوبعة من التفكري 
.. انه�ا فرصة قبضتها له ي�د الغيب، وما 
علي�ه اآلن إال أن يختار. نع�م؛ لقد أعجبه 
هذا الدي�ن، ولكن؛ هل ينته�ي به املطاف 
إىل هنا فتكون هذه فتكون هذه الكنيس�ة 
في�م املحط�ة األوىل واألخ�رية يف حيات�ه؟ 
ومن ي�دري، فلعل يد التش�ويه قد امتدت 
إليه�ا أو إىل ذل�ك الكتاب ال�ذي يتىل فيها 
فأخرجتهم�ا ع�ن مس�ارهما الصحيح، 
وعندها فما الفائدة إذن؟ أيرتك دين أبائه 
وأج�داده ليعتن�ق ديناً ربم�ا كان مثله يف 
املحت�وى أو أمي�ز من�ه بقليل؟ ل�م يطل 
تردده يف األم�ر، وحانت منه التفاتة ذكية 
تنم ع�ن عمق روحي وأصال�ة يف التفكري 
حي�ث بدا ل�ه ان يس�أل عن تواج�د أصل 
ه�ذا الدين، وبذلك يحفظ خطوط الرجعة 
عىل نفس�ه، فاندفع يس�أل من حوله من 
النصارى قائالً لهم: »وأين أصل هدا الدين 

...؟«.
قالوا: بالشام

أما خش�فوذان فقد طال عليه غياب ولده 
حتى ص�ار نهباً للقلق علي�ه مما حدا به 
أن يرسل جماعًة يف طلبه، وبينما هو قلق 
يف داره مفكراً حائراً يف أمره وإذا بس�لمان 
عائد بعد الغروب بقليل، عاد إىل بيته ليجد 
أباه بتل�ك الحالة، وهنا ب�ادره أبوه بنرٍة 

فيها يشء من الغضب، قائالً له:

ولم يجد س�لمان س�بيالً لكتم�ان ما رأى 
وسمع، فالتفت إىل أبيه قائالً:

»ق�د م�ررت بق�وم يصل�ون يف كنيس�ة 
فأعجبني ما رأيت من أمرهم، وعلمت أن 

دينهم خري من ديننا...«
ان  وثق�ة، غ�ري  ب�كل ج�رأٍة  ق�ال ه�ذا 
خشفوذان لم يصدق ما سمعه، وخالطته 
ح�رية ودهش�ة، لكن�ه تمال�ك أعصاب�ه 
وخاطب ول�ده باس�لوب عاطفي هادىء 
قائ�اًل له: »يا بني؛ دين�ك ودين آبائك خري 
م�ن دينهم.« طمع�اً فيه ب�أن يرجع عن 

ذلك.
لكن سلمان بادره بكل إرصار قائالً: »كال، 
والله..«وحني لم يجد خش�فوذان وسيلًة 
يف اقناع ولده عمد إىل اس�تخدام القس�وة 
لتأديبه، فوضع القي�ود يف رجليه، وتركه 
يف البيت دهني محبس�ني، فع�ل معه ذلك 
خوف�اً من أن يهرب عن�ه، عقاباً له كي ال 
يعود ملثلها.وظل سلمان رهني قيده وبيته 
م�دًة من الزم�ن كادت الدنيا أن تس�ود يف 
عيني�ه لوال حلم الش�ام ال�ذي ظل يدغدغ 
فؤاده ويزرع يف نفسه األمل األخر الذي 
يب�رشه ب�أزوف املوعد وس�اعة الخالص، 
فعم�د إىل بعض من يثق بهم وأرس�له إىل 
النص�ارى الذين تعرَّف إليهم يف الكنيس�ة 
يعلمهم عن لسانه: بأنه قد أعجبه دينهم 
ويطلب منهم أن يعلموه بتحرك أول قافلٍة 

نحو الشام حتى يكون فيها.
فأخروه.

قال س�لمان: »فألقيت الحديد من رجي، 
وخرجت معهم.« وب�دأت الرحلة الطويلة 

نحو اإليمان، والهجرة إىل الله.
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مم�ا الش�ك في�ه أن نم�ط الحياة 
التي نعيشها يف غربتنا وأن تأقلمنا 
به�ا فهي ال يمكنه�ا أن تبعدنا عن 
رمزي�ة العي�د يف بلدنا رغ�م كوننا 
نعي�ش يف بل�د عربي جمي�ل بأهله 
وجميل بعادات�ه وتراثه وله بعض 
الع�ادات املتقاربة م�ع ما نفعله يف 

األعياد..
ومع ذلك  وهذه الرمزية هي أسس 
ثابت�ه يف حياتن�ا كم�ا عش�ناها، 
اآلن  نعيش�ه  مم�ا  قلي�اًل  لنه�رب 
ونذه�ب بأتج�اه امل�ايض الجميل،  

ونخوض يف الذاكرة ألستخراج عبق 
وش�ذرات مظاهر وعادات وتقاليد 
فرحة وممارس�ات العي�د الصغري 
والكب�ري وأعياد الطوائ�ف األخرى 
يف املجتم�ع العراقي ألذي تتش�ابه 
في�ه الكثري من املمارس�ات آخذين 
األعتبارالخصوصيات حيث  بنظ�ر 
العي�د والعادات  تختل�ف مظاه�ر 
والتقالي�د املتبع�ة في�ه باخت�الف 
ال�ذي  الن�اس واملجتم�ع وامل�كان 
يعيشون فيه سواء كان يف املدن أو 
الق�رى، إال أن العيد يف أكثر مناطق 

امل�دن والق�رى قد يعك�س مظاهر 
العيد يف الس�ابق أو تكون مشابهة 
بم�ا كان علي�ه الن�اس يف امل�ايض 
أي�ام زمان، لق�د كان هن�اك تراث 
مج�ذر يعك�س البع�د الحض�اري 
لدول�ة ومجتم�ع أس�س الحضارة 
األنس�انية األوىل وال�ذي مرتأريخه 
بأزمان جميلة وم�رة، العيد فرحة 
ومحبة فيه تجتمع الناس وتتبادل 
التهان�ي واألحادي�ث والذكريات يف 
جو يس�وده الود والتآلف والشوق، 
فالعيد معاني كب�رية وأن أختلفت 
ألوان�ه وطريقة األحتف�ال به وفقاً 
املواقع  الثقاف�ات وأختالف  لتباين 
واملحي�ط العام اال أنها متجانس�ة 
يف مفه�وم الفرحة والس�عادة بكل 
قيمها وخصوصاً لألوالد والش�باب 
ولكىل الجنسني وللعائلة واملجتمع 
ممارس�ات  هن�اك  حي�ث  أيض�اً، 
ومفاعي�ل تتداخ�ل فيه�ا املالم�ح 
الثقافية واملالمح الخاصة يف أغلب 
مناط�ق الع�راق، من املعل�وم فأن 
التاريخ تناول العاصمة العباس�ية 
بغداد بمعانى كث�ري منها  ارتبطت 
بش�خصياته  وبمعامل�ه  وبعاداته 

وتقاليده ووس�ائل العيش فيها كل 
حس�ب انتمائه وتدرج�ه االرسى، 
فف�ى بغ�داد معال�م اليعرفه�ا اال 
القرب�ني منه�ا ورغم ان بغ�داد لم 
تنفص�ل ع�ن جريانه�ا باكتس�اب 
الع�ادات ىف امل�رات وىف االح�زان 
وطق�وس  االكالت  ىف  وكذل�ك 

املناسبات..

سلمان احملمدي حياة حافلة بالعطاء
تمهيد في نشأة سلمان:

قال سلمان رضوان اهلل عليه: » كنت ابن 
دهقان قرية جيء من أصبهان، وبلغ من 
حب أبي لي ان حبس����ني ف����ي البيت كما 
تحبس الجارية فاجتهدت في المجوس����ية 

حتى صرت قطن بيت النار... «.

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.

     عيد الفطر املبارك يف الذاكرة البغدادية

نور 9
على 
نور

عادات أهلنا في العيد 
كما شاهدناها وتعايشنا 

معها ومارسناها في 
الزمن الماضي( .. طقوس 

وعادات وتقاليد جميلة 
فيها الفرح والترابط 

والتزاور..

صورة و تعليق
لقطة من حديقة االمة يف ستينات القرن املايض
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قلق من تصرفات
 بعض املواطنني

 شهد س�وق الشورجة الش�هري يف قلب العاصمة 
بغ�داد والش�وارع املحيطة ب�ه اكتظاظ�اً باملارة 

واملتبضعني قبلفي بداية شهر رمضان.
ه�ذا االكتظاظ ج�اء بعد ي�وم وحيد م�ن تحذير 
ملنظم�ة الصحة العاملية من ك�رس حظر التجوال 

الصحي الخاص بفريوس كورونا.
وع�ربت منظمة الصح�ة العاملية يف الع�راق، عن 
قلقها من ترفات بعض املواطنني يف اثناء الرفع 
الجزئي لحظ�ر التجوال، وفيما دعتهم اىل االلتزام 
بالتعليم�ات الصحي�ة، حذرت من اع�ادة الحظر 

الكامل للتجوال يف حالة عدم االلتزام.
وقالت املنظم�ة »تعرب منظمة الصح�ة العاملية 
يف الع�راق ع�ن قلقها البالغ م�ن ترفات بعض 
املواطن�ني يف اثناء الرفع الجزئي لحظر التجوال«، 
باإلج�راءات  الت�ام  االلت�زام  »اىل  إياه�م  داعي�ة 
الوقائي�ة وتوصي�ات منظم�ة الصح�ة العاملي�ة 

ووزارة الصحة«.
وش�ددت ع�ىل »رضورة تجن�ب التجمع�ات 
والحفاظ عىل التباع�د االجتماعي الذي مكن 
العامل�ني الصحيني العراقيني من الس�يطرة 
املس�تجد  كورون�ا  ف�ريوس  جائح�ة  ع�ىل 
حت�ى االن«، مح�ذرة م�ن ان »مخالف�ة هذه 
اإلج�راءات قد تؤدي اىل اع�ادة تفعيل الحظر 
العلي�ا  اللجن�ة  للتجوال«.وق�ررت  الكام�ل 
للصح�ة والس�المة الوطنية يف الع�راق، يوم 
األحد 19 نيسان الجاري، رفع حظر التجوال 
يف ش�هر رمضان من السادسة صباحا لغاية 
الس�ابعة مس�اًء، وفرض غرام�ة قدرها 50 
الف دين�ار لغري امللتزمني بارت�داء الكمامات 
الطبية، فيما ح�ذرت وزارة الصحة العراقية 
من زيادة رسيع�ة يف عدد اإلصابات بفريوس 
كورون�ا، نتيج�ة كرس حظ�ر التج�وال الذي 
أدى إىل اكتظ�اظ الط�رق العامة بالس�يارات 
والدراج�ات وفتح كثري من املح�ال التجارية 

واالسواق.

وأض�اف، ان ”قل�ة امل�وارد املالي�ة والتجهي�زات 
املتوفرة ناهيك عن قلة الفحوصات الطبية الهايل 
الرصاف�ة كان�ت س�بب يف تزايد األع�داد حيث تم 
تس�جيل 29 اصاب�ة جديدة بفاي�روس كورونا“، 
محذرا من ”مغبه الته�اون باإلجراءات والتي قد 

تضاعف أعداد املصابني يف قابل األيام“.
وأوض�ح ان ”خلي�ة االزم�ة النيابي�ة ومقرره�ا 
س�تكون متواج�دة يومي�ا يف الدوائ�ر الصحي�ة 
لقاطع الرصافة اعتبارا من االيام القادمة ملراقبة 
الوضع عن قرب وزيادة الدعم املقدم لهذا القطاع 
الصح�ي وع�ىل وزارة الصحة التع�اون مع خلية 
االزمة بهذا الصدد خالل اقل من 48 ساعة تفاديا 
ألمور ال تحمد عقباها قد تفتك بحياة املواطنني“ 
كم�ا أعلن�ت دائرة صح�ة الرصاف�ة يف العاصمة 
بغداد، ، إطالق الرصد الوبائي االس�تباقي بقاطع 

النهروان والعشوائيات املحيطة به.
وق�ال مدي�ر ع�ام صح�ة الرصافة ”عب�د الغني 
الس�اعدي“ يف بيان صحفي، إن ”صحة الرصافة 
تواصل عمليات الرصد الوبائي االستباقي الفعال 
للتح�ري عن إصاب�ات فريوس كورون�ا بمناطق 
الرصافة“.وأضاف، أن ”صح�ة الرصافة أطلقت 
اليوم عمليات الرصد بمنطقة النهروان واملناطق 
العشوائية املحيطة به بمشاركة الكوادر الصحية 
م�ن املؤسس�ات الس�اندة، بحض�ور النائب رعد 

املكصويص، والنائب عيل الغانمي“.

وأوضح انه ”تم س�حب النم�اذج املختربية لعدد 
م�ن الحاالت املش�تبه إصابتها بف�ريوس كورونا 
وأرسلت إىل املختربات وبانتظار النتائج“، الفتا إىل 
أن ”الهدف من تل�ك الحمالت هو رصد اإلصابات 
اس�تباقياً قبل نق�ل العدوى لآلخرين والس�يطرة 

عىل الفريوس ومن ثم القضاء عليه“.
وأف�اد الس�اعدي أن ”صح�ة الرصاف�ة تواص�ل 
عمليات الرص�د الوبائي لجميع مناطق الرصافة 
منطقة بعد أخ�رى وتواكب اإلجراءات االحرازية 

وف�ق لوائح منظم�ة الصحة العاملي�ة وتعليمات 
خلية األزمة يف الوزارة“.

