في هذا العدد

تركيا تستغل الوضع العراقي
للسيطرة على المياه

4

المراقب العراقي/بغداد...

كش�ف مدير عام املركز الوطن�ي الدارة املوارد املائية
حات�م حمي�د ،ام�س االربعاء ،ع�ن اس�تغالل تركيا
للوضع الس�يايس املضطرب بالعراق للس�يطرة عىل
املياه.
وق�ال حمي�د يف ترصيح صحف�ي تابعت�ه «املراقب
العراقي» إن «س�د أليسو س�يرض العراق مستقبالً»،
مؤك�دا ً أن « %70من واردات الع�راق املائية تأتي من
دول الجوار».
وأض�اف أن «الع�راق ش�كل لجن�ة خلال الحكومة
الس�ابقة للتف�اوض ح�ول الحصة املائي بين بغداد
وانقرة» ،مؤكدا ً أن «تركيا تس�تغل الوضع الس�يايس
املضطرب يف العراق للسيطرة عىل املياه».

تحطم مقاتلة “إف ”35-بوالية فلوريدا
األمريكية

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
االمام الحسين «عليه السالم»

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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علم االحتالل تحت أقدام العراقيين

ً
ً
جيوش إلكترونية تواجه «مأزقا كبيرا» مع حلول
ذكرى يوم القدس العالمي
المراقب العراقي /المحرر السياسي...

م�ا أن اقرتب موعد حلول ذك�رى يوم القدس
العامل�ي ،ال�ذي يحتفل به املس�لمون س�نويا ً
يف بل�دان عدة من بينها الع�راق ،حتى انهالت
وس�ائل اإلعلام أمريكية وخليجي�ة وجيوش
إلكرتونية ممولة من س�فارات أجنبية ،بسيل
ج�ارف من النق�د لهذه املناس�بة املهمة التي
تأتي تضامنا ً مع الشعب الفلسطيني.
وتلبية لدعوة االمام الخميني التي أطلقها بعد
انتص�اره عىل نظام امللك محم�د رضا بهلوي
يف إي�ران ع�ام  ،1979إىل إقام�ة ي�وم القدس
العاملي يف آخر جمعة من شهر رمضان املبارك
كل ع�ام نرصة للش�عب الفلس�طيني ،عكف
املس�لمون طيل�ة األعوام املاضي�ة عىل إحياء
هذه املناسبة.
ويف العادة يشارك املئات يف املسرية التي تنطلق
يف كل ع�ام بمنطقة ش�ارع فلس�طني رشقي
بغداد ،إلعالن تضامنهم مع البلدان اإلسالمية
بمناسبة يوم القدس العاملي ،وغالبا ً ما تشهد
املسرية مشاركة ش�يوخ عشائر ومسؤولون
محليون وأعضاء برملان.
وتتضمن املسيرات ع�دة فعالي�ات يقوم بها
املش�اركون ،م�ن بينها رس�م عل�م إرسائييل
على األرض تعبيرا ع�ن رفض “االعت�داءات
الصهيوني�ة املتواصل�ة” عىل الفلس�طينيني،
وإلق�اء خطب منددة بالجرائ�م التي يرتكبها
الكيان الغاصب.
ويف ظ�ل تفيش فيروس كورونا داخ�ل املدن
الع�راق ،فإن آلي�ة االحتف�ال باملناس�بة هذا

الع�ام قد تكون مختلفة نوع�ا ً ما ،إال أن اإليمان
بالقضية الفلس�طينية ما يزال راس�خا ً يف قلوب
وعقول العراقيني األوفياء.
وكم�ا جرت العادة ،فقد ب�رزت قبل أيام حمالت
دعائي�ة ش�نتها جي�وش إلكرتوني�ة ،به�دف
االنتقاص من الحش�ود التي تش�ارك س�نويا ً يف
إحي�اء ذكرى ي�وم القدس العامل�ي ،واللعب عىل

«الوطني�ة الزائف�ة» الت�ي يتبجّ ح به�ا مدونون
يتلق�ون أمواالً طائلة من س�فارات أجنبية بغية
تنفيذ أجندات خاصة.
ويف م�وازاة ذل�ك ش�نت ع�دد م�ن الفضائي�ات
واملواق�ع اإلخباري�ة املوالي�ة لواش�نطن ودول
خليجي�ة ،هجوم�ا ً الذع�ا ً عىل عقائ�د العراقيني
ومتبنياته�م إزاء قضي�ة محوري�ة ته�ز الكيان

نائب يدعو لتعزيز التواجد العسكري في قرى ديالى «الرخوة»
المراقب العراقي/بغداد...

دع�ا النائب امج�د العقابي ،ام�س األربعاء،
اىل تعزي�ز التواج�د العس�كري يف ق�رى دياىل
الرخوة.
وق�ال العقاب�ي يف ترصي�ح صحف�ي تابعته
«املراقب العراقي»  ،إن «قيادة لواء  19التابع
إىل الفرقة الخامسة جيش عراقي ،واملسؤول
ع�ن قاط�ع قري�ة ج�واد البش�و بمحافظة
دي�اىل ورغم الوض�ع األمني االس�تثنائي بعد

الخروق األخرية من قبل زمر داعش وخاصة
بمحافظة دي�اىل ،فانهم لم يكون�وا عىل قدر
املس�ؤولية ومس�ك األرض بالشكل الصحيح
او االلتزام باجراءات الحيطة والحذر بش�كل
كامل».
وأضاف ،أن «هذا التهاون تس�بب بتسلل زمر
داع�ش االرهابية وتفجري اب�راج نقل الطاقة
يف تلك املناطق التي تجهز الطاقة الكهربائية
اىل مناطق رشقي العاصمة ما تسبب بتقليل

ساعات التجهيز للطاقة الكهربائية اىل ساعة
تجهيز يقابلها قطع  11ساعة».
وأش�ار إىل أن «الته�اون معن�اه اس�تمرار
الخ�روق والت�ي ربما ت�ؤدي اىل زيادة س�فك
الدم�اء ومعان�اة املواطنين االبري�اء ،م�ا
يس�توجب وقفة رسيعة وجادة من القيادات
العلي�ا االمني�ة وخاصة القائد الع�ام للقوات
املس�لحة واتخ�اذ االج�راءات الكفيل�ة بعدم
تك�رارتل�كالخروق�ات».

«المناطق الستة» تتجاوز حواجز
«الحظر» في اليوم االول النطالقه
المراقب العراقي /احمد محمد...

م�ع الي�وم االول لب�دء اجراءات
الحظر الصحي للمناطق الستة
الت�ي اعتربته�ا وزارة الصح�ة
وخلي�ة االزم�ة الحكومي�ة
بأنه�ا االكث�ر تس�جيال للوب�اء
يف العاصم�ة بغ�داد ،يع�رب
مواطن�ون م�ن س�كنة تل�ك
املناط�ق ع�ن تخوفه�م بس�بب
ضعف اج�راءات ف�رض الحظر
و االس�تهانة الواضحة من قبل
املواطنين بالوب�اء خصوصا يف
رشق�ي القن�اة حي�ث منطقتي
مدينة الصدر والكمالية واللتان
تتميزان بالكثافة السكانية.
وتؤك�د الجهات الصحية قيامها
باجراءاته�ا الالزم�ة يف املناطق

املحظ�ورة منها اخذ مس�حات
وبائي�ة من املواطنين املصابني
للحد من امل�رض ،الفتا اىل وجود
مناط�ق اخ�رى ربم�ا ستش�هد
تطبيق ق�رار مماث�ل للحظر إن
ارتفعت فيها االصابات.
وقامت الق�وات االمنية مس�اء

اول ام�س الثالث�اء باغلاق
منطقة العامري�ة الواقعة غرب
العاصم�ة بغداد واح�د املناطق
املش�مولة بالحظ�ر املناطق�ي
وعزله�ا بالكامل بن�ا ًء عىل قرار
وزارة الصح�ة والبيئ�ة بع�د
انتشار فريوس كورونا فيها.

وع�ن وض�ع الحظ�ر يف مناطق
رشق القناة وهما مدينة الصدر
والكمالي�ة رص�د مواطن�ون
وشهود عيان خروقات وصفوها
بالخطرية والتي م�ن املمكن أن
تش�كل مصدرا النتشار الوباء يف
مناطقهم إن استمرت».
وق�ال املواطن�ون إن «االس�واق
التجاري�ة والعام�ة مازال�ت
مفتوح�ة واملواطنون والعجالت
تتنقل باريحية تامة».
وق�ال املواطن حي�در نعيم ،من
اهايل منطقة الكمالية « :توقعنا
أن يت�م اغالق الس�وق الكبري يف
املنطقة لكن فوجئنا باس�تمرار
توافد املواطنني الي�ه عىل الرغم
من قرار الحظر».
تفاصيل اوسع صفحة 2
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اإلنساني ،إال أن األموال الطائلة التي ُترصف عىل
جي�وش من اإلعالميني واملدونين برز تأثريها يف
هذه الحمالت.
وعىل الرغ�م من تكرار هذه الحمالت يف كل عام،
إال أن مناس�بة ذكرى إحي�اء يوم القدس العاملي
تش�هد تزايدا ً مطرداً ،مما يجعل هؤالء يف موقف
ال يحسدون عليه ،أمام مموليهم الذين يرتقبون

ٌ
قاتل
فيروس
الكيانُ الصهيوني
ٌ
ٌ
مميتة
وكورونا

ثالث مدربين حضروا فقط  ..األندية
العراقية تقاطع اجتماع التطبيعية

نتائ�ج مثم�رة لق�اء األم�وال الطائل�ة التي يتم
رصفها على تأهي�ل وتدريب بعض الناش�طني
والصحفيني.
وف�ق ذل�ك ،يق�ول النائ�ب ع�ن تحال�ف الفتح
فاض�ل الفتالوي لـ»املراق�ب العراقي» ،إن «يوم
الق�دس العامل�ي مناس�بة مقدس�ة دع�ا إليه�ا
آي�ة الل�ه الخمين�ي ،إذ تعتبر فرص�ة يؤكد من
خاللها املس�لمون يف كل بقاع العالم عىل أحقية
الفلس�طينيني بأراضيهم املحتلة من قبل الكيان
الصهيوني».
ويضيف الفتالوي أن «هذه املناسبة تشهد يف كل
عام زخما ً متزايدا ً على الرغم من الحمالت التي
تش�نها الجيوش اإللكرتونية والقنوات املأجورة
ً
تمويلا ودعما ً أمريكي�ا ً وخليجياً»،
الت�ي تتلقى
الفت�ا إىل أن «املقاومة العراقية ملتزمة بموقفها
الثابت إزاء القضية الفلسطينية وسوف لن نحيد
عن مبادئنا».
وي�ردف قائالً «إننا س�تبقى مطالبين بالقدس
وإخ�راج الصهاين�ة املحتلين م�ن األرايض
الفلس�طينية ،عىل الرغم من املؤامرات األمريكية
والق�رارات الت�ي تتخذه�ا إدارة دونال�د ترامب
أراض
لتمكني الكيان املحتل من االس�تحواذ عىل
ٍ
فلسطينية جديدة».
يش�ار اىل ان وس�ائل اعلام خليجي�ة دأبت عىل
الرتوي�ج اىل التطبي�ع كحمل�ة اس�تباقية لي�وم
الق�دس العاملي ،عرب الدراما الرمضانية ،وهو ما
احدث ردود فعل شعبية رافضة يف عدد من الدول
العربية واالسالمية التي تمانع السعي السعودي
االماراتي للرتويج للتطبيع مع الكيان الغاصب.

االصابات
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المراقب العراقي/بغداد...

ح�ذرت لجنة األم�ن والدف�اع النيابي�ة ،امس
االربع�اء ،م�ن ع�ودة البش�مركة اىل املناط�ق
املتنازع.
وقال عض�و اللجنة النائب كاط�ع الركابي يف
ترصي�ح صحفي تابعته «املراقب العراقي» ان
«ع�ودة قوات البش�مركة الكردي�ة اىل املناطق
املتنازع عليها س�يرض بأمنها ويخلق مشاكل
داخلية ،يف الوقت الذي يجب أن تتوحد الجهود
يف مواجهة عصابات داعش اإلرهابية وخالياه
النائمة».
وأضاف ،أن “تفعيل لجان التنس�يق املشترك
بين الق�وات االتحادي�ة والبش�مركة هو من
س�يحقق االستقرار لتلك املناطق” ،الفتا اىل أن
“اللجن�ة موجودة لكن عملها بطيء جدا وهو
بارشاف الفريق الركن عبد االمري يارالله”.
وأشار اىل أن “اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا
بعد رمض�ان لدراس�ة ملف املناط�ق املتنازع
عليه�ا ووض�ع خط�ط من اج�ل دع�م امنها
ومعالجة ملف الفراغات بني القوات االتحادية
والبشمركة».

الكهرباء «تشد» الرحال مع تصاعد
درجات الحرارة
المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي...
بعد س�بعة عرش عام�ا ً عىل التغيير ،مازال
العراقيين يعانون من ازم�ة كهرباء مزمنة
تحول�ت اىل مؤامرة واضحة املعالم ,تشترك
فيها اجندات خارجية واخرى داخلية والتي
تنقسم اىل جزئني االول ،مافيات الفساد التي
رسقت اموال اغلب مشاريع الطاقة ،والجزء
الثان�ي ،االذرع السياس�ية الت�ي تتحك�م
بعصابات داعش وتحركها متى تشاء.
ومع ارتف�اع درجات الحرارة يف كل عام تبدأ
املؤامرة من خالل اس�تهداف اب�راج الطاقة
واس�تغالل معاناة املواطن من قبل مافيات
الفس�اد ومعظمه�ا يعم�ل ضمن تش�كيلة

وزارة الكهرباء الذي ينخر الفس�اد يف جميع
مفاصلها .
دول الخلي�ج واالردن تس�عى البع�اد العراق
ع�ن مح�ور املقاوم�ة م�ن خلال تقدي�م
حل�ول بائس�ة يراد منه�ا اس�تنزاف العراق
مالي�ا عرب الرب�ط الكهربائي وال�ذي يتطلب
اضع�اف تكالي�ف بناء محطة توليد بس�عة
ال�ف مي�كا واط ،وهي التكلف س�وى مليار
دوالر ويس�تطيع العراق بن�اء محطات من
هذا النوع وباالجل او مقابل النفط بحس�ب
مايراه مختصون.
الع�روض للرب�ط الكهربائي وافق�ت عليها
حكوم�ة عبد املهدي دون دراس�تها بس�بب

الضغ�وط االمريكي�ة ،حيث تس�عى االخرية
الع�ادة رشكاته�ا بحج�ة اصلاح منظومة
الكهرب�اء وحقيق�ة االم�ر جمي�ع االطراف
متفقة عىل ابقاء الوضع عىل ما هو عليه.
وزارة الكهرب�اء الغارقة بالفس�اد لم تبحث
ع�ن حل�ول حقيقية عىل م�دار عقد وتصف
العقد  ،بل ان الفساد نهب اموال املشاريع .
مختص�ون بالش�ان االقتصادي اك�دوا عىل
رضورة وض�ع حلول آني�ة ورسيعة لتفادي
االحتجاجات الش�عبية التي ستتسع مداها
بس�بب عدم توفر الكهرباء وزيادة س�اعات
القطع الكهربائي.
تفاصيل اوسع صفحة 3

العمل تطلق منحة المتضررين من الحظر
المراقب العراقي/بغداد...

أعلن وزير العمل عادل الركابي ،امس االربعاء ،عن إطالق منحة الطوارئ
للمترضرين جراء حظر التجوال .وقال الركابي يف ترصيح صحفي تابعته
«املراق�ب العراق�ي»« :نعلن إطلاق منح�ة الط�وارئ للمترضرين جراء
حظر التج�وال ابتدا ًء من االربعاء» .وأض�اف الركابي أن «منحة الطوارئ

س�تكون عىل شكل وجبات واملشمولون س�تصل إليهم رسائل ِّ
نصية عرب
أرقام هواتفهم» ،مشريا اىل أن «عدد املشمولني باملنحة بلغ ()11583731
مس�تفيداً» .يشار اىل ان وزارة التخطيط كانت قد اكدت عىل رصف املنحة
مع بداية ش�هر رمض�ان املبارك ،اال انه�ا تاخرت اىل نهايت�ه ،وقدم االف
املترضري�ن عىل املنح�ة التي خصصته�ا الحكومة بع�د الحظر املفروض
بسبب جائحة كورونا.

 130نائبا يجمعون على االطاحة بالحلبوسي
المراقب العراقي/بغداد...

اك�د النائب جواد املوس�وي ،ام�س األربعاء ،عن
وصول الن�واب الراغبين باقالة رئي�س الربملان
محمد الحلبويس ،اىل  ١٣٠نائبا .
وق�ال املوس�وي يف ترصي�ح تابعت�ه «املراق�ب
العراقي» إن «تحالف س�ائرون معرتض وبشدة
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االمن النيابية تحذر
من عودة البيشمركة
للمناطق المتنازع عليها

على أداء الحلبويس خصوص�ا يف أزمة كورونا»،
مبين�ا أن «الع�دد املطلوب القال�ة رئيس مجلس
الن�واب م�ن منصبه يحتاج  ١٦٥نائب�ا ،فيما تم
جمع تواقيع اكثر من  130نائبا لغاية االن».
وأضاف ،أن «هناك رغبات ودعوات تطالب اقالة
الحلبويس من منصبه بعد عطلة العيد مبارشة»،

الفتا إىل أن «الحلبويس تقاعس عن اداء واجبه يف
الصحية واالقتصادية التي يمر بها بلدنا عىل مر
االشهر املاضية».
ولفت املوسوي إىل أن «هناك رغبات ألعضاء ليس
بالقلي�ل االنضم�ام إىل قائمة املوقعين الراغبني
عىل اقالة الحلبويس ومن كتل مختلفة».

STAY HOME

Corona Virus Infections
البصرة

5

www.almuraqeb-aliraqi.com

النجف االشرف
االصابات

الشفاء

2

0

الوفاة
0

اربيل
االصابات
8

الشفاء
0

السليمانية
الوفاة
0

االصابات
9

الشفاء
0

ذي قار

الوفاة
0

االصابات الشفاء
3

0

الوفاة
0

من احلدث

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الخميس  21أيار  2020العدد  2341السنة العاشرة

Almuraqeb Aliraqi Newpaper

«رادار» خلية األزمة يرصد مناطق جديدة

2

في اليوم االول للحظر المناطقي ..مواطنون يشخصون خروقات «مخيفة» والكوادر الصحية تكثف جهودها
المراقب العراقي /احمد محمد

مع اليوم االول لب�دء اجراءات الحظر الصحي
للمناطق الس�تة التي اعتربته�ا وزارة الصحة
وخلية االزمة الحكومية بأنها االكثر تس�جيال
للوباء يف العاصمة بغداد ،يعرب مواطنون من
سكنة تلك املناطق عن تخوفهم بسبب ضعف
اجراءات فرض الحظر و االس�تهانة الواضحة
من قبل املواطنين بالوباء خصوصا يف رشقي
القناة حيث منطقتي مدينة الصدر والكمالية
واللتان تتميزان بالكثافة السكانية.
وتؤكد الجه�ات الصحية قيامه�ا باجراءاتها
الالزم�ة يف املناط�ق املحظ�ورة منه�ا اخ�ذ
مس�حات وبائية من املواطنني املصابني للحد
م�ن امل�رض ،الفت�ا اىل وج�ود مناط�ق اخرى
ربما ستش�هد تطبيق قرار مماث�ل للحظر إن
ارتفعت فيها االصابات.
وقام�ت الق�وات االمني�ة مس�اء اول ام�س
الثالث�اء باغلاق منطق�ة العامري�ة الواقعة
غرب العاصمة بغداد واحد املناطق املش�مولة
بالحظ�ر املناطقي وعزلها بالكام�ل بنا ًء عىل
قرار وزارة الصحة والبيئة بعد انتشار فريوس
كورونا فيها.
وع�ن وض�ع الحظ�ر يف مناط�ق رشق القناة
وهما مدينة الصدر والكمالية رصد مواطنون
وش�هود عيان خروقات وصفوه�ا بالخطرية
والت�ي من املمكن أن تش�كل مصدرا النتش�ار
الوباء يف مناطقهم إن استمرت».
وقال املواطنون إن «االسواق التجارية والعامة
مازالت مفتوحة واملواطنون والعجالت تتنقل
باريحية تامة».
وقال املواط�ن حيدر نعيم ،م�ن اهايل منطقة
الكمالي�ة « :توقعن�ا أن يت�م اغلاق الس�وق
الكبري يف املنطقة لكن فوجئنا باستمرار توافد
املواطنني اليه عىل الرغم من قرار الحظر».
واض�اف نعي�م أن «الخ�روج والدخ�ول م�ن

هيبة االجه�زة االمنية
ال تتحقق بممارس�ات
تسيء اىل االنس�ان
وتنزع ثوب كرامته!
هن�اك عن�ارص كثيرة
بحاج�ة اىل دورات
تثقيفي�ة تمكنه�م من
ضبط أعصابهم.

الكمالي�ة ام�ر يرس ج�دا خصوصا م�ع عدم
اغالق الشوارع الرئيسية املخصصة لذلك».
واعرب عن خشيته من «استمرار هذا الحال يف

تــغريدة

االعالمي الدكتور عالء مصطفى

إصبع عىل الجرح

أترفع عن الرد على محمد الكربولي ...

نائب رئيس البرلمان :إخراج القوات األمريكية
من العراق واجب وطني
املراقب العراقي /بغداد...
أكد النائب األول لرئيس مجلس النواب حس�ن الكعبي،
ام�س األربع�اء ،ان الق�وات االمريكية انتهكت س�يادة
العراق واخراجها اصبح واجبا وطنيا عىل الحكومة.
وق�ال الكعب�ي ،يف ترصيح تابعت�ه «املراق�ب العراقي»
إن «الق�وات االمريكي�ة اخرتق�ت الس�يادة العراقي�ة
واخراجهم واجب عىل الحكومة» ،مشيرا إىل أن «رئيس
الحكوم�ة الجديدة مصطفى الكاظمي قادر عىل اخراج

الق�وات االجنبية بم�ا فيها االمريكية».م�ن جانب آخر
أش�ار الكعبي إىل أن «تش�خيص تقصري هيئة الرئاسة
ه�و روح الديمقراطي�ة ولي�س عيبا و ال�دورة الحالية
لديه�ا حرية غير مس�بوقة يف انتقاد هيأة الرئاس�ة».
وأضاف «طالبنا بانعقاد جلسات الربملان حتى ال تغيب
الس�لطة الترشيعية» ،مؤكدا ان «عدم انعقاد جلس�ات
الربملان هو تقصري متعمد واضح من الحلبويس والعراق
بحاجة ماسة لربملانه ألنه يمر بحالة رضر شديدة».

الحكمة :إجماع سياسي على رفض ترشيح اي وزير سابق للوزارات الشاغرة
املراقب العراقي /بغداد...
كش�ف عضو مجلس الن�واب عن تيار الحكمة حس�ن فدعم،
امس االربعاء ،عن إجماع س�يايس عىل خلو الكابينة الشاغرة
لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من أي وزير سابق.
وق�ال فدع�م ،يف ترصيح تابعته «املراق�ب العراقي» إن «هناك
إجم�اع للق�وى السياس�ية عىل خل�و حكوم�ة الكاظمي من
أي وزي�ر س�ابق بحكومة ع�ادل عبد امله�دي» ،داعيا «القوى
الكردية إىل احرتام رغبة القوى الوطنية بعدم ترشيح أي وزير
سابق للحقائب الشاغرة السيما حقيبتي الخارجية والعدل».

سائرون :البرلمان يحتاج الى «تداخل جراحي لعمله» وهناك من يحارب اصالحه
املراقب العراقي /بغداد...
اعتبر النائ�ب ع�ن تحال�ف س�ائرون صباح
الس�اعدي ،ام�س االربعاء ،ان مجل�س النواب
يعي�ش موتا رسي�را وه�و بحاج�ة اىل تداخل
جراح�ي اصالح�ي لعمل�ه وال ينفع مع�ه اية
عملي�ات ترقيعية.وق�ال الس�اعدي ،يف بي�ان
تلقت «املراقب العراقي» نس�خة منه إنه «البد
م�ن الب�دء رسيعا يف عملي�ة االصلاح النيابي
الشامل النقاذ اهم مؤسسة ترشيعية ورقابية

يف الدولة تمثل حجر الزاوية يف النظام السيايس
الحايل من الضياع الذي تعيش�ه يف ظل الرئاسة
الحالي�ة للمجل�س واندكاكه�ا يف املصال�ح
الش�خصية والحزبية والفئوية» ،مبينا ان «ما
يعيش�ه املجلس اآلن هو موت رسيري ال ينفع
مع�ه أي عمليات ترقيعية بهدف االصالح والبد
من تداخل جراحي يعي�د نظم االمور فانتظام
املجلس يمهد النتظام الدولة بكافة س�لطاتها
ومؤسساتها».

وحذر الس�اعدي من «محاولة البعض تعطيل
االصالح النيابي بحجة قرب االنتخابات املبكرة
وان عمليات االصالح ستعطل االنتخابات عادا ً
ذلك خديعة ساذجة الن الذي يقوم باالنتخابات
هو املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات بعد
توفري االمور اللوجستية من قبل الحكومة ولم
يبقى من قانون االنتخاب�ات اال جدول الدوائر
االنتخابي�ة وه�و من�وط باالتفاق بين القوى
السياسية وممثليها يف مجلس النواب».

المرور تدعو المواطنين الى ارتداء الكمامة والكفوف
املراقب العراقي /بغداد...
دعت مديرية امل�رور العامة،
ام�س االربع�اء ،املواطنني اىل
ارت�داء الكمام�ة والكف�وف
خالل التنقل س�واء بالسيارة
او سريا.
وق�ال املديرية يف بي�ان تلقت
«املراق�ب العراق�ي» نس�خة
منه ان «عىل املواطنني جميعا
ارت�داء الكف�وف والكمام�ة

س�واء اثن�اء قيادة الس�يارة
او السير راجال يف الش�وارع
واثناء التسوق».
واضاف�ت ان «ذل�ك ج�اء من
اج�ل الحف�اظ على سلامة
املواطنني من انتقال فايروس
كورون�ا ،ومنع انتش�اره بعد
تس�جيل اصاب�ات كثرية بني
املواطنني بسبب عدم االلتزام
باالجراءات الصحية».

الداخلية :لن نتهاون بعد اليوم مع سلوكيات غير قانونية تصدر من الضباط والمنتسبين
املراقب العراقي /بغداد...
اكدت وزارة الداخلية ،امس االربعاء ،انها لن
تته�اون بعد اليوم مع س�لوكيات تصدر من
ضباطه�ا ومنتس�بيها التس�تند اىل القانون
وتسيء لحق�وق االنس�ان .وق�ال الناط�ق
باس�م وزارة الداخلي�ة اللواء خال�د املحنا يف
بي�ان تلقت «املراقب العراقي»إنه «يف س�ياق

سعي وزارة الداخلية لرتسيخ مبادئ حقوق
االنس�ان وانفاذ القانون ،امر وزير الداخلية
باتخ�اذ االج�راءات القانوني�ة بح�ق مفرزة
الرشطة االتحادية الت�ي اعتدت عىل املواطن
ياسين جمي�ل طعمة».واك�د ان «وزارة
الداخلية لن تتهاون بعد اليوم مع س�لوكيات
تصدر من ضباطها ومنتس�بيها التس�تند اىل

مقاتلو الحشد يلبون نداء طلب
مصرف الدم للتربع يف النجف
املراقب العراقي /النجف...
قام مقاتلو اللواء الثاني بالحش�د الشعبي ،اليوم األربعاء،
بتلبي�ة طل�ب مرصف ال�دم بمحافظ�ة النجف االرشف
حي�ث توجهوا للتربع بالدم.وقال بيان إلعالم الحش�د
الش�عبي تلقت «املراق�ب العراقي» نس�خة منه ،أنه
«بتوجيه الشيخ طاهر الخاقاني آمر اللواء الثاني يف
الحشد الشعبي توجه عدد كبري من مجاهدي اللواء
للتربع بالدم بعد املناش�دة التي أطلقها مرصف الدم
يف النجف االرشف للمس�اهمة بإنق�اذ ارواح املرىض
الذي�ن يحتاج�ون اىل ع�دد م�ن فصائ�ل ال�دم ومنها
الفصائل النادرة».

الشريط
األمين

كثيرا ما نس�مع أحدهم وهو يق�ول يف معرض حواره م�ع اآلخر الذي
اليستحق مشاركة الحوار وال اإلحرتام او تبادل الحديث ( إني اترفع عن
الرد ) وهو ما يدل عىل انه أرفع وانبل واس�مى من ان ينزل اىل مستوى
اآلخ�ر لفظا وأدبا ومس�توى يف كل املعايري املعنوية قب�ل املاديه  .بداية
أرج�وا ان ال يؤخ�ذ كالمي عىل أحبتنا من أهل الس�نة فلي بينهم اخوة
واصدق�اء كرام أجلاء اكثر مما عن�دي بني الش�يعة .محمد الكربويل
وأس�ماء كثرية عرفناهم يتحدثون كذبا وبهتانا بإس�م اهل السنة من
املطل�ك اىل النجيف�ي اىل الدهلك�ي اىل الجنابي والدهلكي اىل الس�لمان
والقائم�ة التي تط�ول وال تنتهي من أصحاب النعي�ق والنهيق والنباح
والصياح والفحيح  .لقد أسائوا كثريا اىل أبطال الحشد الشعبي املقدس
ابن الفتوى املقدس�ة وتمادوا كثريا وتطاولوا كثريا وفاحت روائح حقد
ول�ؤم وخبث وجبن وعقدة الش�عور بالنقص وكان الكثري منا يس�مع
وال ي�رد او انه يرتفع عن الرد  .يف لقاء تلفزيوني يجيب محمد الكربويل
عىل س�ؤال يتعلق بحقوق شهداء الحشد ومظلوميتهم فيقول عىل ابوه
او ام�ه يعرفون (والله انت ما داز ابن�ك ملدينة األلعاب) مخاطباً عوائل
الش�هداء واملضحني بهذه العبارة الوضيعة الس�مجة النتنة الفاجرة يف
ف�م من قالها  .عندما هبّ املاليني م�ن هؤالء األبطال بعد فتوى الجهاد
الكفائي لس�ماحة الس�يد عيل السيستاني
ايه�ا الكرب�ويل (الحري�ص) على مكونك
الس�ني وقد تفرق القوم بني هارب بجلده
وعيال�ه يف البراري ونحو بغ�داد وكربالء
وبين مرحب بداع�ش مضي�اف بالطعام
والف�راش واملنام والس�ماح والنكاح وبني
متس�كع يف فن�ادق عم�ان واربي�ل واوربا
حي�ث كنت انت يا محم�د الكربويل حينها
بالضب�ط تق�اوم مخم�ورا تتس�كع يف
منهل عبد األمري المرشدي حان�ات بيالروس�يا وتقيض ليل�ك ً ثمِالً يف
ف�راش الرذيلة والفجور بين رخيصات الهوى
الروس�يات يف وقتٍ كان أخوتنا وابناؤنا اس�يادك من فرس�ان الحش�د
ّ
يتوس�دون ت�راب الس�واتر ليدافعوا عمّ�ا تبّقى من عرض�ك لو تعرف
معنى العرض ورشفك لو عندك يشء منه والذي استباحته زمر التكفري
الداعشي حت�ى أدم�ت قلوبنا أملا وحسرة وقطرت جباهن�ا ذال وحياء
وانت انت ال حياء وال قطرة يف جبني مغس�ول برج�س الرذيلة  .أبناؤنا
ايه�ا الكرب�ويل يعرفوا انه�م لم يذهب�وا اىل مدينة األلع�اب وقد هجروا
خلفهم ابنائهم واخوانهم وعوائلهم وبساتينهم العامرة بنخيل البرصة
وميس�ان والنارصي�ة ومزارعهم الغناءبالش�لب والفواك�ه يف الفرات
األوس�ط وق�د حملوا ارواحهم على راحة األك�ف اىل الجزيرة وارضكم
بجفافها وبيئتها املعقدة التي ال يجمعنا فيها سوى بعض اسماء نبيلة
وخارطة وطن نقدسه اىل حد الشهادة  .ال ادري مااقول لك ايها الوضيع
الوضي�ع الوضيع ولكنني اتمنى ان تنوب عني إمرأة رشيفة من نس�اء
الكرابلة لتخربك كيف انقذهن ابناؤنا البواس�ل من أحكام زواج النكاح
وس�مرسة جن ِد الخرافة ما بني أفغاني وباكستاني وشيشاني وتونيس
وسعودي ..اتمنى ان يرد عليك كربويل رشيف من مشايخ الكرابلة حتى
ولو يف بصقة بوجهك  .أما انا فإني  ....اترفع عن الرد عليك.