ويعود تراجع وترية اإلصابات إىل إجراءات حازمة 
العراقي�ة الحت�واء تف�يش  الس�لطات  اتخذته�ا 
الف�ريوس، وعىل رأس�ها ”حظر التج�وال، ومنع 
دخول الوافدين األجانب للبالد، وتعليق الدراس�ة، 

ومنع التجمعات العامة“.
وفرض العراق حظر التجوال يف عموم البالد يف 17 
آذار/مارس املايض، ضمن إجراء أخرى للحد من 

تفيش فريوس ”كورونا“.
ولغاية االن، سجل العراق 1513 إصابة بفريوس 

كورونا بيها 82 وفاة و953 حالة شفاء .
ه�ذا و ق�ال مدير ع�ام دائرة صح�ة الرصافة يف 
العاصم�ة  بغداد، الدكتور عبد الغني الس�اعدي، 
ع�ن اكتس�اب 11 حالة جديدة الش�فاء التام من 
ف�ريوس كورونا لريتف�ع عدد حاالت الش�فاء اىل 
110 مما يش�كل %57 من االصابات اكتس�بت 

الشفاء يف الرصافة.

الرصافة تعاني من انتاكسة صحية بسبب سوء تصرف وجهل الكثريين اول الغيث
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 ربما لم يكن يتوقع 
كثير من المتسولين 
والمتسوالت في 
العراق أن تتحول 
أماكن استحصال 
لقمة عيشهم الى شوارع خاوية 
تركها أصحابها ولو لحين جراء 
حظر التجوال المفروض للحد من 
تفشي فيروس كورونا.

فقد صدمتهم هذه اإلجراءات 
الصارمة وقطعت أسباب 
العيش لديهم بعد أن كانوا 
يمتهنون «حرفة» الوقوف في 
الشارع والتسول في الطرق 
وتقاطعات المرور عن طريق 
أساليب عدة ابتكروها لغرض 
جمع المال من هذه المهنة 
المنبوذة لدى الشارع 
العراقي.

كورونا تبطش باالطر االكثر ضعفا يف اجملتمع

الصحة العاملية تبدي 
إشارات مقلقة جديدة

رغم التحس�ن النس�بي ال�ذي طرأ 
ع�ىل مل�ف الطاق�ة الكهربائي�ة يف 
العراق خالل الش�هور األخرية، فإن 
كثريا من العراقيني ال يبدون تفاؤال 
باس�تمرار ذلك، متوقع�ني أن تعود 

األزمة مرة أخرى الصيف القادم.
ووفقا لعضو لجنة الطاقة النيابية 
القائ�م  ف�إن املعطي�ات والوض�ع 
لعم�وم ش�بكات النق�ل والتوزي�ع 
تش�ري إىل أن�ه ال توجد أي�ة إضافة 
التولي�د الكهربائية، مما  لوح�دات 
يعن�ي أن الوض�ع خ�الل الصي�ف 
القادم س�يكون »أس�وأ م�ن العام 

املايض«.

ويضيف أن وزارة الكهرباء ليس�ت 
لديه�ا خط�ة واضحة املعال�م تنفذ 
بتوقيت�ات زمني�ة مح�ددة خ�الل 

الصيف القادم.
ورغ�م األزم�ة التي كان يش�هدها 
ال�وزراء  ف�إن  صي�ف  كل  الع�راق 
الس�ابقني كانت لديهم خطط، غري 
أي  الحالي�ة ال تمتل�ك  ال�وزارة  أن 
خطة، بحسب تعبري نفس املتحدث.
ويش�ري ع�واد إىل عدم تس�جيل أي 
زي�ادة يف مع�دالت إنت�اج الطاق�ة، 
باإلضافة إىل س�وء مع�دات التوليد 
التي ل�م تخضع معظمها للصيانة، 
وق�ال إن الحكوم�ة الحالية قد تبدأ 

خالل الش�هر الق�ادم خطتها رغم 
أن املف�روض أن تكون هناك حلول 
واقعي�ة منذ نهاي�ة الصيف املايض 

استعدادا للصيف القادم.
واعت�اد العراقي�ون االعتم�اد ع�ىل 
املول�دات الكهربائي�ة الت�ي تنترش 
يف جمي�ع امل�دن والق�رى واألحياء 
يف  النق�ص  لتعوي�ض  الس�كنية 

ساعات التزويد بالكهرباء.
ونش�أت م�ع ذل�ك مش�كلة تحديد 
أس�عار ه�ذه الخدم�ة، حيث تضع 
باس�تمرار  املحلي�ة  الحكوم�ات 
ق�رارات بأس�عار ثابت�ة ومعين�ة، 
إال أن كث�ريا م�ن أصح�اب املولدات 
يف  ويزي�دون  يخالفونه�ا  األهلي�ة 
التس�عرية، دون أن تتدخ�ل الدولة 
لوض�ع حد لهم، كما يش�تكي كثري 

من العراقيني.
وخ�الل الش�هرين امل�ايض اعتم�د 
س�عر  بغ�داد  محافظ�ة  مجل�س 
خمس�ة  أالف دينار لألمبري الواحد 
الكهربائية،وه�و  املول�دات  م�ن 
س�عر عىل مايبدو مؤق�ت للظروف 
االس�تثنائية التي يمر به�ا البلد إال 
أن كثريا م�ن أصحاب هذه املولدات 
لم يمتثلوا لهذا الس�عر ( رغم أنهم 
يس�تلمون م�ادة ال�كاز الحكومية 

بع�دة رشوط م�ن بينه�ا االلت�زام 
بالتسعرية الحكومية.

ويقول قيص صال�ح )صاحب أحد 
املولدات األهلية( إن هذه التس�عرية 
غ�ري منصف�ة بالنس�بة ألصح�اب 
انقط�اع  كث�رة  بس�بب  املول�دات، 
التي�ار الكهربائي، مم�ا يضطرهم 
م�ن  طويل�ة  س�اعات  لتعوي�ض 

االنقطاع، عىل حد قوله.
كم�ا أن الظ�روف الجوي�ة وكث�رة 
تش�غيل ه�ذه املول�دات تجعل من 
للصيان�ة  إخضاعه�ا  ال�رضوري 
املستمرة بأسعار مرتفعة، وهو ما 

ال تضع له الدولة أي اعتبار.
وق�د ب�دأ مجل�س محافظ�ة بغداد 
مؤخرا إيقاف بع�ض أصحاب هذه 
املول�دات ع�ن العم�ل بس�بب عدم 
التزامه�م بالتس�عرية الحكومي�ة، 
وس�حب رخص العمل منهم، إال أن 

ذلك لم يغري من واقع الحال شيئا.
ويرى رئيس املركز اإلنمائي للطاقة 
واملي�اه ليث ش�رب أن أزمة الكهرباء 
ستس�تمر خ�الل الصي�ف القادم، 
بسبب س�وء خطط وزارة الكهرباء 
الت�ي بقي�ت تعم�ل ع�ىل األس�س 
نفس�ها، ولم تنتج سوى الفشل يف 

االكتفاء الذاتي، وفق تعبريه.

بوادر االرهاق ظهرت مبكرا على الشبكة الكهربائية يف مالمح صيف ينذر باللهب

في سابقة تدعو الى االسف 
أكد مقرر خلية االزمة جواد 

الموسوي ان اإلصابات 
المسجلة بجانب الرصافة 

لهذا اليوم عددها مقلق جدا 
وعلى الجهة المسؤولة عن 
هذا الجانب من بغداد اجراء 

فحوصات لما ال يقل عن عشرة 
آالف شخص يوميا .

وقال الموسوي ”تفاقم 
األعداد في جانب الرصافة 

نتيجه حجر الوافدين القادمين 
من خارج العراق جميعهم في 

الرصافة وتنصل المحافظات 
عن تلك المسؤولية، باالضافة 

الى تحملها مسؤولية حجر 
المالمسين للكرخ ايضا 
باالضافة الى مالمسين 

الرصافة“.

في مواجهة بوادر موجة 
الحر، ارتفع استهالك 
الطاقة الكهربائية ما زاد 
الضغط على البنية التحتية 
المتدهورة أساسا مع 
تسرب يسبب هدرا نسبته 
أربعين بالمئة من إنتاج 
الكهرباء في البالد، وفق 
وكالة الطاقة الدولية.

كاريكاتير : صحافة عربية

ويف البرة، التي تع�د مركز صناعة النفط يف 
العراق، يعاني الش�حاذون فيه�ا من تداعيات 
اإلج�راءات ذاته�ا الت�ي طبق�ت يف غريها من 
محافظ�ات الع�راق، والتي أرضت بأس�اليب 
اس�تعطائهم وأث�رت ع�ىل س�عيهم يف طل�ب 
املس�اعدة من املارة والس�يارات، ما أثر بدوره 

عىل نمط معيشتهم وأرزاق أرسهم. 
متس�ول قادم من إحدى املحافظات العراقية 
يرفض ذكر اس�مه لكنه يكن�ى ب�«أبو جنان« 
يش�ري اىل ان�ه متواجد يف البرة منذ س�نوات 
طويل�ة واضط�ر للق�دوم له�ذه املحافظة ملا 
تمتلك�ه م�ن واردات ومتطلب�ات العيش وقد 
صدم بقط�ع ارزاقه�م نتيجة مالحقة ش�بح 
فريوس كورونا لهم، عىل حد تعبريه.وينوه إىل 
أن هذا الواقع اضطره�م اللتزام األماكن التي 
يسكنون فيها وهي إما فنادق أو عشوائيات أو 
منازل مؤجرة وس�ط حريتهم يف كيفية توفري 
لقمة العيش لهم ولعائالتهم.ويشري ابو جنان 
اىل انه كمتس�ول مع بقية املتس�ولني اآلخرين 
ال يستطيعون الظهور يف االعالم والحديث عن 
معاناته�م ومظلوميته�م الناجم�ة عن الفقر 
املدقع.ويق�ول ان »بعضن�ا ل�ن يجد وس�يلة 
اخرى غري التس�ول والبع�ض االخر يضطر اىل 
التعايش مع معاناة الجوع مس�تجريا ببعض 
االماكن الت�ي ربما يتواجد فيها الناس لغرض 
االس�تعطاء او الشحاذة منهم يف بلد انتهى به 

املط�اف بش�بح فايروس كورون�ا كبقية دول 
العال�م االخرى«.ي�رى أحد البائع�ني الجوالني 
يف منطق�ة العش�ار ويدعى »ابو ك�رار« االمر 
م�ن زاوية أخرى.ويقول ان »املتس�ولني حتى 
وان كان�وا م�ن بقي�ة املحافظ�ات العراقية، 
ولك�ن ان م�ن يتحمل مس�ؤولية وصولهم اىل 
ه�ذه املهنة هم مافي�ات التس�ول والحكومة 
ايضا«.ويضي�ف أن�ه م�ن خالل تجول�ه لبيع 

بضاعت�ه يش�اهد كيف ي�ذل كثري 
من النساء واالطفال والرجال 

كب�ار الس�ن أنفس�هم م�ن 
اج�ل الحص�ول ع�ىل مبلغ 

)250( دين�ار عراقي 
محافظة  اغنى  يف 

اهله�ا  عراقي�ة 
يس�تفيدوا  لم 

منه�ا 
؛  ه�م ر و بد

بس�بب 
ي  د ل�ر ا
الواض�ح يف 

الوض�ع 

الخدم�ي والصحي واملعايش ع�ىل حد وصفه.
وي�روي »ابو كرار« كيف كان�ت تجري عملية 
مط�اردة املتس�ولني م�ن قبل بع�ض الجهات 
االمني�ة قبل ظهور حاالت ف�ريوس كورونا يف 
محافظ�ة البرة.ويضيف مس�تدركا، »اآلن، 
االم�ور تطورت فيم�ا يتعل�ق بتهديد فريوس 
كورونا للمتس�ولني يف الشوارع والتقاطعات، 

وبذا لم يس�تطيعوا العودة ملمارس�ة هذه 
املهن�ة برغ�م انه�م يعيش�ون يف فنادق 
قديم�ة ومتهالك�ة يف منطق�ة العش�ار، 

اغلبه�م  يفك�ر وربم�ا 
اىل  بالس�فر 

بقي�ة 

املحافظ�ات العراقي�ة املس�تقرة م�ن الجانب 
الصح�ي؛ للعودة اىل ممارس�ة مهنة التس�ول 
هربا من ش�بح كورونا، لكنهم ال يستطيعون 
نتيج�ة ع�دم امتالكم ام�وال الس�فر واموال 
تسديد ما بذمتهم من ديون للفنادق واملساكن 

فضال عن انهم مه�ددون من قبل مافيات 
التس�ول املجهول�ة م�ن الدول�ة 

العراقية وم�ن قبل حكومة 
البرة املحلية«.
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تذبذب التيار الكهربائي 
حيرق االجهزة

 يف مناطق بغداد

اتخذتها  التي  التدابري  أّدت  و 
من  الحّد  إىل  العراقية  الحكومة 
)بما  كورونا  فريوس  انتشار 
التجوال  حظر  فرض  ذلك  يف 
وإغالق املدارس ومنع املسافرين 
بني  والتنقل  البالد  دخول  من 
تقليص  وإىل  املحافظات( 
العديد  إغالق  أو  العمل  ساعات 

من املشاريع الصغرية.
يف  رشعت  الحكومة  أّّن  ورغم 
يف  والتدابري  القيود  تلك  تخفيف 
مناطق معينة، إالّ من املتوقع أن 
للوباء  االقتصادي  التأثري  يكون 

شديداً.
للهجرة  الدولية  املنظمة  وأجرت 
استقصائية  دراسة  العراق،  يف 
تستهدف تحليل تأثري الوباء عىل 

املشاريع الصغرية واملتوسطة.
انخفاض  الدراسة  وأظهرت 
اإلنتاج بنسبة 52٪ خالل الشهر 
الصغرية  املشاريع  بني  املايض 
شملتها  التي  واملتوسطة 
الدراسة، مما سيؤدي إىل خسارة 

صافية يف اإليرادات، تقّدر بنسبة 
القيود  تلك  استمرت  إذا   ٪27

حتى شهر حزيران 2020.
وأوضحت الدراسة، أن “املبيعات 
بشّدة  تأثّرت  املايض  الشهر  يف 
التجارية  للمشاريع  بالنسبة 
الواقعة ضمن القطاعات األربعة 
البناء  الدراسة:  يف  امُلدرجة 
والزراعة؛  الغذاء  والصناعة؛ 
بالجملة  البيع  الخدمات؛ 

واملفرد”.
إىل  التقديرات  أشارت  و  هذا 
 71 بنسبة  املبيعات  انخفاض 
املشاريع  أصحاب  يرى  فيما   ،٪
الدعم  أّن  واملتوسطة،  الصغرية 
املايل )62٪( ورفع حظر التجوال 
)16( هي أهم ما يحتاجونه من 
البقاء  عىل  ملساعدتهم  إجراءات 
املفروضة  القيود  استمرار  مع 

عىل الحركة”.
وبينت، أن “الوباء أثّر بشّدة عىل 
االحتفاظ  عىل  املشاريع  قدرة 
أصحاب  قام  إذ  العاملة،  بقواها 

بتخفيض  واملشاريع  األعمال 
بنسبة  لديهم  بأجر  العاملني 
الرواتب  وخفض  كمّعدل،   ٪40
واألجور بنسبة 36٪. وفضالً عن 
تكاليف  تعترب  واألجور،  الرواتب 
التكاليف  هي  والكهرباء  األجرة 
املستمرة األكثر شيوعاً يف األعمال 

ضمن جميع القطاعات”.
بعثة  رئيس  قال  جهته  من 
يف  للهجرة  الدولية  املنظمة 
إّن  وايت”،  “جريارد  العراق 
للهجرة  الدولية  املنظمة  “عمل 
االنتعاش  لدعم  الدويل  واملجتمع 
االقتصادي وخلق فرص العمل يف 

العراق له أهمية حاسمة اآلن”.
تزال  “ال  أنه  وايت،  وأضاف 
من  االنتعاش  احتياجات 
تسبب  فقد  مرتفعة،  الرصاع 
يف   )19- )كوفيد  كورونا  وباء 
وزاد  الضعف،  نقاط  تفاقم 
يواجهها  التي  التحديات  من 
واملشاريع  األعمال  أصحاب 

العراقيون”.

اول الغيث
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الكيل مبكيالني

�سحيفة-يومية-�سيا�سية-عامة

تعاني منطق�ة حي البنوك من عدم اس�تقرار التيار 
) الكهرب�اء الوطنية ( بني انخفاض ش�ديد وارتفاع 
ش�ديد .. ادى اىل اح�راق بعض االجه�زة الكهربائية 

املنزلية ..  و مصابيح االنارة .
هذا وقد ش�كا عدد كبري من اهايل مناطق متفرقة يف 
بغداد، ، من ضعف فولتية الكهرباء الوطنية املجهزة 
ملناطقه�م، فيما اكدوا انهم اتصل�وا بدوائر الصيانة 

ولم يتلقوا اي رد.
وق�ال اح�د املواطنني من س�كنة منطق�ة الكفاءات 
يف ح�ي الغزالي�ة ببغ�داد ويدع�ى عيل الش�يخيل ان 
»الكهرب�اء الوطني�ة املجه�زة ملنطقتن�ا س�يئة جدا 
وال نس�تطيع تش�غيل اي جهاز كهربائي«، مبينا ان 

»الفولتية التي تصل ملنزلنا هي 160 فقط«.
وتابع ان »االجهزة الكهربائية ال يمكنها العمل بهذه 
الفولتية الرديئة«، داعيا املسؤولني يف وزارة الكهرباء 
اىل »التدخل وايجاد حلول لهذه املشكلة التي نواجهها 

مع االرتفاع الكبري يف درجات الحرارة«.
كما اكد مواطن اخر من سكنة نفس املنطقة ويدعى 
ط�ه العاني »اننا ننتظر قطع كهرب�اء الوطنية لكي 
ننع�م بالتكيي�ف عند تش�غيل خ�ط املول�دة االهلية 
لكون الفولتية مضبوطة %100 وليس�ت كما هي يف 
منظومة الطاقة الوطنية التي تصل فيها الفولتية اىل 
150«، الفت�ا اىل »انن�ي قدمت اكثر من ش�كوى لدى 

دائرة الكهرباء يف الغزالية ولكن لم تحرك ساكنا«.
ويقول احد ابناء منطق�ة حي الجامعة عبد الوهاب 
الخفاج�ي »اتصل�ت بدائرة الصيان�ة يف املنطقة من 
اجل حل مش�كلة الفولتي�ة التي تعان�ي منها اغلب 
املناطق وال من مجيب«، متسائال »اىل اي دائرة نلجأ، 

لكون الجهات املعنية ال تعري للمواطن اي اهتمام«.
فيم�ا ق�ال عام�ر محم�د ان »ع�دد م�ن االجه�زة 
الكهربائي�ة الت�ي امتلكه�ا تعطل�ت بس�بب ضعف 
فولتي�ة التي�ار الكهربائ�ي«، مبين�ا ان »محط�ات 
التوزي�ع تجه�ز ال�دور الس�يكنية بفولتي�ة اقل من 

املقررة بهدف ترشيد استهالك الطاقة«.
به�ذه  الطاق�ة  اس�تهالك  ترش�يد  »ه�ل  وتس�اءل 
الطريق�ة املؤذية للمواطنني«، مطالبا وزير الكهرباء 
ل�ؤي الخطي�ب ب�«االهتم�ام باملواطن�ني ومعالجة 
هذه املش�اكل وتوجي�ه دوائر الصيانة باالس�تجابة 

للمواطنني فور تلقيهم شكاوى«.

 

كثافة ملحوظ�ة لتواجد االرس 
يف االس�واق، وخاصة يف مناطق 
املنصور والك�رادة والكاظمية، 
يف بغداد خالل س�اعات املس�اء 
تنخف�ض  االفطارحي�ث  بع�د 

درجات الحرارة.
لكنهم فوجئوا بحرارة س�اخنة 

لالسعار .. 
مالب�س  لتش�ري  ات�ت  ام 
الطفالها اعربت عن استغرابها 
من االسعار وتقول: لقد صدمنا 
باالس�عار وع�دم رغب�ة اكث�ر 

املح�ال  اصح�اب 
الن  تخفيضه�ا  يف 
يجعله�م  االقب�ال 
اس�عار  يرفع�ون 

مالبس االطفال.

أين رواتب املتعاقدين مع وزارة الكهرباء ؟

املصارع و الصراعات..
 ردناه عون طلع فرعون 

حديث العدسة 

اال ان الحلول مؤجلة )بغري اكرتاث و اهمال ( 
من كل الحكومات السابقة و الحارضة .. و 
السبب انها تحتاج اىل مشاريع ضخمة واموال 
االعالم   ) املبكي  املضحك   ( لكن   .. طائلة 
الضحل ) بما يشبه الضحك عىل الذقون (كما 
مجلس  رئيس  اعرتف    : فيمايأتي  وارد  هو 
كيطان”  “وليد  وكالة  البرصة  محافظة 
دعوى  رفع  بإجراءات  ستبدأ  الحكومة  بأن 
يف  متمثلة  املائية  املوارد  وزارة  ضد  قضائية 
وزيرها ووكالئه، وذلك إلثارة الشارع البرصي 
تظاهرات  يف  املواطنني  بخروج  والتسبب 
يف  يقف  املطالب  من  بعدد  للمطالبة  عارمة 

مقدمتها تحلية مياه املحافظة.
“لجنة  إن  صحفي  ترصيح  يف  كيطان  وقال 
البرصة قبل أسبوع  حكومية كانت قد زارت 
عضويتها  يف  وكان  التظاهرات  انطالق  من 
املائية، وقد تم خاللها  مستشار وزير املوارد 
 75 اىل  املائية  االطالقات  زيادة  عىل  االتفاق 
الوزارة لم  أن  إىل  بالثانية، مشريا  مرت مكعب 
الحقا  صدر  والذي  اللجنة  تلك  باتفاق  تلتزم 
من رئيس الوزراء بزيادة اإلطالقات ما أدى إىل 
إثارة الشارع البرصي وانطالق التظاهرات”.

برفع  ستقوم  “املحافظة  أن  كيطان  وأضاف 
املوارد  وزارة  بحق  اخرى  قضائية  دعوى 
االروائية  القناة  جدوى  عدم  بسبب  املائية 

مياه شط  يف  امللحية  الرتاكيز  نسبة  تقليل  يف 
العرب، مشريا اىل ان مجلس املحافظة ارسل 
يف العام 2010 كتابا اىل الوزارة رفض خالله 

انشاء تلك القناة”.
عديمة  االروائية  “القناة  أن  كيطان  وبني 
ذكرت  حيث  أيضا  الري  عمليات  يف  الجدوى 
القناة  تلك  بان  سابقة  اوقات  يف  الوزارة 
باستطاعتها إرواء ماليني االمتار من االرايض، 
ميدانيا  اطالعه  وبعد  املجلس  أن  إىل  مشريا 
تصحر  الحظ  بالقناة  املحيطة  األرايض  عىل 
“الحكومة  أن  كيطان  األرايض”.وأضاف  تلك 
قامت  الحالية  املائية  األزمة  وبسبب  املحلية 
ابو  ومنطقة  الخصيب  ابي  مناطق  بتحويل 
تغذية  أن  االروائية، مؤكدا  القناة  فلوس عىل 
تلك املناطق باملياه من القناة االروائية سوف 
ستصل  حيث  أيام   10 اىل   7 سوى  يدوم  لن 
بعدها مياه البحر املالحة اىل منبع تلك القناة 

بسبب شح اإلطالقات املائية”.
فانظر اىل اي درجة وصل االستخفاف بعقول 
الناس و استغفالهم .. فكيف يتم ايهام العالم  
انماهي  البرصة  مياة  تحلية  مشكلة  بان 
كل  كانت  فاين   .. املائية  املوارد  وزير  خطأ 
سنة  خمسني  منذ  الوزراء  و  الحكومات  تلك 
يعانون  البرصيون  و   ... السقوط  وبعد  قبل 

االمرين يف كل تفاصيل حياتهم اليومية .

وصلتنا رسالة من املواطن سامع هاشم 
يذكر فيها :

عن  السيايس  الفصل  معاملة  قدمنا 
لتجارة  العامة  الرشكة   .. دائرتي  طريق 
كافة  وقدمت   .. البرصة  الحبوب/فرع 
يقارب  ما  وبعد  املطلوبة  املستملكات 
مجلس  امانة  من  الرد  جاء  سنتني 
كوني  بالقانون  شمويل  بعدم  الوزراء 
احرتمت  وقد  السقوط.  قبل  تعييني  تم 
العامة  األمانة  برد  واقتنعت   القانون 
مرور  وبعد  ولكن    .. الوزراء  ملجلس 
بعض  معامالت  بقبول  تفاجأنا  شهرين 
انهم  بالقانون علما  املوظفني وشمولهم 
الرشوط  نفس   .. تماما  حالتي  نفس  يف 

التي  املستملكات  ونفس  التعيني  ونفس 
قبول  يجوز  هل  ....سؤايل  مني  طلبوا 
شخص ويستثنى شخص اخر .. ) الكيل 

بمكيالني ( .
وانا  والدي سجني سيايس وتاريخ تعييني 
2000 ومن مواليد 1972 وزمالئي الذين 
لديهم  اليش  نفس  طلباتهم  قبول  تم 
وتم   2001 تعينهم  وتم  سيايس  سجني 
هذا  طلبي  يف  النظر  راجني   .. قبولهم 
ومعرفة اإلجراءات التي يمكنني ان أقوم 
بها إلعادة معاملتي وشمويل بالقانون...

ولكم الشكر.
                     * سامع هاشم هادي

تشكل المشاريع 
الصغيرة و المتوسطة 

العمود الفقري 
للقطاع الخاص 

وترتكز عليها الحياة 
المعيشية لشريحة 

واسعة من المجتمع 
.. هم العمال و 

الفنيين و اصحاب 
الحرف الدقيقة .. كل 

اؤلك اصحاب عوائل 
يشكل عملهم المصدر 

الوحيد لحياتهم ..

معاناة البصريون ليس هلا نهاية

اتقوا اهلل يا اصحاب محالت المالبس

ه�ذه دع�وة اىل  الحكومة ل�رف رواتب املتعاقدي�ن مع وزارة 

الكهرب�اء بش�كل اج�ور يومي�ة وع�دم تخفيضها مل�ا فيه من 

مخالف�ات لق�رارات مجل�س ال�وزراء وقان�ون العم�ل وادراج 

رواتبه�م ضمن موازن�ة العام 2020.حي�ث إن مجموعة كبرية 

م�ن املتعاقدي�ن مع الوزارة بش�كل اجور يومي�ة لم يتم رصف 

رواتبهم بشكل منتظم، بينما يتم تخفيض هذه الرواتب بصورة 

مجحفة ومخالف�ة للقانون ايضا، و وان  تاخري رصف الرواتب 
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والت�ي تنص عىل ان تدفع االجور نهاية كل ش�هر عىل ان يكون 

اق�ى ح�د للتاخري هي م�دة )5( ايام. ونتس�ائل عن  اس�باب 

تاخري رصف رواتب املتعاقدين لالش�هر السابقة و فتح تحقيق 

يف املخالفات القانونية املتعلقة بتخفيض اجورهم الس�يما وقد 

تم التعاقد معهم ضمن حزمة االصالحات.