الليل خصوصا إن تم فتح املالعب الخماس�ية
واملقاهي التي تشهد تجمعات شبابية كبرية».
وطال�ب الجه�ات االمني�ة املس�ؤولة ع�ن

أم�ن منطقت�ه بـ «ف�رض اجراءاته�ا بالقوة
وتخصيص س�اعات محددة لتسوق املواطنني
وتبضعهم».

وتابع أن «املنطقة سجلت خالل االيام االخرية
تس�ع حاالت اصابة بالوب�اء االمر الذي يجعل
احتمالية فتك املرض بها واردة جدا».

وللحديث حول اجراءات الحظر املناطقي الذي
اتبعت�ه وزارة الصح�ة يف خمس�ة مناطق من
العاصمة بغداد بس�بب ارتفاع حاالت االصابة
بكورونا اش�ار مدير مستش�فى زاي�د الواقع
يف جان�ب الرصافة واحد اعض�اء خلية االزمة
الدكت�ور معتز مجي�د ،اىل أن «االجهزة االمنية
والصحي�ة رشعت صباح اليوم بفرض الحجر
املناطق�ي ملناط�ق مدين�ة الص�در والحبيب�ة
والش�علة والكمالي�ة والعامري�ة والحرية من
خلال منع دخول وخروج املواطنني منها واىل
تلك املناطق».
وقال مجيد ،يف ترصيح ل�ـ «املراقب العراقي»
إن «هن�اك مناط�ق يف العاصم�ة بغ�داد (ل�م
يس�ميها) هي االخرية ربما ستش�هد يف قادم
االيام فرض للحجر املناطقي لكون انها تشهد
اصاب�ات بكورونا بش�كل مس�تمر ،ويف حال
تزايد االصابات فيها بش�كل متواصل فس�يتم
تطبيق القرار فيه�ا من قبل خلية االزمة دون
تردد».
واض�اف مجي�د ،أن «االجه�زة الصحية تقوم
بأخذ مسحات وبائية من املواطنني الساكنني
يف تلك املناطق الس�تة كي يت�م تحديد املرىض
وللوقاية من االنتشار».
وحمل ،املواطنني «مس�ؤولية وقوع خروقات
للحظ�ر املناطق�ي وكذل�ك النتش�ار الوباء يف
مناطقه�م» ،مشيرا اىل أن «الت�زام املواطنني
بالحظ�ر ال�كيل س�اعد يف انخف�اض نس�ب
االصابات خالل الفرتة السابقة».
وق�رر وزير الصحة والبيئة ،حس�ن التميمي،
االثنني املنرصم ،ف�رض الحظر املناطقي عىل
س�ت مناطق يف العاصمة وهي مدينة الصدر،
ومدين�ة الحبيبية ،ومدين�ة الكمالية ،ومدينة
الحري�ة ،ومدينة الش�علة ،ومدين�ة العامرية
وذل�ك بعد ارتفاع نس�بة االصاب�ات بفريوس
كورونا املستجد.

القانون وتيسء لحقوق االنس�ان وتتس�بب
به�ز ثق�ة املواطنين باالجه�زة االمني�ة».
واوضح ان «اس�اس عمل ال�وزارة يقوم عىل
ضمان االم�ن االجتماعي والنفيس ومواجهة
الجريمة وضم�ان الحريات العام�ة والتقيد
بالقوانين واالج�راءات التي تضمن سلامة
املجتمع والنظام العام

الحشد الشعيب يطلق المرحلة
السادسة من عمليات «ثأر
الصائمين» جنويب صالح الدين

املراقب العراقي /صالح الدين...
اطلقت قوات الحشد الش�عبي ،امس األربعاء ،املرحلة السادسة
م�ن عملي�ات «ث�أر الصائمني» لتطهير مناطق جن�وب صالح
الدين.وقال بيان للحش�د الش�عبي ،تلقت «املراقب العراقي» إن
«قوات الحشد الش�عبي املتمثلة بالكتيبة الرابعة ملقاتلة الدروع
الل�واء  41و 42و 43انطلقت ،فجر امس بعمليات ثأر الصائمني
بمرحلته�ا السادس�ة ،مبين�ا ان ،االنطالق تم م�ن ثالثة محاور
لتطهري جنوب صالح الدين باتجاه غرب املحافظة».

وأض�اف ،أن «خلال تش�كيل الحكومة قدم طل�ب موقع من
 130نائبا و 15محافظا إىل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
لغرض إبقاء وزير التخطيط السابق نوري الدليمي يف منصبه
يف الحكوم�ة الجدي�دة ،كون�ه وزي�را ناجحا وإدارت�ه للوزارة
كان�ت بمهنية عالية».وتابع ،أن “هناك رغبة كانت لدى الكتل
السياس�ية إلبقاء وزير الصحة الس�ابق جعفر عالوي بسبب
نجاح�ه يف إدارت�ه مللف جائح�ة كورون�ا ،إال أن إرصار القوى
السياسية عىل خلو حكومة الكاظمي من أي وزير سابق حال
دون اإلبقاء عىل الوزيرين».

النزاهة تصدر أمرا باستقدام
وزير الصناعة السابق

املراقب العراقي /بغداد...
أصدرت هيئة النزاهة ،امس األربعاء ،أمرا باس�تقدام وزير الصناعة واملعادن
الس�ابق ،مبينة أن أمر االس�تقدام جاء اس�تنادا ً إىل أحكام امل�ادة ( )329من
قان�ون العقوبات.وقالت دائرة التحقيقات يف الهيئ�ة ،يف بيان تلقت «املراقب
العراقي» نسخة منه ،إن «محكمة تحقيق الرصافة املختصة بقضايا النزاهة
أص�درت أم�ر اس�تقدام بحق وزي�ر الصناعة واملعادن الس�ابق على خلفية
املخالف�ات الحاصل�ة يف ال�وزارة بش�أن إصدار أوام�ر وزارية بنق�ل وإعفاء
وتدوي�ر املديرين العامني بش�كل مخالف لق�رار مجلس ال�وزراء املرقم (71
لس�نة .»)2011وأش�ارت الدائرة إىل أن «الوزارة امتنعت عن تنفيذ ما ورد يف
كتاب األمان�ة العامة ملجلس الوزراء الص�ادر يف  ،2019/7/25الذي يقتيض
إلغ�اء قرارات اإلعف�اء والتكليف والتدوير كاف�ة للمديرين العامني واصحاب
الدرجات الخاصة».

ترصيح أذاعي
الرتبية تحدد األول
ً
موعدا
من حزيران
لالمتحانات التمهيدية
املراقب العراقي /بغداد...
ح�ددت وزارة الرتبي�ة ،ام�س األربع�اء ،االول م�ن
ش�هر حزيران املقبل موعدا ً لالمتحانات
التمهيدية.وق�ال املتح�دث باس�م
ال�وزارة حي�در ف�اروق ،يف
ترصيح خالل حديثه لربنامج
«صوتك مس�موع» الذي
تبث�ه قن�اة «العه�د»
وتابعت�ه «املراق�ب
العراق�ي» إن «موعد
إج�راء االمتحان�ات
التمهيدي�ة س�يكون
يف األول م�ن ش�هر
حزيران املقبل».
وأض�اف ف�اروق ،أن «هن�اك اتفاق�ا ً بني
وزارة الرتبية وهيئة الحش�د ومديرية الدفاع املدني
لتعفري املراكز االمتحانية».

اسعار الذهب

الرافدين :الحصول على سلفة  ٢٥مليون
للموظفين عبر المنصة االلكترونية
اعل�ن مرصف الرافدي�ن  ،ان التقديم عىل س�لفة ٢٥
ملي�ون دينار ملوظفي دوائر الدول�ة املوطنة رواتبهم
عىل املرصف يكون عن طريق املنصة االلكرتونية .
وقال املكت�ب اإلعالمي للمرصف يف بيان  ،ان “املنصة
االلكرتوني�ة للموظفين الراغبين بمنح س�لفة ٢٥
ملي�ون دينار حيث بإم�كان املوظ�ف التقديم عليها
عن طريق املوبايل وبواس�طة الرابط التايل https://
.”qi.iq/loansوأضاف البيان أن “املرصف اس�تخدم
التكنولوجي�ا الحديث�ة املتط�ورة له�ذه املنصة وعىل
املوظفين االس�تفادة من ه�ذه التقني�ة االلكرتونية
للحصول عىل السلفة”.

اسعار الذهب عيار  55,904 24دينار

اسعار الذهب عيار  48,917 21دينار
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اسعار الذهب عيار  41,929 18دينار

اسعار الفضة

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

االقت�صادي

ً
دوالرا للبرميل
برنت 36.88

اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

ً
دوالرا
األمريكي 33.23

سعر بيع الدوالر =  124.500دينار

الوزارة التبحث عن حلول آنية وتوقعات بصيف «الهب» يفاقم النقمة الشعبية
المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي...

العق�د  ،ب�ل ان الفــس�اد نه�ب ام�وال
املشاريع .
مختصون بالش�ان االقتصادي اكدوا عىل
رضورة وضع حلول آنية ورسيعة لتفادي
االحتجاجات الشعبية التي ستتسع مداها
بسبب عدم توفر الكهرباء وزيادة ساعات
القطع الكهربائي.
ويرى الدكتور عبد الرحمن املش�هداني يف
اتصال مع ( املراقب العراقي) :ان معظلة
الكهرب�اء ه�ي مفتعل�ة وليس�ت أزم�ة
حقيقي�ة ويق�ف ورائها مافيات الفس�اد
واجندات امريكية وخليجية من اجل ابقاء
الوض�ع عىل ما ه�و عليه  ,وق�د اكد احد

املس�ؤولني يف احدى الشركات االمريكية
بالنص بأن الكهرباء لن تتحس�ن وميناء
الفاو لن يكتمل وهذا الحديث قبل سنوات
 ,وفعلا ما زالت ازم�ة الكهرباء موجودة
ويق�ف ورائها وزراء الكهرباء الس�ابقني
ومافي�ات متخصص�ة يف نف�س ال�وزارة
والذي�ن اب�روا عق�ود م�ع وف�ود رشكات
اغلبها وهمية واخذت االموال وهربت.
وتاب�ع املش�هداني :ان عملي�ة الرب�ط
الكهربائي التفي بغرضها ،بل سيس�كون
الع�راق تحت رحم�ة دول الخليج واالردن
والل�ذان س�يتحكمان بتوري�د الكهرباء ,
لذا يجب تش�كل لجنة عليا من املختصني

وب�ارشاف الكاظم�ي مب�ارشة لوض�ع
الحلول االنية ورشاء محطات توليد
من ال�دول الصديقة مقابل النفط
ولي�س تخصيص�ات املوازن�ة,
علما ان ملي�ار دوالر ثمن محطة
لتولي�د ال�ف مي�كا واط والصني
وكوري�ا الجنوبي�ة قادرت�ان عىل
بن�اء محط�ات جي�دة  ,والعم�ل
على اس�ترياد مح�والت ضخم�ة
لتشغيلها هذا املوسم لتاليف املعاناة
لحين اكمال بن�اء املحطات وهذا
االمر يحتاج رغبة صادقة.
م�ن جانب�ه يق�ول املخت�ص

بالش�أن االقتص�ادي جاس�م العكيلي يف
اتصال مع (املراق�ب العراقي) :اليوم نرى
تح�والت يف ترصيح�ات وزارة الكهرباء ,
فهي التهتم س�وى املطالب�ة بالتخصيات
املالية والت�ي جرائها أوقفت خطة لزيادة
 3آالف مي�كا واط خلال الع�ام الجاري,
ه�ذه الترصيح�ات غري منطقي�ة فخالل
االع�وام املاضية ت�م تخصيص اكثر من
 45ملي�ار دوالر للمش�اريع  ,فضال عن
الش�ق التش�غييل ولم نرى بناء محطة
جدي�دة  ,فكادر ال�وزارة املتقدم اليبحث
حل�ول آني�ة ملعان�اة املواط�ن او
ايق�اف الهجمات على ابراجها
ال ب�ل تري�د االم�وال ونح�ن
واثقين انه�م س�يقومون
بصيانة وتأهيل للمحطات
وليس بن�اء الجديد منها
فه�ي سياس�ة قديم�ة
يج�ب اقتالعه�ا ومعه�ا
الفاسدين فيها.

العمل تسعى لشمول ربع مليون عامل بالضمان االجتماعي
أعلنت وزارة العمــل والشؤون
مساع لشمول
االجتماعية  ،عن
ٍ
 250أل�ف عام�ل بالضم�ان
االجتماعي.وق�ال وزي�ر العمل
ع�ادل الركاب�ي يف بي�ان  ،إن
“ال�وزارة وضع�ت ضم�ن
أولوياتها دع�م الطبقة العامة
وإس�نادها من خالل ش�مولها
باالمتي�ازات الت�ي ضمنه�ا
القانون للعمال ،مبينا أن “عدد

العم�ال املش�مولني بالتقاع�د
والضمان االجتماعي س�يصبح
 500ألف عامل”.وشدد الركابي
عىل “أهمية تنفيذ قانون العمل
يف جميع الرشكات االستثمارية
العامل�ة يف الع�راق دون أي
استثناءات” ،مبينا أن “الوزارة
وضعت خططا واستراتيجيات
من ش�أنها القضاء عىل جميع
أش�كال الفس�اد ومالحق�ة

سياسي تركماني :كردستان تصدر 450
الف برميل من نفط كركوك لصالحها
كش�ف النائ�ب الرتكمان�ي الس�ابق جاس�م محم�د البياتي ،
ع�ن اس�تمرار اقليم كردس�تان ببيع نفط كرك�وك عرب ميناء
جيه�ان بواق�ع  450الف برمي�ل يوميا ،مؤكدا ع�دم امكانية
العمل باتفاقية اربيل وبغداد بش�ـــــان بيع النفط ورواتب
املوظفني.
وقال البياتي ان “اقليم كردستان يصدر نحو  600الف برميل
 450الف منها من حقول كركوك واملتبقي من كردس�تان عرب
ميناء جيهان الرتكي بش�كل يومي”.واضاف ان “اموال النفط
تذه�ب لخزين�ة حكوم�ة اإلقليم ،فضلا عن طلبها بتس�ليم
اكث�ر من  700مليار دينار ش�هريا لتس�ديد روات�ب املوظفني
م�ن بغداد”.وأوضح البياتي ،أن “الحكومة الحالية لن تس�دد
رواتب موظفي االقليم بس�بب الفرق الكبري بني اسعار النفط
يف الوق�ت الراه�ن و 700مليار دينار
قيم�ة فرق الـ  250الف
برمي�ل بحس�ب
اتفاق االقليم
وبغداد”.

وجه�ت الحكوم�ة املحلي�ة يف واس�ط  ،املص�ارف كاف�ة يف
املحافظة بالدوام اليوم الخميس واستثناءها من العطلة.
وق�ال املحافظ محمد املياحي يف بي�ان  ،إنه “وجه املصارف
كافة يف املحافظ�ة بالدوام اليوم الخميس واس�تثناءها من
العطلة”.
وأض�اف املياحي ،أن “ه�ذا االجراء ياتي لغرض اس�تكمال
رصف رواتب املوظفني قبل عطلة عيد الفطر”.
يذك�ر ان خلي�ة االزم�ة يف املحافظ�ة قررت يف وقت س�ابق
اعتب�ار يوم الخميس من كل اس�بوع عطلة رس�مية خالل
شهر رمضان.
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الربط الكهربائي الخليجي مؤامرة لديمومة المعاناة

بعد س�بعة عرش عاما ً عىل التغيري ،مازال
العراقيين يعان�ون م�ن ازم�ة كهرب�اء
مزمنة تحولت اىل مؤامرة واضحة املعالم
,تشترك فيه�ا اجندات خارجي�ة واخرى
داخلي�ة والتي تنقس�م اىل جزئين االول،
مافيات الفس�اد التي رسقت اموال اغلب
مش�اريع الطاقة ،والج�زء الثاني ،االذرع
السياس�ية التي تتحكم بعصابات داعش
وتحركهامتىتش�اء.
ومع ارتف�اع درجات الح�رارة يف كل عام
تب�دأ املؤام�رة من خالل اس�تهداف ابراج
الطاق�ة واس�تغالل معان�اة املواطن من
قب�ل مافي�ات الفس�اد ومعظمه�ا يعمل
ضمن تشكيلة وزارة الكهرباء الذي ينخر
الفساد يف جميع مفاصلها .
دول الخليج واالردن تسعى البعاد العراق
ع�ن مح�ور املقاومة م�ن خلال تقديم
حلول بائس�ة يراد منها استنزاف العراق
ماليا عرب الربط الكهربائي والذي يتطلب
اضعاف تكاليف بناء محطة توليد بس�عة
الف ميكا واط ،وهي التكلف س�وى مليار
دوالر ويس�تطيع الع�راق بن�اء محطات
من ه�ذا النوع وباالج�ل او مقابل النفط
بحسب مايراه مختصون.
العروض للرب�ط الكهربائي وافقت عليها
حكومة عبد املهدي دون دراس�تها بسبب
الضغوط االمريكية ،حيث تسعى االخرية
الع�ادة رشكاتها بحج�ة اصالح منظومة
الكهرب�اء وحقيقة االم�ر جميع االطراف
متفقة عىل ابقاء الوضع عىل ما هو عليه.
وزارة الكهرباء الغارقة بالفساد لم تبحث
عن حلول حقيقية عىل مدار عقد وتصف

واسط توجه المصارف بالدوام اليوم الخميس
الستكمال صرف الرواتب قبل العيد

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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اسعار النفط

غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

املخالفين ألح�كام القوانين
النافذة ل�دى الوزارة قضائيا”.
كم�ا ح�دد وزي�ر العم�ل
والش�ؤون االجتماعي�ة ع�ادل
الركاب�ي  ،موعدا ً إلطالق دفعة
جديدة م�ن القروض للعاطلني
عن العمل واملس�جلة بياناتهم
ل�دى ال�وزارة ،فيم�ا أش�ار إىل
وج�ود تنس�يق لحل مش�كلة
دخ�ول العمالة.وق�ال الركابي

سعر شراء الدوالر =  123.500دينار

وكالة الطاقة الدولية تعلن
مضاعفة دعمها للعراق
أكد املدير التنفي�ذي لوكالة الطاقة
الدولي�ة ،فات�ح بيرول ،أن الوكالة
س�تزيد من دعمه�ا للع�راق ،ثاني
اكبر منتج للنف�ط يف اوب�ك ،بينما
يواج�ه تأخريات متوقع�ة يف إنجاز
مش�اريع حيوي�ة بس�بب الهبوط
بأسعار النفط.
وقال بريول يف بيان له عقب إجرائه
مكامل�ة هاتفية مع رئي�س وزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي« :اتفق�ت أنا
ورئي�س الوزراء على ان تضاعف

موقع عالمي :انخفاض تصدير
الفواكه والخضر التركية الى العراق
أعل�ن موق�ع متخص�ص يف تصدي�ر واس�ترياد املنتجات
الطازج�ة يف العالم ،ان الصادرات الرتكية من الفواكه
والخضر ق�د انخفض�ت اىل الع�راق خلال الربع
االٔول م�ن الع�ام الج�اري .2020وذك�ر موق�ع
«فري�ش بالزا» ان صادرات تركيا من الخرضوات
والفاكه�ة ا ٕىل ال�دول املج�اورة له�ا ،س�وريا
وا ٕي�ران والع�راق ،ق�د انخفضت كم�ا انخفضت
الص�ادرات ا ٕىل دول الخليج.وأض�اف ان الع�راق
كان يف السنوات السابقة اهم الدول التي تستورد
الفواك�ه والخضروات م�ن تركي�ا ،اال ان ه�ذه
الصادرات انخفضت خلال الربع االٔول من
العام الجاري اىل  180الف طن.
يذك�ر ان وزارة الزراع�ة أعلنت يف
وقت سابق عن حظر استرياد
 23منتج�ا زراعيا فضال
ع�ن حظ�ر اس�ترياد
البي�ض والدج�اج
واالس�ماك لوفرتها
محليا.

التضخم في بريطانيا يسجل أدنى مستوى منذ 2016

 ،إن “الش�هر املقب�ل س�يتم
في�ه إطلاق دفع�ة جديدة من
الق�روض ألكث�ر م�ن  5آالف
مس�تفيد واملس�جلة بياناتهم
يف قاع�دة الوزارة”.وأض�اف،
أن “التقدي�م س�يكون متاح�ا
للجمي�ع وفق�ا للضواب�ط
لضم�ان إعط�اء الق�روض
ملس�تحقيها وإقامة مش�اريع
بتمويل من الوزارة”.

تراجع معدل التضخم يف بريطانيا يف أبريل نيس�ان إىل
أدنى مستوياته منذ أغسطس آب  2016حيث تسببت
جائحة كورونا يف تراجع أسعار النفط العاملية ودفعت
رشكات بيع املالبس لخفض األس�عار ،يف حني هبطت
أيضا أسعار الكهرباء.
وكش�فت بيانات رسمية أن مؤرش أسعار املستهلكني
انخف�ض إىل  0.8باملئ�ة عىل أس�اس س�نوي يف أبريل
نيس�ان مقارنة مع  1.5باملئة يف م�ارس آذار وهو ما
يتفق إىل حد كبري مع توقعات االقتصاديني يف استطالع
أجرته رويرتز.ويقول بنك إنجلرتا املركزي إن التضخم

هيئة التقاعد :أزمة الرواتب ستنتهي في تموز المقبل
أك�د رئي�س هيئ�ة التقاع�د الوطنية
أحم�د الس�اعدي  ،أن أزم�ة الرواتب
التي ط�رأت مؤخ�را س�تنتهي خالل
ش�هر تموز املقبل ،فيما أش�ار إىل أن
القانون الجديد يساوي رواتب تقاعد
املوظفني مع القطاع الخاص.
وق�ال الس�اعدي  ،إن�ه “م�ع دخول
الع�راق اىل الحظ�ر بس�بب كورون�ا
اس�عار النفط انهارت ودخلنا االزمة
االقتصادي�ة واغلب الدول بدأت تعمل
موازناتها خارج النف�ط عىل الزراعة
والصناع�ة املحلي�ة وه�ذا م�ا صعب
مهمتنا يف توفري الس�يولة والحكومة
املس�تقيلة ل�م

تكن تس�تطيع االقتراض من الداخل
او الخارج”.
واض�اف ان “اول ق�رارات الحكوم�ة
الجدي�دة كان رصف الروات�ب

وكال�ة الطاقة الدولي�ة من دعمها
للع�راق يف مختلف قضاي�ا الطاقة،
وباألخ�ص يف مج�ال الكهرب�اء
والغاز».
وأض�اف« :م�ن بين أه�م االم�ور
االساسية التي تواجه العراق املقيد
مالي�ا االن ه�ي الحاج�ة ملراجع�ة
أطر برامجه االس�تثمارية ،لضمان
عدم تعريض مش�اريع بنى تحتية
حيوي�ة للتوق�ف بس�بب االفتق�ار
للتمويل».

التقاعدي�ة ومجل�س ال�وزراء خ�ول
رئيس مجلس ال�وزراء برصف املبالغ
وت�م االتفاق مع املالية وت�م تمويلها
من خلال مبالغ موج�ودة ومبيعات

النفط لشهر نيسان”.
وطم�أن الس�اعدي املتقاعدي�ن أن
“ازم�ة الروات�ب يف الع�راق هي خالل
ش�هري آي�ار وحزي�ران وس�تعود
االوضاع لطبيعتها يف تموز” ،مبينا ً أنه
“التاخري مطلقا برواتب املتقاعدين”.
واوض�ح أن “قان�ون التقاع�د املوحد
الس�ابق افضل من التعديل ونس�عى
الع�داد قان�ون جديد بعن�وان قانون
التامين�ات االجتماعي�ة والقان�ون
الجديد يساوي رواتب تقاعد املوظفني
مع القطاع الخاص”.
وأش�ار إىل ان “القان�ون الجدي�د
سيش�جع املواطنين على االنخراط
بالقط�اع الخاص لتخفي�ف الضغط
عن القط�اع الحكوم�ي” ،الفتا ً إىل ان
“االس�تقطاع م�ن القط�اع الخ�اص
س�يكون اق�ل م�ن االس�تقطاع م�ن
القطاع الحكومي”.

قد ينخفض إىل أقل من واحد باملئة يف الش�هور القليلة
املقبلة .وقال بن برودبن�ت نائب محافظ البنك إنه قد
ينخفض إىل أدنى من الصفر بنهاية العام الحايل ،لكنه
أضاف أن�ه ال يتوقع أن يكون ذل�ك بداية فرتة طويلة
م�ن انكماش األس�عار.ويف وقت س�ابق هذا الش�هر،
أعل�ن مكتب اإلحصاءات الوطني�ة الذي يصدر مؤرش
أس�عار املس�تهلكني أن قراءات التضخ�م من املرجح
أن تكون متقلبة مع فش�ل خرباء اإلحصاء يف استقاء
أس�عار مجموعة واسعة من السلع بس�بب إجراءات
العزل العام املتعلقة بفريوس كورونا.

الذهب يرتفع بعد
اتضاح مدى الضرر
الناجم من كورونا
ارتفع الذه�ب ،بفضل نمو الطلب عىل
استثمارات املالذ اآلمن بعد اتضاح مدى
الرضر الناجم عن فريوس كورونا.
جاءت ه�ذه النتائج يف أعق�اب بيانات
قاتمة من اقتصادات رئيس�ية وتاليش
التف�اؤل إزاء لق�اح محتم�ل ،حي�ث
س�جل املع�دن النفي�س يف التعاملات
الفوري�ة  %0.2وارتف�ع إىل 1746.58
دوالر لألونصة فيم�ا وارتفع يف العقود
األمريكي�ة اآلجل�ة  %0.4إىل 1751.90
دوالر لالونصة.
اما املعادن النفيس�ة األخرى فقد هبط
البالديوم  %0.9ليسجل  2039.93دوالر
لألونصة ،يف حني ارتفعت الفضة %0.8
إىل  17.53دوالر وزاد البالتين  %0.3إىل
 835.28دوالر لألونصة.

ً
دوالرا
اسعار نفط اوبك ترتفع وتسجل اكثر من 28
اعلنت منظمة اوبك  ،ان س�عر س�لة االٔوبك اليومي
سجل اعىل من  28دوالرا ً للربميل الواحد.
ٔ
وقال�ت املنظم�ة يف بيان لها ان «س�عر س�لة اوبك
من أربع�ة عرش برميل للخام س�جل  28.21دوالر
للربميل الواحد».

واضاف�ت املنظم�ة ان «الس�عر ارتف�ع ع�ن الي�وم
الس�ابق الذي بلغ  26.54دوالراً ،وفقــا لحس�ابات
أمانة أوبك».
ٔ
وتتألف س�لة منظمة الدول املص�درة للنفط (اوبك)
املرجعي�ة م�ن ما ييل :مزي�ج الصح�راء (الجزا ٔير)،

وجرياس�ول (أنغوال) ،وأورينت (ا ٕكوادور) ،وزافريو
(غيني�ا االس�توا ٔيية) ،ورابي ليت (غاب�ون) ،وا ٕيران
ا ٕيران) ،البصرة ليت (العراق) ،الكويت ا ٕكس�بورت
(الكويت) ،ا ٕس سيدر (ليبيا) ،بوني اليت (نيجرييا)،
قطر مارين (قطر).
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عشية يوم القدس...

«مبادرة عالمية» تمنح الفلسطينيين بارقة أمل جديدة
وتضيق الخناق على الصهاينة
المراقب العراقي /متابعة...