خرجية متفوقة بال تعيني

 شلل العمود الفقري للقطاع اخلاص

في دائرة الضوء

ارسلت الينا املواطنة سجى خالد رسالة تطلب فيها التعيني 
والثالثه  الزراعيه  العلوم  كلية  خريجة  انا   : فيها  تقول 
اىل  بحاجه  واني  جدا  جيد  بتقدير  لسنه2017  عالقسم 
التعيني ارجو منكم ان تنظروا بعني االعتبار اىل طلبي الني 

بذلت الكثري من الجهد واملتاعب اىل ان حصلت عىل التفوق  
وتخرجتت من االوائل ونحن احق من اجل خدمة البلد .

                                                                    * سجى خالد قدوري 

 طلب نقل سجل االحوال املدنية
جائتنا رسالة من املواطنة ازهار عيل هذا نصها :

أزهار عيل غالب ابراهيم  لسالم عليكم االستاذ الدكتور 
غالب  عيل  ازهار  املواطنة  اني  املحرتم  الداخلة  وزير 
ابراهيم الخطيب من مواليد 1956 يف البرصة ,فب عمر 
والدي,  عمل  بحكم  بغداد  اىل  انتقلنا  سنوات  الخمس 
ثم  والتعيني  والجامعة  الدراسة  مراحل  كامل  وانهيت 
اكثر  منذ  بغداد  يف  اسكن  بغداد,  يف  التقاعد  عىل  االحالة 
من 56 سنة وامتلك دارا يف منطقة املنصور. يرجى من 
من  املدنية  االحوال  سجل  نقل  عىل  املواقة  سيادتكم 

البرصة اىل بغداد املنصور لكم جزيل الشكر واالمتنان.

                                 * أزهار عيل غالب ابراهيم

مشكلة مياة الشرب غير الصالحة لالستخدام البشري هي 
مش���كلة عمرها عش���رات الس���نين في البصرة  رغم انها 
مشكلة ال تحتمل التأجيل لعالقتها الوثيقة بحياة الناس 
) و البس���طاء منه���م بصورة خاصة ( وماله���ا من تأثير 

مباشر على الصحة العامة للمواطنين .. 
جمال البصري

يكون  ان  تتصورها  ان  ممكن  خيانة  اكرب 
الشخص مسؤول و أمني عىل مصالح شعب 
ويتخىل عن مسؤوليته  يف وقت يكون فيه ذلك 
الشعب  يف  اشد الحاجة اىل ترشيع قوانني تخدم 
حياته وتحل مشاكله اليومية و املستقبلية .. 
وتحسن  الكريمة  الحياة  سبل  امامه  وتفتح 
حالته املعيشية .. ال بل ترشيع قوانني تؤمن 
 .. والرفاهية  العز  حياة  القادمة  الجياله 
سيما وانه شعب يعاني من البطالة .. و سوء 
 .. التحتية  البنى  وتآكل   ... البلدية  الخدمات 
وازمة سكن خانقة اهم سماتها انتشار كبري 
لالحياء العشوائية .. و خريجون يبذلون كل 
جهودهم و طاقاتهم  من اجل التفوق لتقديم 
عقول مبدعة للوطن تراهم سنني عاطلني عىل 
االرصفة . او يعملون باشغال مهينة من اجل 
واهدار   .. املستقبل  تامني  وليس  الرمق  سد 
 .. الزراعة  اهمال  الوطنية من خالل  للثروات 
و الصناعة .. و االعتماد عيل املستورد الضار 
و الرديء .. اما الجانب الصحي ) فحدث وال 

حرج (  .
مشغول  الترشيعي  املسؤول  و  ذلك  كل 
مصالح  اجل  من  مصارعات  و  برصاعات 
للمصلحة  تمت  ال   ) فؤية  )و  و  شخصية 
العامة بصلة .. ال بل يعمل احيانا عىل تعطيل 

متعمد(  الربملان )  لجلسات 
من  غايات ..  اجل 

خاصة ..

؟



قدم دراس�ات فوائد للرز البس�متي الش�ائع اس�تخدامه 
يف ال�دول االس�يوية م�ن بينه�ا تقلي�ل مخاط�ر االصابة 
بالرسط�ان، وباملقارنة مع أنواع األرز األخرى، فإن 

بسمتي يحتوي عىل نس�بة أقل يف الزرنيخ، 
وه�و معدن ثقي�ل يمكن أن 

ي�ر بصحتك ويحتمل أن يزيد من خطر اإلصابة بمرض 
السكري ومشاكل القلب وبعض أنواع الرسطان.

ويرتاك�م الزرنيخ يف األرز أكثر م�ن الحبوب األخرى، وهو 
ما يثري القلق بش�كل خاص ألولئك الذين يتناولون األرز 

بانتظام.
ميلء بالعنارص الغذائية

غالب�ا ما يتم إث�راء أرز بس�متي األبيض، حيث 
تت�م إضاف�ة بع�ض العن�ارص الغذائي�ة أثن�اء 

املعالجة للمساعدة يف تعزيز القيمة الغذائية، لذا فهو يلبي 
احتياجاتك بمجموعة متنوعة م�ن الفيتامينات واملعادن 
املهم�ة، فيت�م تزوي�د األرز والحب�وب األخ�رى بالحدي�د 
وفيتامينات ب، مثل حمض الفوليك والثيامني والنياسني.

فوائد الحبوب الكاملة
يعت�ر أرز بس�متي البني حب�ة كاملة، وترتب�ط الحبوب 
الكاملة بفوائ�د صحية متعددة متمثلة يف انخفاض خطر 

اإلصابة بأمراض القلب والرسطان والوفاة املبكرة.

اكدت دراسة علمية 
ت�ورم  حال�ة  أن 
ل�دى  القدم�ني 
االنس�ان يمكن أن 
تك�ون م�ؤرشا ع�ىل 

االصابة بالنوبات القلبية.
وبين�ت الدراس�ة ان�ه بس�بب 
نقص ال�دم الذي يص�ل إىل القلب، 
فب�دون كمية كافية من ال�دم، يمكن 
أن يتل�ف القلب بش�كل خطري. يمكن 
أن تك�ون النوب�ة القلبي�ة أيض�اً أحد 

أعراض م�رض القل�ب التاجي، حيث 
ترتاكم الرواس�ب الدهنية يف الرشايني، 
مما يحد من كمي�ة الدم التي تصل إىل 

القلب.
وتش�مل أعراض نوبة القل�ب أملاً حاداً 
يف الص�در وصعوبة يف التنفس، ولكن، 
قد تكون أيضاً عرضة لخطر احتش�اء 
عضل�ة القل�ب املمي�ت، والعدي�د من 
أم�راض القلب، إذا الحظت بأن قدميك 

متورمتان.
األمريكي�ة  األكاديمي�ة  وق�د ح�ذرت 

لألم�راض من أن تورم القدمني يحدث 
عند تراكم الس�وائل يف الجسم، بسبب 
عدم عمل القلب بشكل صحيح، حيث 
يتم ض�خ الدم ح�ول الجس�م بمعدل 
يف  الرتاك�م  يف  الس�ائل  ويب�دأ  أبط�أ، 
النصف الس�فيل من الجسم. وينصح 
األطباء، باستشارة الطبيب عىل الفور 
إذا الحظت تورم�ًا يف القدمني، لتفادي 
أي مضاعف�ات ق�د تنج�م ع�ن ه�ذا 
املؤرش الخطري، وفق ما نقلت صحيفة 

دييل ستار الريطانية.
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كش�فت اختبارات أجريت عىل فرئان هامس�رت أن اس�تخدام الكمامات عىل 
نطاق واس�ع يقلص خطر انتقال فريوس كورونا املستجد، حسب ما خلص 
إليه خ�راء يف هونغ كونغ.ه�ذا البحث الذي أجراه فريق م�ن جامعة هونغ 
كون�غ هو من أول البح�وث التي تتعمق خصوصا يف درس ق�درة الكمامات 
ع�ىل منع انتق�ال العدوى بكوفيد-19، س�واء كان الش�خص املصاب يظهر 
أعراض امل�رض أم ال.ووضع الفريق بقيادة 
األس�تاذ الجامعي يوي�ن كووك-يونغ وهو 
أح�د أبرز الخراء يف البحوث بش�أن كورونا 
حول العالم، فرئان هامس�رت جرت إصابتها 
اصطناعي�ا بامل�رض إىل جان�ب حيوان�ات 
س�ليمة.وقد وضعت كمام�ات بني قفصني 
مع ترك الهواء يتنقل من الحيوانات املصابة 
إىل تل�ك الس�ليمة.وخلص الباحث�ون إىل أن 
خط�ر انتقال الف�ريوس م�ن دون احتكاك 
ق�د يتقل�ص بنس�بة تزي�د ع�ن 60 يف املئة 
عن�د اس�تخدام الكمامات.وق�د أصي�ب ثلثا 
فرئان الهامس�رت الس�ليمة بالفريوس يف خالل أس�بوع لدى الحيوانات التي 
لم ُتس�تخدم معها الكمامات.وتراجعت نسبة اإلصابة إىل ما يقرب من %15 
يف الحاالت التي اس�ُتخدمت فيها الكمامات عند قف�ص الحيوانات املصابة، 

وبنسبة 35% لدى وضعها عىل قفص الحيوانات السليمة.

خبراء يجرون اختبارات تثبت فعالية 
واسعة للكمامات بمنع عدوى كورونا

أكدت أس�تاذة البيولوجيا يف جامعة جورج ميس�ون األمريكية، أنتش�ا بارانوفا، 
أن الس�اللة »اإليرانية األوروبية« من الفريوس التاجي التي أتت إىل روس�يا، أكثر 
»رشاس�ة« من الس�الالت األخرى.وُحددت بدقة، وفقا للخريط�ة الدولية لتوزيع 
الف�ريوس التاجي الجديد، حتى اآلن 30 س�اللة، وقد انت�رش الفريوس بالطريقة 
التالي�ة: الصني ث�م إيران ثم أوروبا فروس�يا.وترى األكاديمية املتخصصة يف علم 
الت�ي  »األوروبي�ة«  الس�اللة  أن  البيولوجي�ا، 

تفش�ت يف روس�يا، تتمي�ز بأنه�ا اش�د عدوى، 
ويرتتب عنه�ا عدد أكر م�ن املصابني من دون 

أعراض.
الباحث�ني  إن  الش�أن  به�ذا  بارانوف�ا  وتق�ول 
قام�وا بتجربة، ونقلوا الع�دوى إىل خلية واحدة 
بنفس الق�در من الرتكيز بالس�اللتني الصينية 
واآلس�يوية، واتضح أن الف�رق بينهما يكمن يف 
كمية إنتاج الجسيمات الفريوسية، وتبلغ 270 

مرة، اي أن الس�اللة اآلس�يوية من الفريوس 
التاج�ي الجديد أقل انتش�ارا من الس�اللة األوروبية.وبّين�ت الخبرية أن كال 
من الفريوس�ات »الرشيرة« و«الطيبة« ته�دد، بنفس العواقب،  بمضاعفات 
عىل ش�كل الته�اب رئوي وفش�ل تنفيس يق�ود املريض إىل أجه�زة التنفس 

االصطناعي، إال أن الفريوسات »الرشيرة« أكثر عدوى بكثري.

ما هو مرض الفيبروميالجيا 
وماهي أبرز أعراضه؟

اسباب جفاف الفم عديدة منها مشاكل الهرمونات وبعض األدوية
جف�اف الفم هو مش�كلة تنتج عن انخفاض 
اللعاب يف الفم، ويمكن أن تجعل هذه املشكلة 
من الصعب التحدث وتناول الطعام وهضمه 
ويمكن أن تؤدي إىل س�وء التغذية، كما يمكن 
أن يس�بب جفاف الفم الش�ديد وخل�ل الغدد 
اللعابية قلًقا كبريًا واضطرابات دائمة يف الفم 
والحل�ق، يف ه�ذا التقرير نتعرف عىل أس�باب 

.»medicinenet « جفاف الفم، وفقاً ملوقع
ويحدث جف�اف الفم يف الغال�ب كأثر جانبي 
لألدوية التي تس�بب انخفاض إنتاج اللعاب، 

بم�ا يف ذل�ك 
ي�ة  و د أ

ع  تف�ا ر ا
ضغ�ط 

م  ل�د ا
ومضادات 

االكتئ�اب ومدرات  الهيس�تامني ومض�ادات 
البول ومضادات االلتهابات غري الستريويدية، 
وهناك أكثر من 400 دواء ش�ائع االستخدام 
يمكن أن يسبب جفاف الفم، يف بعض األحيان 
يزول جفاف الفم، ولكنه يس�تمر عادًة طاملا 

يتم استخدام الدواء.
الف�م  لجف�اف  األخ�رى  األس�باب  وتش�مل 
األورام  لع�الج  اإلش�عاعي  الع�الج  منه�ا 
الرسطاني�ة يف الرأس والعن�ق وأمراض الغدد 

اللعابي�ة، الس�كري، التدخني، مض�غ التبغ، 
الجي�وب  الته�اب  الهرموني�ة،  االخت�الالت 
األنفي�ة، التنفس م�ن الفم، توق�ف التنفس 
أثن�اء النوم، التليف الكي�يس، الغدة النكافية، 
الغ�دة الدرقي�ة، اضطراب�ات املناع�ة الذاتية 
مث�ل متالزم�ة س�جوجرن، وكذل�ك الته�اب 
املفاصل الروماتويدي، فريوس نقص املناعة 
البرشية / اإليدز، الذئبة الحمامية الجهازية، 
اضطرابات األكل، مثل الرشه املريض وفقدان 

الش�هية، ه�ي عوام�ل خط�ر أخ�رى لتطور 
جفاف الف�م، اس�باب جفاف الف�م وجفاف 

الفم.
وبحسب التقرير أنه يمكن تقليل إنتاج اللعاب 
إذا حدث انس�داد القن�اة اللعابية الرئيس�ية، 

مثل حصوات اللعاب أو العدوى.
ام�ا عوام�ل الخطر األخ�رى تش�مل اإلجهاد 
والقل�ق واالكتئ�اب. وغالًب�ا ما ي�ؤدي مرض 
الزهايمر ومرض باركنسون إىل الجفاف، مما 
يجع�ل الش�خص عرضة لخطر جف�اف الفم 

باستمرار.
ويمكن أن يؤثر تلف األعصاب أو إصابة الرأس 
والرقب�ة عىل األعصاب التي توفر اإلحس�اس 

بالفم وتؤدي إىل الشعور بجفاف الفم.
قد ينج�م ضيق التنفس عن نوبة هلع أو قلق 
قد يس�بب جفاف الفم لكن ضيق التنفس قد 
يكون أيًضا مؤرًشا عىل وجود مشاكل خطرية 
يف الجه�از التنفيس أو ال�دورة الدموية )مثل 

النوبة القلبية(. 
وغالًب�ا ما يحدث جفاف الف�م أثناء الحمل أو 
الرضاعة الطبيعية بسبب الجفاف والتغريات 
الهرمونية وغالًبا ما يكون مصحوًبا بالغثيان.