تحل ذك�رى ي�وم الق�دس العاملي هذا
الع�ام ،بالتزام�ن م�ع ارتف�اع وتيرة
االنته�اكات الت�ي ينفذه�ا الكي�ان
الصهيون�ي املحت�ل ض�د الش�عب
الفلسطيني ،السيما عندما توىل دونالد
ترامب رئاس�ة الوالي�ات املتحدة ،حيث
عم�د إىل دع�م االعت�داءات الصهيونية
عىل الفلس�طينيني ومحاول�ة تبويبها
قانونيا ً بطريقة فرض األمر الواقع.
وينف�ذ الكي�ان املحتل عملي�ات «إبادة
جماعية بطيئة» للش�عب الفلسطيني،
ويق�ع الع�بء على املجتم�ع ال�دويل
وخاصة على الواليات املتح�دة التخاذ
خط�وات ملموس�ة ملنع�ه ،كم�ا يرى
الكات�ب واملحل�ل الس�يايس األمريك�ي
ادوارد كوريجان.
ويق�ول كوريجان يف مقابل�ة مع قناة
«ب�رس تي يف»« :بمناس�بة اقرتاب يوم
القدس العاملي ف�ان هناك حاجة لبذل
املزيد من الجه�ود للتحقيق يف الجرائم
الصهيوني�ة ض�د الفلس�طينيني وان
هن�اك حاج�ة للتح�رك ملن�ع ت�ل أبيب
م�ن النج�اح يف تنفيذ خطته�ا امللتوية
للقضاء عىل الشعب الفلسطيني”.
ويضي�ف أن “الق�دس مهم�ة ج�دا
م�ن وجه�ة نظ�ر تاريخي�ة وديني�ة
للجالي�ة اليهودية وللجالية املس�يحية
وبالطب�ع للجالي�ة املس�لمة ،لكنه�ا
أيض�ا مهم�ة أكث�ر كونه�ا عاصم�ة
فلس�طني التاريخية” ،مش�ددا عىل أن
”املس�لمني بحاج�ة إىل تش�كيل جبهة
موحدة واتخاذ إجراءات ملموس�ة ضد
النظام اإلرسائيلي املدعوم من الرئيس
األمريكي دونالد ترامب”.
ويوضح الكاتب األمريك�ي أن ”ترامب
نق�ل الس�فارة األمريكي�ة إىل القدس،
وه�ي خط�وة كان�ت تتع�ارض م�ع
سنوات عديدة من السياسة الخارجية
للحكوم�ة األمريكية ،الت�ي لم تعرتف
مس�بقا بوض�ع القدس حت�ى يتم حل
القضية بني الفلسطينيني واليهود”.
ويف خض�م ذل�ك ،أق� ّر ن�واب مجل�س
الش�وری اإلسالمي اإليراني ،قرارا ً يلزم
وزارة الخارجي�ة باتخ�اذ الرتتيب�ات
الالزم�ة إلنش�اء س�فارة أو قنصلي�ة
لجمهورية إيران اإلسالمية يف فلسطني
يف غضون ستة أشهر من اعتماد قانون
«خط�ة مواجه�ة األعم�ال العدائي�ة
للكيان الصهيون�ي» ،ورفع النتيجة إىل

رئاسة املجلس بعد املوافقة عليه.
ً
ووفقا للمادة  1م�ن هذه الخطة ،فإن
جميع األجهزة يف البالد ملزمة بموجب
ه�ذا القان�ون ،ويف إط�ار السياس�ات
العام�ة للنظ�ام واس�تخدام الق�درات
اإلقليمية والدولي�ة ،بمواجهة األعمال
العدائية للكيان الصهيوني ،ضد شعب
فلس�طني املضطهد والدول اإلسلامية
وجمهورية إي�ران اإلسلامية ،والدور
املدم�ر له�ذا الكي�ان غير الرشعي يف
زعزع�ة الس�لم واألم�ن اإلقليميين
والدوليين ،واالنته�اكات املنهجي�ة
واس�عة النطاق للقانون ال�دويل بما يف
ذل�ك التحريض عىل الح�رب ،واألعمال
اإلرهابي�ة ،والح�رب اإللكرتوني�ة،
واستخدام األس�لحة الثقيلة واألسلحة
املحظ�ورة ض�د املدنيين والحص�ار

اإلنس�اني ،واالس�تيطان وترشي�د
الش�عب الفلس�طيني ،والس�عي لضم
أجزاء أخرى من األرايض الفلسطينية،
وأجزاء من سوريا ومرتفعات الجوالن
وغريها من األرايض املحتلة.
وبحس�ب امل�ادة  2م�ن ه�ذه الخطة؛
وعمالً بمالحظة امل�ادة ( )1من قانون
حماي�ة الث�ورة اإلسلامية للش�عب
الفلس�طيني والذي تمت املوافقة عليه
يف  9ماي�و  1990م�ع التصحيح�ات
واإلضاف�ات الالحق�ة ،ف�إن وزارة
الخارجي�ة ملزم�ة يف غضون  6أش�هر
م�ن اعتم�اد ه�ذا القان�ون ،باتخ�اذ
الرتتيب�ات الالزمة إلنش�اء س�فارة أو
قنصلي�ة افرتاضي�ة لجمهوري�ة إيران
اإلسلامية وتقدي�م النتائ�ج إىل هيئ�ة
الرئاس�ة بعد املوافقة عليه .کما تلتزم

وزارة الخارجي�ة باتخ�اذ اإلج�راءات
الالزمة يف التش�اور مع الدول األخرى.
وأكد الرئيس اإليراني حس�ن روحاني،
خالل اجتم�اع الحكومة األربعاء« ،اننا
س�وف لن ننىس الهدف االساس يف كل
الظ�روف اذ ان احد االركان االساس�ية
للث�ورة االسلامية والجمهوري�ة
االسلامية االيرانية ه�و الوقوف امام
الظاملني واملبادرة لنرصة املظلومني».
وأك�د «أنن�ا نق�ارع الظاملين دوم�ا
باعتب�اره احد مبادئ اإلسلام» ،مبينا
أن «الشعب الفلسطيني رُ ّ
شد من دياره
واغتصبت ارضه منذ اكثر من  70عاما
و ُيمارس ضده الظلم يوميا وقد س�عت
ق�وى االس�تكبار العامل�ي دوم�ا وعىل
راسها امريكا بدعم الظاملني والصهاينة
وممارس�ات التمييز العنرصي والعمل

ض�د املظلومني لكنن�ا نعتقد بان الحق
سينترص يف مواجهة الباطل».
بدوره قال رئيس أس�اقفة سبس�طية
لل�روم األرثوذك�س ،املط�ران عطا الله
حنا ،خالل كلم�ة موحدة لقادة محور
املقاومة بمناسبة يوم القدس العاملي:
“األخ�وة واألخ�وات األع�زاء جميع�اً،
يطي�ب يل أن أخاطبك�م بمناس�بة يوم
الق�دس العامل�ي م�ن رح�اب مدين�ة
الق�دس ،حي�ث أنق�ل إليك�م جميع�ا ً
تحي�ة املدين�ة املقدس�ة ،حاضنة أهم
مقدس�اتنا اإلسلامية واملس�يحية
وحاضن�ة الوحدة الوطنية اإلسلامية
املس�يحية أيض�ا ً يف مواجه�ة االحتالل
واالستعمار واالستبداد”.
وأردف“ :أوج�ه تحيتي إىل أبن�اء أمتنا
العربي�ة إىل األح�رار م�ن أبن�اء أمتن�ا

العربي�ة الذي�ن يؤك�دون دوم�ا ً ب�أن
فلس�طني ه�ي قضيته�م األوىل ،أوجه
التحي�ة إىل أخوتن�ا املس�لمني مقدم�ا ً
له�م التهنئة بش�هر رمض�ان وبقرب
االحتفال بعي�د الفطر الس�عيد ،أوجه
التحي�ة للمس�يحيني يف كل م�كان،
فقضي�ة فلس�طني وقضي�ة الق�دس
بش�كل خ�اص ه�ي قضي�ة تخصن�ا
بش�كل مبارش كمس�يحيني ومسلمني
يف ه�ذا العال�م” ،مش�د ًدا على أهمية
“التوحد دوما ً يف الدفاع عن القدس ألن
التط�اول عىل القدس ه�و تطاول عىل
قي�م إيماننا وتاريخن�ا وتراثنا وأصالة
وجودن�ا وعراقة انتمائن�ا لهذه االرض
املقدسة”.
وتاب�ع املط�ران حن�ا“ :يف ي�وم
الق�دس العامل�ي نق�ول كمقدس�يني

مسؤول أممي :مليشيات
متطرفة يتم إرسالها من سوريا
إلى ليبيا للقتال

أخبار من
الصحف
والمجالت

وكفلس�طينيني بأنن�ا ل�ن نتخلى عن
القدس والتي كانت وس�تبقى عاصمة
لفلس�طني رغم�ا ً ع�ن كل الصفق�ات
واملش�اريع ،رغم�ا ً ع�ن كل التطبي�ع
واملؤام�رات الت�ي تحي�ط بن�ا م�ن كل
ح�دب وص�وب .ال توجد هن�اك قوة يف
ٍ
ه�ذا العالم ق�ادرة عىل طم�س معالم
الق�دس وتزوي�ر تاريخه�ا والنيل من
مكانته�ا ،الق�دس بالنس�بة إلينا هي
العاصم�ة والقبل�ة والبقعة املقدس�ة
م�ن العال�م الت�ي نعتربه�ا قطعة من
الس�ماء على األرض ،ولذل�ك فإنن�ا يف
ي�وم القدس العاملي نذك�ر جميع أبناء
أمتن�ا واملس�يحيني واملس�لمني يف كل
مكان بواجباتهم الروحية واإلنس�انية
والحضاري�ة تج�اه الق�دس .ال ترتكوا
مدين�ة الق�دس لوحده�ا ،الصهاين�ة
يعتدون على القدس يف كل يوم ويف كل
س�اعة ويس�عون للنيل م�ن تاريخها
وهويته�ا وطابعه�ا ،ال تتخل�وا عنه�ا
ودافعوا عنها دوماً”.
أما نائب األمني العام لحزب الله الشيخ
نعيم قاس�م فقد أكد أن “ارسائيل تعلم
أن حزب الله جاهز ومستعد للرد يف أي
ظ�رف من الظ�روف إذا تع�رض لبنان
ألي اعت�داء” ،معتبرا ً أنه�ا “مردوعة،
وإذا أرادت أن تق�دم عىل أي حرب نحن
له�ا باملرصاد ،بالعكس هم يعملوا ألف
حساب ،ويدركون أن الذي استطاع ان
يحرر األرض ويخوض حرب  2006هو
قادر أن يواجه يف أي حرب”.
ور ّد الش�يخ قاس�م على س�ؤال حول
إمكاني�ة اس�تغالل الع�دو اإلرسائيلي
لألوضاع الحالية يف لبنان ،أجاب“ :كما
أن اوض�اع الكورونا صعب�ة عىل لبنان
فه�ي صعبة عىل إرسائي�ل أيضا ،وهم
لديهم مش�كلة أكثر من مش�كلتنا عىل
ه�ذا الصعي�د ،وأي وقت تق�در فيه أن
تلعب بالداخل اللبناني لن تقرص سواء
بوجود كورونا او ال”.
وذك�ر أن “إرسائيل ليس�ت مرتاحة يف
التح�رك داخ�ل لبن�ان ،وه�ي تعلم أن
ح�زب الله جاهز ومس�تعد لل�رد يف أي
ظ�رف من الظ�روف إذا تع�رض لبنان
ألي اعت�داء ،وه�ي مردوع�ة م�ن قبل
املقاوم�ة ،وإذا أرادت أن تق�دم عىل أي
حرب نحن له�ا باملرصاد ،بالعكس هم
يعملوا ألف حس�اب ،ويدركون أن الذي
اس�تطاع ان يح�رر األرض ويخ�وض
حرب  2006هو قادر عىل مواجهتهم”.

البحرية اإليرانية تعلن مواصلة
أنشطتها في مياه الخليج

المراقب العراقي /متابعة...

نيويورك تايمز :شركات السالح األميركية ساهمت بقتل اليمنيين
المراقب العراقي /بغداد...

أك�دت صحيفة “نيوي�ورك تايمز” ،أن رشكات
تصنيع السلاح األمريكية وبمساعدة الرئيس
اً
هائل م�ن القنابل
دونال�د ترامب ،وف�رت كمًا
للس�عودية ،واس�تخدمت يف ح�رب اليمن لقتل
آالف املدنيني ،والتس�بب بأكرب أزمة إنسانية يف
العالم.
وج�اء يف تقري�ر للصحفيين ماي�كل الفورغيا
ووال�ت بغدانيش نرشت�ه الصحيفة األمريكية،
أن “األس�لحة التي وفرتها الرشكات األمريكية

بمصادق�ة من املس�ؤولني األمريكان س�محت
للسعودية أن تقوم بحملة متهورة”.
وبحس�ب مس�ؤول س�ابق يف إدارة أوباما قال:
“وجدن�ا أنفس�نا عالقين يف الوض�ع الرهيب،
غير قادري�ن على إنهائه ث�م س�لمناه إلدارة
س�تتعامل معه بشكل أس�وأ مما تعاملنا نحن
معه” .إنه الس�يناريو الذي أقحم أمريكا بشكل
أعمق يف أحد أكث�ر الرصاعات كارثية يف العالم.
وقال النائب توم مالينوس�كي“ :إن هذه ليست
أخط�اء .هذه هجم�ات متعم�دة ودقيقة وكل

الناس يف اليمن يعلمون أن القنابل التي تتسبب
بهذه املعاناة مصنوعة يف أمريكا”.
وتظهر الس�جالت بأن مبيعات األسلحة للدول
األجنبية ،والتي تس�هلها الحكوم�ة األمريكية
ارتفع�ت بش�كل كبرية خلال رئاس�ة ترامب.
ووصل�ت باملع�دل إىل  51ملي�ار دوالر يف الع�ام
خلال الس�نوات الثلاث األوىل لحك�م ترام�ب،
مقارن�ة م�ع  36ملي�ار يف العام خلال الدورة
الثاني�ة من رئاس�ة أوباما ،والذي ش�هد أيضا
ارتفاعا كبريا.

صحيفة :هكذا أذابت رحلة طيران إماراتية لـ «إسرائيل» جليد العالقة
المراقب العراقي /بغداد...

نشرت صحيف�ة «وول ستريت جورن�ال» تقريرا ،أع�ده ديون
نيس�نباوم ،ق�ال في�ه إن وصول طائ�رة تابعة لخط�وط االتحاد
اإلماراتي�ة مبارشة م�ن أبو ظبي
إىل أرايض الكيان الصهيوني ،يعني
بداية وضع حجر أساس يف العالقة
بين بلدين ليس�ت بينهما عالقات
دبلوماسية.
وبحسب التقرير فقد كانت الرحلة
رق�م  9607ق�د وصل�ت إىل مطار
بن غوري�ون يف تل أبي�ب الثالثاء،
حامل�ة على متنه�ا  14طن�ا من
املس�اعدات الطبية ،باسم الشعب
الفلس�طيني ،م�ن أج�ل مكافحة

فيروس كورونا .وتشير الصحيفة إىل أن اإلم�ارات و»إرسائيل»
أقامت�ا عالق�ات عميقة خلال الس�نوات املاضية م�ع أن الدولة
الخليجية لم تعرتف رس�ميا بالكيان املحتل .وتقول إن مسؤولني
إرسائيليين وإماراتيين يتحدثون
ع�ن ف�رص جدي�دة خلقه�ا وباء
فيروس كورونا أم�ام الصهاينة،
لكي يقوون عالقاته�م مع الدول
العربية.
وأش�ارت إىل أن «إرسائيل كانت يف
الس�نوات املاضية أكثر انفتاحا يف
محاوالتها لبناء عالقات مع الدول
العربي�ة الت�ي ظل�ت تحركاته�ا
حذرة نظرا للموضوع الفلسطيني
الذي يثري مشاعر مواطنيها».

كش�ف املبعوث الخاص لألمم املتحدة لسوريا جري بيدرسن ،عن أن
مقاتلني من مليشيات إرهابية متطرفة تم إرسالهم من سوريا إىل
ليبيا للقتال عىل جانبي الرصاع هناك.
ونقلت وكالة تاس الروس�ية يف تقرير عن بيدرس�ن قوله يف جلسة
ملجل�س االمن التابع لالمم املتحدة عبر االنرتنت” :دعونا نتذكر أن
عدم االستقرار يف سوريا يرتدد صداه يف أماكن أخرى ً
أيضا – بما يف
ذلك حتى ليبيا ،نظرًا لتقارير عن تجنيد مقاتلني يف س�وريا بأعداد
كبرية وإرسالهم للقتال عىل جانبي ذلك الرصاع”.
واضاف أن ”عىل مدى السنوات الست املاضية ،تم تقسيم ليبيا بني
معس�كرين متنافسين ،وهما الحكومة املعرتف بها من قبل األمم
املتح�دة ،ومعس�كر آخر يق�ع يف مدينة طربق الرشقي�ة  ،مدعومً ا
عس�كر ًيا من قبل قوات املتمردين تحت قيادة رجل عسكري يدعى
خليفة حفرت”.
وتابع التقرير أن ”حفرت املدعوم من االمارات ومرص واالردن وشن
ً
مميتا لالس�تيالء عىل طرابلس  ،مقر الحكومة  ،يف نيس�ان
هجومً ا
من العام املايض .لكن لم تكن قواته قادرة عىل التقدم بعد ضواحي
املدينة وقد ورد أن تركيا قامت يف الس�ابق بتجنيد وإرسال مقاتلني
مدعومني منها من سوريا للقتال نيابة عن الحكومة الليبية  ،وأكد
الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان وجود هؤالء املقاتلني يف ليبيا”.
وكان املرصد الس�وري لحقوق اإلنس�ان قد اكد األسبوع املايض إن
الجماعات املس�لحة املدعومة من تركيا يف س�وريا أرسلت مقاتلني
مراهقين إىل ليبيا ،حيث تعيش حال�ة من الفوىض منذ عام 2011
بع�د االطاحة بحك�م العقيد معمر القذايف بواس�طة امريكا وحلف
شمال االطليس .

المراقب العراقي /متابعة...

أعلنت القوات البحرية اإليرانية ،األربعاء ،أنها س�تواصل أنشطتها يف مياه
الخلي�ج رغم التحذير األمريكي للس�فن املنترشة يف مي�اه الخليج ،بالبقاء
مسافة  100مرت ،بعيدا عن سفنها الحربية.
ويأتي اإلش�عار األمريكي ،يف أعقاب تهدي�د ،وجهه الرئيس دونالد ترامب،
الشهر املايض باستهداف أي سفن إيرانية تتحرش بالسفن األمريكية.
وقال�ت القي�ادة املركزية للق�وات البحري�ة األمريكية إن اله�دف من هذا
اإلشعار تعزيز السالمة وتقليل الغموض ،والحد من مخاطر سوء التقدير.
أما الحرس الثوري اإليراني فر ّد عىل ترامب مهددا ً بتدمري الس�فن الحربية
األمريكية إذا تعرض أمنه للتهديد يف الخليج.
وبني عامي  2016و 2017كانت املناوشات عن قرب بني السفن األمريكية
يف الخليج وس�فن عس�كرية إيرانية أمرا ش�ائعا ،غري أن وتريتها تراجعت
خالل العام املايض ،وصوال إىل حادثة نيس�ان ،حيث اقرتبت س�فن إيرانية
من سفن أمريكية يف الخليج.

تحطم مقاتلة “إف ”35-بوالية فلوريدا األمريكية
المراقب العراقي /متابعة...

أعلنت الس�لطات األمريكية ،عن تحطم مقاتلة من طراز “إف  ”35تابعة
للقوات الجوية ،بوالية فلوريدا.
وأف�اد بيان صادر عن قاعدة “إغلني” الجوية ،أن املقاتلة تتبع لألس�طول
الـ ،58وأنها س�قطت حوايل الساعة التاس�عة والنصف بالتوقيت املحيل،
مس�اء الثالث�اء ،بينما كانت تس�تعد للهبوط بعد إجرائه�ا طلعة تدريبية

روتينية.
وأض�اف البيان أن قائد الطائرة أنقذ نفس�ه من الحادث بواس�طة مقعد
النجاة ،مشريا إىل أن السلطات فتحت تحقيقا حول الحادث.
وتعد الحادثة الثانية من نوعها يف أقل من أس�بوع ،حيث ش�هدت القاعدة
الجوي�ة ذاته�ا ،الجمعة ،تحط�م مقاتلة من ط�راز ” إف  ،22بعد إقالعها
بفرتة وجيزة لدى إجرائها طلعة تدريبية روتينية

5

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

أراء ومقاالت

الخميس  21ايار  2020العدد  2341السنة العاشرة

Almuraqeb Aliraqi Newspaper

يوم القدس العالمي بشارة زوال اسرائيل

عن قوس قزح المثليين
خالد القييس

ً
ً
عابرا  ،أو نشاطا نقيمه هنا وهناك  ،بل هو يوم
تذكيرا
ال نريد ان يكون (يوم القدس العالمي) مجرد يوم مثل باقي االيام التي نكرر احياءها
من ايام اهلل التي تتجلى بها معاني الروح الجهادية في مقاومة االحتالل الصهيوني ألرض المقدسات في فلسطين  ،وكلما تعاقبت االيام على
الذكرى االولى إلحياء يوم القدس العالمي قبل ( )40عاما كلما شعرنا بالقوة والمنعة والحفاظ على العهد في ان امتنا بخير  ،فما زالت (تقاتل)
ومازالت حية نابضة بالحياة والعمل على مقارعة الظلمة والظالمين.
بقلم /محمود الهاشمي

ان جمي�ع االجراءات التي دعت لها امريكا
اتج�اه القضية الفلس�طينية ودعم الكيان
الصهيون�ي  ،ه�ي اج�راءات تن�م عن قلق
وش�عور بالهزيم�ة امام الواق�ع امليداني ،
وه�ي اجراءات صوري�ة ودعائية  ،ال تمت
للواقع بصلة حيث ش�هد ع�ام  2019وما
تبعه من اشهر وايام وصوالً اىل يومنا هذا ،
العديد من املؤتمرات والورش والدعوات اىل
التطبيع  ،وضم ه�ذه االرض وتلك املنطقة
اىل ارسائي�ل س�واء يف الج�والن او الضف�ة
الغربي�ة او الغ�ور  ،لكنه�ا مج�رد دعوات
امريكية ليس هنالك من يؤيدها ويدعمها
 ،وليس لها غط�اء دويل  ،فالعالم بأجمعه
ال يقبل ان تكون القدس عاصمة إلرسائيل
وال ض�م الج�والن و ال البع�ض من ارايض
الضف�ة  ،وان س�عادة ارسائي�ل يف االعالن
االمريك�ي محص�ورة يف ح�دود مجري�ات
االنتخاب�ات االرسائيلي�ة او االمريكي�ة ،
ب�ل غالبا م�ا تهاجهم�ا الصح�ف العربية
واالمريكي�ة نفس�ها وترى الحدي�ث بها ،
مجرد إلثارة املشاكل مع االخرين .
االعلان ع�ن (صفق�ة الق�رن) وبع�ض
االجراءات التي يتم االعالن عنها لم تلق اي
اذن صاغية  ،فال يمكن للشعب الفلسطيني
ان يبدل ارض�ه باي ارض اخرى ولو كانت
م�ن ذه�ب وفض�ة  ،الن االم�ر ال يتعل�ق
بمس�احة وجغرافيا انم�ا يف قضية امة ال
تقبل املساومة والبيع والرشاء !
ان جميع دعوات السلام الت�ي تم االعالن
عنها  ،خلال فرتات مختلف�ة من الرصاع
م�ع العدو الصهيوني ظل�ت مجرد دعوات
واوراق ومفاوض�ات  ،وان ارسائيل لم تكن
يوم�ا ً داعي�ة للسلام  ،بل ترى يف السلام
مرشوعا ال يطابق اهدافها واسرتاتيجيتها
 ،فهي (كيان حالم) يريد ان يقضم ارايض
ابعد من مس�احة فلس�طني  ،ويس�عى اىل
ابادة الش�عوب ليس�تويل عىل ثرواتها  ،لذا

غالبا ً ما يت�م االعالن من قبل الجهات التي
تف�اوض ارسائي�ل بعد حين ( ان ارسائيل
غري ملتزم�ة بتعهداته�ا) وتل�ك الحقيقة
وواه�م م�ن يتص�ور ان ارسائي�ل (راغبة
بالسالم) .
قد يب�دو مش�هد االمة وهي تعي�ش حالة
م�ن الف�وىض السياس�ية بع�د (الربي�ع
العرب�ي) وانش�غالها يف يومياته�ا  ،وق�د
تبدو عالم�ات الحصار على دول املقاومة
واملمانعة ظاهرة ومؤث�رة  ،ولكن الجميع

يتف�ق ان الحرب مع الصهاينة ال يقف عند
ح�دوده العس�كرية  ،وان ارسائي�ل تتآمر
وتخطط لغ�رض اطالة ام�د وجودها عىل
ارض فلس�طني مدعوم�ة م�ن الوالي�ات
املتح�دة وبع�ض دول الغ�رب انم�ا االهم
 ،انن�ا نش�هد تراجع�ا كبريا يف ع�دد الدول
الت�ي تؤي�د الوج�ود االرسائيلي عىل ارض
فلس�طني  ،حيث ان جميع الق�رارات التي
اتخذته�ا امري�كا لصالح ارسائي�ل لم تلق
التأيي�د الدويل ال من املنظم�ات الدولية وال

يف االوساط الرس�مية والشعبية  ،ودليلنا ،
يف عدد الدول التي حرضت مؤتمر وارس�و
وورش�ة البحري�ن وغريه�ا  ،ل�م تتوقعها
امري�كا نفس�ها الداعي�ة لذل�ك  ،حتى ان
ورش�ة البحرين لم تحرضها الجهات ذات
الشأن (فلسطني وارسائيل)..
ال ش�ك ان الضغ�وط االمريكي�ة عىل دول
املقاومة كبرية لكن (املقاومة) اكثر تأثريا ً
والدليل  ،ان جميع املخططات التي س�عت
له�ا ارسائي�ل وامري�كا ودول (التطبي�ع)

باءت بالفش�ل  ،وما زال�ت ارسائيل تعيش
حال�ة الرعب والخ�وف  ،ب�ل ان هناك من
تنبأ م�ن الصهاين�ة ومن مفك�ري الغرب
بزوال ارسائيل خالل العرشين سنة املقبلة
 ،لرتاج�ع الدعم ال�دويل له�ا وتنامي حالة
الوع�ي ل�دى العالم ان ه�ذا الكي�ان حالة
طارئة حتى يزول ..
م�ا ق�ام ب�ه ام�راء ومل�وك بع�ض الدول
الخلي�ج من املحاولة إلجراء (التطبيع) مع
الصهاين�ة  ،بق�ي يف ح�دود (الدعوة) فقد
ج�اءت ردة الفع�ل الش�عبي والديني اكرب
من ذلك  ،حيث احتش�دت س�جون اململكة
الس�عودية باملئ�ات من الدع�اة واملفكرين
الذي�ن رفض�وا ه�ذا املشروع واعتبروه
تج�اوزا عىل الدين وعىل قي�م االمة  ،ومثل
ذلك يف البحرين والكويت وغريها  ،وس�وف
يلقى دعاة (التطبيع) ما لقاه من سبقهم
يف الس�ادات ومؤيديه  ،من القتل عىل ايدي
شعوبهم..
ان ما يلقاه الش�عب الفلسطيني يف تعسف
واعت�داءات وتج�اوزات يجعلن�ا جميع�ا
ام�ام مس�ؤوليته تأريخيه ان نق�ف امام
هذا (مشروع االغتص�اب) والتجاوز عىل
املقدس�ات ( فالقدس لنا و البيت لنا) وان
االذان يرف�ع يف املس�جد االقىص واالجراس
تق�رع ومعن�ا كل اصحاب القي�م الرفيعة
يف العالم  ،وس�تبقى املقاومة هي الطريق
الوحيد الذي يحرر االرض واالنس�ان  ،وان
دماء الش�هداء على هذا املبدأ ه�ي عنوان
وجودن�ا وصربن�ا وصمودن�ا  ،وال ن�رى
يف احي�اء ي�وم الق�دس اال واجب�ا ً رشعي�ا ً
وانس�انيا ً  ،فدع�وا الش�عب الفلس�طيني
يس�مع هتافنا ويرى حضورنا ومنارصتنا
للقضية ..
و ال ب�د ان نؤم�ن بم�ا آمن�ت ب�ه قيادات
الجهاد وعىل رأس�هم سماحة االمام القائد
الخامنئ�ي ان ارسائيل زائلة وان امريكا يف
طريقها اىل االنهيار...

بغ�داد قل�ب الحكم ومق�ر الدول�ة وعاصمة الع�راق أًطرت
وجودها مراقد أنوار إثنان من ائمة ُ
الهدى والتكايا واملساجد
وتحتضن بجناحيها ش�مال وجنوب البلد بروحانية رمضان
الكري�م  ،متأصل�ة فيه�ا الكرام�ة وقيم ومباديء االسلام
 ،تنتظ�ر إش�ارة ِبدأ فتن�ة جديدة تل�وح حوليها  ،مفس�دة
المربرلها ال تسمح بوجودها وتصد رياحها النتنة.
إن كان قدرلها(بغ�داد) الق�در أن تص�دت لري�اح الكف�ر
والضاللة بأبنائه�ا املجاهدين من عفن الدواعش والوهابية
،وه�ي تق�اوم اليوم بلاء وب�اء كورونا املس�ترشي  ،بجهد
صف�وة نقية م�ن أبنائها وتنش�د االنتصارعلي�ه يف لحظات
تاريخية .
فجديده�ا يش�هد تصاعد دخ�ان نار إضمحلال القيم من
خلال علم يرفرف يف س�مائها رف�ع من قب�ل ممثلية بعثة
االتح�اد االوربي ممثلة بس�فارة الربيطانية والكندية  ،التي
لم تحرتم عقيدة الشعب العراقي يف سابقة ال تمت لالنسانية
بصل�ة وال واقع مستس�اغ كما هو الحال يف ال�دول االوربية
الغربي�ة والالتيني�ة برفع عل�م يرمزاىل ناس ش�واذ تمارس
الرذيلة هو إهانة ،بقدر ما ال يقره عرف انس�اني صادق وال
قيم سماوية أو إخالقية .
ه�ذا درس قايس لنا يف محاربة الفاحش�ة ونحن نعيش أيام
رمضاني�ة فضلي�ة التي تس�مو فيه�ا النفوس م�ن األدران
بمعايل اإلس�تقامة وعمل الرب والتقوى  ،حتى ال ننال عقوبة
قد تكون ش�ديدة لقوله تعاىل( واعلموا ان الله شديد العقاب
) الغاي�ة منه�ا تفكك املجتم�ع وانحالله كما ه�ي واجهات
الغ�رب مس�ودة بما هو ش�اذ ومس�تهجن  ،والقصد تعكري
الس�لم املدني يف الخروج املشين ضد تعاليم الدين االسالمي
الحني�ف وتش�ويهه الضعاف هم�ة الناس التي اس�تنكرت
هذا الفعل السيء املخالف لعادات وتقاليد نعتز بها من قيم
ومباديء ومقدسات .
إن تصدي�ر أمراض م�ن ثقاف�ات غربية غريب�ة وزرعها يف
أرض التجذر الديني والعشيرة ال تج�د حقل تنبت فيه هذه
االف�كار البائس�ة واملنحرفة ولي�س لها بقاء  ،رغم س�ماح
ورعاي�ة مس�عود برزاني وترحي�ب اربيل ملنظم�ة ( كوير )
املتبنية للشواذ يف ممارسة نشاطها املحرم  ،لغرض تأسيس
نقط�ة انطلاق لوب�اء املثليين يف كردس�تان الع�راق والتي
تمارس الش�هوة الهابطة عىل تراب الوطن  ،ويأتي تش�ويه
املظاه�رات الصادقة صاحبة املطالب املرشوعة يف س�احات
التظاه�ر ،اح�دى دروب املنظم�ات االنس�انية الت�ي تخفي
تح�ت عبائته�ا االنحلال يف خيم مش�بوه  ،خيم الش�هوات
والش�ذوذ واملس�اومات  ،وتنفيذ النوايا واملخططات السيئة
املدعوم�ة من ع�رب ودول الخليج إرضا ً المري�كا وإرسائيل
،يف س�ابقة من الفكر املنحرف تجاه بلدنا الصامد بحش�ده
ودينه ومرجعيته  ،التي ال تهزه رياح تحالف هؤالء الرشذمة
االنجاس.

فيروس ٌ
ٌ
ُ
مميتة
قاتل وكورونا
الكيان الصهيوني
ٌ
بقلم /د .مصطفى يوسف اللداوي

ضج�ت البرشي�ة كلها وهب�ت الدني�ا بأرسها،
واس�تنفر العال ُم أطباءه وعلم�اءه ،ومخترباته
ومعامل�ه ،ومؤسس�اته العلمي�ة وهيئات�ه
االجتماعية واإلنس�انية ،وكرس�ت الحكومات
جهودها ،وسخرت طاقاتها ،ووظفت قدراتها،
وعطل�ت أغل�ب أعماله�ا ،وأهمل�ت معظ�م
واجباته�ا ،وتفرغ�ت ملواجهة الخط�ر الصحي
الداهم والتصدي له ،ومعه�ا الجيش والرشطة
وكاف�ة مؤسس�ات ال�دول املدنية والعس�كرية
واألمنية ،وانتفض س�كان الك�ون كلهم خوفا ً
وجزع�اً ،وقلق�ا ً ورهب�ا ً ملواجه�ة ه�ذا الوب�اء
الخطير ،الذي ال يفرق بين ضحاياه ،وال يميز
بني الشعوب التي يصيبها ،أو األمم التي ينترش
فيها ويسترشي بني أبنائها.
َ
ٌ
ٌ
وفريوس
قات�ل،
األرض كله�ا وب�ا ٌء
فق�د َع� َّم
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
وكائن خط ٌ
مجهري
ري خبيث،
غامض،
مجهول
ٌ
متقل�ب يتجدد ،ومتغيرٌ يتطور ،يجيد
ال ُيرى،
إصابة اإلنس�ان ويعرف الطريق إليه ،ويجهد يف
إضعافه ويتقن س�بل قتل�ه ،وال تعجزه الحدود
عن التنقل ،وال املسافات عىل االنتقال ،وال سبل

الوقاية وأسباب الحماية عن العدوى واالنتشار،
وال يش�بعه املوت ،وال تردعه ضحاياه ،وال تحد
من فتك�ه صيحات املعذبين وأوجاع املصابني،
فه�و ال يرح�م ضحاي�اه ،وال يح�زن على م�ا
يصيبهم ويلحق بهم ،إذ أن مُ َناه قتلهم ،وغايته
الفتك بهم.
لكن البرشية التي ترضرت من الفريوس كثرياً،
فأصيب به قرابة ثالثة ماليني إنسان يف مختلف
أنح�اء العال�م ،ت�ويف منهم م�ا يربو على ربع
مليون مريض ،لم تق�ف أمام الفريوس صامتا ً
ٍ
ال تتكلم ،وال جامدا ً ال تتحرك ،ولم تستس�لم له
أو ته�زم أمامه ،بل تظافرت جهودها وتوحدت
إرادتها ،وش�مَّر علم�اء العال�م وحكوماته عن
س�واعدهم ،وش�دوا مئزره�م ،واجته�دوا يف
البح�ث والتجربة ،والتنس�يق والتع�اون ،ونقل
الخربة وتبادل املعرفة ،للحد من رسعة انتشاره
مكان.
وانتقال الجائحة إىل كل
ٍ
وت َحم َ
َ
َّ�ل م�ع الحكوم�ات واملستش�فيات
س�كان األرض جميع�ا ً
ُ
واملؤسس�ات الطبي�ة،
العزل والحج�ر ،والضبط والتضيي�ق ،والتزموا
بيوته�م ،وتخل�وا ع�ن عاداته�م ،وتنازلوا عن

َ
�ع التس�وق والتج�وال ،والس�فر والرتحال،
مُ ت ِ
والعمل والسهر ،ليتمكنوا من حصار الفريوس
وهزيمت�ه ،وق�د قطعوا يف س�بيل ذلك ش�وطا ً
كبيراً ،حتى انحسر املرض ،وتراجعت نس�بة
اإلصابة ،وقل عدد الوفيات ،وغدا الدواء الش�ايف
قريباً ،والعالج الناجز التام ممكناً.
ولن نس�تغرب إعالن منظم�ة الصحية العاملية
يوم قريب عن اختف�اء الفريوس وزوال
صب�اح ٍ
امل�رض وانتهاء الوب�اء ،وعودة س�كان األرض
جميع�ا ً إىل حياتهم العادية ،رغم أن اإلش�ارات
الجدي�دة يف أكثر م�ن دول ٍة تقول ب�أن إمكانية
اس�تعادة الفريوس لنش�اطه واردة ،وخروجه
ً
م�رة أخرى ممكن�ة ،بعد أن عاد
عن الس�يطرة
عداد اإلصاب�ات إىل االرتفاع واالنتش�ار ،بعد أن
كثري من
تراج�ع إىل الصفر تقريب�ا ً وانع�دم يف
ٍ
املناطق.
ذاك كان فيروس كورون�ا «كوفي�د  ،»19الذي
اتح�د العال�م كل�ه يف مواجهته ،ل�ن يعمر عىل
األرض أكث�ر م�ن س�تة أش�هر ،وال أعتق�د أنه
س�يتمها ولو تأخر ،فهو يف نهايتها س�يضعف
وس�يتالىش ،وس�يندثر وينته�ي ،مهم�ا بلغت

خطورت�ه ،وعظم�ت مصيبت�ه ،وكث�ر ع�دد
ً
وفاة وإصابة ،إذ سيس�دد ل�ه العالم
ضحاي�اه
ً
ً
بعلوم�ه وأبحاث�ه ،رضب�ة قاضية س�تقتله أو
ستضعفه ،تماما ً مثل سارس وايبوال وانفلونزا
الخنازي�ر وجن�ون البق�ر ،وغريها م�ن األوبئة
القديم�ة واألم�راض املس�تأصلة ،كالتيفوئي�د
والس�ل والكولريا والطاعون التي انترص عليها
شاف منها
لقاح
اإلنس�ان ،ونجح يف اكتش�اف
ٍ
ٍ
ومعالج للمرىض املصابني بها.
ٍ
إال أن الفريوس األكرب والرسطان األخطر ،والوباء
املس�تفحل والرش املستطري ،واملصيبة الجامعة
والجائح�ة الجامح�ة ،ه�و الكي�ان الصهيوني
البغيض ،ال�ذي ُز َ
رع يف منطقتنا العربية ومُ ِّك َن
ل�ه بيننا ،فكان فريوس�ا ً قاتالً وجس�ما ً غريباً،
ال تقبل�ه املنطقة وال تنس�جم وس�كانها معه،
وغ�دا يقتل الن�اس ويفتك بالس�كان ،ويعتدي
عىل كرامة اإلنس�ان ،وييسء إىل قيم ومعتقدات
املواطنين ،يدن�س مقدس�اتهم ،ويتطاول عىل
معتقداتهم ،ويستهزئ برموزهم ،ويتهكم عىل
قياداتهم ،وينبش تاريخهم ويزوره ،ويس�تعيد
ماضيه�م ويحرف�ه ،وال ينف�ك يرتك�ب يف حق

أهل البالد وأصحاب الحق جرائم مش�ينة ،قتالً
ً
ومص�ادرة لحقوقهم ،ونهبا ً
وطردا ً واعتق�االً،
ً
ملمتلكاته�م ،وغصب�ا ألرضه�م ،دون مراع�ا ٍة
عرف إنساني.
لقانون دويل أو
ٍ
ٍ
لكن العالم الحر لم يقف موحدا ً يف مواجهة هذا
وحزم ،ولم
الفيروس ،ولم يتص� َد له بكل ق�و ٍة
ٍ
يس�تخدم ما لديه م�ن قو ٍة للجم�ه ومعاقبته،
ول�م تتظافر جهوده ملنعه عن ظلمه ،وكفه عن
غيه ،رغ�م جرائمه الكبرية ومج�ازره املروعة،
وانتهاكات�ه الخطرية وتجاوزاته العديدة ،بل إن
العديد من دول العالم التي تصنف نفس�ها دوالً
ديمقراطية ليربالية عادلة ،وقفت إىل جانب هذا
الوباء الخبيث ،وساعدت هذا الرسطان القاتل،
فزودت�ه بوس�ائل الحماية والصم�ود ،وأدوات
القت�ل وأس�لحة الدمار ،وأغدق�ت عليه األموال
واملس�اعدات ،وفتحت له عواصمها ليس�تقوي
به�ا ،ويلج�أ إليه�ا ويحتم�ي بها ،فلا يطاله
ٌ
قانون دويل ،وال تحاس�به مؤسس�ة أممية ،وال
تقوى الهيئات القانونية واإلنسانية عىل اتهامه
وإدانته ،وكأنه فوق القانون فال يعاقب ،وأقوى
من املرشعني فال يسأل.

هذا الوب�اء العض�ال والطاعون القاتل اس�مه
إرسائي�ل ،يعرفها العالم كل�ه ،ويدرك خطرها،
ويعلم أنها س�بب الفوىض وعدم االس�تقرار يف
العالم ،وأنها التي تقوم بالقتل وترعاه ،وترتكب
الظلم وتتبناه ،وتقرتف الجرائم وتنساها ،وهم
يعرف�ون أن الخالص منها وش�طبها هو الدواء
الشايف والعقار املناسب ،لكن أحدا ً ال يقوى عىل
الوق�وف يف وجهها والتصدي له�ا ،أو توبيخها
ومعاقبته�ا ،اللهم إال املقاومة التي باتت تعرف
كي�ف تواجه ه�ذا الفيروس القات�ل وتتصدى
ل�ه ،وتدرك الس�بيل األنجع واألس�لم إىل عالجه
والتعايف منه.
وب�إذن الله الق�وي املتعال ،س�يأتي اليوم الذي
ينتصر في�ه عق�ار املقاوم�ة ،ويهت�ك عرض
هذا الرسطان ويس�تأصله ،ويفت�ك به ويغلبه،
ويش�طب ه�ذا الفيروس ويعدم�ه ،وحينه�ا
سيريح العال�م منه وس�يخلصه م�ن رشوره،
وسيقيض عليه وعىل بيئته الحاضنة ،وسيبرش
س�كان األرض كله�م بالعيش الكري�م والحياة
عالم مثايل يس�وده الع�دل واألمن،
الرغي�دة ،يف
ٍ
وترتفع فيه قيمة اإلنسان وتصان حقوقه.

في الشأن العسكري الراهن – الساخن !.
بقلم /رائد عمر العيدروسي

مفاهي�م
غط�س يف
خ�وض وال
ونم�ا
ٍ
ٍ
ٍ
عس�كري ٍة متقارب�ة او متض�ادة
َ
وف�ق عقي�د ٍة عس�كري ٍة «
اإلتجاه�ات
ّ
رشقي�ة او غربي�ة « وبغ�ض النظر عن
اساليب التعبئة العس�كرية والتكتيكات
املس�تخدمة هنا او هناك  ,ورؤى القادة
العس�كريني يف ذلك  ,فبعي�دا ً عن ّ
كل ذلك
 - :فم�ن غري املفهوم وال املهضوم « عىل
العموم «  ,ملاذا اعلنت القيادة العسكرية
ِّ
لشن حمل ٍة
عن نيّاتها وخططها املسبقة
ش�عواء على الدواع�ش  ,وحددتها يف 3
وذكرت ّ
ْ
أن مساحة
محافظاتٍ باألس�م !
انتش�ار قوات هذه الحملة س�وف تمتد
اىل الحدود العراقية – الس�ورية  ,وحتى
صنوف او تش�كيالت بعض القوات التي
ستشارك بالهجوم  ,إال َم التحديد املسبق
ملس�احة األنتش�ار هذه .؟ وعال َم تحديد
توقيت الرشوع بع َد عطلة عي ِد الفطر .؟
ٌ
ّ
إبالغ مسبق
وكأن ذلك < دونما قصد >
,
للدواع�ش ألخ�ذ األحتياط�ات املض�ادة
وإعادة برمجة خططهم يف عمليات الك ّر

والف� ّر الجديدة وعدم مس�ك األرض كما
كان يف املوصل يف سنة  , !. 2014هذا وال
ندري ماهيّة ورضورة ومتطلبات عرض
صور ولقطاتٍ بالفيديو ألرتا ٍل عسكرية
ٍ
معظمها بعجالت الهمر ومركبات البيك
ّ
بالرشاش�ات يف طريقه�ا
اب املس�لحة
لإلنتش�ار اىل مناط�ق العملي�ات التي لم
تبدأ العمليات الكربى فيها بعد!
ال ن ّدعي ّ
أن القيادات العسكرية العليا ال
تدرك هذه التفاصيل « يف اعاله «  ,كما ال
نزعم ّ
أن مقاتيل الدواعش ومن يدعموهم
سوف ال يلحظون ويكشفون التحركات
العس�كرية للجيش واله�دف منها حتى
يج�ر اإلعلان ع�ن تفاصيله�ا ,
ل�و ل�م
ِ
بالرغم من اس�تفادتهم من اية معلومة
عس�كرية « مهما َ
ص ُغر حجمها « وتذاع
عرب وسائل اإلعالم املختلفة .
« االستراتيجة»  - :العملي�ات الخاطفة
الت�ي نفذته�ا داع�ش خلال األس�ابيع
القليلة املاضية كانت تجري عرب مركباتٍ
وعجالتٍ مدني ٍة او عسكرية ورسعان ما
تختف�ي عن األنظار بع�د تنفيذ اهدافها

الغ�ادرة واملباغتة  ,ويصع�ب التصوّر «
ح�د ما « ّ
اىل ٍّ
أن هذه العجالت او املركبات
مواضع
او
كه�وف
يف
مخابئ
له�ا
تتخذ
ٍ
ٍ
طبيعي ٍة او مش�يّد ٍة يف وس�ط الصحراء
ً
امكن�ة إلخف�اء
واطرافه�ا  ,وتتضم�ن
سياراتهم واسلحتهم املختلفة وذخريتها
مع توفر اللوجس�تيات بدءا ً من خزانات
الوق�ود واملس�تلزمات الفني�ة األخ�رى
 ,وم�رورا ً بمخاب�ئ مقاتليه�م ووج�ود
املي�اه والطعام الكافي�ة و..الخ  ,واذا ما
نطاق
وُجدت مثل هذه األمكنة فهي عىل
ِ
ٍ
وألغ�راض البقاء القصري
تكتيكي ضيّق
ٍ
والحرك�ة مؤقت�ة  ,وال ب� ّد ّ
أن قواعدهم
الرئيس�ية املموهة بدق� ٍة عالية  ,تتواجد
مدن
يف قرى او
نواح وقصبات او حتى يف ٍ
ٍ
صغير ٍة نائية  ,ولربم�ا يمتلكون قابلية
ومرون�ة الحرك�ة بين جانب�ي الحدود
العراقي�ة – الس�ورية  ,واألخطر من ّ
كل
ذل�ك اذا ما ما قام�وا الدواعش بالتمويه
ع�ن تواجدهم يف املناط�ق اآلمنة بأرتداء
ّ
الزي العسكري العراقي وحتى استخدام
مركباته التي اس�تخدموها عند سقوط

املوص�ل  ,وهذا اخطر م�ا يف ّ
كل الحروب
ّ
والب�د أن القي�ادة العراقية على دراية
,
مس�بقة يف ذل�ك وتأخ�ذه يف الحس�بان

 ,وم�ن غير املعروف اىل ّ
اي م�دى  ,وهل
يص�ل اىل اصغ�ر الوح�دات العس�كرية
والجنود !.

م�ن زاوي ٍة مح� ّددة  ,كان وم�ا َ
برح من
املفترض قبل أن تب�دأ او يجري التمهيد
للعملي�ات العس�كرية العراقي�ة ْ ,
أن

تجري اج�راءات < – Reconnaissance
استكشاف واستطالع ومراقبة وتصوير
> لتح�ركات الدواع�ش ومتابعتها ليس
من الج�و فحس�ب بالدرج�ة األوىل  ,بل
عبر توزي�ع وح�دات صغيرة متحركة
بط�رق
م�ن األس�تخبارات املموه�ة
ٍ
متع�ددة يف مناطق ومس�احات مختلفة
وبتنس�يق ع�ا ٍل م�ع طيران الجي�ش
,
ٍ
ّ
لتنق�ض املروحيات بش�ك ٍل ف�وري عىل
ّ
اي مجموع� ٍة داعش�ي ٍة يف ص�دد القيام
بعملية ضد اهداف عسكرية او مدنية او
عند انسحاب مثل تلك املجاميع عىل اقل
تقدير,وهذه ما ينبغي أن يسبق عمليات
التمش�يط الكبرى ومس�ك األرض ّ
بأي
قواتٍ كانت .
َ
م�ن املح�ال ولربم�ا اكث�ر م�ن املح�ال
انن�ا نق�وم بتنظيراتٍ عس�كري ٍة أم�ام
كب�ار القادة العس�كريني املتمرسين يف
س�قوط
املعارك والحروب < بالرغم من
ِ
ومدن س�ابقا ً  , > !.لكننا إذ
محافظ�اتٍ
ٍ
نتح� ّد ُث هنا َ
وفق اإلعلام ,وحتى ضمن
رؤى الرأي العام ...

تطبيعية الكرة تخاطب «فيفا» لتمديد فترة عملها
خاطب�ت الهيئ�ة التطبيعية لالتح�اد العراقي
لكرة الق�دم ،االتحاد الدويل للعب�ة «فيفا» من
اجل تمديد فرتة عملها.
وقال مص�در يف الهيئة إن «الهيئ�ة التطبيعية
لالتحاد العراقي لك�رة القدم ،خاطبت االتحاد
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ال�دويل فيف�ا من أج�ل الحص�ول على تمديد
لعملها».
وتابع ان «الهيئة بينت انها لم تس�تطع تسيري
العم�ل بالفرتة املاضي�ة بالش�كل املخطط له
بسبب وضع البلد بمواجهة جائحة كورونا».

واض�اف ان «التوقع�ات تشير اىل ان فيف�ا
س�يمدد عم�ل الهيئ�ة التطبيعية م�ن  3اىل 6
اشهر اخرى».
تج�در االش�ارة اىل ان عم�ل التطبيعية ينتهي
خالل فرتة اقصاها  6اشهر.
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ثالث مدربين حضروا فقط ..األندية العراقية
تقاطع اجتماع التطبيعية

بين السطور

عودة احلياة

عدنان لفتة

حضر ثالث�ة مدربين فقط م�ن بين األندية
املش�اركة يف دوري الدرج�ة املمت�ازة الجتماع
الهيئة التطبيعية.
وق�ال مصدر م�ن داخل اتحاد الك�رة إن ثالثة
مدربني فقط حرضوا اجتماع الهيئة التطبيعية
وهم باس�م قاسم مدرب الزوراء وحسن أحمد
م�درب النج�ف ورايض شنيش�ل م�درب نفط
الوس�ط ،بينما ل�م يلبي باق�ي املدربني الدعوة
التي وجهت لهم.
وبين أن الهيئ�ات اإلدارية منع�ت املدربني من

حض�ور االجتم�اع ووصفته بالتدخ�ل يف عمل
األندي�ة وأن دعوات املدربني يج�ب أن تمر عرب
تبليغ اإلدارات وليست االتصال الشخيص بهم.
وأش�ار إىل أن األندي�ة الثالث ال�زوراء والنجف
ونفط الوسط ستصدر عقوبات بحق مدربيها
ملخالفتهم التوصيات بعدم الحضور.
يذك�ر أن األندية جميعه�ا تغيبت عن االجتماع
املق�رر مع الهيئ�ة التطبيعي�ة العرتاضها عىل
ق�رار تحديد موعد أويل لل�دوري دون االهتمام
برأيها.

الجوية يطالب باضافة
القابه غير المحتسبة

فتح�ت إدارة ن�ادي الح�دود النار على الهيئة
التطبيعي�ة بع�د ق�رار اس�تئناف منافس�ات
الدوري يف الثالث من تموز املقبل.
وق�ال أمين رس النادي ح�ازم تيم�ور« :قرار
اس�تئناف الدوري يف هذا التوقي�ت يعد مهزلة
حقيقي�ة وإن فسر بش�كل دقي�ق فه�و عدم
احترام لق�رار األندية بع�د أن اجتمعت الهيئة
التطبيعية بها ولم تأخذ برأيها بل خالفته».
وانتق�د تيمور الق�رار موضح�ا أن األندية من
الصع�ب عليه�ا أن تت�درب يف أج�واء مرتفعة

الحرارة حتى أن معدلها فاق الـ 40درجة.
وزاد« :كما أن معظم املالعب دون إضاءة ليلية
وبالتايل كيف س�تقام املباري�ات يف قمة ارتفاع
درجات الحرارة حيث اختارت التطبيعية األيام
امللتهبة الستئناف املسابقة».
وحم�ل تيم�ور التطبيعي�ة نتائ�ج قراره�ا
ومس�ؤولية تعرض أي العب لإلصابة بفريوس
كورونا أو لألذى بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
ودعا منظمة حقوق اإلنسان ،للتدخل وحماية
الالعبني.

عودة الدوري
هي عودة للحياة
الكروية في
العراق بعد أزمات
السياسة التي
عبثت بنا طويال
و فيروس كورونا
الذيفرض حظرا
وقائيا صارما
أبقى الجميع في
منازلهم تالفيا
لإلصابة بالمرض
اللعين.
عودة الدوري
هي قبلة الحياة
لالعبين والمدربين
والحكام والجمهور
الذين اشتاقوا
كثيرا إلى المالعب
والمدرجات،
يعودون لممارسة
ألعابهم بشغف،
العاشقون لكرة
القدم ينتظرون
وصالها في كل
وقت ،الفيروس
اللعين فرض
عليهم االبتعاد
مجبرين.

ح�ان الوق�ت اآلن بعودة الحياة واألم�ل إىل مالعبنا
وأنديتنا ومنتخباتنا الوطنية التي عانت كثريا حتى
تعود إىل ممارسة كرة القدم.
عودة ال�دوري لم تأت بمب�ادرة عراقية بحتة فهي
استجابة ملا طلبه االتحاد اآلسيوي لكرة القدم الذي
خاطب االتحادات الوطنية برضورة تحديد مواعيد
ع�ودة ال�دوري يف كل منه�ا إقرارا بعودة النش�اط
الريايض بش�كل عام ونشاط كرة القدم خصوصا،
لكننا يج�ب ان نثني على الجه�ود املبذولة العادة
ال�روح للجس�د الك�روي املثخن بالج�راح رغم كل
الصعوبات والعقبات.
البع�ض س�ارع إىل االعتراض على موع�د ع�ودة
الدوري قائلني :كيف يجيز اهل الكرة اللعب لالعبني
يف تموز الحار ويف أجواء مناخية غاية يف القس�وة،
هك�ذا يق�ول مس�ؤولو االندي�ة؟! ب�ل ويطالب�ون
الجه�ات الصحية بالتدخل ملن�ع الرضر واالذى عن
الالعبني!!
االعتراض مقب�ول لكنن�ا دعونا نس�أل هو رضر
قلي�ل إزاء مش�كلة كبرية فال يحق لك�رة القدم أن
تتوق�ف طوال ه�ذا الوق�ت ،ال يح�ق أن نبتعد عن
العالم والدوريات وتع�ود يف مختلف الدول العربية
واألوروبي�ة وال يجب أن نك�ون متأخرين عنهم يف
هذا القرار ،ولنا أن نس�أل ه�ل هي املرة األوىل التي
يلعب فيها الالعبون منافسات الدوري يف الصيف؟
هل هي امل�رة األوىل التي نواجه ضغوطات الحرارة
الش�ديدة؟؟ ه�ل ه�ي امل�رة األوىل الت�ي نضطر إىل
خوض مباريات حتى وقت متأخر من الصيف؟
عودة الدوري يعني عودة املنافسات واملتبقي منها
هي أس�ابيع قليلة يمكن أن تحس�م االمور لتحديد
املتأهلين الثلاث األوائ�ل إىل دوري أبطال آس�يا او
البطوالت الخارجية أو حتى يف تقوية الحالة البدنية
لالعبي منتخبنا الوطني اس�تعدادا لخوض الجولة
النهائي�ة لتصفي�ات كأس العال�م ،ع�ودة الدوري
إيجابي�ات كثرية وس�لبيات اقل نع�م العودة تعني
إرشاق�ة األمل يف األندية والالعبين والحكام وتعني
أيضا عودة النشاط الريايض املباريات ستجري بال
جمهور وقد تقام يف ساعات الليل املتأخرة ويف ذلك
حال مل�ا اعرتض عليه بعض االندي�ة ،لنتحمل قليال
ح�رارة الصي�ف ونحل مش�اكل عشرات الالعبني
واالف املش�جعني وعديد االندي�ة ،ايام نتحملها من
اجل مس�تقبل كرتن�ا ودورينا لالبتع�اد عن ازمات
ومشاكل ستظهر ان لم يستكمل الدوري.

إنبي يقرر التخلي عن أحمد علي
حس�م جه�از الكرة بن�ادي إنبي،
مصري أحم�د عيل ،مهاجم الفريق
املُعار من صفوف برياميدز ،حتى
نهاية املوسم.
وال ُيؤي�د الجه�از الفن�ي للفري�ق
البرتويل ،فك�رة تجديد املفاوضات
م�ع بريامي�دز والالعب م�ن أجل

الحف�اظ عىل وجوده م�ع الفريق
باملوسم الجديد.
وي�رى الجه�از الفن�يَّ ،
أن هناك
تراج ًعا كب ً
ريا يف مس�توى املهاجم
ه�ذا املوس�م ،عك�س املس�توى
الس�ابق ال�ذي حص�د خالله لقب
ه�داف ال�دوري م�ع املقاول�ون

الع�رب ،كم�ا أن�ه ل�م يتأقلم عىل
األجواء م�ع الفريق البترويل قبل
التوقف.
واستق َّر جهاز الكرة ،عىل أن يعود
الالع�ب لبريامي�دز ،عق�ب نهاية
إعارت�ه ،م�ع البح�ث ع�ن رأس
حربة جديد يمنح الفريق اإلضافة

الفنية باملوسم املقبل.
كان أحمد عيل ،خاض تجربة غري
ناجحه مع برياميدز؛ حيث شارك
يف مباراتين فق�ط م�ع الفري�ق
محل ًي�ا وأفريق ًيا ،قبل أن ينتقل إىل
إنب�ي ،ويخ�وض  5مباريات دون
تسجيل ،أو صناعة أي أهداف.

طالئع الجيش يؤيد تقليص عدد الالعبين األجانب

فاتحت إدارة نادي القوة الجوية
الهيئة التطبيعي�ة التحاد الكرة
بإضافة األلقاب غري املحتس�بة
للنادي ،وهو الطلب الثالث الذي
تقدمه إدارة الصقور.
وقال نائب رئيس الهيئة االدارية
لنادي القوة الجوية وليد الزيدي
يف بي�ان للن�ادي ،تلق�ت املراقب
العراق�ي نس�خة من�ه إن�ه «تم
مفاتح�ة الهيئ�ة التطبيع�ة
لالتح�اد العراق�ي لك�رة القدم
من قبل ادارتنا بكتاب رس�مي،
للموافق�ة على إضاف�ة خمس
بطوالت ملس�ابقة الدوري والتي
توج بها القوة الجوية للسنوات
(-1972-1971-1962-1961
 )1973والت�ي ألغي�ت بس�بب
الحكوم�ات الس�ابقة والنظ�ام
البائ�د لتبدي�ل اس�مها يف تل�ك
الفرتة».
وأض�اف الزي�دي أن «البطوالت
الت�ي تطالب ادارة القوة الجوية
باضافته�ا اىل س�جالت اتح�اد
الك�رة هي مس�جلة رس�مية يف
االتح�اد اآلس�يوي لك�رة القدم

حي�ث اوضح االخري بان ال مانع
لدي�ه م�ن احتس�ابها بشرط
إضاف�ة البطوالت لدى س�جالت
االتحاد العراقي».
وتاب�ع ،أن�ه «ال يمك�ن الغ�اء
التاري�خ يف أي دولة مستش�هدا
ببطول�ة كاس العال�م والت�ي
ش�ارك فيها  13منتخب�ا يف اول
نسخة اقيمت باألوروغواي عام
 1930والت�ي مازال�ت معتم�دة
ليومن�ا ه�ذا على الرغ�م م�ن
مشاركة فرق قليلة ودون اللعب
يف التصفي�ات ،فضال عن بطولة
دوري ابطال اوروبا والتي بدأت
عام  1955تحت مُ سمّى (كأس
األندية األوروبية األبطال) والتي
كانت البطول�ة يف البداية بنظام
خروج املغلوب».
وأش�ار إىل أنه «يجب حسم هذا
املوض�وع باق�رب وق�ت ممكن
وانص�اف أقدم نادي تأس�س يف
العراق واضعا كل الثقة بالهيئة
التطبيعة من اج�ل اعادة ألقاب
ال�دوري وأضافته�ا لس�جالت
النادي».

أك�د عب�د الحمي�د بس�يوني املدي�ر الفن�ي لطالئع
الجيش ،أن إلغاء مسابقة الدوري باملوسم الحايل
والتفكري يف انطالق موسم جديد يعترب أفضل حل.
وق�ال عبد الحميد بس�يوني« :تأخري اس�تئناف
املوس�م الحايل سيتس�بب يف تالحمه مع املوسم
املقب�ل وذلك س�يهدد الكرة املرصي�ة بكم كبري
من اإلصابات واإلجهاد مع االرتباطات الدولية
الكثيرة املتوقع�ة يف الع�ام املقب�ل» .وتاب�ع:
«ننتظ�ر وضع س�يناريوهات قوية وواضحة
تضم�ن لجمي�ع األندي�ة العدالة وتحق�ق مبدأ
تكافؤ الف�رص ،وإذا وجدت الدولة املرصية عدم
وجود أزمة يف عودة النشاط بالتأكيد لن نعرتض
وسنوافق عىل خوض املباريات».
وتاب�ع« :طالئ�ع الجي�ش ال
يخىش اس�تئناف مسابقة
الدوري ،وال يوجد ربط
بين مرك�ز الفري�ق
وبني رؤيتنا برضورة
إلغاء املوس�م الحايل،
فالفري�ق يمتل�ك
كوكبة م�ن النجوم

تستطيع املنافسة عىل مركز متقدم يليق بالفريق».
وعل�ق بس�يوني عىل تلميح�ات اتحاد الكرة بش�أن
تقلي�ص ع�دد الالعبني األجان�ب قائال« :ق�رار جيد
س�يكون يف مصلح�ة الك�رة املرصي�ة ،وس�يمنح

الالعبين املرصيين الفرص�ة للظهور بش�كل أكرب،
باإلضاف�ة إىل الالعبني يف قطاعات الناش�ئني ،ولكن
يج�ب ابالغ األندية قبل تنفي�ذه بفرتة كافية لتجنب
تعرض األندية لخسائر مادية».