ويصيب جف�اف الفم ح�وايل 10% من جميع 
األش�خاص ويميل إىل أن يكون أكثر انتش�اًرا 
يف النس�اء منه لدى الرج�ال، تؤثر اضطرابات 
إنت�اج اللعاب عىل كبار الس�ن وأولئ�ك الذين 
يتناول�ون أدوية بدون وصف�ة طبية يف أغلب 

األحيان.

كشف الروفيس�ور كارول سيكورا، املدير السابق 
لرنامج الرسط�ان التابع ملنظمة الصحة العاملية، 
أن الف�ريوس التاجي كورونا املس�تجد، »يمكن أن 
يحرتق بشكل طبيعي« قبل حتى تطوير لقاح له.

وم�ع وج�ود ح�االت فريوس�ات تاجي�ة يف جميع 
أنح�اء العال�م اآلن الت�ي تخط�ت حاج�ز من 4.7 
مليون، يعم�ل العلماء عىل مدار الس�اعة لتطوير 
لقاح، أهمها أنه تج�ري حالًيا تجربة لقاح برشي 

يف أكسفورد.
ووفق�ا مل�ا نرشته جري�دة » م�ريور« الريطانية، 
أن  »يمك�ن  الف�ريوس  أن  الخ�راء  أح�د  كش�ف 
يح�رتق بش�كل طبيع�ي« قب�ل تطوي�ر اللق�اح، 
وكتب الروفيس�ور كارول سيكورا، املدير السابق 
لرنامج الرسط�ان التابع ملنظمة الصحة العاملية، 
تغري�دة ع�ىل موق�ع التواصل تويرت خ�الل عطلة 
نهاية األس�بوع، قائال: »هن�اك فرصة حقيقية أن 
يح�رتق الفريوس بش�كل طبيعي قب�ل تطوير أي 
لقاح، نحن نرى نمًطا مشابًها تقريًبا يف كل مكان، 
وأعتقد أن لدينا حصانة أكثر مما هو متوقع، نحن 

اآلن بحاج�ة إىل االس�تمرار يف إبط�اء الفريوس، 
ولكن يمكن أن يتالىش من تلقاء نفسه«.

ورد العدي�د م�ن مس�تخدمي تويرت 
مس�تفرسين ع�ن أدلة األس�تاذ 

سيكورا بشأن هذه االدعاءات، 
أوض�ح: “يف رأي�ي أن ه�ذا 

سيناريو ممكن«، مضيفا 
»ال أح�د يدع�ي معرف�ة 
ما س�يحدث ع�ىل وجه 
اليقني، ولكنى أعتقد أن 

هذا أمر محتمل«. 
س�لط  ذل�ك،  وم�ع 

س�يكورا  الروفيس�ور 
الضوء عىل أهمي�ة الحفاظ 

عىل التباع�د االجتماعي للحد 
م�ن انتش�ار الف�ريوس، مش�ريا: 
االس�تمرار يف  إىل  »نح�ن بحاج�ة 

الحف�اظ ع�ىل بعدن�ا ونأم�ل أن تس�تمر 
األرقام يف التحسن«.

تعرف على أوجه اختالف ساللة الفيروس 
التاجي المنتشرة في روسيا عن غيرها

كش�فت دراس�ة جدي�دة أجرته�ا الطبيبة 
مارت�ا ج�واش ف�ريي يف جامع�ة هارفارد 
بكلي�ة الصح�ة العام�ة عن املنت�ج األكثر 

فائدة لصحة القلب.
ونقل�ت صحيفة »الفانجارديا« اإلس�بانية 
عن الخب�رية قولها :«يحت�وي الجوز، عىل 
عك�س املك�رسات األخ�رى، ع�ىل كمي�ات 

كبرية من حمض ألفا لينولينيك«.
وأوضحت فريي »أظهرت دراسات مختلفة 
أن الج�وز يمك�ن أن يحم�ي م�ن أمراض 
القلب من خ�الل املواد النش�طة بيولوجيا 
املوجودة يف الجوز والتي تعمل عىل محاربة 

ارتفاع ضغط الدم«.
يف وقت س�ابق، توصلت دراسة جديدة، إىل 
أن الذه�اب إىل الن�وم متأخ�را بع�د دقيقة 
واح�دة فقط من الوقت املعتاد، تتس�بب يف 

زيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب.
تأخ�ر  كلم�ا  أن  إىل  الدراس�ة  وأضاف�ت 
األش�خاص يف الخلود للن�وم، كلما ارتفعت 
الزي�ادة يف مع�دل رضب�ات القل�ب، وتظل 
مع�دالت رضب�ات القل�ب رسيع�ة ط�وال 

الي�وم  وحت�ى  الت�ايل، مش�رية إىل اللي�ل 
طبيعي�ة أن رضب�ات القلب  تك�ون 

الن�وم  املبكر.أثن�اء 

الجوز.. هو األكثر
 فائدة لصحة القلب.. 

كيف ؟

كش�ف تقري�ر صح�ي أن رشب اللب�ن ل�ه فوائ�د كبرية لجس�م 
االنس�ان، مبينة أن اإلنسان يحتاج عادة إىل السكينة واالسرتخاء 
م�ن أجل الخلود إىل الن�وم، فالبعض يأخذ املس�كنات أما البعض 

اآلخر فيرشب كوبا من الحليب الدافئ قبل النوم.
ووفق�ا ملوقع »هيلث الين« الطبي، ف�إن رشب اللبن قبل النوم له 

فوائد كبرية عىل صحة اإلنسان.
يعزز روتني النوم الصحي

تس�اعد بعض مكونات الحليب عىل االسرتخاء 
والنوم بش�كل صحي، خاصة الرتبتوفان 

وامليالتونني.
كما وجدت الدراس�ات أن تن�اول مكمالت 
الرتيبتوف�ان وامليالتون�ني قد يحس�ن النوم 
ويقلل من أعراض القلق واالكتئاب 

التي تؤثر عىل جودة النوم.
ويع�د الرتبتوف�ان حمض�ا أميني�ا 
متنوع�ة  مجموع�ة  يف  موج�ودا 
م�ن األطعم�ة، الت�ي تحت�وي عىل 

الروت�ني ويلعب دورا مهما يف إنتاج الناقل العصبي املعروف باس�م 
الس�ريوتونني، وال�ذي يع�زز املزاج واالس�رتخاء ويس�اعد يف إنتاج 
هرمون امليالتونني، وُيطلق الدماغ امليالتونني، املعروف أيضا باس�م 
هرم�ون النوم والذي يس�اعد عىل تنظي�م إيقاعك اليوم�ي وإعداد 

جسدك لدخول دورة النوم.
النوم بشكل أرسع

أظهرت بعض الدراس�ات أن استهالك منتجات األلبان مثل: الحليب 
والجب�ن، قب�ل النوم قد يس�اعد بعض األش�خاص يف الحصول عىل 

قسط أكر من النوم ليال.
وأشار معظم الخراء إىل أنه من املحتمل أن تكون قدرة الحليب عىل 
تعزيز النوم مرتبطة بمركبات كيميائية محددة أو اآلثار النفس�ية 

لوجود روتني مهدئ للنوم أو ربما مزيج من االثنني.
اآلثار النفسية

 يرتب�ط الحليب ارتباطا وثيقا بالتأثري النفيس بأنه وس�يلة مهدئة 
للن�وم، كما أن رشب الحليب الدافئ يذكرك ال ش�عوريا بتناوله قبل 
النوم خالل سنوات الطفولة املبكرة، وقد تعطي هذه املشاعر إشارة 

إىل دماغك أن الوقت قد حان للنوم.

يقلل خطر السرطان.. فوائد مدهشة لتناول أرز »بسمتي«

مسؤول سابق بالصحة العالمية: كورونا قد يموت 
بشكل طبيعي قبل تطوير اللقاح

تورم القدمين مؤشر على اإلصابة بنوبة قلبية

3 فوائد مذهلة لتناول كوب من اللبن قبل النوم

بعض األش�خاص ال يعلم�ون ما هو مرض » فيروميالجي�ا »، فعند قراءة 
أس�مه ينتابك الش�عور بالقلق والرغبة امللحة يف معرفة أعراضه وأس�بابه، 
ويطل�ق البع�ض عىل م�رض » فيروميالجي�ا » أنه مرض اضط�راب األلم 
املزمن أو األلم العضيل أو األلم العضيل الليفي، فهذا املرض أعراضه شائعة 
ج�ًدا، ولكنه صعب التش�خيص يف الكثري من األحي�ان، فهو مرض غامض 
ويتسبب يف صدور تشخيصات مختلفة عند 
الطبيب.وأك�د التقرير املنش�ور عر موقع 
»the healthy« أن م�رض » فيروميالجي�ا 
»هو اضطراب يف الجه�از العصبي املركزي 
أمل�اً  ش�ديدا، والتع�ب  للجس�م، ويس�بب 
الغري مرر، وأيضا مش�اكل كث�رية يف النوم 
واإلصاب�ة باألرق، وعدم القدرة عيل الحركة 
والظه�ر  والذراع�ني  والكتف�ني  الرقب�ة  يف 

والوركني والساقني..
أعراض مرض »فيروميالجيا«

قدم التقرير بعض أعراض اإلصابة بمرض » فيروميالجيا »، ومنها:
-الشعور بألم شديد يف جميع أعضاء الجسم.

-الشعور بالتعب واإلرهاق الشديد، حتي يف حالة النوم لساعات طويلة.
-التعرض لصعوبة إدراكية، أي عدم القدرة عيل الرتكيز الطبيعي.
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

مصمم أزياء عربي يبتكر »كمامة سواريه«! 

حتم�اً، عدم تخليّ جونغ أون عن قطاره ليس حالة 
نفس�ية، هو الذي حوليّه إىل ما يش�به فندق خمسة 
نج�وم، باحتوائ�ه عىل ُحج�رات اس�تقباٍل وأخرى 
للم�آدِب وأجنحٍة للن�وم، فضالً ع�ن هاتف متيّصل 
باألقمار الصناعي�ة يتيح للقائد الكوري الش�مايل 
الحص�ول ع�ىل اإلحاط�ات وإص�دار األوام�ر أثناء 
سفره. لكن حرص جونغ أون عىل القطار يعود إىل 
قصة توارثها عن جده وأبيه، اللذين كانا معروفني 
باستخدامهما القطارات الخاصة واآلمنة كطريقة 

. لة للسفر الداخليّ والخارجييّ مفضيّ
بدأت قصة القطار املدريّع لألرسة الحاكمة يف كوريا 
�س البالد الش�يوعييّ كيم إيل  الش�مالية، مع مؤسيّ
سونغ، جديّ الزعيم الحايل، وتاله ابنه كيم جونغ إيل، 

ث�م جاء دور الحفيد جون�غ أون. هكذا، أصبح هذا 
القطار ذائَع الصيت.

اش�تهروا  الس�وفياتي  االتح�اد  زعم�اء  وكان 
ها  باس�تخدام القطارات، وذلك ألس�باٍب ع�دة أهميّ
الرسع�ة العالي�ة واألم�ان والقدرة عىل اس�تيعاب 
مراف�ق مكتبي�ة ومواق�َع ش�خصية داخ�ل موقع 
واحد متحريّك. لكن قطار العائلة الحاكمة يف كوريا 
الش�مالية وصل إىل الصني يف العام 1964 وبلغاريا 
يف العام 1948، وروس�يا يف العام 2001، وأخرياً إىل 

فيتنام.
ص�اَر القطار أمراً مالزماً لجونغ أون، ال بل إنه من 
أهم مقتنياته التي تمييّزه عن رؤساء الدول اآلخرين. 
ويضميّ القطار 21 عربة، ويتيّسع للموظفني وأتباع 

الرئيس وضيوفه. وربما أصبح هذا القطار بمثابة 
البيت الذي يؤمن االس�تقرار وراح�َة البال للزعيم، 
حيث يم�ي غالبية أوقاته. وُيق�ال إن كيم جونغ 
إي�ل، أي والد الرئيس الح�ايل، تويفيّ عىل متن القطار 

يف العام 2011.
ويصف بعض املراقبني قطار جونغ أون بأنه األكثر 
غرابًة بني وس�ائل النقل الت�ي يعتمدها الزعماء يف 
ح�ني فرضييّ�ة خوِف�ه م�ن الطريان.  العال�م، مرجيّ
وذكرت وس�ائل إع�الم محلييّة يف كوريا الش�مالية 
أن زعي�م كوريا الش�مالية »دائم الش�عور بالفزع 
من مؤامرات الغتياله، وأن�ه دائم القلق من رضبٍة 
له  جويةٍّ قد تستهدفه«. وهذا ما قد يفرسيّ سبَب تنقيّ

بواسطِة القطار. 

 املراقب العراقي/ متابعة...
ت�م اته�ام ضاب�ط رشطة س�ابق 
يف غ�رب أس�راليا، بارت�كاب 108 
جرائم جنسية، من بينها 66 تهمة 

اغتصاب.
واس�تقال صاح�ب ال��50 عام�ا 
م�ن الرشط�ة يف ع�ام 2018 بع�د 
أن وجه�ت إلي�ه وح�دة الش�ؤون 
باالعت�داء  االتهام�ات  الداخلي�ة 
جنس�يا عىل عدد من النس�اء منذ 

عام 2010.
وق�ال بي�ان ص�ادر ع�ن رشط�ة 

إن  الخمي�س،  الي�وم  أس�راليا، 
التحقيق يف س�لوك ضابط الرشطة 
السابق مس�تمر، بحسب صحيفة 

»الغارديان«.
والتقى الرشطي الس�ابق بالنساء 
مس�تعينا  عليه�ن  التع�رف  بع�د 

بتطبيقات املواعدة عرب اإلنرنت.
وم�ن املق�رر أن يمث�ل الرجل أمام 

محكمة يف بريث، اليوم الخميس.
وطالب�ت الرشط�ة كل م�ن لدي�ه 
معلوم�ات ع�ن أي اعت�داء جنيس 

باالتصال بالرشطة. 

 املراقب العراقي/ متابعة...
مع زوجها حرضت سحر عبد املنعم 
دورة مه�ارات اإلدارة، ل�م تكن أكثر 
من مرافق من باب استكمال الشكل 
االجتماع�ي، لكن نهاية الدورة كانت 

بداية نقطة تحويّل كبرية يف حياتها.

س�ألتها املدرب�ة م�ا ال�ذي تجيدي�ن 
عمله؟ فردت بخجل »املحيش فقط«، 
وم�ن هنا كان�ت انطالقته�ا إىل عالم 
األعم�ال، فمن�ذ تل�ك اللحظ�ة بدأت 
س�حر مرحل�ة جديدة تحول�ت فيها 
م�ن مجرد ربة من�زل تطهو لزوجها 
وأوالده�ا إىل صاحب�ة مرشوع ناجح 
حاص�ل ع�ىل ش�هادات ج�ودة 
»الش�يف  لتصب�ح  عدي�دة، 
أعم�ال  س�يدة  س�حر« 

ناشئة.
س�حر  اس�تثمرت 
الطب�خ  يف  مهارته�ا 
وإعداد الطع�ام املنزيل 
لتفت�ح مطبخ�ا يق�دم 
للعديد  جاه�زة  وجب�ات 
واملناس�بات  ال�رشكات  من 

االجتماعية.
رويدا حققت السيدة املرصية نجاحا 
نها من توس�يع  ملحوظا، وهو ما مكيّ
نشاطها واالنتقال من منزلها إىل مقر 
خاص، حيث ترشف عىل 15 س�يدة، 
بجان�ب محاس�ب املرشوع وس�ائق 

توصيل الطلبات.
أصبح للمرشوع عرشات من الزبائن 
الثابت�ني، فضال ع�ن زبائ�ن آخرين، 
س�حر  الش�يف  دف�ع  نج�اح  وه�و 
للتفكري فيما تصف�ه باالنطالق نحو 

العاملية.
تق�ول العامالت إن س�حر نجحت يف 
تحوي�ل مهارتهن يف الطب�خ إىل عمل 
ولقمة عيش، معربات عن سعادتهن 
خاصة م�ع االحرام املتب�ادل بينهن 

وبني صاحبة العمل. 

املراقب العراقي/متابعة...
»بوه�وت«  رشك�ة  ابتك�رت 
الياباني�ة رسيرا ملدمن�ي األلعاب 

اإللكرونية.
ويوف�ر الرسي�ر الجدي�د كل م�ا 
األلع�اب، مثل  يش�تهيه مدمن�و 
مكت�ب صغري وشاش�ة مزدوجة 
عالية الدقة وسماعات من النوع 

الرفيع ومكرب للصوت.
وملح�ق بالرسي�ر عرب�ة صغرية 
والوجب�ات  باملرشوب�ات  مليئ�ة 
يف  الالع�ب  يجع�ل  ال  الخفيف�ة، 

حاجة ملغادرة مكانه.
وأعلن�ت الرشك�ة أن�ه ت�م طرح 
الرسي�ر يف األس�واق للبي�ع بنحو 

ألف دوالر.

صورة حديثة تنذر بوجود »حياة غريبة« على سطح المريخ 

املراقب العراقي/ متابعة...
ق�رر املليون�ري األمريكي دان براي�س، تخفيض 
راتب�ه بمق�دار ملي�ون دوالر، لكي يرف�ع الحد 
األدنى ألجور جميع موظفيه نحو 70 ألف دوالر.
اتخ�ذ مدير الرشكة املتخصص�ة يف دفع األموال 
من خ�الل بطاقات االئتمان ق�راره، عندما كان 
يتج�ول م�ع صديقته الت�ي أخربته بق�رار رفع 
مالك املن�زل اإليجار عليه�ا 200 دوالر إضافية، 
وناقش�ا فك�رة أن يعم�ل الش�خص يف وظيف�ة 

تضمن له حياة بها رفاهية دون ثراء فاحش.
ونشبت مشادة بينه وبني أحد موظفيه الذي أكد 

له أن�ه ال يحصل عىل راتب يس�تحقه، 
لذل�ك ق�رر دراس�ة األم�ر الكتش�اف 
مق�دار األموال الت�ي يحتاجها املواطن 
األمريك�ي العادي ليعيش حياة بها حد 

معقول من الرفاهية.
ووضع صاحب ال�35 عاما خطة لرفع 
الح�د األدنى لروات�ب موظفيه ال�120 
إىل الضعف، ما مق�داره 70 ألف دوالر، 
مقررا التنازل عن راتبه الكبري، بحسب 

صحيفة »الغارديان«.

وتس�بب القرار يف تأثري إيجاب�ي عىل املوظفني، 
حيث زادت ميزانية رشكت�ه نحو ثالثة أضعاف 
لتص�ل إىل 10 مالي�ني دوالر، وب�ات موظف�وه 
ينعم�ون بحياة مرفه�ة فلم يعودوا منش�غلني 
بالبح�ث ع�ن مص�ادر رزق أخ�رى لتلبي�ة كل 

احتياجاتهم.
وأصب�ح تركي�ز املوظف�ني عىل تحس�ني جودة 
اإلنت�اج، فض�ال ع�ن اتج�اه بعضه�م لتكوي�ن 
عائلة واالس�تقرار ما أثر عىل صحتهم النفسية 

باإليجاب.

 املراقب العراقي/ متابعة...
يعتقد علماء أن »حياة غريبة« قد تكون 
كامنة داخل كهف غامض يتواجد أسفل 

سطح املريخ.
وت�م العث�ور ع�ىل حف�رة يف املنحدرات 
الرابية ل�ربكان »بافونيس مونس« عىل 
سطح املريخ، بحس�ب موقع »ساينس 

أرت«.
وأشارت وكالة ناسا، إىل أن الحفرة تبدو 
بمثاب�ة فتحة لكهف تح�ت األرض، وتم 
التق�اط صورتها يف ع�ام 2011 ويقوم 

العلماء بدراستها منذ ذلك الوقت.
الص�ورة  إن  وق�ال علم�اء م�ن ناس�ا 

التحليلي�ة تش�ري إىل أن فتح�ة الحف�رة 
تبل�غ نحو 35 مرا، وتوضح زاوية الظل 
الداخلي�ة إىل أن الكه�ف األس�ايس يبلغ 

عمقه نحو 20 مرا.
ويرى العلماء أن حياة غريبة قد تتواجد 

داخل هذه الحفرة الغامضة.
وأوضح�ت وكالة الفضاء األمريكي، أن 

هذه الثق�وب ذات أهمية خاصة ألن 
الداخلية تك�ون محمية  كهوفه�ا 

نسبيا من سطح املريخ القايس.
ولهذا الس�بب، تعد ه�ذه الثقوب 
مكان�ا جيدا نس�بيا لوج�ود حياة 

عىل املريخ. 

عن رس�ول الله )صىل الله عليه وآله وسلم(: 
»م�ا من ولد باريّ ينظ�ر إىل والديه نظر رحمة، 

ة مربورة. إال كان له بكل نظرة حجيّ
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مليونير شاب يخفض راتبه
 ليضاعف مخصصات موظفيه والنتيجة مبهرة

املراقب العراقي/ متابعة...
ت�داول مس�تخدمو مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي مقط�ع فيدي�و طري�ف 
ملصافح�ة غريب�ة بني وزي�ر الطاقة 
ال�رويس ألكس�ندر نوف�اك، واألم�ني 
العام ملنظمة »أوبك« محمد باركيندو 

بطريقة جديدة.
واق�رح باركين�دو تحية أكث�ر أمانا 
وه�ي الس�الم بالقدم�ني ب�دال م�ن 
اليدي�ن، وذل�ك ع�ىل خلفية انتش�ار 

فريوس كورونا يف اآلونة األخرية.

كم�ا أرص الوزي�ر ومس�ؤول »أوبك« 
ع�ىل توثي�ق تلك اللحظ�ة عرب صورة 
تذكاري�ة التقطها لهما أحد الحضور 
خ�الل س�المهما باألق�دام ب�دالً من 

األيدي.
وقررت بلدان »أوبك +«، تقليص عدد 
املندوب�ني املش�اركني يف اجتماعات 5 
و6 مارس/ آذار يف فيينا، نظرًا لخطر 
انتش�ار ف�ريوس كورون�ا، باإلضافة 
إىل منع الصحفيني م�ن دخول مبنى 

املنظمة.

السالم بالقدمين بدال من اليدين في »أوبك« 

المحشي يحّول مصرية إلى سيدة أعمال

 قطار زعيم كوريا الشمالية العابر للقارات... قصة متوارثة عبر األجيال

ضابط شرطة متهم بارتكاب 108 جرائم

املراقب العراقي/متابعة...
أعي�د الي�وم الخميس فتح ه�رم زورس يف 
سقارة جنوبي القاهرة أمام الجمهور بعد 
ترميمه، وهو هرم عمره 4700 عام ويعد 

أقدم رصح ما يزال واقفا يف مرص.
وقال وزير الس�ياحة واآلثار خالد العناني 
يف مؤتمر صحفي عند س�فح الهرم املدرج 
الشهري »إننا نعيد اليوم فتح أقدم هرم ما 

يزال واقفا يف مرص«.
وبدأ مرشوع ترميم هرم زورس عام 2006  
ولكنه توقف عام 2011. واستؤنف العمل 
ع�ام 2013، بحس�ب أيم�ن جم�ال الدين 

املسؤول عن املرشوع يف وزارة اآلثار.
وبلغ�ت الكلفة اإلجمالي�ة ألعمال الرميم 
104 ملي�ون جني�ه )قراب�ة 6،7 ملي�ون 

دوالر(، وفق الحكومة املرصية.
ويقع ه�رم زورس عىل بع�د 20  كيلومرا 
جن�وب القاهرة يف ممفي�س أول عاصمة 

مرصية.
وش�يد الهرم، الذي يبل�غ ارتفاعه 60 مرا 
تقريب�ا، يف العام 2700 قبل امليالد من قبل 
املهن�دس املعم�اري امحت�ب ف�وق غرفة 
تحت األرض عمقها 28 مرا تحوي مقربة 

من حجر الغرانيت الوردي.
وهو أول هرم م�درج يف العرص الفرعوني 
وكذل�ك أول مقربة أرسية. وزورس هو أول 
فرع�ون أدخل فكرة املقربة العائلية يف تلك 

الحقبة.
وكانت السلطات املرصية كشفت يف أبريل  
2019 يف منطقة سقارة عن مقربة مزينة 

برسومات ملونة وكتابات بارزة. 

أقدم هرم في مصر 
عمره 4700 عام !   

املراقب العراقي/ متابعة...
س�خر مغردون ومدونون مرصيون من قرار 
الرئيس املرصي عبد الفتاح الس�ييس إرس�ال 
وزي�رة الصحة املرصي�ة هالة زاي�د إىل زيارة 
تضام�ن للص�ني فيم�ا لجأ ش�اب صيني من 
مدين�ة ووهان ويقي�م يف إيطالي�ا إىل طريقة 
مبدع�ة للتوعية، ولفت االنتب�اه إىل العنرصية 
ضد الصينيني يف إيطاليا عقب انتشار فريوس 
كورون�ا وتس�جيل ح�االت إصاب�ة بالوباء يف 

إيطاليا.
وتس�اءل املغردون ع�ن فائدة إيف�اد الوزيرة 
للص�ني، وخط�ورة الخطوة التي ل�م يقم بها 
مس�ؤول يف أي دول�ة خش�ية تف�يش م�رض 

فريوس كورونا املستجد )كوفيد-19(.
وق�ال آخ�رون إن دور الوزيرة ومس�ؤوليتها 
احت�واء امل�رض داخل مرص ب�دل الركيز عىل 

الخارج.
وتتعرض الوزيرة املرصية النتقادات واس�عة 
الحكوم�ة  الصح�ة يف  من�ذ توليه�ا حقيب�ة 
املرصي�ة، وتزاي�دت ح�دة االنتق�ادات يف ظل 
ش�كوك حول تكتم الدولة املرصية عن الوضع 

الحقيقي لتفيش مرض كورونا يف البالد.
ع�ىل صعيد اخر لجأ ش�اب صين�ي من مدينة 

ووه�ان ويقي�م يف إيطالي�ا إىل طريقة مبدعة 
للتوعي�ة، ولف�ت االنتب�اه إىل العنرصي�ة ضد 
الصيني�ني يف إيطالي�ا عق�ب انتش�ار فريوس 
كورون�ا وتس�جيل ح�االت إصاب�ة بالوباء يف 

إيطاليا.
ماس�يميليانو جيانغ ويف محاولة للفت انتباه 
املواطنني اإليطاليني للعنرصية، وقف يف شارع 
عام بأحد امليادين املشهورة بمدينة فلورانس 
معص�وب العين�ني ومع�ه الفتة كت�ب عليها 
»أنا لس�ت فريوس�اَ، أن�ا إنس�ان، ال تتحاملوا 
عل«.وألهم�ت وقائع العنرصية التي يتعرض 
له�ا الصينيون بعد انتش�ار ف�ريوس كورونا 
»جيانغ« إلنت�اج مقطع الفيدي�و الذي قامت 
بنرشه »يو جي آي يس« )UGIC( وهي إحدى 

الجمعيات الشبابية الصينية اإليطالية.
وق�ام جيان�غ بكتاب�ة الالفت�ة بث�الث لغ�ات 
مختلف�ة اإلنجليزي�ة والصيني�ة واإليطالي�ة، 
وتفاج�أ م�ن ردود أفعال املواطنني والس�ياح 

باملنطقة.
والق�ى تفاع�ال واس�عا الفيديو املنش�ور عىل 
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي وع�اد املقطع 
للتداول عىل مستوى واسع بعد انتشار مرض 

كورونا يف إيطاليا. 