الجزيري :لدي عروض أوروبية
أك�د التونسي س�يف
الدين الجزيري ،مهاجم
نادي املقاول�ون العرب،
أنه يس�عى لقيادة فريقه
للتواج�د يف املرب�ع الذهبي،
حال اس�تئناف بطولة الدوري
املمتاز.
وتوق�ف النش�اط الري�ايض يف مرص،

منذ نحو ش�هرين ،ضمن إج�راءات الحد من
انتش�ارفريوسكورونااملس�تجد.
وق�ال الجزي�ري« :هدفنا كفري�ق التواجد يف
املرب�ع الذهبي م�ن أج�ل التواج�د يف بطولة
إفريقية باملوسم املقبل».
وأض�اف« :ل�دي الرغب�ة والتح�دي يف التألق
وإثبات نفيس بال�دوري املرصي ،خاصة بعد
النجاح الذي حققته مع فريق طنطا».

وكشف التونيس عن تلقيه عروضا من بعض
األندية األوروبية قبل انتشار فريوس كورونا،
إال أنه أجل ذلك للموس�م الجديد ،مشريا إىل أن
تعاقده مع املقاولون يس�تمر ملدة موس�مني
مقبلين .وعن رأيه يف أفضل الع�ب بالدوري،
خت�م« :عب�د الل�ه الس�عيد هو أفض�ل العب
بالنس�بة يل ،فه�و يجي�د اللع�ب يف أكث�ر من
مركز».

كشف تقرير صحفي إسباني ،عن تصميم برشلونة
على ض�م الع�ب وس�ط يوفنت�وس ،إىل صفوف�ه يف
املريكاتو الصيفي املقبل.
وسعى برش�لونة لضم البوسني مرياليم بيانيتش إىل
برشلونة ( 30عامً ا) هذا الصيف ،واشرتط يوفنتوس
الحص�ول عىل خدم�ات الربازيلي آرثر ميل�و ،العب
وسط البارسا ،إال أن األخري ال يريد مغادرة كامب نو،
وسط محاوالت إلقناع البيانكونريي بالعبني آخرين.
وبحس�ب صحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلس�بانية،
ف�إن برش�لونة ال ين�وي التفري�ط يف فرص�ة ض�م
بيانيتش هذا الصيف ،باعتب�اره القطعة املفقودة يف
وس�ط ملعب الفري�ق ،كونه العبا متمرس�ا ومتعدد

برشلونة متمسك
بالتعاقد مع
بيانيتش
يوفنتوس يرفض
التخلي عن دي ليخت

رف�ض يوفنت�وس ً
عرض�ا ضخمًا م�ن برش�لونة ،لض�م مدافعه
الهولن�دي ،ماتي�اس دي ليخت ،خلال فرتة االنتق�االت الصيفية
املقبلة ،وفقا لتقرير صحفي.
فق�د ذكرت صحيفة «دييل مي�ل» الربيطاني�ة ،أن النادي اإليطايل
رف�ض الحصول على ما يعادل  66مليون جنيه إسترليني ،نظري
بي�ع نج�م الطواحني ،الذي ضم�ه الصيف املايض بع�د رصاع مع
البارسا.
ورغم العالقة الطيبة بني الناديني ،إال أن مس�ؤويل السيدة العجوز
ً
خاصة أنه ُينظر له عىل أنه مس�تقبل
يس�تبعدون بيع دي ليخت،
خط دفاع الفريق ،بجانب مرييح ديمرييل.
وأوض�ح التقري�ر أن دي ليخ�ت وصديقت�ه ،اس�تقرا يف مدين�ة
تورين�و اإليطالية ،حيث ال يفك�ر الالعب من جانبه يف الرحيل عن
يوفنتوس ،هذا الصيف.
ويرتب�ط الهولندي بعقد مع ناديه ،ملدة  4س�نوات أخرى ،بخالف
املوسم الحايل الذي لم ينته بعد.

االس�تخدامات.س األمر بالنس�بة ملريالي�م الذي أبلغ
إدارة برش�لونة بالفع�ل برغبت�ه يف ارت�داء قمي�ص
الفري�ق الكتالون�ي ب�د ًءا من املوس�م املقب�ل ،حيث
يفضل أسلوب لعب الفريق ،كما يعلم أن فرصة لعبه
يف كامب نو لن تتكرر مرة أخرى.
وم�ع اس�تمرار رف�ض آرث�ر الرحي�ل إىل يوفنتوس،
عرض برش�لونة ظهريه الربتغايل نيلسون سيميدو،
إال أن األمور ال تسير كما كان متوقعا.
ويف حالة اس�تمرار يوفنتوس عىل موقفه ،سيضطر
برشلونة ملحاولة حسم الصفقة نق ًدا عن طريق بيع
عدد من العبيه للفرق األخرى ،واس�تخدام األموال يف
رشاء بيانيتش.

الرياضية
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بعد الدورب االملاني..الدوري الكوستاريكي يعود للحياة مرة أخرى

سان جريمان يستعد
لالنقضاض على هاالند

يس�تعد باريس س�ان جريمان ،ملنافس�ة رشسة مع
ريال مدريد ،عىل صفقة كربى ،يف الصيف املقبل.
وقالت صحيفة «ماركا» اإلس�بانية َّ
إن باريس س�ان
جريم�ان يرغ�ب يف ض�م النرويج�ي الش�اب إيرلينج
هاالند ،مهاجم بوروسيا دورتموند.و ُيعترب هاالند19 ،
عامً ا ،واح ًدا من أهم املهاجمني عىل الس�احة بالوقت
الح�ايل ،ورغم صغ�ر س�نه ،إال َّ
أنه جذب إلي�ه أنظار
العدي�د من الف�رق الكربى ،أبرزها ري�ال مدريد.ويعد
ً
هدف�ا رئيس� ًيا للريال ،الذي يحل�م بضمه هو
هاالند
وكيليان مبابي ،نجم س�ان جريمان ،من أجل تكوين
خط هجوم ناري يف سانتياجو برنابيو.
وأضاف�ت الصحيف�ة« :الربازيلي ليون�اردو ،املدي�ر
الريايض لـ(بي إس جي) يسعى لتعزيز هجوم فريقه
ال�ذي س�يتأثر بالرحيل املنتظ�ر إلدينس�ون كافاني،
واحتمالي�ة رحي�ل م�اورو إي�كاردي ،املع�ار من إنرت
ميالن».
ويجيد كيليان مبابي ،اللعب يف مركز املهاجم الرصيح،
إال َّ
أن هن�اك مخ�اوف من ع�دم اس�تمراره ،وانتقاله
إىل ري�ال مدري�د ،يف ظل انته�اء تعاقده بعد
موسمني.
ودفع هذا الوضع ليوناردو ،للمس�ار
امل�ؤدي لهاالند ،الذي بدأ هذا املوس�م
بش�كل مذه�ل م�ع ري�د ب�ول
س�الزبورج ،قب�ل انتقال�ه إىل
دورتمون�د يف كان�ون الثان�ي
املايض ،ومواصلة التألق.
وأك�د التقري�ر َّ
أن س�ان
جريمان ،بات يستهدف
م�ع
التعاق�د
هاالن�د ،ول�ن
يدع�ه ينتق�ل
بس�هولة إىل
ريال مدريد.

أصبح�ت كوس�تاريكا ،أول دول�ة يف األمريكتني تس�تأنف دوري كرة القدم
املحلي بمباراة أقيمت ب�دون جماهري ،بينما جلس الب�دالء يف املدرجات من
أجل االلتزام بالتباعد االجتماعي.
وتوق�ف ال�دوري الكوس�تاريكي يف  15آذار ،لكن املباراة الت�ي انترص فيها
جوادال�وب ( )0-1عىل ليمون كان�ت األوىل ضمن  6مواجه�ات من املنتظر
إقامتها هذا األسبوع يف الدولة الواقعة يف أمريكا الوسطى.
وقال أرتورو كامبوس ،صاحب هدف الفوز لصالح جوادالوب« :من الصعب
العودة للياقة املباريات مرة أخرى .نشعر بتثاقل ،لكننا سعداء بالعودة».
وسجلت كوستاريكا  866إصابة فقط بفريوس كورونا املستجد ،باإلضافة

إىل  10حاالت وفاة.
وعاد  12ناد ًيا ينافسون بدوري الدرجة األوىل للتدريبات يف  15أيار وسيلتزم
ال�دوري بقواع�د بينها ،حظر العن�اق بني الالعبني ،وتعقي�م غرف املالبس،
باإلضافة إلجراء  5تغيريات بدال من  3بصورة مؤقتة.
وأقيم�ت املب�اراة يف هريدي�ا عىل بع�د  10كيلومترات من العاصمة س�ان
خوسيه بدون جماهري ،وتم بثها عرب التلفزيون املحيل.
وس�مح املس�ؤولون ألفراد الفريق وطاقم البث التلفزيون�ي والحكام فقط
بدخول اإلستاد.
وباع�ت بع�ض األندية «تذاك�ر افرتاضي�ة» للمش�جعني الذين طبعت

حكم يف البوندسليغا يستمتع بغياب اجلماهري
ق�ال الحك�م فيليكس بري�ش إن التعامل مع
الالعبين واملدربين يف أول مب�اراة أقيم�ت
بع�د اس�تئناف ال�دوري األملاني لك�رة القدم
(بوندس�ليجا) ،عق�ب توقف�ه ملدة ش�هرين
بس�بب وباء فريوس كورونا ،ب�دون جمهور
كان «أكثر متعة عن ذي قبل».
وأدار الحكم البالغ من العمر  44عاما املباراة
التي فاز بها فولفس�بورج عىل أوجس�بورج
 ،1 / 2والت�ي أقيم�ت يف أول أي�ام اس�تئناف
مباريات الدوري بدون جمهور.
وق�ال بريش لصحيف�ة «ش�بورت بيلد»« :ال

أري�د تعمي�م الوض�ع اآلن ،ألنه يتعين علينا
جميعا أن ننتظر عدة اس�ابيع للحصول عىل
صورة أوضح».
وتوقف منافس�ات البوندس�ليجا يف منتصف
أذار املايض بسبب وباء فريوس كورونا ،واآلن
أصبح أول أكبر دوري يتم اس�تئنافه ،حيث
تقام كل املباريات بدون جمهور.
وتابع�ت رواب�ط دوري�ات إنجلرتا وإس�بانيا
وإيطالي�ا باهتمام هذا الح�دث ،حيث تتطلع
الس�تئناف مس�ابقاتها ،بينما ألغ�ت هولندا
وبلجيكا وفرنسا دورياتها .

مارتينيز جيدد عقده مع بلجيكا حىت 2022

ج�دد م�درب منتخب بلجي�كا لك�رة القدم ،اإلس�باني
روبرت�و مارتينيز ،عقده مع «الش�ياطني الحمر» حتى
ع�ام  ،2022وفقا مل�ا ذكرته العديد من وس�ائل اإلعالم
البلجيكية .وأضافت املصادر أن اإلعالن الرس�مي سيتم
م�ن خالل مؤتمر صحفي س�يعقده االتح�اد البلجيكي
لكرة القدم.ومع ذلك أصدر االتحاد فيديو بنربة فكاهية
يحتفل من خالله قائد املنتخب البلجيكي ومهاجم ريال
مدريد ،إيدين ه�ازارد بأنه وقع مع مارتينيز كمدرب يف
لعبة فيديو.
وق�اد مارتيني�ز بلجيكا إىل املرك�ز الثال�ث التاريخي يف
كأس العالم  2018يف روس�يا ..ويف ش�باط املايض ،ذكر
املدرب اإلسباني بالفعل أنه سيواصل قيادة «الشياطني
الحمر» عندما ينتهي عقده هذا العام.

صورهم عىل ملصقات وتم وضعها عىل مقاعد االستاد.
وتس�عى أندي�ة أخ�رى لصناعة أج�واء صاخبة عن طريق تس�جيالت
للهتافات واألغاني.
وق�ال أليخان�درو س�يكويرا ،رئي�س اتح�اد الالعبين املحرتفين يف
كوس�تاريكا« :ندرك أن كرة القدم صناعة ولهذا السبب ننسق كل يشء
مع السلطات».
وأض�اف «كانت هناك مخاوف يف اذار عندما لم يكن لدينا بروتوكوالت،
لكن بعد ش�هرين نعرف كيفي�ة تجنب العدوى .لم يبل�غ أي العب عن
أعراض وهم متحمسون اآلن وملتزمون بإجراءات النظافة».

كرامر :أسعار الالعبني ستنخفض يف املريكاتو الصيفي
يتوقع كارستن كرامر ،مدير املبيعات والتطوير
ببوروس�يا دورتمون�د ،أن تنخف�ض أس�عار
الالعبين يف املريكات�و الصيفي املقبل ،بس�بب
أزمة فريوس كورونا.
ويأت�ي ذلك رغم تأكيد الن�ادي األملاني ،يف وقتٍ
س�ابق ،أن األزمة لن تغري السعر املطلوب لبيع
نجم�ه ج�ادون سانش�و ( 120ملي�ون جنيه
إسرتليني).
وق�ال كرامر ،خالل ترصيحات نقلتها صحيفة
ً
«ع�ادة يف هذا الوقت من
«ميرور» الربيطانية:
العام ،يكون املوس�م الكروي قد انتهى بالفعل،
ويج�ري التف�اوض عىل رشاء وبي�ع الالعبني..
لكن املوسم لم ينته بعد».
وأض�اف« :يج�ب أن يك�ون كل ش�خص ً
مرنا
ق�در اإلمكان ،وأنا متأكد تمامً ا من أن اإلعارات
س�تكون طاغي�ة على س�وق االنتق�االت،
وسيس�تغرق األمر ً
وقتا أطول ،لالس�تقرار عىل
تشكيلة فريقك للموسم الجديد».
وأردف« :أنا عىل ثقة بأن التخطيط لتش�كيالت
الفرق ،يف املوس�م املقبل ،لن ينتهي حتى ش�هر
(آب) ..املرون�ة مهم�ة ج� ًدا ،والصبر كذل�ك،
ومتأكد أن أسعار الالعبني ستنخفض ً
أيضا».
ومن ش�أن ترصيحات كرامر أن تمنح بصيصا
م�ن األم�ل ،لألندي�ة الراغب�ة يف ضم سانش�و،
وتحدي ًدا مانشسرت يونايتد وتشيليس.

مانشسرت يونايتد حيدد سعر بيع بوجبا
أف�اد تقري�ر صحف�ي بريطاني ،بأن مانشستر يونايتد ح�دد ثمن بيع
نجمه الفرنيس بول بوجبا لريال مدريد ويوفنتوس ،يف املريكاتو الصيفي
املقبل.
ويمتد عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد حتى نهاية املوسم املقبل ،مع
إمكانية التمديد لعام إضايف ،حال اتفاق الطرفني.
وبحس�ب ش�بكة «س�كاي س�بورتس» اإلنجليزي�ة ،ف�إن أويل جون�ار
ً
متمسكا بإمكانية
سولس�كاير ،املدير الفني ملانشستر يونايتد ،ال يزال
تمديد عقد بول بوجبا ملوسم آخر ،لكن إذا لم يتم التوصل التفاق ،سيتم
ً
مجانا.
عرضه للبيع هذا الصيف ،لتجنب رحيله
وقد حدد مانشستر يونايت�د  65مليون يورو لبي�ع بوجبا هذا الصيف،
سواء كان لريال مدريد أو ليوفنتوس ،حيث يسعى كالهما لضم الالعب.
ويبق�ى أن ن�رى ما إذا كان الناديان س�يكونان عىل اس�تعداد لدفع هذا
املبلغ ،يف ظل األزمة االقتصادية التي أحدثها فريوس كورونا أم ال.

الثقافـي

طرائف من التراث
دخل ش�اع ٌر عىل ملك وهو على مائدته فأدناه امللك
إليه وقال له  :أيها الشاعر
قال نعم أيها امللك  ,قال امللك  « :و ا «  ,فقال الشاعر
عىل الفور ّ « ,
إن «  ,فغضب امللك غضبا ً شديدا ً وأمر
بطرده
فتعجّ ب الناس وسألوه  :لم نفهم مالذي دار بينكما
أيه�ا املل�ك  ,أنت قلت « وا « وهو قال « ّ
إن» فما « وا
ّ
و»إن»
«
ق�ال  :أن�ا قل�ت ل�ه « :وا» أعني ق�ول الل�ه تعاىل «
والش�عراء يتبعه�م الغ�اوون « فر ّد ّ
علي وق�ال :
ً
«إن» يعن�ي قول�ه تعاىل « ّ
ّ
قرية
إن املل�وك إذا دخلوا
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة»
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مصطلحات ادبية
الروميات

الروميات هي قصائد كتبها ونظمها الش�اعر أبو فراس الحمداني يف
سجن الروميات عندما أرسه الروم.عندما كانت املواجهات والحروب
كثيرة بني الحمدانيني وال�روم يف أيام أبي ف�راس ،ويف إحدى املعارك
مكان
خان�ه الح�ظ يوماً فوقع أسيرا ً س�نة ( 347ه�ـ  959 -م) يف
ٍ
َ
ُيعرف باس�م مغارة الكحل  .فحمله الروم إىل منطقة تسمى َخرْشنة
ٌ
حص�ن منيع ،ولم يمك�ث يف األرس
على الف�رات ،وكان فيها لل�روم
ً
ُ
واختل�ف يف كيفية نجات�ه ،فمنهم من قال إن س�يف الدولة
طويلا،
افت�داه ومنهم م�ن قال إنه اس�تطاع الهرب ،فابن خل�كان يروي أن
الش�اعر ركب جواده وأهوى به من أعىل الحصن إىل الفرات ،واألرجح
أنه أمىض يف األرس ثالث س�نوات ،.وقد وجه الشاعر جملة رسائل إىل
ابن عمه يف حلب ،فيها يتذمر من طول األرس وقس�وته ،ويلومه عىل
املماطلة يف افتدائه.

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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محاكاة جذبت معها إيحاءات المحنة ومعاناة للمرض

«أنا والس ّياب»تطابق مناجاة شاعرين هلل في زمنين مختلفين
المراقب العراقي /القسم الثقايف...

يرى الش��اعر اس��عد الزاميل
ان قصيدة «أنا والس��ياب»
ّ
للش��ـــــاعر األدي��ب ع��ادل
الغرايب يه عبارة عن تطابق
مناج��اة ش��اعرني هلل يف
زمنني مختلفني
 ،مبين��ا ان مح��اكاة الغ��رايب
للس��يــــاب جذب��ت معه��ا
ّ
ايح��اءات محنت��ه ومعاناته
للمرض.

ً
عجبا من األغراب دينهم
يرجون أمريكا وصهيونا

ضمد كاظم الوسمي
ُّ
ْس َع ِش ْق َت ِجيرْ ُوْنا
َب ْع َد الشمُ و ِ
َ
ّ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
أ ض ِحكت وَال ُعشاق َيبْكوْنا
صبا َغرَرا ً
ما يِلْ أَرى َقلْ ِب ْي َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َكيْف ال َحكي ُم َيطال أف ُيوْنا
َخ ِّل الْ َهوى َفالرَّأ ْ ُ
س مُ ْش َت ِع ٌل
َ
َو َدخلْ َت يف ِب ْض ٍع و َِس ِّتيْنا
صاح ِب ْي يا لَي َْت ُت ْدر ُُك ،مَ ْن
يا
ِ
َه َج َر ال ُّدنا َيسْ َت ْق ِب ُل ال ِّديْنا
ُ ُ
ََ
وس الْو ْ
واح َد ٌة
َص ِل ِ
لك مِ ْن كؤ ِ
َ
لأْ
َ
وَمِ ن ا ىس ِتسْ عٌ َو ِتسْ ُعوْنا
َفالْحُ ْز ُن ال يَحْ ِكي ِسوى و ََج ٍع
ْ
وَال َّد ْه ُر َي ْن َت ِز ُع المُ ِح ِّبيْنا
يا سا ِئالً أَوْىل ِبمَسْ أَلَ ٍة
مَ ْن َد َّق ُدو َْن الْ ِو ِّد إ ِ ْس ِفيْنا
َغ ّنى الْ ُفؤا ُد َق ِص ْي َد َة الْ ُغرَبا
صدا ُه أ َ َ
وَلَظى َ
خاف ِنيرْ ُوْنا
جابَ الْمَدى لِلْ َغرْب مُ ر َْت ِحالً
ِ
وَالْ َغر ُْب َق ْد أ َ ْس َمو ُْه مَ جْ ُنوْنا
و ََهوا ُه َنحْ َو رَّ ْ
الش ِق مُ ْن َد ِفعٌ
ْ
ْ
ّ
َحتى َي ُز ْو َر ال ِهن َد و ِّ
َالصيْنا
فيِ الْ ِه ْن ِد َق ْد َح ِس ُبو ُْه جا ِئ َح ًة
َ ْ
ّ
اج مَ ْقرُونا
َبينْ المَها وَالت ِ
فيِ ِّ
الصينْ ِ َتب َْح ُث َع ْن َك قا ِف َيتي
َفأَصا َبها َفيرْ ُ ُ
وس ُك ْو ُروْنا
داع َي ٍة
َع َطسَ ْت ِبال َت ْش ِم ْيتِ ِ
ََ َ
ُ
ْ
ْ
جان وَالسِّ يْنا
فأخافتِ الخل ِ
َ
َحى
ها َق ْد أدا َر ِبها الْ َقضا ُء ر ً
َ
َ
ْ
ْ
ّ
َحتى غ َد ْت كالبرُ ِّ مَ طحُ وْنا
َ
ْ ّ
ام يف و ََطني
َب َحث ْت َع ِن الحُ ك ِ
و ََج َد ْت ُه ُم فيِ ُّ
السحْ تِ ُي ْف ُتوْنا
و ََج َد ْت ُه ُم لِ أْلَجْ َن ِب ِّي َثر ًَى
و ََعىل الْمَال لِ ّصاً َو ِت ِّنيْنا
كَلاّ َفال ُح ٌّر ِسوى الْ ُف َقرا
ْ
ْ
ّ
وَالْحُ ّر َيأ َبى النا َر وَال ِعيْنا
وَالْحُ ُّر أ َ ْخلَ َ
ص فيِ َت َع ُّف ِف ِه
َ
َ
ّ
َحتى غدا لِل ِه أ ْهلِيْنا
ً لأْ َ
راب ِدي ُْن ُه ُم
َع َجبا مِ َن ا ْع ِ
َ
َير ُْج َ
َص ْه ُيوْنا
ون أمْ ِريْكا و ِ
ِبالْ َح ِّق َي ْخ َشو َْن الإْ ِل َه وَال
َي ْخ َشو َْن ُدوْلَ ْندا ً َو ُب ْو ِتيْنا

وق�ال الزاميل يف ق�راءة خص بها
(املراقب العراقي)  :ان يف كواليس
مخطوطات الشعراء الكبار والتي
لم تر الن�ور يف الدواوين عن عمد،
تجد الكثير من األف�كار الجريئة
واالعتق�ادات الت�ي ال تنجس�م
ومس�ار الش�اعر الع�ام وذلك ألن
الش�عر لدى الش�عراء ليس مجرد
أبي�ات تس�حر الق�رّاء ب�ل ه�و
انعكاس وترجمة ملا
أح�وال وأحاس�يس
يمر ُّب�ه من
ٍ
ْ
وإن خرج�ت ع�ن
َوآآلم ،حت�ى
الس�ياق املتع�ارف علي�ه وه�ي
رّ
تعّب� ع�ن نهج ِه
أي القصي�دة ال
الخ�اص واعتقادات�ه الحقيقي�ة
وإنم�ا ه�ي شقش�قة ته�در من
أعماقه بني الحني واآلخر .
:لك�ن نج�د َّ
ْ
أن هن�اك
واس�تدرك
من يخالف هذا االس�لوب ويطلق
العنان لقريحته الشعرية ليعكس
زف�رات نفس�ه امللوع�ة بالعل�ن
ويتج�رد م�ن الهواج�س وردات
الفعل املرتتبة عىل شفافيه بوحه
ويخرج عن نس�قه املعروف وهذا
ما أحسسناه يف هذه القصيدة .
وتاب�ع :لع�ل َّ مح�اكاة الغراب�ي
للس�يّاب جذب�ت معه�ا ايحاءات
محنته ومعاناته للمرض العضال
الذي ال ّم به يف آخر محطة يف حياته

وأح�س الغرابي َّ
ّ
ان الس�ياب هو
االقرب اليه يف معايش�ة ما يعانيه
من األل�م والعذاب الجس�دي من
ج�رّاء آثار امل�رض الاّ ّ
أن املفارقة
تكم�ن بم�ا ييل :ع�اش الس�ياب
بفك�ر ش�يوعي يف مجم�ل حياته
املختلف�ة وتم�رد عىل ه�ذا الفكر
بعد امل�رض وخالف ما كان يعتقد
ولجأ اىل التس�ليم للقضاء اإللهي
طاغ عىل أش�عاره
ولس�ان الحمد
ٍ
األخيرة وال س�يما يف قصي�دة (
صرب أي�وب ) بينم�ا الغرابي ذاب
بالفك�ر الصويف وكت�ب فيه وأبدع
يف مختلف مجاالته بش�كل ملفت
للنظر .
فه�ل تم�رد عليه يف ش�دة املرض
األخرية وخالف م�ا كان يعتقد به
خصوص�ا اذا التفتن�ا ّ
ان قصيدته
األخيرة ق�د غابت عنها أس�اليب
املناجاة والحمد والرضا املتوافقة
مع منهجية شعره الصويف !
االجاب�ة  :كال .وتوضي�ح ه�ذه
االجابة يكون بع ّده نقاط
النقط�ة االوىل :يتبين للق�ارئ
اللبيب واملتذوق األديب أن اسلوب
ّ
موج�ه اىل
املخاطب�ة واملح�اكاة
السياب حيث يعكس الغرابي فيه
آآلم امل�رض الت�ي املّت بالس�يّ اب
بمعايش�ة واقعي�ة م�ن ب�اب:

عادل الغرابي

بدر شاكر السياب

(اليؤلم الجرح اال من به ألم)
ومصداقه األبيات التالية :
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ـ�ن فـ�ي
ْ
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سـقـمِ ـ ِه َيـشـقـى
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رتــق
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ل
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َف
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َ
ِ
ٍ
يُـرمِّ ـمُ ـنـي
ـويـ�ب َيـخـي ُ
ْ
ُ
ْـ�ط
وهـ�ل ُب
َ
الـج َ
ُ
ـرح والـفـتـقـا
ُ
أمْ
الن جـراحـي مِ ـثـلَـمـا
يـخـذ
ِ
َ
خـذال
َ
َ
نـ�ت يـ�ا َ
س�ـيّـدي فـ�ي
َك وأ

ِ ْ
ـر َك األَنـقـى
سـف ِ
واش�ار اىل ان النقط�ة الثانية ان
الغرابي عرض يف قصائده اساليبا
متع�ددة للمناجاة العميقة وأجاد
فيها بش�كل رائع وه�ذا يؤكد ّ
أن
الغ�رض من ه�ذه القصيدة ليس
كم�ا أُثير علي�ه من االش�كال يف
الس�ؤال أعلاه وإنم�ا كان بوحا
م�ن ش�اعر اس�تقرأ معان�اة
ش�اعر س�بقه بع�د أن هجم�ت
رّ َ
وعّب� عنها
علي�ه غربة املعان�اة
ٌ
ـروب
بالبيتين التاليني روحـي ُغ
ٌ َ
ـجـ ْد أ َ َبـ ًدا
مُ ـخـيـف لـ ْم َت ِ
فـيـمـا ُتـقـاسـيـ ِه فـي لـيـ ِل
األَسـى ِر ْفـقـا
ُ
َّ
َ
ُ
ـر الـثـكـلـى
أنـشـودة الـمَ ـط ِ
ُ
ِبغـر َبـ ِتـ ِه

اسعد الزاملي
ْ
ْ
ـ�أن فـ�ي رزايـ�ا
ش�ـاءت ِب
ُغـر َبـتـي أَبـقـى
ولف�ت اىل ان النقط�ة الثالث�ة
ه�ي ّ
إن املناج�اة ق�د حصلت من
الش�اعرين فعلا وهذا ي�دل عىل
تمس�كهما باألم�ل والرض�ا بم�ا
يج�ري لهم�ا لك�ن الغراب�ي علم
مال�م يعلمه الس�ياب فقد أس�دل
املوت س�تاره على األول وانقلبت
النتيجة اىل التس�ليم بالقضاء عىل
الثاني (حفظه الله وسلمه) وهذا
ما أش�ار الي�ه الغراب�ي يف البيتني
التاليني:
ُ
ـضـيـ�ت أُنـاجـ�ي
ُعـمـ�رًا َق
َ
الـلـ َه مُ
ـسـرًا
ـنـك ِ
لِـ َيـعـ ِت َ
ُّوح مِ ْ
ـق الـر َ
ـن أدوائـهـا
َعـتـقـا

محتوى كتاب

« »Best Sellerقراءة في أحوال التأليف والنشر
املراقب العراقي /متابعة...
عىل ب�اب الكتاب أقف مع مؤلفه س�امح فاي�ز املحامي الذي
اس�تهوته الصحافة الثقافية فهاج�ر إليها ،ألقول إنني أرفض
ه�ذه «التقليعة» التي طلع علينا به�ا عرب غالف كتابه الصادر
ع�ن الدار املرصي�ة اللبنانية بالقاه�رة ،أو ه�ذا التغريب الذي
جعل�ه يب�دو متعال ًيا عىل قارئ�ه العربي وه�و يفاجئه بكتابه
امل�دون عنوانه على صفحة الغالف بح�روف إفرنجية عريضة
“ ”Best Sellerوكان م�ن الس�هل للغاي�ة أن يجعل�ه «األكث�ر
مبي ًعا» ،أو «األكث�ر توزي ًعا» كما اعتاد الكاتب والقارئ العربي
الل�ذان يعتدان بالحرف العربي ،وباللس�ان العرب�ي تمامً ا كما
يعتد غرينا بألس�نتهم ولغاته�م القومية التي كث ً
ريا ما يرصون
عىل عدم التحدث إال من خاللها وعىل غريهم استخدام الوسيط
املرتجم لنقل املعنى .ووفق هذا املفهوم الذي أسوقه ال يمكن أن
يصدر كتاب بالفرنس�ية ،أو األملانية ،أو اإليطالية ،أو الصينية،
أو ....مثًل�اً  ،وعنوانه الذي هو أول عتباته التي تقع عليها عينا
القارئ وه�ي تتجه إىل صفحة غالف مرص�وص عليه العنوان
بحروف ال يمكنه إدراك معناها ،أو الوصول إىل داللتها.