ال يزال قطار زعيم 
كوريا الشمالية كيم 

جونغ أون يثير 
دهشة كثيرين، الذين 
يتساءلون عن سبب 
تمّسك جونغ أون 
بالقطار كوسيلة 

تنّقل. وكانت آخر 
الرحالت التي أجراها 
على متن القطار إلى 
فيتنام، حيث ُعقدت 

قمة السالم بينه وبين 
الرئيس األميركي 

دونالد ترمب.

املراقب العراقي/متابعة...
قام مصمم األزياء املرصي سامو هجرس، بتصميم فستان 
زفاف مزود بكمامة سواريه ملكافحة تفيش فريوس كورونا.
وق�ال هج�رس لصحيف�ة »الوط�ن«، إن الفك�رة ه�ي من 
اقراح ش�قيقه،  يف ظل القلق الذي يسيطر عىل الجميع من 

التجمعات داخل قاعات األفراح.
واس�تغرق هجرس ثالث س�اعات لتصمي�م الكمامة، وقام 

بتزيينها لتكون ضمن مجموعة أزياء 2020.
وكش�ف س�امو هجرس عن تلقيه طلبات عدي�دة لتصميم 

»كمامات س�وارية« بألوان متنوع�ة، لتكون مالئمة لجميع 
األلوان، بأس�عار ت�راوح من أل�ف إىل 1500 جنيه مرصي، 

كونها تعتمد عىل التطريز اليدوي الدقيق.
يذك�ر أن فريوس »كورونا« الجديد، بحس�ب التس�مية التي 
أطلقتها علي�ه منظمة الصحة العاملية، ظه�ر أوال يف أواخر 
ديس�مرب/كانون األول  2019، يف مدين�ة ووهان الصينية يف 
س�وق لبيع الحيوانات الربية، ثم انترش برسعة مع حركة 
انتق�ال كثيفة للمواطن�ني لتمضية عطلة رأس الس�نة 

القمرية يف يناير/ كانون الثاني.

 املراقب العراقي/ متابعة ...
ن�رشت وس�ائل اعالم ص�ورة عن إخالء صح�ن الحرم املكي يف الس�عودية من 

املعتمرين اليوم الخميس، وذلك يف إطار الوقاية من انتشار فايروس كورونا.
هذا وس�جلت الس�عودية اليوم ثالث إصابات جديدة بفايروس كورونا، لريتفع 

عدد املصابني يف البالد إىل خمسة، حسب ما اعلنته وزارة الصحة السعودية.

إخالء صحن الحرم المكي
 من المعتمرين للوقاية من كورونا

 املراقب العراقي/ متابعة...

كورونا يفجر العنصرية بين ايطاليا 
والصين ويثير سخرية المصريين
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باب  أمام  كل  أشخاص  مجموعة  فيها  وشارك 
هذه  “واتساب”.وتقول  تطبيق  عرب  منزله 
السكرترية السابقة ردا عىل أسئلة وكالة فرانس 
برس عرب الهاتف “تخيلوا لو حصل هذا الحجر 
أن  غري  كارثيا،  الوضع  لكان  سنوات،  قبل 

التكنولوجيا اليوم مذهلة”.
وتوضح “لقد تعلمنا الكثري يف األسابيع األخرية”، 
اتصاالت  يف  وقتها  جل  تمضيتها  عن  متحدثة 

الفيديو مع أحفادها الثالثة.
كما تتابع  القداسات عرب اإلنرتنت ودفع الفواتري 
صفحة  بفضل  إلكرتونيا  الحاجيات  وابتياع 

تابعة لبّقال مجاور عىل “فيسبوك”.
الجديدة  الخربة  هذه  يف  الفضل  كوكس  وتعزو 
ديجيتال”  آر  “وي  رشكة  إىل  اكتسبتها  التي 
االستشارية التي تعمل لحساب مرصف “لويدز” 
مع  التكيف  عىل  سنا  األكرب  الزبائن  ملساعدة 

خدمات املصارف اإللكرتونية.
ملساعدة  الحكومة  مع  أيضا  الرشكة  وتعمل 
الدخل املحدود يف الحصول عىل  األشخاص ذوي 

العام للرشكة ماثيو  املدير  مخصصاتهم.ويشري 
آدم لوكالة فرانس برس إىل أن “اإلقصاء الرقمي 

مشكلة صارخة أكثر من أي وقت مىض”.
من  أكثر  خدماتنا  عىل  طلبا  “نشهد  ويقول 
السلطات  إىل  الرشكات  من  مىض،  وقت  أي 
األكثر  باألشخاص  اهتمام  يسجل  كما  املحلية، 
الخزانة”.وتعد  ووزارة  الحكومة  من  ضعفا 
العالم  بإدخال  ديجيتال”  آر  “وي  مثل  رشكات 
الرقمي إىل يوميات املسنني الذين قاوموا طويال 
والخدمات  والتطبيقات  الذكية  الهواتف  موجة 
األمر  هذا  أن  إىل  آدم  ماثيو  اإللكرتونية.ويلفت 
يقوم أساسا عىل استقطاب هذه الفئة السكانية 

من خالل تقديم ما يهمها.
كان  املثال  سبيل  عىل  مسن  رجل  “ثمة  ويقول 
خدمته  عن  املزيد  معرفة  وأراد  بالتاريخ  مولعا 
أمامه  عرضنا  وقد  الحرب.  خالل  العسكرية 

طريقة الحصول عىل مثل هذه املعلومات”.
غري أن الحجر املنزيل ساهم قبل أي يشء بترسيع 
خصوصا  الرقمي  االتصال  وسائل  استخدام 

بعدما عّلم الشباب كبار العائلة طريقة استخدام 
عىل  للبقاء  و”سكايب”  “زوم”  مثل  تطبيقات 

اتصال رغم التباعد.
وهي  ألسينا-رينولدز  إيزابيل  شجعت  وقد 
جهاز  استخدام  عىل  جدها  لندن،  يف  مخرجة 
قراءة  أو  “سكرابل”  لعبة  غري  يف  الكمبيوتر 
الغاية  لهذه  حّملت  اإللكرتونية.وهي  الرسائل 
دار  أمام  تعقيمه  بعد  الجهاز  ووضعت  “زوم” 
مكتوبة  إرشادات  مع  فيه  ينزل  الذي  املسنني 
“نجحنا  توضح  االستخدام.وهي  طريقة  عن 
من  أفراد  ومع  معه  بالفيديو  اتصال  إجراء  يف 
الواليات  )يف  نرباسكا  من  العالم،  حول  عائلتي 
لكل  بالطاقة  ذلك  مّده  لقد  الهند.  إىل  املتحدة( 
الغريبة  التصوير  زوايا  باتت  األسبوع”.وبعدما 
واألصوات املختلفة ومشكالت االتصال باإلنرتنت 
الحجر،  مرحلة  يف  اليومية  الحياة  من  جزءا 
عاملية  حركة  يف  الفيديو  مؤتمرات  ثورة  تندرج 
اإللكرتونية. للخدمات  املتزايد  االستخدام  نحو 

وتعطي الحكومات والرشكات أهمية كربى منذ 

ترشيد  بهدف  اإللكرتونية  ملواقعها  بعيد  زمن 
والرواتب.لكن  العاملة  اليد  وتوفري  الخدمات 
لدى الفئات السكانية األكرب سنا واألقل حظوة، 
يبقى الولوج إىل هذه الخدمات اإللكرتونية مهمة 
صعبة يف أحيان كثرية.ويلفت آدم إىل أن “الخبثاء 
سيذهبون إىل القول بال شك إن املصارف وغريها 
إغالق  لترسيع  الظرف  ستستغل  الرشكات  من 
فروعها” املحلية، لكن “هذا هو االتجاه الذي كان 
مع  كوكس  الوباء”.وتقول  قبل  العالم  يسلكه 
ذلك إنها تفضل رشاء الفواكه والخرض مبارشة 
من البائع يف الحي ومقابلة عائلتها وجها لوجه، 
دفعا  يعطي  التقنيات  هذه  تعلم  أن  ترى  لكنها 

جديدا لألشخاص املسنني واملجتمعات املحلية.
وتضيف “قبال لم نكن نرى حقا جرياننا، أما اآلن 
اليومية  املحادثات  بعد  مقربني”،  أصدقاء  فبتنا 

عرب “واتساب”.
لناحية  مريع  “الوضع  قائلة  كوكس  وتتابع 
املرىض أو األشخاص املتوفني، لكن مع ذلك عدنا 

إىل الزمن الجميل”.

املسنون يستكشفون اإلنرتنت ملكافحة امللل يف فرتة احلجر 
املراقب العراقي/ تابعة...

قبل بدء تدابير العزل في 
بريطانيا لمكافحة وباء 

كوفيد-19، لم تكن باميال 
كوكس قد أجرت أي عملية 

مصرفية أو مشتريات عبر 
اإلنترنت… لكن هذه 

المتقاعدة البالغة 73 عاما 
باتت على غرار كثير من 

أترابها جزءا من جيل جديد 
من مستكشفي اإلنترنت 
لمكافحة الملل في فترة 

الحجر.األسبوع الماضي في 
الذكرى السنوية الخامسة 

والسبعين النتصار الحلفاء 
في أوروبا على ألمانيا 

النازية، شهد الحي الذي 
تقطنه كوكس في بركنهيد 

في شمال إنكلترا حفلة 
صغيرة.

يقرأون ويتسوقون ويتعاملون مصرفيا

تغريت  قد  العصافري  سلوكيات  أن  دراسة  أكدت 
أزمة فريوس كورونا )كوفيد19(، حيث   بداية  منذ 
الطيور  أن  الطيور  لعلم  الكاتالوني  املعهد  الحظ 
بدأت تغني يف وقت مبكر يف املناطق الحرضية منذ 

بداية الحجر الصحي.
أخرى  مدن  يف  الحال  هو  كما  برشلونة،  ففي 
مع  طويلة  فرتة  منذ  الطيور  تكيفت  العالم،  من 
حيث  الصباحية،  الذروة  ساعة  خالل  الضوضاء 
الغناء  يف  تبدأ  املدينة  طيور  أن  االحصاءات  أثبتت 
متأخرة عن طيور الريف والقرى، ولكن منذ بداية 
النشاط  وتقلص  الضوضاء  وانخفاض  الوباء، 
البرشي، عادت طيور املدينة للتغريد مع الساعات 

األوىل من الصباح مثلها مثل طيور البادية.
اختارت الدراسة الكاتالونية 16 نوًعا من الطيور يف 
بيئة حرضية، وقارنت أنماط سلوكياتها اليومية يف 
املناطق الحرضية يف ساعات الذروة من 15 مارس 
يف  عليها  الحصول  تم  التي  تلك  مع  أبريل   13 إىل 
الحرضية  وغري  الحرضية  باملناطق  نفسها  الفرتة 

خالل السنوات العرش السابقة. 
 :Natagora يقول عالم الطيور  جان إيف باكيت يف
املدن  بني  العيش  تتقاسم  التي  األنواع  أن  »يبدو 
يف  العادية  األوقات  يف  أقل  بشكل  تغني  والحقول 
األغاني  بني  املزج  تزدري  وكأنها  املدن،  صباحيات 
حركة  يف  الذروة  ساعة  مع  املدن  يف  والضوضاء 
املرور، لذلك نالحظ أن هناك فرقاً يف وترية ومراحل 

تغريد طيور املدينة وطيور الحقول.
الصحي  الحجر  مع  أنه  هو  برشلونة  يف  رصد  وما 
املنزيل، الذي تقلص معه النشاط البرشي، أصبحت 
الطيور مثل الحمام، تغني طيلة الصباح مثل طيور 
القرى، ما يثبت ان الطيور تتكيف يف تغريدها مع 

البيئة التي تعيش فيها.

كمامات 
باردة للصيف !

ر من 
ّ
كورونا يغي

وقت تغريد الطيور 
يف برشلونة !