وندخل إىل متن الكتاب ..لنجد مؤلفه يأخذ عىل الحياة الثقافية
أنه�ا ال تهتم بكتاب ص�اروا يحققون أعىل األرق�ام يف بورصة
الكتب ،وهم الذين أعادوا القراءة للقراء ،فأصبح لدينا جمهور
يق�رأ بع�د أن كان لدين�ا جمه�ور له عين�ان وليس له لس�ان،
وهؤالء الكتاب لهم فضل الس�بق والتعبري ع�ن التحول العقيل
والنفيس والثقايف البناء املجتمع من الجيل الجديد.
وه�ؤالء الكت�اب الذين تجاهلهم النقد ال يج�دون فرصتهم إال
عىل «السوشيال ميديا» ،وأنا أرد عىل هذا القول متسائلاً « :أين
مساحة النقد يف عناوين الكتب املطبوعة؟ وهل يمكن أن يكون
لدينا نقد دون أن تكون لدينا مساحة من حرية التعبري ،ودون
ضغط من مرشف عىل صفحة ،أو صاحب باب ،أو أي هوى من
األهواء التي تحكم العمل يف الصحافة الثقافية؟ إذا كنت تتكلم
عن الجيل الذي تس�ميه جدي ًدا ،فدعني أسأل :وماذا عن الجيل
ال�ذي س�بقه؟ إن املش�كلة ال تحل بأن تكتب بح�روف أجنبية
لنوجه االهتمام نحو من تكتب عنهم ،ألن جوهر املش�كلة هو
أن تكون لدينا حرية نقد ،وأن تكف س�لطة الصحافة الثقافية
عن تهميش من تشاء و»تلميع» من يروق لها تلميعه.

احالمنا العشرة

سيف الحمداني..مناغمة القصائد
في دهاليز المعنى

عقيل العالق

احمد حميد الخزعلي

كنا عرشة
يقودنا رجل صالح
وامرأة صلبة أبية
وكانت جدران بيتنا
من طابوق جامع قديم !
وكان ابي عامال كادحا
لم نحفظ مالمحه يف طفولتنا !
كنا عرشة ..والحرب مستعرة
هناك عىل السواتر حرب
ويف بيتنا حرب
حيث الخبز شحيح
وتنور امي يسابق الجوع !
نذهب معاندين للمدارس
يف ذلك الربد القارس
نمسح دمع الصرب
نضحك مع الصبيان
نركض يف الساحات
ننىس اننا اوالد العامل الكادح !
كنا عرشة ..نجتمع عىل (صينية) صغرية
تجذبنا الرائحة
فنشبع رسيعا

ونعد معدتنا برائحة جديدة عند املساء !!
ويف املساء تحتار امي
ونرىض صاغرين بقدر يفور
من حساء (الطماطة) الشهي جدا !...
وحتى نحلم بغد جميل
كانت امي تقص علينا
حكايات البيوت الطينية
ورجال القرى حني يزرعون
وحني يتسابقون ليعيشون
وحتى يحل الحصاد ..فيشبعون !
كانت الجدران تبتسم لنا
ونحن نلصق افرشتنا كقاعة جنود
ويجيء ابي يف آخر الليل
يرد علينا االغطية
ويوزع قبله عىل الخدود..
وهكذا مرت الطفولة ...
وتناسلت الحروب
وتفرقنا كل اىل طريق
منهم من سكن القبور
ومنهم من شغلته الخطوب
فتبدلت القلوب !

تتمدد الكلمات جس�دا عابقا بالنش�وة
على رسي�ر الب�وح ،يلتقطها الش�اعر
بمه�ارة اإلصطي�اد يف س�اعات اللي�ل
اله�ادئ حي�ث س�كينة ال�روح وغن�ج
النفس كلما ناغمتها ربّة الشعر لتكون
قصائ َد عامرة بالجمال ومكلّلة بالضوء.

قصائ�د النث�ر تزخر بالكثير واملثري من
األل�ق والدهش�ة وعالمات اإلس�تفهام
واإلنزياحي�ات اللّفظي�ة واإلس�تعارات
والتشبيهات مما يجعلها قصيدة قائمة
بنفس�ها التلتزم باشتراطات والتتعكز
على معطيات غري الس�حر األخاذ ،الذي
ُيس�كر األرواح ويمنحها أجنحة لتحلق
بعيدا يف سماء التأمل والحب واالشتياق
والوجع والثورات املطرزة بالفقد.
هأنذا أقف عند ش�اعر عرف كيف تؤخذ
القصائد ُ
وتصاغ بليونة وجمال فيجعلها
خفيفة عىل األذن التي تطرب كثريا كلما
دغدغتها بهرج�ة الكلمات وألق الصور،
وكان ه�ذا واضحا من خلال العناوين
التي وظفها الشاعر الحمداني ابتدا ًء من
اس�م املجموعة «ابتهاالت ثمل» ومرورا
بأس�ماء القصائد التي تعط�ي ارتياحا
نفسيا واستذكارا ربما ملواقف وذكريات
أثرت يف نفس�ه « مائدة الرحيل» رغم أن
بعضها كان مميزا مثل عنوان «أجس�اد
عارية» ،حيث الرسائل القابعة يف بعض
قصائده والرومانسية املتدلية من أغلبها
بلغة رائعة وحكائية أنيقة.
أبارك للش�اعر س�يف الحمداني منجزه
األول وأتمن�ى أن يث�ري أدبن�ا العراق�ي
بمنج�زات أخرى كي يكتم�ل الجمال يف
كل حلقاته.
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النقطة الرابعة:
لقد كان الغرابي ملتفتا لهذا االمر
وأجاب عليه باألبيات االخرية التي
يخاطب بها السياب ويدعوه لعدم
لومه وهو أس�لوب ذكي والتفاتة
م�ن ش�اعر فطن مل�ا س�يدور يف
االذهان :
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وخت�م :إن اختيار ه�ذه الخاتمة
هو الق�ول الفص�ل فالغرابي هنا
ل�م يتم�رد على النتيج�ة وانم�ا
على االس�اليب ولعمري ق�د عبرّ
ع�ن معرف�ة مرتقبة مل�ا بعد هذا
املقام وهي األم�ل الجديد وأقصد
مقام العج�ز الذي قال عنه االمام
الحسني (عليه السالم)
(ولم تجعل س�بيال اىل معرفتك اال
بالعجز عن معرفتك).

ثقافة

ابراهيم سبتي ..وعي السرد
مذ كن�ت انظ�ر اىل السرد ،بوصفه خالصا ً نفس�ياُ
ل�ذاك الذي يل�ج اعماق�ه متفحصا ً وخالق�اً ،كانت
االس�ئلة تن�زع امام�ي مث�ل ش�وك ،كي�ف يك�ون
الحك�ي خلصا ً وثمة الكثري م�ن املدن تنام وتصحو،
ث�م تن�ام وتصحو على مت�ون حكاي�ات تتجدد كل
هنيهة وقت ،وكلما نربت الش�فاه ازداد اعجابنابما
س�معناه مرارا ً وتكراراً ،بني تل�ك االكوام من لواعج
الروح ،نم�ت ارواحنا ،حتى غدت نب�ع خلق مغاير،
لول�د ال�ذي يحمل اس�ما ً س�ومريا ً كان ق�د اختلف
قليالً  ،اذ ثمة س�بتي مجنون ،يدرس السينما ويمأل
الفض�اء بضجي�ج القصائد واالحالم التي ال تش�به
احلام الرابضني عند تخوم اور ،قال مرة ونحن نعبأ
ارواحنا بشذا الضحكات والخراب ،نحن ابناء الحرب
ال احد يمكنه مجاراتن�ا بقضيتني مهمتني ،الضحك
حد الرصاخ ،والبكاء الذي يشبه بكاء هاتيك اللواتي
ادم�ن الن�واح دون معرف�ة اللم�اذا ،قال الش�اعر..
ويلك�م لم ال تصدقون انا ابن ذاك الباقي هناك ..اور
نمو؟ الس�بتي االخ�ر ..ابراهام س�ومر ..كان يجلل
صباحات�ه باالم�ل ،ويغطي ليله باردي�ة البوح ،بني
رسدي�ات النارصي�ة ،ومجانينه�ا ،ومالعيب االحبة
الذي�ن غمرتهم ضف�اف الفرات
 ،بالعذوبة،يح�اول الفتى تقليد
ذاك الذي سكن املدينة التي يقال
انها ملك مردة وس�حرة ونساء
له�ن رائح�ة الزعف�ران ،يحل�م
بأجتياز املسافة ،لكن الخطوات
الهشة غري الواضحة املعالم بعد،
التوصل اىل حقيقة الرغبات ،عند
لحظة السرد االوىل ،يس�تيقظ شوقي كريم حسن
البي�اض فزع�اً ،الب�د ان العيون
الت�ي ترقب�ه  ،تحتاج اىل دق�ة اختي�ار ،وطرق بوح
مغاي�ره ،اظن ان البياض جنون الراغبني باقتحامه،
وهذا مايدفع ابراهيم سبتي ،اىل تحديد مهام وجوده
السردي ،وعي ح�اد مثل س�كني ،وتفح�ص دقيق
ومعريف لكل ما يكون وجوده الرسدي ،بهدوء عارف،
وص�دق متصوف ،ق�رأ ابراهيم السرد اينما وجده،
ورس�م مالمح ان يك�ون مع الجم�ع ،ولكن بخطو
مخال�ف  ،اليخلو من االبت�كار ،محنتنا جميعا ً  ،هي
الش�خوص الرسدية التي نتعامل معها ،لكن الرجل
النارصي ،وضع حل�والً  ،ال اقول انها مبهرة ،لكنها
واضحة ،ودقيقة ،وقادرة عىل تجاوز مألوف القص،
ولكي يقيم لنفس�ه رصحا ً بقوة الزمن الذي نعيش،
راح يقرأ ويدقق ليكون متابعا ً  ،وان كانت متابعاته
الرسدي�ة للمنتج اآلخ�ر اقرب اىل االنطب�اع منها اىل
العلمي�ة النقدية ،وهذا ليس عيب�ا ً او منقصة ،الننا
جميع�ا ً نفكر بلحظة االنطب�اع االوىل ،والتي تتحول
فيما بعد اىل قيم نقدية شاملة ،تمكن ابراهيم سبتي
ان يك�ون صوت�ا ً رسدي�اً ،مهما ً يس�عى بج�د اىل ان
يكون ركنا ً باذخا ً من اركان الرسد العراقي.
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من اقوال االمام علي ( عليه السالم )
والظلم فإ ّنه أكبر المعاصي ،وإنّ ّ
إيّاك ّ
الظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.
إيّاك ومصادقة األحمق فإ ّنه يريد أن ينفعك فيضرّك.
ً
صديقا حتى يحفظ أخاه في ثالث :في نكبته وغيبته ووفاته.
ال يكون الصّ ديق
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يوم القدس العاملي يف فكر االمام اخلميني (رض) و القائد اخلامنئي
لقد حاول اإلمام الخميني (قدس س����ره) ومنذ إنشاء الكيان االسرائيلي الغاصب،
تنبيه العالم اإلس��ل�امي إلى خطورة ذلك الكيان ،ال على القدس وفلسطين التي
احتلها فقط ،بل على مجمل عالمنا العربي واإلس��ل�امي باعتبار األهمية والمكانة
الدينية والتاريخية والمعنوية الرفيعة شأنا ومنزلة للقدس عند المسلمين.
الشك والريب أن للقدس عند اتباع الديانات
الس�ماوية عموما ً وعند املسلمني خصوصا ً
مكان�ة عظيمة ج�داً ،نظرا ً مل�ا تحتويه تلك
املدين�ة م�ن املقدس�ات الديني�ة كاملس�جد
األقصى وقب�ة الصخ�رة وغريهم�ا ،فضالً

عن أنها كانت القبل�ة األوىل التي صىل إليها
املس�لمون قبل نزول األم�ر إىل النبي محمد
(صىل الله عليه وآله وسلم) بتحويل القبلة
إىل الكعب�ة املرشف�ة يف مك�ة املكرمة ،وهي
عندنا كذلك منته�ى رحلة اإلرساء وانطالق
رحلة املعراج لنبين�ا محمد (صىل الله عليه
وآل�ه وس�لم) حتى بل�غ (قاب قوسين أو
أدنى).
وبالجمل�ة فالق�دس ال خلاف وال نزاع بني
أه�ل األديان جميع�ا ً عىل قداس�تها ورفعة
ش�أنها وعل� ِّو منزلتها ،ويكف�ي أنها عندنا
(أوىل القبلتني وثال�ث الحرمني الرشيفني).
وق�د كان املس�لمون يحج�ون إليه�ا كم�ا
يحجون إىل بيت الله الحرام وإىل قرب رس�ول
الل�ه (صلى الله علي�ه وآله وس�لم) ،إال أن
احتالل الكي�ان الصهيوني الغاصب للقدس
بأكملها عام سبعة وستني صار حائالً دون
استمرار الزيارة إليها.
وباعتب�ار ه�ذه األهمي�ة واملكان�ة الدينية
والتاريخية واملعنوية للقدس عند املسلمني،
فق�د حاول اإلم�ام الخمين�ي (قدس رسه)
ومنذ إنش�اء الكيان الغاص�ب تنبيه العالم
اإلسلامي إىل خط�ورة ذلك الكي�ان ،ال عىل
القدس وفلسطني التي احتلها فقط ،بل عىل
مجمل عاملنا العربي واإلسالمي ،وعمل عىل
إيجاد ن�وع من الوعي اإلسلامي الحقيقي
للرب�ط م�ا بين املس�لمني وبين الق�دس
وفلسطني (أرض الرساالت ومهد األنبياء)،
حت�ى تصب�ح القدس قضي�ة يف وجدان كل

مس�لم ويف عقل�ه وقلب�ه وكيان�ه املعنوي
والروحي والرس�ايل ،وتجعله حاجزا ً للدفاع
عنه�ا والجهاد يف س�بيلها ض�د مغتصبيها
م�ن العصاب�ات الصهيونية الت�ي احتلتها

وعلى ضوء ما تقدم نخلص
الى الق���ول ان يوم قدس
العالمي كم���ا عرّفه اإلمام
الخمين���ي (ق���دس س���ره)
وخلفه الصال���ح قائد االمة
االسالمية االمام الخامنئي
(حفظه اهلل) ،هو:

وإذا أردن�ا أن نوج�ز نظرة اإلم�ام إىل خطر
الكيان الصهيوني ،فيمكن ذلك ضمن التايل:
أوالً :خط�ر إرسائي�ل ال يقترص عىل القدس
وفلس�طني ،وانما وفق رأي اإلمام الخميني
(قدس رسه):
 «هي جرثومة الفساد إرسائيل لن تكتفيبالق�دس ،ول�و أُعطي�ت مهلة ف�إن جميع
الدول اإلسالمية ستكون معرضة للخطر».
(خطب�ة س�ماحته رحم�ه الل�ه بتاري�خ
١٩٩٧/٨/١٨م).
 «من�ذ ما يق�رب م�ن عرشين س�نة وأناأويص ال�دول العربي�ة أن يتح�دوا ويطردوا
م�ادة الفس�اد إرسائيل ه�ذه ،إذ لو وجدت
الفرص�ة فإنه�ا ل�ن تكتفي باحتلال بيت
املق�دس»( .خطبة االم�ام الخميني بتاريخ
١٩٧٩/٥/٥م).
ثانياً :الخطر اليهودي عىل الدين اإلسالمي؛
ويقول اإلمام الخميني (قدس رسه) يف هذا
الشأن أيضاً:
 «إن إرسائي�ل ال تري�د أن يك�ون يف ه�ذهالدول�ة (ايران قبل الثورة االسلامية) عالم
وال قرآن وال رجال دين وال أحكام إسالمية،
كي تحقق (إرسائيل) أهدافها ،فإن حكومة
الش�اه (البهل�وي) تق�وم بإهانتن�ا تنفيذا ً
ألوام�ر إرسائيل»(.خطب�ة االم�ام الراح�ل
بتاريخ ١٩٦٤/٦/٣م).
 «إن إرسائي�ل وصديقته�ا الحميمة مرصيفك�ران الي�وم يف إيج�اد ب�ذرة مركزية يف
املنطقة من أجل القضاء عىل املسلمني وعىل
قيمه�م الفكري�ة العالي�ة» .واملقصود من
(مرص) يف حديث االمام الخميني رحمه الله

وحكامه�ا ضد الكي�ان الغاصب :وهنا نرى
أن اإلم�ام الخمين�ي (ق�دس رسه) يعط�ي
هذه النقط�ة بالذات أهمي�ة محورية ،ألنه
ً
يعترب أن املس�لمني ش�عوبا ً
وحكام�ا كانوا
املس�ؤولني ع�ن إنش�اء الكي�ان الغاص�ب،
وينبغ�ي أن يتحمل�وا مس�ؤولية إزالته من
الوجود أيضاً ،ولذا يقول سماحته (ره):
 «يج�ب عىل املس�لمني ،دوالً وش�عوباً ،أنيضع�وا أيديهم يف أي�دي بعضه�م البعض،
فإن الذين يهاجمون اإلسلام كالصهيونية
الت�ي ه�ي أش�د ع�داوة لإلسلام ،بص�دد
االس�تيالء عىل بلاد املس�لمني الواحدة تلو
األخ�رى ( .»...كلم�ة االم الخميني بتاريخ
١٩٨٢/١/١٤م).
وقد كانت قمة اس�تنهاض اإلمام الخميني
(ق�دس رسه) لألمة من أجل قيامها بواجب
الجه�اد ولتحري�ر الق�دس وفلس�طني هو
إعلان «ي�وم الق�دس العامل�ي» يف آخر يوم
جمع�ة م�ن ش�هر رمض�ان يف كل ع�ام،
لتنبيه األمة وتحذيره�ا من خطر إرسائيل،
ولتحضري األمة اإلسلامية كلها لليوم الذي
س�يتم فيه تحري�ر القدس وكل فلس�طني
م�ن العصاب�ات الصهيوني�ة املتحالفة مع
قوى الكفر واالس�تكبار العاملي إلذالل األمة
وإركاعها ،وقال اإلمام (قدس رسه) يف هذا
املجال الكثري ،نقتطف منه ما ييل:
 «إن ي�وم القدس يوم عامل�ي ،وليس يوما ًيخ�ص القدس فقط ،بل هو ي�وم مواجهة
املستضعفني للمستكربين»( .كلمته بتاريخ
١٩٧٩/٧/١٦م).
 «يجب عىل املس�لمني إحياء ي�وم القدسالذي هو مجاور لليلة القدر وجعله أساس�ا ً
ومبدأ ً ليقظتهم وانتباههم» ويف خطاب اخر
لالمة االسلامية (بتاريخ ١٩٨١/٧/٣١م)

هو النظام الذي أق�ام مع إرسائيل معاهدة
(كام�ب ديفي�د) ولي�س الش�عب املصري
املسلم األبي الغيور.
ثالث�اً :اس�تنهاض الش�عوب اإلسلامية

ق�ال س�ماحته «جدي�ر باملس�لمني يف يوم
الق�دس ال�ذي هو م�ن أواخ�ر أيام ش�هر
الل�ه األعظم أن يتحرروا م�ن أرس وعبودية
الش�ياطني الكبار وق�وى االس�تكبار ،وأن

ودنس�تها بعد أن كانت قد احتلت ودنس�ت
أرض فلسطني الحبيبة وطردت أهلها منها.

يرتبط�وا بالق�درة الالمتناهي�ة لل�ه وأن
يقطع�وا أي�دي مجرم�ي التاري�خ عن دول
وبالد املستضعفني».
وبه�ذا ن�رى أن اإلم�ام الخمين�ي (ق�دس
رسه) ي�رى أن قت�ال إرسائي�ل وإزالتها من
الوجود ه�و واجب عقائدي ورشعي وديني
وأخالقي وإنس�اني ،ألن خطرها ال يقترص
عىل فلسطني والقدس ،بل يشمل اإلنسانية
كله�ا الت�ي تس�عى الصهيوني�ة لجعلها يف
خدمة أهدافها الرشيرة والشيطانية.
وإذا كان موق�ف اإلم�ام الخمين�ي (قدس
رسه) هو الرفض املطل�ق لوجود الكيان
الغاص�ب ورضورة إزالت�ه ،ف�إن
موق�ف خلف�ه الصال�ح
اإلم�ام الخامنئ�ي (دام
ظل�ه) ال�ذي يق�ود
الي�وم مسيرة
األمة اإلسلامية
يف مواجه�ة
ا لصع�ا ب
والتحدي�ات
واملخاط�ر
لت�ي
ا
ا زد ا د ت
و تنا م�ت
اليوم ضد
ا إل سلا م
وأمت�ه ال
يختل�ف
ع�ن موقف
ا إل م�ا م
لخمين�ي
ا
(قدس رسه) ،بل
ه�و نف�س املوقف،
ألن كال القائدي�ن
الخل�ف والس�لف يأخ�ذان
وينهلان م�ن النب�ع الواح�د
وهو الق�رآن الكريم والس�نة النبوية
وأحاديث املعصومني (عليهم السالم) ،وذلك
النب�ع الصايف الذي لم تك�دره املؤامرات عرب
التاري�خ وبقي عىل نقائ�ه وصفائه .وعليه
فانن�ا نس�تعرض خالص�ة مواق�ف اإلمام
الخامنئ�ي من الكيان الغاص�ب عىل النحو
التايل:
أوالً :تحمي�ل األنظم�ة املس�تبدة وخاص�ة
بعض حكام العرب وجود الكيان الغاصب:
ويقول س�ماحة االمام القائد يف هذا املجال
« ...ل�و أن زعم�اء املس�لمني والعن�ارص
الفاعل�ة يف األم�ة ومن ورائه�م الجماهري،
كانوا قد س�جلوا آنذاك (ع�ام  )٤٨حضورا ً
واعي�ا ً ومقاوم�ة ج�ادة ،مل�ا ش�هدت هذه

املنطق�ة الي�وم كل هذه املصائ�ب واملآيس،
ومل�ا تجرع�ت م�رارة الحنظ�ل م�ن ه�ذه
الش�جرة الخبيثة املتمثلة بدولة الصهاينة،
وملا عانت شعوب املنطقة ،وخاصة الشعب
الفلسطيني املظلوم ما عانته خالل األعوام
الخمسة واألربعني املاضية».
ويف مقطع اخر من حديثه يقول سماحته :
كل م�ن كان بمق�دوره يف ذلك الي�وم (عام
 )٤٨أن يفع�ل ش�يئا ً أو يقط�ع خطوة عىل
طري�ق مقارع�ة ه�ذا الظل�م الف�ادح ولم
يفعل ،فإنه مس�تحق للعن�ة هذين الجيلني
ا لفلسطينيني ،
ولحك�م

ا لتا ر ي�خ
املعارص واملس�تقبل ،ولعذاب الل�ه وجزائه
يف يوم الحس�اب ،ال فرق يف ذل�ك بني رجال
السياس�ة ورجال االقتصاد ورجال الثقافة
واألدب ورجال الحرب والقتال».
ثاني�اً :إزال�ة إرسائي�ل واج�ب على األم�ة
والشعوب:
وإذا كان س�ماحة اإلم�ام الخامنئ�ي (دام
ظل�ه) يعتبر أن التخ�اذل ه�و ال�ذي منح
الكي�ان الغاصب فرصة الوجود واإلنش�اء،
فهو يرى أيضا ً أن األمة اإلسالمية بأنظمتها
وش�عوبها مس�ؤولة أيض�ا ً عن إزال�ة هذا
الكي�ان املغ�روس يف قلب عاملنا اإلسلامي؛

يوم ينبغي فيه على كل مسلم أن جيهز نفسه ملواجهة اسرائيل
* يوم ينبغي فيه للمس�تضعفني
أن يع�دوا أنفس�هم ملواجه�ة
املستكربين.
* ي�وم ينبغي فيه عىل كل مس�لم
أن يجهز نفسه ملواجهة ارسائيل..
وال بد أن تعود القدس إىل املسلمني.
* ي�وم الفصل بني الحق والباطل،
يوم يفضح فيه املتامرون املوالون
الرسائيل.
*ي�وم اإلسلام ..وي�وم إحي�اء
اإلسالم

* يوم يجب فيه أن نسعى جميعا
النقاذ القدس من براثن الصهاينة
الغاصبني.
* يوم انذار االستكبار العاملي بأن
اإلسالم لن يعود يرضخ لسيطرته
أو لس�يطرة عمالئ�ه وازالم�ه
الذين بس�طوا س�طوتهم حكاما
مس�تبدين يف بالدن�ا االسلامي
والعربي الكثر من اربعة عقود.
و م�ن ه�ذا املنطلق ف�إن أبرز ما

تمثله القدس بالنس�بة للمسلمني
كواحدة من أهم مقدس�اتهم هو
انها:
١ـ أوىل القبلتني.
٢ـ مرسى رس�ول الله (صىل الله
عليه و آله و س�لم) حيث صىل يف
مسجدها باألنبياء(ع).
٣ـ مصىل األنبي�اء واملالئكة؛ فعن
النبي صىل الله عليه و آله و س�لم
أن�ه ق�ال[ :إن بيت املق�دس بنته
األنبياء ،وعمرته األنبياء ،وما فيه

اذ يق�ول س�ماحته« :يف ه�ذه الربه�ة
الخطيرة ،يجب عىل املس�لمني أن يتحملوا
مس�ؤولياتهم ،وأن يرتفع�وا إىل مس�توى
الواجب اإلسلامي امللقى عىل عاتقهم؛ إننا
م�ن جه�ة أمام مس�ؤولية صيان�ة األرض
اإلسلامية ،وتلك من رضوريات وبديهيات
فق�ه املس�لمني ،وم�ن جه�ة أخ�رى أمام
االستجابة الستغاثة شعب مرشد ،وقد قال
رس�ول الله (صىل الل�ه عليه وآله وس�لم)
«من سمع مس�لما ً ينادي يا للمسلمني ولم
يجب�ه فلي�س بمس�لم» ،ونداء االس�تغاثة
الي�وم يتصاع�د ،ال من فرد ،بل من ش�عب
بأكمله ش�عب فلس�طني يج�ب أن تتحمل
الحكومات املس�لمة اليوم مسؤولياتها .إن
قوة الحكومات املس�لمة لو اتحدت كلمتها
وتعاضدت ،هي أشد من قوة أمريكا».
ثالث�اً :الش�عب الفلس�طيني ه�و محور
الجهاد إلزالة إرسائيل:
يق�ول اإلم�ام الخامنئ�ي (دام ظله)
يف ه�ذا الخص�وص :إن مح�ور هذا
الكف�اح الحس�اس والخطري ضد
إرسائيل هو الش�عب الفلسطيني
الش�جاع املظل�وم ال�ذي ع�اش
املصائ�ب ب�كل وج�وده ،وال�ذي
ِّ
يش�كل خط�را ً عظيم�ا ً على

العدو بربكة التمس�ك باإلسلام
وبجه�اده املتواصل داخل الوطن
املحت�ل ،وتس�تهدف املؤام�رة
االستكبارية الكربى إطفاء شعلة
النضال بواس�طة آليات تقدم تحت
غطاء ما يسمى بـ «خارطة الطريق
نح�و السلام» ،ولك�ن بح�ول الل�ه
وقوته وبهمة الفلس�طينيني الشجعان،
وبمساعدة الشعوب والحكومات املسلمة،
يج�ب أن تتصاعد هذه الش�علة باس�تمرار
لتأت�ي على آخ�ر أبني�ة الع�دو الواهي�ة،
ُّ
وسيمن الله بنرصه عليهم
وس�يتحقق ذلك
[ولينصرن الل�ه من ينصره إن الله لقوي
عزيز».
رابعاً :تاكيد س�ماحة االمام القائد (حفظه
الله) عىل اغتنام فرض املقاطعة الش�املة
على الكي�ان الغاص�ب ،والتي يعتربها
اإلمام الخامنئي سالحا ً قويا ً وفعاالً يف إبقاء
الكيان الغاصب معزوالً عن عاملنا اإلسالمي
وغري قادر عىل اخرتاق أي سوق من أسواقنا
أو دولة من دولنا؛ ويقول س�ماحته يف هذا
الصدد «إن فرض املقاطعة االقتصادية عىل
الدولة الغاصبة وعدم االعرتاف الرسمي بها
واجب عىل كل الحكومات املس�لمة ،ويجب
أن تق�در الش�عوب حساس�يتها الفائقة يف
هذا املجال».
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اول الغيث

ﻗلﻖ من تصرفات
التلوث يزيد نسب اإلصابة
بعﺾ اﳌواطنﲔ
باألمراض السرطانية»

كاريكاتير  :صحافة عربية

رسالة تظلم من مواطن

وصلتنا هذه الرس�اله من مواطن يقول فيها  :اني املواطن محمد عبد االمري عبد الحس�ن موظف
يف دائرة صحة بابل ومن املفصولني السياس�يبن ومن ذوي الش�هداء والسجناء السياسيني وهم
اخوتي حاصل عىل شهادة البكالوريوس كلية االدارة واالقتصاد 1993والدبلوم العايل يف التخطيط
االستراتيجي لع�ام  2014-2013وتم تعييني ع�ام  2009قدمت طلبا بنق�ل خدماتي من وزارة
الصحة اىل وزارة الخارجية ضمن القانون املوجود يف مؤسسة الشهداء الذي يحق يل ذوي الشهداء
النق�ل ملرة واح�دة وباملكان الذي يرغب العمل به وتويل املناص�ب العامة رفع كتاب نقل خدماتي
م�ن وزارة الصحة بتاري�خ 2918/7/18اىل وزارة الخارجية علما ان اختصايص موجود يف وزارة
الخارجي�ة وقد فوجئت ب�رد الطلب من قبل الدائرة االدارية يف وزارة الخارجية يوم 2018/8/15
والق�رار ينص عىل ع�دم االعرتاض عىل طلبات نقل خدمات ذوي الش�هداء من الدرجة االوىل وانا
مش�مول به�ذا القرار طلبي منك�م بمفاتحة وزارة الخارجي�ة -الدائرة االدارية وتس�هيل مهمة
نقيل اليها علما ان االوليات التي تخص نقيل محفوظة لديهم من تاييد كتاب مؤس�ية الش�هداء
وخالص�ة الخدم�ة وكتاب وزارة الصحة الذي صدر منها مع فائق الش�كر واالحرتام رقم موبايل
07806418659/
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كورونا
بغداد
النفايات يف
تصرﻑ وجﻬل الكﺜﲑين
جيوش سوﺀ
صحية بسبب
انتاكسة
جبالتعانﻲ من
الرصافة

تعاني منطقة بغداد الجديدة من تراجع كبري عندما كنا نشاهد كابسة النفايات تأتي اىل
اثناء تواجدنا قرب احد
يف الخدمات اذ تنترش تالل النفايات يف الشوارع املنطقة لكن تقف داخل الفرع ملدة قصرية
اسواق
النفايات في
والتجهي�ﺰات
املالي�ة
امل�وارد
”قل�ة
ان
وأض�اف،
تدعو الى االسﻒ
تالل سابقة
في
واالحياء السكنية وقرب االسواق وترتاكم لعدة دون ان ترفع اية نفايات .
الهايل
الطبية
الفحوصات
قلة
عن
ناهيﻚ
املتوفرة
ومجاور
الجديدة
بغداد
ﺃكد مقرر خلية االﺯمة جوادايام  .وطالب مواطنون يف بالتدخل الرسيع
القوارض والحرشات
اﻷع�داد
تشكلتﺰايد
التيس�بب يف
كان�ت
عيادات االطباء جاء صبي ورفع هذهالرصاف�ة
خطرا ً
النفايات
عىل حيﺚاماتم عيل عبد الله البالغ من العمر( ) 32
الموسوﻱ ان اﻹصابات
كورونا“،
بفاي�روس
جديدة
اصاب�ة
29
يدفع عربة خشبية محملة
صحة املواطنني
تس�جيلواالرس التي تسكن بالقرب عاما فيقول ان هذه النفايات اصبحت مكانا
المسجلة بجانب الرصافة
الجديدوالتي قد
باﻹجراءات
الته�اون
محذرا .من
بغداد
”مﻐبه بلدية
متهمني
هذه النفايات
مناسبا لتجمع الكالب السائبة والقطط
بالنفايات ليقلبها فوق
قابل اﻷيام“.
املصابني يف
هذهأعداد
تﻀاعف
لهذا اليوم عددها مقلﻖ جدا
وسط
النفايات
بتعمد حرق
الشوارع والحرشات والفرئان والقوارض التي اصبحت
هذه النفايات اقتربنا
ومقرره�ا
النيابي�ة
وأوض�ﺢ ان
عزت
االزم�ة فيما
”خلي�ةرفعها .
نفسها عناء
وعلى الجهة المسؤولة عندون ان تكلف
تشكل خطرا كبريا عىل االرس واملحال القريبة
منه وبادرناه بالسؤال
الصحي�ة
الدوائ�ر
يف
يومي�ا
متواج�دة
س�تكون
امانة بغداد سبب تراكم النفايات لعدم تعاون من هذه النفايات  .مضيفا انه يف كل منطقة
بغداد اجراء
رميمن
الجانب
لقاطع الرصافة اعتبارا من االيام القادمة ملراقبة
النفايات
هذاسبب
عن
املواطنني وقلة التخصيصات املالية املخصصة
هناك مكب للنفايات يكون تجمعا لالوساخ
المكانال
فحوصات لما
يقل عن عشرة الوضع عن قرب وزيادة الدعم املقدم لهذا القطاع
اجابنا
هذا
في
والنفايات التي اصبحت مصدرا لالمراض
لدوائر البلدية .
الصح�ي وع�ىل وزارة الصحة التع�اون مع خلية
بعديوميا .
ﺷخﺺ
طمأنته
ﺁالفلكن
بخوف
حرق النفايات
والجراثيم التي تنقل العدوى لالرس واالطفال
االزمة بهذا الصدد خالل اقل من  48ساعة تفاديا
الموسوﻱ
وقال
”تفاقم صاحب احد املحال القريبة من تالل النفايات .
قبل
من
مؤجر
بانه
اجابنا
ﻷمور ال تحمد عقباها قد تفتﻚ بحياة
الذينالرصافةعيل عبد الرسول يقول ان هذه النفايات
املواطنني“ جهته قال مدير العالقات واالعالم يف
ترتاكم من
جانب
في
اﻷعداد
اصحاب المحال
كم�ا أعلن�ت دائرة صح�ة الرصاف�ة يف العاصمة
أليام عديدة وتتجمع من قبل اصحاب املحال
امانة بغداد حكيم عبد الزهرة ان دوائر
القادمين
يعطونهحجر
نتيجه
الوافدينمن
مبلغا بسيطا
بﻐداد ، ،إطالق الرصد الوبائي االس�تباقي بقاطع
والوحدات السكنية القريبة من هذا املكان البلدية ملتزمة بأداء واجبها بشكل يومي
جميعهم في النهروان والعشوائيات املحيطة به.
النفايات
خارﺝهذه
من رفع
اجل
العراق
النم�اذج 7االف
س�حب بحدود
يرفع يوميا
الذي هو يف االصل كان مكان حاوية للنفايات برفع النفايات اذ
املختﱪية لعدد وف�ق لوائﺢ منﻈم�ة الصحة العاملي�ة وتعليمات تفﴚ فريوس ”كورونا“.
وق�ال مدي�ر ع�ام صح�ة الرصافة ”عب�د الﻐني وأوضﺢ انه ”تم
وجلبها
محالهم
من
الرصافة وتنﺼل المحافﻈات
النفايات .
لكن بسبب عدم مجيء كابسة النفايات اليام طن
إن نسبة اإلصابة باألمراض املترسطنة كاألورام
ولﻐاية االن ،سجل العراق  1513إصابة بفريوس
الحاالت املش�تبه إصابتها بف�ريوس كورونا خلية اﻷزمة يف الوزارة“.
الرصافة منم�ن
الس�اعدي“ يف بيان صحفي ،إن ”صحة
على
ورميها
هنا
الى
يوما
وتزداد
النفايات
هذه
ترتفع
اخذت
عديدة
توفري
يف
عملها
اداء
يف
تتهاون
لم
البلديات
ان
والتشوهات الخلقية وشلل األطراف واضطراب
باالﺿافة
المسؤولية،
تلﻚ
عن
تواصل عمليات الرصد الوبائي االستباقي الفعال وأرسلت إىل املختﱪات وبانتﻈار النتائﺞ“ ،الفتا إىل ويعود تراجع وترية اﻹصابات إىل إجراءات حازمة كورونا بيها  82وفاة و 953حالة شفاء .
القيام
اىل
اضافة
النفايات
ورفع
الخدمات
املنطقة
هذه
من
جزءا
اصبحت
ان
اىل
يوم
بعد
مؤكدا
.
النفايات
هذه
األعصاب ازدادت يف اآلونة األخرية ،باإلضافة
للتح�ري عن إصاب�ات فريوس كورون�ا بمناطق أن ”الهدف من تل�ﻚ الحمالت هو رصد اﻹصابات اتخذته�ا الس�لطات العراقي�ة الحت�واء تف�ﴚ ه�ذا و ق�ال مدير ع�ام دائرة صح�ة الرصافة يف
الى تحملها مسؤولية حجر
ان
اىل
مشريا
.
يوميا
يشاهدونا
الناس
واصبح
رفع
مسؤولية
الن
املواطنني
لتوعية
بحمالت
ً
إىل أمراض الجهاز التنفيس والعقم« ،وكل هذه
ان المحال
الرصافة“.وأضاف ،أن ”صح�ة الرصافة أطلقت اس�تباقيا قبل نق�ل العدوى لﻶخرين والس�يطرة الف�ريوس ،وعىل رأس�ها ”حﻈر التج�وال ،ومنع العاصم�ة بﻐداد ،الدكتور عبد الﻐني الس�اعدي،
واالسواقايضا
المالمسين للكرﺥ
تال
وتصبح
يوم
بعد
يوما
ترتفع
النفايات
هذه
املواطنني
من
كبريا
تعاونا
تتطلب
النفايات
األمراض ناتجة عن التلوث املستفحل يف الهواء واملاء
اليوم عمليات الرصد بمنطقة النهروان واملناطق عىل الفريوس ومن ﺛم القﻀاء عليه“.
دخول الوافدين اﻷجانب للبالد ،وتعليق الدراس�ة ،ع�ن اكتس�اب  11حالة جديدة الش�فاء التام من
تضطر الى جمع نفاياتها
مالمسين كبريا ً
الى
باالﺿافة
شخص
بأرسال
البلدية
تقوم
وبعدها
هذا
بدون
يشء
فعل
تستطيع
ال
البلدية
وان
والرتبة» .و إن انخفاض معدالت األعمار يف املجتمع
العشوائية املحيطة به بمشاركة الكوادر الصحية وأف�اد الس�اعدي أن ”صح�ة الرصاف�ة تواص�ل ومنع التجمعات العامة“.
ف�ريوس كورونا لريتف�ع عدد حاالت الش�فاء اىل
واستئجار احدى العربات
النهار
وسط
النفايات
هذه
إلحراق
مجهول
املواطنني
التزام
عدم
ان
اىل
مشريا:
التعاون.
العراقي باإلضافة إىل كثرة اإلصابة باألمراض
الرصافة“.
م�ن املؤسس�ات الس�اندة ،بحﻀ�ور النائب رعد عمليات الرص�د الوبائي لجميع مناطق الرصافة وفرض العراق حﻈر التجوال يف عموم البالد يف  110 17مما يش�كل  57%من االصابات اكتس�بت
وابعادها عن محالها
اضافية
مشاكل
يسبب
مما
الجميع
وامام
الكابسات
مرور
اوقات
يف
نفاياتهم
اخراج
يف
بعد أن كانت
الصغار
س�وقتصيب
املزمنة التي
منطقة بعد أخ�رى وتواكب اﻹجراءات االحرازية آذار/مارس املاﴈ ،ضمن إجراء أخرى للحد من الشفاء يف الرصافة.
املكصويص ،والنائب عيل الﻐانمي“.
العاصمة
والشبابقلب
الش�هري يف
الشورجة
شهد
بسبب عدم وصول كوادر كبرية مثل التلوث والرائحة التي يرتكها يؤدي اىل تراكم النفايات يف الشوارع اضافة
«كلها
العمر
من
متقدمة
بمراحل
اإلنسان
تصيب والش�وارع املحيطة ب�ه اكتﻈاظ�ا ً باملارة
بﻐ�داد
الدخان املنبعث عن هذه النفايات ويف بعض اىل ان هناك بعض السلوكيات يقوم بها
وعمال امانة بغداد الى
مسؤول عراقي
ويشري
واملتبﻀعنيالتلوث
ناتجة عن
االنقاض ملدة شهر وحيث تم حرق االنقاض امانة العاصمة ومديرية بلدية بغداد الجديدة.
رمﻀان.
البيئي».شهر
قبلفي بداية
اسالك
باحراق
النريان
هذه
تتسبب
االحيان
رمي
مثل
النفايات
برتاكم
تتسبب
املواطنني
تشكيل
عىل
عملت
العراقية
الصحة
وزارة
إىل
محالهم ورفع نفاياتهم .
من قبل االهايل الكثر من مرة مما تسبب مشريا اىل حالة اخرى تعاني منها املنطقة
ه�ذاأناالكتﻈاظ ج�اء بعد ي�وم وحيد م�ن تحذير
من
العديد
عن
الكهرباء
وقطع
القريبة
املولدات
مما
بداخلها
وليس
الحاويات
بجوار
النفايات
لها
التابعة
املستشفيات
كل
يف
عمليات
غرفة
باصابة العديد من االطفال بعدة امراض جلدية مخلفات محال الجزارة املنترشة يف الطريق
ملنﻈم�ة الصحة العاملية من ك�ﴪ حﻈر التجوال
املواطنني الذين يضطرون الصالحها بعد اخماد يؤدي اىل مشاكل وصعوبات يف رفعها.
كورونا.عن تلوث الهواء.
بفريوسالناتجة
الخاصاملرضية
الصحيالحاالت
ملراقبة
وحساسية  ..اعطونا حل بوضع حاويات كبرية الخدمي .
لحركة
جديدة
دورة
لتبدأ
النفايات
وانتهاء
النار
انقذونا
البيئة
بوزارة
واملتمثلة
املعنية
الجهات
خاطبت
كما
او توجيه بلدية بغداد الجديدة برفعها كل يوم كما بينت ان تفيش ظاهرة حرق النفايات
وع�ﱪت منﻈمة الصح�ة العاملية يف الع�راق ،عن
.
النفايات
تجمع
دار
االلف
سكنة
من
منصور
عادل
املواطن
نتائج
أن
«إال
الجوي،
التلوث
من
للحد
بغداد
وأمانة
او باالقل كل يومني .
اسوأ من تركها يف الشارع ملا تخلفها من
قلقها من تﴫفات بعﺾ املواطنني يف اﺛناء الرفع
قدموا الكثري
بوادر الرسول
واكد عبد
والنفايات من
التحس�نمن قال
االلت�ﺰام
عىلبينه�ا
وصحيةم�ن
بع�دة ﴍوط
خطتها رغم
اوالالق�ادم
الش�هر
االنقاض أن وزارة
برفع ويﻀيف
انقذوناطرأ
النس�بي :ال�ذي
موجة انهم رغم
هذا التنسيق بقيت حربا ً
تدخل حيز
ورق ولم
التجوال ،عىل
في مواجهة
الناس ،وغالبا
ارضار بيئية
بأهمية اعادة
خاللطالبت
ليس�تام جعفر
الكهرباءاملواطنة
االلتﺰام
دعتهم اىل
وفيما
الجﺰئي لحﻈ�ر
االذن
يجدوا
لم
لكن
البلدية
لدائرة
الشكاوى
محلة
دار
االلف
منطقة
نهاية
الجديدة
بغداد
الحكومية.
بالتسعرية
حلول
هناك
تكون
أن
املف�روض
أن
تنفذ
املعال�م
واضحة
خط�ة
لديه�ا
يف
الكهربائي�ة
الطاق�ة
مل�ف
ع�ىل
بصورة فعالة».
التنفيذ
بعض الساحات التي تحولت اىل مكب ما تسبب هذا الحرائق حوادث حرق ضد
الحﻈر
اع�ادة
من
حذرت
الصحي�ة،
بالتعليم�ات
استهالﻙ
ارتفع
الحر،
االحوال
احسن
يف
وحتى
لشكاواهم
الصاغية
ترفع
لم
حيث
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دار
مقابل
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بحرقها.أحد
)صاحب
صال�ﺢ
قﴢ
ويقول
املاﴈ
الصيف
نهاي�ة
منذ
واقعي�ة
خ�الل
مح�ددة
زمني�ة
بتوقيت�ات
فﺈن
اﻷخرية،
الش�هور
خالل
العراق
إنذار
حالة
إىل
العراقية
املستشفيات
وتخضع
للنفايات بسبب االداء غري الجيد من قبل فرق اشخاص قريبن منها او من يقوم
الكامل للتجوال يف حالة عدم االلتﺰام.
املولدات اﻷهلية( إن هذه التس�عرية
استعدادا للصيف القادم.
كﺜريا من العراقيني ال يبدون تفاؤال الصيف القادم.
الصح�ة بحاالت
منﻈمة املصابني
مئات املرىض
الطاقة الكهرباﺋية ما ﺯاد
العاملية
الستقبال»تعرب
قصوىاملنﻈم�ة
وقالت
باس�تمرار ذلﻚ ،متوقع�ني أن تعود ورغ�م اﻷزم�ة التي كان يش�هدها واعت�اد العراقي�ون االعتم�اد ع�ىل غ�ري منصف�ة بالنس�بة ﻷصح�اب
وذكرت
الرتابية.
العواصف
هبوب
الع�راقعند
يفاختناق
بعﺾ
تﴫفات
م�ن
البالﻎ
قلقها
ع�ن
الضغﻂ على البنية التحتية
الع�راق كل صي�ف ف�ﺈن ال�وزراء املول�دات الكهربائي�ة الت�ي تنتﴩ املول�دات ،بس�بب كﺜ�رة انقط�اع
اﻷزمة مرة أخرى الصيف القادم.
بأن أكثر من
عراقية
الرفعومدن
اﺛناءبغداد
طبية يف
مصادر
التجوال«،
لحﻈر
الجﺰئي
املواطن�ني يف
ووفقا لعﻀو لجنة الطاقة النيابية الس�ابقني كانت لديهم خطط ،غري يف جمي�ع امل�دن والق�رى واﻷحياء التي�ار الكهربائي ،مم�ا يﻀطرهم
 4360شخصا ً
بسبب
عدة
مستشفيات
إىل
نقلوا
المتدهورة ﺃساسا مع
داعي�ة إياه�م »اىل االلت�ﺰام الت�ام باﻹج�راءات
ف�ﺈن املعطي�ات والوض�ع القائ�م أن ال�وزارة الحالي�ة ال تمتل�ﻚ أي الس�كنية لتعوي�ﺾ النق�ص يف لتعوي�ﺾ س�اعات طويل�ة م�ن
الصح�ةالعواصف
منﻈم�ة عن تلك
وتوصي�ات الناجمة
ضيق التنفس
حاالت
العاملي�ة
الوقائي�ة
تسرب يسبب هدرا نسبته
االنقطاع ،عىل حد قوله.
لعم�وم ش�بكات النق�ل والتوزي�ع خطة ،بحسب تعبري نفﺲ املتحدث .ساعات التﺰويد بالكهرباء.
مؤخرا.
العراق
ربوع
رضبت
التي
لعل اهم مفصل من مفاصل الحياة السكانية الكبرية..وهي بال شك بحاجة ملوسم االمطار و رشاء اغطية املنهوالت
ووزارة الصحة«.
تش�ري إىل أن�ه ال توجد أي�ة إضافة ويش�ري ع�واد إىل عدم تس�جيل أي ونش�ﺄت م�ع ذل�ﻚ مش�كلة تحديد كم�ا أن الﻈ�روف الجوي�ة وكﺜ�رة
من
للحد
البيئة
وزارة
اتبعتها
التي
اإلجراءات
وعن
ﺇنتاﺝ
من
بالمئة
ﺃربعين
وش�ددت ع�ىل »ﴐورة تجن�ب التجمع�ات
الطاق�ة،حاالت
تحدث لها
(املشبكات)
الدائرة
موظفي
لوح�داتجهود
االدارية يف اي مدينة حديثة او قديمة هو اىل تضافر
منا ً
متوقع
يبدو
ه�ذه العراق،
املياه يف
مصادر تلوث
أس�عار ه�ذه نظرا ً اىل
تجعل
املول�دات
تش�ﻐيل
ازدياد تﻀع
الخدم�ة ،حيﺚ
التي إنت�اج
مع�دالت
مما زي�ادة يف
الكهربائية،
التولي�د
الذيالتابعة
الفنية
التباع�دعام الدائرة
يشري مدير
تلوث
مكن
االجتماعي
الهواءعىل
والحفاظ
مفصلوفﻖ
البالد،
الكهرباء
التوليد تدخل
مع�داتيومية
س�وءخطط
وتأسيس
الصي�ف رسقة
النظافة اىل
وجبات
املستمرأن يف
فيالنه
البلدية فيها
مفصل الخدمات
أحمد،
خزعل
الباطنية الدكتور
األمراض
قاله طبيب
الحكوم�ات ما
للصيان�ة
إخﻀاعه�ا
ال�ﴬوري
باس�تمرار
املحلي�ة
باﻹضافة إىل
خ�الل
الوض�ع
وعملها يعن�ي
بني
مشرتك
تنسيق
وجود
إىل
العراقية،
البيئية
لوزارة
العامل�ني الصحيني العراقيني من الس�يطرة
ماا ً
حلم
مرتفعة،يوم
تصبح ذات
نقية قد
جرعة ماء
أشار اىل أن
وهو
بﺄسعار
املستمرة
ومعين�ة،
الذيﺛابت�ة
ق�رارات بﺄس�عار
للصيانة،
معﻈمها
شعبةل�م
العام التي
م�ن
س�يكون »أس�وأ
للمحالت
املجاري
تخﻀعيف قسم
الصيانة
وليلية
ومسائية
القادمصباحية
اربع وجبات
الطاقةمصاف
وكالة به اىل
حضاري ترتقي املدينة
الزراعة واملرور
ف�ريوس كوزارة
واملؤسسات األخرى
الدولية.
املس�تجد
كورون�ا
وزارتهجائح�ة
ع�ىل
محطات تنقية
الدولةمن
70لهيف املئة
توقف
املناطق.
م�ن بعض
وصيانتهاأن كﺜ�ريا يف
أي اعتبار.
تﻀع
فقد ال
املولدات
أصح�اب
بتنظيفهاقد تبدأ إال
الحكوم�ة الحالية
إن
وق�ال
املاﴈ«.
األزمة
التدابري
التخاذ
بغداد
وأمانة
والبلديات
العامة
املدن املتطورة اذا كان راقيا وتتخلف اىل وفجرية من اجل عدم تجمع للنفايات واالزقة تقوم
هذه
»مخالف�ة
ان
م�ن
مح�ذرة
االن«،
حت�ﻰ
وما
الفرتة
مجل�ﺲ ً يف تلك
وأصبح متعذرا
الحصار،
يخالفونه�االرشب
مياه
بﻐداد
محافﻈ�ة
وق�د ب�دأ
خالل يف
ويﺰي�دون
اﻷهلي�ة
الرتابية بغطاء
للعواصف
البؤر قداملسببة
كزرع
مستوى القرية او البداوة اذا كان هناك داخل املدينةو يجب ان يكون منتسبي وتهيئتها.
الحﻈر
اع�ادة تفعيل
تؤدي اىل
اﻹج�راءات
لتنفيذ
بع�ﺾ الالزمة
واألنابيب واملواد
الدولةواألجهزة
تتدخ�لاملوارد
بعدها تأمني
أصحاب هذه
مؤخرا إيقاف
التس�عرية ،دون أن
باملدن
تحيط
التي
الخرضاء
األحزمة
وزيادة
نباتي
الكام�ل للتجوال«.وق�ررت اللجن�ة العلي�ا
من يعرقل ويشوه املدينة بحجة العوز بلدية الصدر الثانية عىل قدر املسؤولية
أصدرته
العم�ل الذي
ع�نالتقرير
كالمه
املياه .ويؤيد
مشاريع
بس�بب عدم
املول�دات
معالجةكﺜري
يش�تكي
لوض�ع حد لهم ،كما
املركبات
رفع
إىل
باإلضافة
الهواء
نوعية
لتحسني
للصح�ة والس�المة الوطنية يف الع�راق ،يوم
والحرمان وماعاناه اهايل مدينة الصدر وجعل مدينة الصدر نظيفة وجميلة .
اللجنة
عمليات
مؤخرا ً عن
من العراقيني .الدائرة الفنية يف وزارة البيئة
الحكومي�ة،
بالتس�عرية
التﺰامه�م
تلوث كبري يف
تسببه
الشوارع ملا
19من
القديمة
التجوال
رفعمنحﻈر
الجاري،
نيسان
اﻷحد
خرباء
واملؤلفة من
وس�حب الرشب
اعتم�د نوعية مياه
للتدقيق يف
املشرتكة
منهم ،إال أن
رخص العمل
امل�اﴈ
وخ�الل الش�هرين
الهواء فضالً
من اهمال مقصود او عفوي منذ عقود والبد لدائرة بلدية الصدر الثانية ان
أو
الكازولني
وقود
نوع
تحسني
عن
يف ش�هر رمﻀان من السادسة صباحا لﻐاية
قامت شيئا.
واقع الحال
واملاءلم يﻐري من
البيئة ذلﻚ
اللجنة
والصحة .وقد
ملديريات
س�عر
تابعنيبﻐ�داد
مجل�ﺲ محافﻈ�ة
التكنولوجيات النظيفة بيئيا ً
املعامل أو
استخدام
سابقة يف مجال الخدمات البلدية حيث تضع خطط سنوية وشهرية ويومية
50
غرام�ةيفقدرها
الس�ابعة مس�ا ًء ،وفرض
اﻹنمائييفللطاقة
املركﺰ
(ديسمرب)رئيﺲ
الواحد ويرى
نوعية
بالتدقيق
املايض
لﻸمبري األول
دينار كانون
خمس�ة أالف خالل
تلوث
نسبة
يف
كبري
ارتفاع
حصل
النقل.وقد
وسائط
دين�ار لﻐري امللتﺰمني بارت�داء الكمامات
الف
الشوارع غري املعبدة يف اغلب شوارع والخطة السنوية تبدأ من الشهر الثامن
االنبار الكهرباء
باستثناءأن أزمة
ليﺚ ش�ﱪ
واملي�اه
الكهربائية،وه�و
لوضعها
كافة،
املحافظات
م�ن املول�داتمياه الرشب يف
تبلغ
والذي
العراقية،
املدن
اغلب
يف
الجوي
الهواء
العراقية
الصحة
وزارة
ح�ذرت
فيما
الطبية،
مدينة الصدر وبلدية الصدر الثانية من كل سنة لتنظيف الخطوط الرئيسة
وبابل القادم،
الصي�ف
خ�الل
ستس�تمر
للﻈروف
مؤق�ت
س�عر عىل مايبدو
وبغداد
كربالء
محافظات
وسجلت
الصعب.
األمني
االرتفاع املستمر
عددبسبب
الصيف
خالل فصل
ذروته
بفريوس
اﻹصابات
ﴎيع�ة يف
زيادة
من
تتميز عن باقي البلديات بصغر املساحة والخطوط الفرعية وصيانة محطات
الكهرباء
الفحصوزارة
س�وء خطط
بسبب
البلد إال
والبرصةبه�ا
االس�تﺜنائية التي يمر
يف
الجرثومي،
تلوث يف
أعىل نسب
واملثنى
قياسية
درجات
إىل
تصل
التي
الحرارة
درجات
يف
كورون�ا ،نتيج�ة كﴪ حﻈ�ر التج�وال الذي
اﻷس�ﺲ
تعم�ل ع�ىل
محافظات الت�ي
سجلت املولدات
أصحاب هذه
قار
والبرصة وذي
بقي�توبابل
صالح الدين
أن كﺜريا م�ن حني
وكثافة سكانية عالية وكذلك كثرة املجاري من املضخات والغواطس
مئوية.
درجة
الخمسني
تفوق
أدى إىل اكتﻈ�اظ الط�رق العامة بالس�يارات
تلوثا ً
الكلور.تنتﺞ سوى الفشل يف
نفس�ها ،ولم
رغم أنهم
الس�عر (
كيميائيا ً يف فحص
لم يمتﺜلوا لهذا واملثنى
النفايات داخل املنطقة وايضا خطوط والديزالت وحتى املولدات الكهربائية
والدراج�ات وفتﺢ كﺜري من املح�ال التجارية
وفق تعبريه.
لهذهالذاتي،
االكتفاء
الحكومية
يس�تلمون م�ادة
مقدمتها قدم
النتائج ،يف
أسبابا ً عدة
ال�كازيعطي
التقرير
واالسواق.
وتهيئتها
لصيانتها
يصا
ان
يجب
االعداد
هذه
تتحمل
ال
قديمة
املجاري
الشبكات وتكرسها ،وتعطل مضخات حقن الكلور أو عدم
اضافة كمية كافية ،وانقطاع املاء الخام عن بعض املجمعات
املائية ،وانقطاع التيار الكهربائي .غري أن تقريرا ً آخر أصدرته
وزارة الصحة أشار اىل وجود حاالت فادحة من التلوث املائي
كي تستمر ابتسامة اطفالنا  ..تجنب
يف عموم محافظات العراق ،مضيفا ً أسبابا ً أخرى اىل تقرير
والتزم
اسباب االصابة بوباء كورونا ..
وزارة البيئة ،منها استخدام نظام «املراشنة» أو التناوب يف
كثري من املحافظات ،وذلك بتوفري املياه ملنطقة يف يوم ما
بشروط الوقاية منه ويف البﴫة ،التي تع�د مركﺰ صناعة النفط يف املط�اف بش�بﺢ فايروس كورون�ا كبقية دول الخدم�ي والصحي واملعاﳾ ع�ىل حد وصفه .املحافﻈ�ات العراقي�ة املس�تقرة م�ن الجانب
والتحول اىل منطقة أخرى يف اليوم التايل.
ربما لم يكن يتوقع
تجري عملية الصح�ي؛ للعودة اىل ممارس�ة مهنة التس�ول
كان�ت
كرار« كيف
وي�روي »ابو
البائع�ني
االخرى«.ي�رى
افعل :العال�م
العراق ،يعاني الش�حاذون فيه�ا من تداعيات
(داء
الجديد
التاجي
الجوالنيالفريوس
يسببه
املرضأحدالذي
تحدث عن
أما االختصاصية البيولوجية هند عبدالغني ،التي تحدد
منطق�ة العش�ار ويدعﻰ »ابو ك�رار« االمر مط�اردة املتس�ولني م�ن قبل بع�ﺾ الجهات هربا من ش�بﺢ كورونا ،لكنهم ال يستطيعون
يف
من
غريها
يف
طبق�ت
الت�ي
ذاته�ا
اﻹج�راءات
كﺜير من المتسولين
كوفيد.)19-
نسبة التلوث وعدم مطابقة املياه التي تصل اىل سكان بغداد
محافﻈ�ات الع�راق ،والتي أﴐت بﺄس�اليب م�ن زاوية أخرى.ويقول ان »املتس�ولني حتﻰ االمني�ة قبل ظهور حاالت ف�ريوس كورونا يف نتيج�ة ع�دم امتالكم ام�وال الس�فر واموال
والمتسوالت في
للمواصفات القياسية العراقية ،فانها ترجع نسب التلوث
اترك :اترك االعتقاد أن للفريوس ارتباطا ً بأماكن معيّنة أو بقوميات
اس�تعطائهم وأﺛ�رت ع�ىل س�عيهم يف طل�ب وان كان�وا م�ن بقي�ة املحافﻈ�ات العراقية ،محافﻈ�ة البﴫة.ويﻀيف مس�تدركا» ،اﻵن ،تسديد ما بذمتهم من ديون للفنادق واملساكن
العالية اىل قلة الكمية املجهزة للمواطنني .فمحطات املياه
العراق ﺃن تتحول
ينتمون إىل
بعينهم
تستهدفاىل أشخاص
الفريوسات ال
بتهديد فريوس فﻀال عن انهم مه�ددون من قبل مافيات
فيم�ا يتعل�ق
االم�ورا ًتطورت
مس�ؤولية وصولهم
وتذكر:م�ن يتحمل
معينة .ولك�ن ان
املس�اعدة من املارة والس�يارات ،ما أﺛر بدوره
املوجودة يف بغداد قديمة ،وال تتناسب طاقتها اإلنتاجية مع
محددة.
التس�ولثقافية
عرقية أو
سكانية أو
ﺃماكن استحﺼال عىل نمط معيشتهم وأرزاق أﴎهم .مجموعات
التس�ول املجهول�ة م�ن الدول�ة
كورونا للمتس�ولني يف الشوارع والتقاطعات،
والحكومة
مافي�ات
ه�ذه املهنة هم
الزيادة الحاصلة يف السكان ،مما يؤدي اىل شحة يف معظم
العراقية وم�ن قبل حكومة
هذه
ملمارس�ة
العودة
يس�تطيعوا
لم
وبذا
لبيع
تجول�ه
خالل
م�ن
أن�ه
ايﻀا«.ويﻀي�ف
متس�ول قادم من إحدى املحافﻈات العراقية
لقمة عيشهم الى ﺷوارﻉ خاوية
اترك :ال ترش إىل األشخاص املصابني باملرض عىل أنهم «حاالت
املناطق وخصوصا ً يف فصل الصيف .فتضطر املحطات اىل
البﴫة املحلية«.
املهن�ة برغ�م انه�م يعيش�ون يف فنادق
«ضحايا» .ي�ذل كﺜري
أو يش�اهد كيف
بﻀاعت�ه
جنان«
ب�«أبو
يكن�ﻰ
لكنه
اس�مه
ذكر
يرفﺾ
تركها ﺃصحابها ولو لحين جراء
كوفيد»19-
الضخ بصورة رسيعة ،وهذا يؤثر يف نوعية املياه اذ ال تأخذ
قديم�ة ومتهالك�ة يف منطق�ة العش�ار،
يش�ري اىل ان�ه متواجد يف البﴫة منذ س�نوات من النساء واالطفال والرجال
ً
وقتها الكايف يف املراحل املختلفة للتعقيم .هذا فضال عن
حﻈر التجوال المفروﺽ للحد من
األشخاص الذين
م�ن «إصابة» األشخاص أو
اإلصابة:
افعل :تحدث عن
يفك�ر
وربم�ا اغلبه�م
طويل�ة واضط�ر للق�دوم له�ذه املحافﻈة ملا كب�ار الس�ن أنفس�هم
التكرسات يف أنابيب شبكة الرشب وشبكة الرصف الصحي
كوفيد.19-
اج�ل بداء
«يصابون»
تفشي فيروﺱ كورونا.
بالس�فر اىل
مبلﻎ
الحص�ول ع�ىل
تمتلك�ه م�ن واردات ومتطلب�ات العيﺶ وقد
التي تؤدي اىل امتزاج مياههما ،والترسب أيضا ً اىل املياه
«يصيبون
أو
كوفيد»19-
داء
«ينقلون
أشخاص
عن
تتحدث
ال
اترك:
بقي�ة
عراقي
دين�ار
)(250
ش�بﺢ
مالحقة
نتيجة
ارزاقه�م
بقط�ع
صدم
اﻹجراءات
فقد صدمتهم هذه
الجوفية.يف محافظة بغداد أيضاً ،سجلت املالكات الفنية
محافﻈة
اغنﻰ
يف
إىل
تعبريه.وينوه
حد
عىل
لهم،
كورونا
فريوس
غريهم» أو «ينرشون العدوى» ألن مثل هذا الكالم يعني أن العدوى كانت
الﺼارمة وقطعﺖ ﺃسباب
املتخصصة عدم تطابق نوعية الكلور الحر مع املواصفات
اهله�ا
عراقي�ة
التي
أن هذا الواقع اضطره�م اللتﺰام اﻷماكن
ملومون.
فهم
وبالتايل
منهم
قصد
عىل
داخل العاصمة وأطرافها عىل امتداد العام املايض .وتعتقد
العيﺶ لديهم بعد ﺃن كانوا
يسكنون فيها وهي إما فنادق أو عشوائيات أو لم يس�تفيدوا
هند عبدالغني أن ذلك الفشل يرجع اىل طول شبكة التوزيع،
تحدث بدقة علمية عن املخاطر الناجمة عن داء كوفيد ،19-بنا ًء
افعل:
يمتهنون »حرفة« الوقوف في
منازل مؤجرة وس�ط حريتهم يف كيفية توفري منه�ا
إذ تكون نسب الكلور غالبا ً معدومة يف نهاية الشبكة ،فضال ً
العلمية وآخر النصائح الصحية الرسمية.
الشارﻉ والتسول في الطرق لقمة العيﺶ لهم ولعائالتهم.ويشري ابو عىل
البياناته�م ؛
جنان بد و ر
عن أن بعض املحطات ال تقوم باضافة الكمية املقررة لضمان
بس�بب أو تنرش الشائعات غري املؤكدة ،وتجنب املبالغة والكلمات
اترك :ال تردد
اىل انه كمتس�ول مع بقية املتس�ولني اﻵخرين
وتقاطعات المرور عن طريﻖ
وصول الكلور اىل نهاية الشبكة.ويرى املهندس البيئي عالء
ي
د
ل�ر
ا
ال يستطيعون الﻈهور يف االعالم والحديﺚ عن
إلخ.
العالم»،
«نهاية
«الطاعون»،
مثل
الهلع
تثري
التي
والعبارات
مهدي ،اىل جانب ما ذكر ،وجود مشاكل تصميمية لشبكة
ﺃساليب عدة ابتكروها لغرﺽ
معاناته�م ومﻈلوميته�م الناجم�ة عن الفقر الواض�ﺢ يف
كالمك إيجابيا ً وأكد عىل أهمية اتخاذ تدابري وقائية فعالة،
افعل :ليكن
توزيع مياه الرشب يف بعض املناطق ،منها مدينة الصدر
جمع المال من هذه المهنة
املدقع.ويق�ول ان »بعﻀن�ا ل�ن يجد وس�يلة الوض�ع
التي تقع يف مستوى أدنى من شبكة الرصف الصحي ،ما
بمااىليف ذلك اتباع نصائحنا بشأن غسل اليدين بشكل جيد .بالنسبة ملعظم
اخرى غري التس�ول والبع�ﺾ االخر يﻀطر
المنبوﺫة لدى الشارﻉ
يسهل انتقال مياه الرصف امللوثة اىل شبكة مياه الرشب .ثم
الناس ،فهذا مرض يمكنهم التغلب عليه .وهناك خطوات بسيطة يمكن
التعايﺶ مع معاناة الجوع مس�تجريا ببعﺾ
العراقي.
ان شبكة توزيع مياه الرشب ال تصل اىل عدد من املحالت
جميعا ً
االماكن الت�ي ربما يتواجد فيها الناس لﻐرض
بيننا
ضعفا
واألكثر
وأحبائنا
أنفسنا
عىل
للحفاظ
نتخذها
أن
واملناطق ،ال سيما يف أطراف محافظة بغداد.
االس�تعطاء او الشحاذة منهم يف بلد انتهﻰ به
آمنني