يجري حالياً، يف اليابان، تربيد كمامات قماش 
آالت  عرب  وبيعها  االستخدام،  إلعادة  قابلة 
شعبية  تزداد  كانت  جديدة،  موضة  يف  البيع، 
ملنع تفيش فريوس »كورونا« أخرياً، ال سيما 
يف ظل تزايد املخاوف من ارتداء كمامات خالل 
موسم الصيف، بعد تحذيرات الخرباء من أنها 

قد تسبب صعوبات يف التنفس.
يجري  تايمز«،  »جابان  لصحيفة  ووفقاً 
درجات  أربع  حرارة  عىل  الكمامات  تخزين 
آالت  إليها  تصل  حرارة  أدنى  وهي  مئوية، 
الرغم  عىل  وأنه  ياماغاتا،  محافظة  يف  البيع 
لفرتات  باردة  تبقى  ال  الكمامات  أن  من 
طويلة، فقد بيع منها ما يصل إىل 400 قطعة 

يومياً، مقابل 690 يناً للقطعة الواحدة.
أن  تايمز«،  »فايننشال  صحيفة  وأفادت 
رشكة إنتاج الكمامات »نيت وايز«، يف مدينة 
ببيع  املزاح،  سبيل  عىل  بدأت،  يامانوبي، 
جانب  إىل  البيع،  آالت  عرب  باردة  كمامات 
جابان  مع  حديث  ويف  الغازية.  املرشوبات 
تايمز، قال مدير الرشكة كاتسويوكي غوتو، 
عىل  ابتسامة  »يرسم  يشء  ابتكار  أراد  إنه 

وجوه الناس يف األوقات الصعبة«.
بمنتصف  اإلنتاج  بدأت  قد  الرشكة  وكانت 
مارس، بعد نقص حاد يف الكمامات يف اليابان، 
التي يتوىف فيها ألف شخص برضبة الحرارة 
يف الصيف سنوياً، وفقاً لصحيفة »فايننشال 

تايمز«.
ارتداء  بأن  أفادوا  قد  طبيون  خرباء  وكان 
الحار، يجعل وصول  الطقس  كمامات خالل 
يجهد  ما  صعباً،  الرئتني  إىل  البارد  الهواء 
يف  صعوبات  إىل  ويؤدي  التنفس،  عضالت 
يف  الحرارة  ارتفاع  إىل  يؤدي  كما  التنفس، 

الجسم.

طائرات مسرية للعثور على أنثى دب وصغريها   

مصائر عاملي صالونات التجميل على كف عفريت !  كندية تبتكر )قفاز العناق( ملعانقة والدتها بأمان !

تزيني  مع  وجه  أقنعة  للهندسة  »ميتافورم«  مكتب  صمم 
ترتاوح  الذين  املدارس  إىل  العائدين  لألوالد  للتغيري  قابل 
أزراراً  القناع  سنوات.ويتضمن  وثماني  أربع  بني  أعمارهم 
بعض  وآذان  كالتيجان  مخصصة  زخرفات  وجود  تضمن 
الحيوانات أو العيون البارزة. وتم تصميم اإلطار البالستيكي 
بطباعة ثالثية األبعاد توضع فوق قبعة الولد وتحمل قناعاً 
يف  املصنوع  التصميم  ويرمي  الوجه.  يغطي  بالستيكياً 
اللوكسمبورغ إىل تشجيع األوالد العائدين إىل املدارس التباع 
إجراءات األمان والنظافة دون إخافتهم بال رضورة.وتقول 
املكتب  يف  التصورية  التصاميم  مديرة  فيدوفيتش  ليليانا 

لألطفال  طبي  وجه  بقناع  التفكري  أعدنا  »لقد  اإلطار:  يف 
يستخدمونه لدى عودتهم إىل املدرسة فراودتنا فكرة إضافة 
الزخارف الخاصة واملساعدة بالتايل عىل التخفيف من درامية 
الوضع القائم ومنحهم مساحة من اإلبداع«. يذكر أن وضع 
مالمسة  بعدم  األطفال  تذكري  عىل  األطفال  يساعد  القناع 
بأقنعة  االستمتاع  عينه  الوقت  يف  لهم  والسماح  وجوههم 
حقيقة  عن  يلهيهم  ممتع  كنشاط  منهم  كل  بذوق  خاصة 
األوضاع. ويعترب األطفال من ضمن املجموعات األكثر عرضًة 
وينقلونها  العدوى  يلتقطون  أنهم  كما  بالفريوس  لإلصابة 

لآلخرين من الناس واألشخاص األكثر عرضة.

أقنعة وجوه أطفال بتصاميم تناسب أذواقهم !
يف  مغلق  متحف  إىل  ليالً  رجل  دخل 

 ، ني مع سيد سيلفي  صور  يلتقط  راح  حيث 
أعلنت  ما  عىل  ولوحة،  بقر  راعي  قبعة  مع  بالفرار،  يلوذ  أن  قبل  ديناصور،  جمجمة 
الرشطة األسرتالية التي تبحث عنه.وأوضحت الرشطة أن الرجل تسلق سقالة يف متحف 
وقال مدير رشطة  املقفل.  املبنى  يف  يجول  وراح  املايض،  األحد  »أسرتاليان ميوزيوم«، 
استمتع  أنه  ويبدو  دقيقة.  أربعني  فيه  »بقي  ويلز، شون هيمي  نيو ساوث  مقاطعة 
جانب  إىل  صوراً  يلتقط  وهو  الرجل،  مراقبة،  كامريا  صورت  املتحف«.وقد  يف  بليلته 
األدراج. وغادر  داخل فكي جمجمة تريانوصور، ويفتش يف  معروضات، ويضع رأسه 
الرشطة.  أفادت  ما  بقر، وصورة معلقة عىل جدار، بحسب  راعي  قبعة  املكان حامالً 

واملتحف مغلق منذ العام املايض، بسبب الصيانة، ما سهل دخول الرجل إىل املبنى.

يتسلل إىل متحف مغلق ويلتقط صور سيلفي 

توصلت شابة كندية إىل طريقة مبتكرة ملعانقة والدتها 
العناق«،  »قفاز  كورونا...  فريوس  تفيش  أثناء  بأمان 
وهو ستارة بالستيك مزودة بأربعة أكمام ومعلقة عىل 
حبل غسيل.يف مدينة غويلف يف جنوب أنتاريو، طورت 
»قفاز  بـ  يسمى  ما  أندرو  وزوجها  إليس  كارولني 
يف  العام  هذا  به  احتفل  الذي  األم  عيد  عشية  العناق« 
10 مايو يف أمريكا الشمالية.وقالت كارولني »فكرت يف 
أنها لن تحصل عىل معانقة وكان علينا أن نفعل شيئا 
األم«.وقام  عيد  يف  عناقا  أعطيها  أن  أردت  ذلك.  حيال 
الزوجان بتثبيت األكمام يف ستارة بالستيكية كبرية ما 
يسمح لشخصني بمعانقة بعضهما بعضا دون اتصال 

مبارش.

كبري  وقت  إىل  إنجازها  احتاج  »لقد  إليس  وأضافت 
الثقوب  بمحاولة معرفة حجم  يتعلق  ما  خصوصا يف 
وارتفاعها. عملنا عىل ذلك حتى ساعات متقّدمة من 

ليل السبت، ثم جّهزنا كل يشء لعيد األم يوم األحد«.
للشابة  سجل  فيديو  مقطع  مشاركة  تمت  وقد 
وسائل  عىل  فيها  تعانقتا  التي  اللحظة  يف  ووالدتها 

التواصل االجتماعي وانترش عىل نطاق واسع.
لكن إليس تقول إنها فوجئت برسعة انتشار الفيديو. 
وأوضحت »أردت فقط معانقة والدتي. فوجئنا برسعة 
انتشار الفيديو عىل الشبكات االجتماعية لكننا شعرنا 
آخرين  أشخاصا  أن  أدركنا  عندما  كبرية  بسعادة 

يمكنهم االستفادة من هذه الفكرة«.
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البطريق، هي  نظمت حديقة حيوان كانساس سيتي بوالية ميسوري األمريكية، جولة لثالثة من طيور 
»بابلز« و»ماغي« و»بريكيل«، إىل متحف نيلسون أتكينز للفنون القريب.وظهرت البطاريق الثالثة يف فيديو 
الزّوار.وأفاد  أرجاء خلت من  الفنية، تتفحصها، متهاديًة يف  أخرياً، وهي تستمتع بجولٍة لها بني األعمال 
متحدث باسم حديقة حيوان كانساس سيتي، بأن »بطاريق همبولدت، يمكن أن تعيش حتى ثالثني عاماً 
يف ظل رعاية البرش واهتمامهم بها، إال أنها تواجه فقدان مواطن عيشها الربية الطبيعية، وتعاني من فرط 
االصطياد، ما يقيض عىل مصادر طعامها«.وقال: »لسوء الحظ، ال يمكن للبطاريق التحدث عن أنفسها، 
الثالثة معجبة بكل  البطاريق  للغاية!«.»يمكنكم رؤية  ثرية  املتحف  التجربة يف  أنها وجدت  نعتقد  ولكننا 
هذا الفن، بينما هي تتجول يف أرجاء املتحف الفارغ«. قال املدير التنفيذي ملتحف نيلسون أتكينز للفنون، 
جوليان زواغازاغيوتيا، الفتاً إىل أنه يعتقد أن الطيور افتتنت بأعمال كارافاجيو أكثر من مونيه.وقد انترش 
الفيديو املمتع، الذي يظهر تلك الحيوانات الظريفة يف مكان غري متوقع، وأثار فضول رشيحة كبرية من 

الجمهور، واستدعى تعليقاتهم يف زمن الحظر املنزيل.

بطاريق كنساس تفضل مونيه على كارافاجيو! 

الفزع  من  حالة  وصغريها  دب  أنثى  أثارت 
عند  تالني،  اإلستونية  العاصمة  بضواحي 
خارجي  متحف  من  مقربة  عىل  تجولهما 
ومركز للتسوق.ولم يتم فتح املتحف ومركز 
بعد  األسبوع،  هذا  بداية  يف  سوى  التسوق 
يف  املساعدة  بهدف  اإلغالق  من  أسابيع 
»كورونا«.واتجهت  فريوس  انتشار  وقف 
تطويق  إىل  الوضع  مع  التعامل  فرق  أول 
املنطقة التي يوجد بها الزوجان من الدببة، 
وحيواناتهم  هم  بالبقاء  السكان  وأبلغوا 
طائرات  بنرش  الفريق  منازلهم.وقام  داخل 
مسرية للعثور عىل الدبني ومحاولة دفعهما 
للعودة صوب منطقة شجرية قريبة. غري أن 
محاولة الفريق باءت بالفشل يف وقت الحق 
حوايل  بوجود  خرباء  ويقدر  أمس.  من  أول 
عىل  املطلة  الدولة  تلك  يف  الربية  يف  دب   700

بحر البلطيق.

أعلنت صالة مزادات سوثبي اليوم أنه تم بيع زوج من أحذية تدريب العب كرة السلة األمريكي 
مايكل جوردان التي ارتداها واملوقعة باسمه بمبلغ قيايس قدره 560 ألف دوالر يف أحد املزادات.

امللعب  يف  إس«   1 جوردان  »أير  واألحمر  األبيض  اللونني  ذي  نايك  حذاء  اللعبة  أسطورة  وارتدى 
يف عام 1985، وفقا للموقع االلكرتوني لسوثبي، واصفا حالة الحذاء بأنها »جيدة بشكل عام« 
خصيصا  تصنيعهما  تم  اللذين  الحذاء  زوجي  عىل  العطاءات  تقديم  املباراة«.وبدأت  و«بعالمات 
لجوردان بمقاس 13 و5ر13 قبل أكثر من أسبوع يف نيويورك.ولم يتم معرفة هوية املشرتي عىل 
يدور  كان  حيث  لسوثبي  األويل  التقديري  السعر  أمثال  أربعة  النهائي  البيع  سعر  الفور.ويعادل 

سعر  كرس  دوالر.وتم  ألف   150 1972 حول  عام  لنايك  شو«  »مون  لحذاء  سابق  قيايس  مزاد 
تم  حيث  املايض  دوالر.وقالت العام  ألف  500ر437  بسعر  بيعه 

نايك  إن  املزادات  واملالبس صالة  األحذية  من  إنتاج  خط  أنتجت 
املرة  وهي   ،1984 عام  جوردان  بتوقيع 
األدوات  التي تقوم بها رشكة  األوىل 
مهد  ما  ذلك،  بمثل  الرياضية 
للكثري  الطريق 
نماذج  من 
ن  و تعا
التي  الالعب 

نراها اآلن«.

ظروف  مع  لكن  لزبائنه،  الشعر  قص  حسن،  سليمان  املصفف،  يحب 
العالم،  أنحاء  الكثري من الحالقني يف  اإلغالق يف فيالدلفيا، فإنه عىل غرار 
اآلونة  يف  يعيش وضعاً صعباً  بات  عىل مالحقة شغفه.وقد  قادراً  يعد  لم 
األخرية، فقد انتقلت زوجته بصالون الحالقة، إىل والية آالباما، وبدالً من 
الطرود  تسليم  يف  للعمل  حسن،  سليمان  انتقل  الجائحة،  نهاية  انتظار 
لرشكة »أمازون«.ووفقاً لصحيفة »إنكوايرر« يف فيالدلفيا، يعاني مصففو 
الشعر والعاملون يف مجال التجميل واالعتناء باألظافر، من وضع صعب، 
مشابه لسليمان حسن، فال يسمح لهم بفتح أعمالهم، ولكن العديد منهم 
من أصحاب األعمال الحرة، وهؤالء قد ال يدركون أنهم يستحقون »قرض 
طوارئ«، ضمن برنامج »شيكات املساعدات« من دائرة األعمال الصغرية.

بمؤتمر  الشعر،  ومصففي  الحالقني  من   100 شارك  املايض،  األسبوع 
العمل  أساليب  ملناقشة  صحيني،  مسؤولني  مع  »زووم«،  عىل  بالفيديو 
الوباء،  انتشار  من  للحماية  العمل،  للعودة  معايري  آمن.فوضعوا  بشكل 
ومنها: أخذ الحرارة، نرش محطات للعمل عىل بعد ست أقدام، منع الدخول 
من دون سابق موعد. وصاحب ذلك، موافقة مجلس النواب األمريكي عىل 
املجال  لهم  ويتيح  والحالقني،  الشعر  مصففي  يستثني  قانون،  مرشوع 

إلعادة فتح أعمالهم.