بوادر اﻻرهاﻕ ﻇﻬرت مبكرا ﻋلﻰ الشبكة الكﻬرباﺋية يف مﻼمﺢ صيﻒ ينﺬر باللﻬب

معاناه اهايل مدينة الصدر واهمال مقصود

تلوث مياه الشرب

الصحة العاﳌية تبدﻱ
ﺇشارات مقلقة جديدﺓ

حديث العدسة

ارشادات صحية من اليونسكو
ﺿعفا يف اﺠﻤﻟتمﻊ
كورونا تبﻄﺶ باﻻطر اﻻكﺜر

افعل  ...أترك
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الصين تطور الصقة جل اللتئام
جروح مرضى السكري

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper

اولها االبتعاد عن اللحوم ..نصائح لألكل آخر أيام الصيام
نصحت خرباء يف مج�ال التغذية بعمل أكالت
وطبخ�ات خفيف�ة يف األي�ام األخرية من
الصيام واالبتعاد عن األكالت الدس�مة،
حت�ى تتقب�ل املع�دة تدريجي�ا
اختلاف مواعي�د األكل بع�د
انقضاء الشهر الفضيل.
وأض�اف خبراء ان�ه ينبغ�ي
يف األي�ام األخيرة ،االعتم�اد
بش�كل كبري على الخرضوات
والسلاطات ويفضل
ع�ن
االبتع�اد
اللحوم والدواجن

ط�ور باحثون صينيون نوعا م�ن لواصق الجل من طحالب دقيقة تس�اعد عىل
التئ�ام الج�روح املزمن�ة ملرىض الس�كري.وذكر باحث�ون من جامع�ة نانجينغ
الصينية  -يف بحث منش�ور يف مجلة (ساينس أدفانس�يس) نقلته وسائل إعالم
صيني�ة أن الج�روح املزمنة بني مرىض الس�كري تظهر بس�بب ضع�ف الدورة
الدموي�ة للمرىض ما ي�ؤدي ملضاعفات تتمثل بصعوبة التئ�ام الجروح وحدوث
كدمات ،مع حدوث مضاعفات شديدة يف أجزاء
معين�ة من الجس�م ،وأن�ه كان يتم اس�تخدام
العلاج باألكس�جني لش�فاء ج�روح م�رىض
الس�كري ،لكنه أق�ل فعالية يف اختراق الجلد.
وأض�اف الباحث�ون أن الصق�ة الج�ل الجديدة
املصنوعة م�ن هيدروجيل طحالب حية دقيقة
يمكنه�ا انت�اج األكس�جني امل�ذاب م�ن خالل
عملي�ة التمثي�ل الضوئ�ي لتوصل األكس�جني
إىل عم�ق الجلد.وأوضحوا أنهم قاموا بتقس�يم
فئران مصابة بداء الس�كري إىل مجموعتني يف
إح�دى التجارب ،حي�ث أظهرت النتائ�ج أن الجروح التي تبلغ س�نتيمرتا واحدا
من املجموعة التي تم عالجها بالالصقة املذكورة تقلصت بنس�بة  %45يف س�تة
أي�ام ،يف حني أن الجروح ذات الحجم نفس�ه للمجموعة التي تم عالجها بالعالج
باألكسجني التقليدي أصبحت أصغر بنسبة  %20فقط.

ما هي طرق التغذية السليمة في عيد الفطر؟
ذكر اخصائيون يف الس�منة إن اإلفراط يف تناول الكعك والبس�كويت
خلال أيام العي�د مرض جدا للصح�ة مع الجلوس يف املن�ازل يف فرتة
الحظر مشريا إىل رضورة تناول القليل فقط من الحلويات ورشاء كميات
قليلة.وأك�د االخصائي�ون أنه من الرضوري بعد تن�اول حلويات عيد
الفط�ر القي�ام ببع�ض الرياضة  ،مشيرا إىل أن الس�منة تعد مرضا
خطيرا ،والبد م�ن معالجته ولي�س فقط االتجاه ملن�ع األكل ألنه
مفه�وم خاطئ.وأوض�ح أنه من األفض�ل تن�اول الحلويات بعد
صلاة الرتاوي�ح  ،وذلك بعد أن يك�ون الفرد قام ببعض النش�اط
والحركة ،لتجنب اإلصابة بالس�منة ،متابع�ا أنه من األفضل االتجاه
إىل العصائر الطبيعية أو اس�تخدام س�كر الدايت ،مما يساعد بشكل كبري عىل
تقليل اإلصابة بالسمنة.

علماء صينيون يبتكرون اداة تتنبأ
بالمضاعفات الحادة لدى مرضى كوفيد19-
ابتكر علماء صينيون آلة حاسبة تعمل عرب اإلنرتنت تتنبأ باحتمالية اإلصابة
بمضاعفات عدوى فريوس كورونا.ويمكن ألي ش�خص استخدام التطوير،
حيث يعتقد الخرباء الروس ،أن األداة س�تكون مفيدة للمستخدمني واألطباء
والباحثني .عىل س�بيل املثال ،يمكن استخدامها لتوزيع املرىض داخل العيادة
حس�ب حدة اإلصابة ،وفقا ملا نقلت�ه صحيفة “إزفيستيا”.وأش�ار الخرباء،
أن اآللة الحاس�بة لم تجتاز جميع االختبارات وليس�ت وس�يلة للتش�خيص
الدقيق ،فهي تس�اعد األطباء عىل اتخاذ الق�رارات فقط .ويجب عىل كل من
املس�تخدمني العاديني واملتخصصني االعتماد
على ه�ذا التط�ور بح�ذر ،حي�ث تس�تمر
البيان�ات الرسيرية الجدي�دة حول فريوس
كورونا بالقدوم.
ت�م تطوي�ر األداة ،الت�ي تدع�ى “COVID-
 ،”GRAMعىل أس�اس  1590سرية مرضية
ً
ً
محتملا لح�دوث مضاعف�ات
عاملا
و72
حادة للمرض الناجم ع�ن فريوس كورونا.
تلخ�ص هذه األبحاث بش�كل فع�ال الخربة
الرسيري�ة ،وتح�ول كمي�ات كبيرة م�ن
البيانات إىل معايير مفهومة للمتخصصني
لالستخدام العميل.يف وقت سابق ،تمكن علماء من ابتكار جهاز جديد بحجم
عقل�ة األصبع ،يوصف بأنه قد يكون “نقطة تحول” رئيس�ية يف الحرب ضد
فريوس كورونا املستجد املسبب ملرض “كوفيد .”19

اليابان تعلن استمرار تجاربها على دواء
لعالج كورونا ..النتائج في تموز المقبل
قال الباحث الرئييس يف تجربة عقار أفيجان الياباني املضاد للفريوسات
لعالج فريوس كورونا ،إنه من الس�ابق ألوانه اعلان ما إذا كان الدواء
يعم�ل أم ال.وأوضح يوهي دوي ،الطبيب الذي يقود التجربة يف جامعة
فوجيت�ا الصحي�ة ،يف مقابلة مع بلومبرج نيوز ،إن النتائ�ج النهائية
لتجرب�ة الدواء من املتوقع أن تتم يف ش�هر
تم�وز تقري ًبا.ووفقا لتقري�ر «بلومربغ»
تأت�ي هذا الترصيح�ات بالرغم من اعالن
رئي�س ال�وزراء الياب�ان ش�ينزو آبي إنه
يتوقع املوافقة عىل العالج لالستخدام هذا
الشهر.وأضاف الباحث الرئييس عىل عقار
افيج�ان «التحليل املؤقت إجراء روتيني يف
هذه التجارب الرسيرية  ،ولم يكن الغرض
منه تقييم الفعالية».
وأوض�ح تقري�ر «بلومبرغ» ان هن�اك
تجربتين اخريتين تجري�ان على الدواء
للتأكد من فاعليته واحدة يف بوس�طن وم�ن املتوقع أن تظهر نتائجها
يف ديس�مرب وأخرى باليابان منفصلة عن التجربة الرئيس�ية وستظهر
نتائجها يف تموز املقبل.

خمسة مكونات صحية بديلة يمكنك استخدامها في الطهي
يف ظ�ل الع�زل الصح�ي ،ب�دأت
الكثير من ربات املنازل االعتماد
على الطه�ي يف املن�زل بش�كل
رئيسي ُ
لتجن�ب أف�راد عائلته�ا
الخروج لرشاء الطعام والتعرض
لخطر اإلصابة بفريوس كورونا.
وتعتم�د رب�ة املن�زل ع�ادة عىل
الكثير م�ن املكون�ات غير
الصحي�ة أثن�اء إع�داد الوجبات
دون أن تع�رف ذل�ك ،ل�ذا فق�د
أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا
مجموع�ة من املكون�ات البديلة
الصحي�ة الس�تخدامها أثن�اء
الطهي:
املوز املهروس بدال من الزبدة
أوالزيت
لجع�ل كعكت�ك صحي�ة أكث�ر،
استخدمي املوز الناضج بدالً من
الزي�ت أو الزب�دة .يحتوي كوب
واحد من الزبدة عىل حوايل 1628
سعرة حرارية و  116غراما ً من
الدهون املش�بعة .بينما يحتوي
ك�وب واح�د من امل�وز املهروس
عىل  200سعرة حرارية وأقل من
نصف غرام من الدهون املشبعة.
كما أن املوز غني بفيتامينات B
والبوتاسيوم واأللياف.

يعتبر فيتامني « »Dم�ن الفيتامينات
الهام�ة جدا لجس�م اإلنس�ان ،والذي
يحصل عليه من خالل أش�عة الشمس
وبع�ض األطعم�ة ،ويعتبر م�ن أهم
الفيتامينات
يف

كوب من الس�كر ونصف ملعقة
صغيرة م�ن خالص�ة الفانيليا،
س�يؤدي ذلك إىل تقليل السعرات
الحراري�ة بمق�دار النص�ف.
وباملثل ،يمكنك أيضا ً اس�تخدام
العس�ل أو القرف�ة ب�دالً م�ن
السكر.
الشوفان بدالً من فتات الخبز
يف حين يمكن لفت�ات الخبز أن
تضي�ف املزي�د م�ن الصودي�وم
إىل جس�مك ،ف�إن الش�وفان قد
يشكل بديالً صحيا ً أفضل منها،
النخفاض نسبة الصوديوم فيه.

األعشاب بدالً من امللح
نش�عر جميع�ا ً ب�أن طعامنا ال
يمك�ن أن يك�ون طعم�ه جي�دا ً
ب�دون مل�ح ،ولك�ن ه�ذا ليس
صحيحاً .ال تحت�اج األطعمة إىل
امللح لتعطي مذاقا ً جيداً .يمكنك
اس�تخدام مزي�ج من األعش�اب
الطازج�ة وعصير الحمضيات
لتزوي�د طعامك ببع�ض النكهة

دون مخاطر الصوديوم املضافة.
خالصة الفانيليا أو القرفة أو
العسل بدالً من السكر
كلن�ا نس�تهلك الكثير م�ن
الس�كر بش�كل يوم�ي ،وه�ذا
يزي�د م�ن مخاط�ر اإلصاب�ة
بم�رض الس�كري ،وزي�ادة
ال�وزن ،والحص�ول على املزي�د
من الس�عرات الحرارية .يمكنك

اس�تخدام خالصة
الفانيلي�ا ب�دالً
الس�كر
م�ن
لخفض السعرات
الحرارية.
يحت�وي ك�وب واحد
من الس�كر على 774
س�عرة حراري�ة ،ل�ذا
يمكن�ك اس�تخدام نصف

الزيوت والكريمات الطبيعية أفضل الحلول للبشرة في الصيف
اك�د خبراء يف التجمي�ل إن
اس�تخدام املرطب�ات الطبيعي�ة
الخاص�ة بالبرشة س�واء الزيوت
أو الكريمات ه�و األفضل للبرشة
يف الصيف ،م�ع االبتعاد عن أحمر
الشفاه وما يخص تجميل العينني
والحواج�ب بش�كل مبال�غ في�ه
خلال فترات الظهيرة ،كونه قد
يسبب مشاكل كثرية مع امليك أب،
وننص�ح دائما بع�دم املبالغة فيه
بسبب سخونة الجو.

نقص فيتامين « »Dيسبب فقدانا تدريجيا إلحدى الحواس الخمس
الوقت الحايل نظرا للدور الذي يلعبه يف
الوقاية من فريوس كورونا املستجد.
ويع�زز فيتامني « »Dم�ن القدرة عىل
امتص�اص الكالس�يوم ،األم�ر ال�ذي
يلعب دورا محوريا يف تماس�ك العظام
وقوته�ا ،كم�ا أن ل�ه دورا محوريا يف
تعزيز نظام املناعة يف جسم اإلنسان.
وق�ام باحث�ون م�ن الجامعة
الوطنية لعلوم الصحة
إلين�وي
يف

واس�تخدامها كمكملات وليس�ت أكالت
أساس�ية ،بإضافة كميات بس�يطة جدا منها
عىل املائدة.
وش�ددت عىل األرس العربية اس�تهالك كميات
كبيرة من الفواك�ه والعصائ�ر الطبيعية بعد
اإلفط�ار وفترة الليل حت�ى الس�حور وكذلك
ترطي�ب املعدة ب�أكل الزب�ادي واللب�ن الرايب
وكوكتيالت الفاكهة.
وقالت دارين ش�اكر ،إنه يفضل االبتعاد تماما
يف األي�ام األخيرة م�ن الصيام ع�ن الحلويات
وتن�اول كمي�ات قليل�ة منه�ا ،للحف�اظ عىل
رشاقة الجسم وعدم إثقاله.

األمريكية ،بدراس�ة تأثير نقص هذا
الفيتامين على ح�واس الجس�م ،ملا
ل�ه م�ن أهمي�ة كبيرة يف أداء وعم�ل
الوظائف الحيوية.
وق�ام الباحث�ون بتطبي�ق دراس�ة
مصغرة عىل ام�رأة تبلغ من العمر 47
عاما ،غري مدخنةُ ،
وش ّ
خصت رسيريا
بنقص فيتامني « »Dيف جسمها.
وتبين أن املرأة التي ت�م إجراء البحث
عليه�ا تعان�ي م�ن فقدان للش�م عىل
املدى الطويل.
وأعطي�ت املريضة عىل مدى  8أش�هر،
مكملات فيتامين « »Dبجرع�ات
محددة ،مع مراقبة مس�توى حاس�ة
الش�م لديها ،وعن�د نهاي�ة التجربة،
وبعد وصولها إىل املستوى الصحيح
م�ن الفيتامني أبلغ�ت املريضة عن
تحس�ن كبير ل�دى حاس�ة الش�م
لديها.
ودرس الباحث�ون حالة أخرى ألنثى
غري مدخنة ،تبلغ من العمر  34عاما،
كانت قد فقدت حاس�ة الشم لسنوات
طويلة.

وأوض�ح الخبراء أن اس�تخدام
أدوات التجمي�ل ،ووض�ع ماكياج
خفي�ف أفضل كثريا م�ن املبالغة،
منوه�ة بأنه�ا تنص�ح يف دائم�ا
باالبتعاد عن اس�تخدام املساحيق
بكث�رة ألنه�ا تؤث�ر على البرشة
بع�د ذلك.ولفت�وا إىل أن الكثري من
الس�يدات ال يحتج�ن املي�ك أب،
ولذل�ك يج�ب أن تتس�م أي أنث�ى
بالثق�ة واإليم�ان بأنه�ا جميل�ة،
وأنها إذا كانت تحتاج لبعض امليك

أب فه�ذا يشء إض�ايف ولي�س
أس�ايس ولن يغري من ثقتها
بنفسها كثريا.
ووجهـــ�وا نصيح�ة
«عزيزتــي الس�يدات
ثق�و بأنك�ن جميالت،
لن تختاري وتستخدمي
املي�ك أب بكث�رة وق�د ال
تضطرين إليه يف األساس،
ولو احتجتي فعليك بالبسيط
وال تبالغي.

بشرى لمن يعانون من الصلع ..باحثون يتوصلون لعالج من الخاليا الجذعية
منحت دراس�ة حديثة األمل ملشكلة يعاني
منه�ا املاليين م�ن الن�اس ح�ول العالم،

والتي تتعل�ق بمظهرهم الخارجي وجمال
وجوههم ،وفقدان شعرهم املبكر.

وأكد باحثون يف جامعة «بوسان» الوطنية
يف كوري�ا الجنوبي�ة توصله�م لعلاج من
شأنه حل مشكلة الصلع التي يعاني منها
الكثريون حول العالم.
ونوه الباحثون إىل أن الحل الذي توصلوا إليه
والذي اعتبروه «حال موضوعيا» ملش�كلة
الصلع يستخدم خاليا جذعية وسيطة يتم
اس�تخالصها من النخاع العظمي يف جسد
اإلنسان ،بحسب صحيفة «مرتو».
واختبر الباحث�ون يف الجامع�ة العملي�ة
العلاج ،عىل مدى  16أس�بوعا ،وطبق عىل
عينة من  38ش�خصا يعانون من مشكلة
الصلع.
وأظه�رت نتائج العالج بالخالي�ا الجذعية
فعاليتها بعد  8أس�ابيع فقط ،وازداد نمو
الشعر لدى األشخاص الذين طبقت عليهم
الدراس�ة ،وأظهرت تحس�نا كبريا يف فروة
الرأس.
وبحسب الدراس�ة فإن رس العالج موجود
داخ�ل الخالي�ا الجذعي�ة ل�دى اإلنس�ان،
والتي اس�تخرجت من ده�ون يطلق علها
اس�م “ ،”ADSCSوه�ي املس�ؤولة ع�ن
إصالح “األنس�جة الهيكلية” ،مثل العظام
والغضاريف وغريها.

أقوال
من
نور

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

عن رس�ول الله (صىل الله عليه وآله وسلم):
«م�ا من ولد با يّر ينظ�ر إىل والديه نظر رحمة،
إال كان له بكل نظرة حجيّ ة مربورة.
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دعا إليه اإلمام الخميني (رض) للتضامن مع الفلسطينيين

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

خامت
على
الفيديو
العثورألعاب
سرير «خاص» لمدمني
ً

االحتفال بيوم القدس العاملي عرب الفضاء االلكرتوني

فقد قبل  80عاما

الرفيع ومكرب للصوت.
املراقب العراقي/متابعة...
«بوه�وت» 80عاما ً
صغرية
امرأةعرب�ة
بالرسي�ر
وملح�ق
ابتك�رت رشك�ة
أملانية خاتم
فقدت
قبل
والوجب�ات
باملرشوب�ات
الياباني�ة رسيرا ملدمن�ي األلعاب
املرحاض ،واآلن
مليئ�ة سقط يف
زواجها بعد أن
باع مصور صحفي «نظارة» مصنوعة من أسالك
يف
مكانالالع�ب
يجع�ل
الخفيف�ة ،ال
اإللكرونية.
«غريب»،
الخاتم يف
تم العثور عىل
النازحني
معدنية من قبل أحد األطفال اليمنيني
العراقي /متابعة...
املراقب
مكانه.بـ 24سنة.
ملغادرةنفسها
حاجة املرأة
م�ابعد وفاة
ويوف�ر الرسي�ر الجدي�د كللكن
يف محافظة مأرب جنوبي اليمن بمبلغ مليونني
وكيف تم
الخاتم؟
فكيف عُ ثر
وخمسمئة ريال يمني ،أي ما يعادل نحو ألف دوالر
طرح
أن�ه ت�م
عىلالرشك�ة
وأعلن�ت
يش�تهيه مدمن�و األلع�اب ،مثل
املراقب العراقي /متابعة...
صاحبته؟
التعرف عىل
أمريكي.
األس�واق للبي�ع بنحو
الرسي�ر يف
مكت�ب صغري وشاش�ة مزدوجة
كل عام وفي
منشور قطار في
دوالر .عن املعادن عىل خاتم
الكشف
عالية الدقة وسماعات من عثر
النوعهواةألف
زعيم
خالل يزال
وأكد املصور اليمني عبدالله الجرادي ال
الجمعة األخيرة من
زواج يف بستان للفواكه يف مدينة بيليتس
عىل صفحته عىل فيسبوك بيع «النظارة السلكية»
الشمالية كيم
كوريا
التابعة لوالية براندنبورغ األملانية ،والتي
بعد مزاد استمر أكثر من  24ساعة بقيمة 2.5
شهر رمضان المبارك
أمام أون يثير
جونغ
تقع عىل بعد  45كيلومرتا ً جنوب غرب
مليون ريال يمني ،مع إبقاء الباب مفتوحا
يتجدد العهد بتحرير
العاصمة برلني.
التربعات الشخصية.
الذينو االراضي
دهشة كثيرين،القدس
وبحسب صحيفة «مريكيشه ألغماينه
من
محمد
الطفل
نظارة
رشاء
وقال الجرادي« :تم
الفلسطينية من
ملراقب
يتساءلون عن سبب
تسايتونغ» التي تصدر يف براندنبورغ،
اليمن
يف
األلغام
لنزع
مسام
مرشوع
العراقي/متابعة...عام
قبل مدير
براثن االحتالل
يف
زورس
ه�رم
فتح
الخميس
الي�وم
عي�د
نّ
تبي أن الخاتم يخص مارغريت
األستاذ أسامة القصيبي
ريال جونغ أون
تمسك
بمبلغ اثنني مليون ّ
الصهيوني من خالل
بعد
الجمهور
أمام
القاهرة
جنوبي
سقارة
هريتسوغ ،والتي يبدو أنها فقدته يف
وخمسمئة ألف ريال يمني».
كوسيلة القدس العالمي
يوم
بالقطار
ويعد
 4700عام
عمره
ترميمه ،وهو هرم
مرحاض عام يف سنة .1940
مسام ،أسامة القصيبي
مرشوع
مدير عام
وقال
االمام
اليه
دعا
والذي
مرص.
يف
واقفا
يزال
ّ
وقالت ابنة مارغريت ،سونيا غولدنر،
قدم رصح ما «لقد دخلت مزاد نظارة الطفل النازح محمد
باسموكانت آخر
تنقل.
واآلثار
وقال وزير الس�ياحة
(رض)
الخميني
للصحيفة« :روت يل وقتها ما حدث.
العناني باسم هذا املرشوع
خالدواشرتيتها
مسام
مرشوع
أجراها
التي
الرحالت
املدرج
الهرم
س�فح
عند
للتضامن مع الشعب
كانت حزينة جداً» ،مشرية إىل أن والدتها
يف مؤتمر صحفياإلنساني ،فالهدف من هذه املزايدة إنساني بحت
هرم ما
فتح أقدم
لشهري «إننا نعيد اليوم
الفلسطيني و دعم
متن القطار إلى
على
لم تكن تعتقد أبدا ً أنه سيتم العثور عىل
حل عىل
املرشوع الذي
رصيد هذا
ويضاف إىل
يزال واقفا يف مرص».
حقوقه المشروعة
خاتمها .وتوفيت الوالدة يف عام 1996
اليمنيني كفسحة أمل ومتنفس للعطاء من
أجل حيث ُ
قدت
ع
فيتنام،
2006
عام
زورس
هرم
وبدأ مرشوع ترميم
عن عمر ناهز  87عاما ً دون أن ترى
خري اآلخر».
حيث يحيي مسلمو
وبين
بينه
السالم
قمة
واستؤنف
خاتمها مرة أخرى.
العمل لهذا املزاد كان رهانه
«دخولنا
.2011القصيبي
ولكنه توقف عاموأضاف
العالم ،عبر مسيرات
الدين
جم�ال
أيم�ن
بحس�ب
املراقب العراقي /متابعة  ...من جانبه قال املتحدث باسم مدينة
عىل
والتأكيد
اليمني،
اإلنسان
واألخري
ع�ام  ،2013األول
الرئيس األميركي
حاشدة مناهضة
اآلثار.
وزارة
ملسؤول عن املرشوع يف
الس�عودية إن
املكي يفللصحيفة
لينس،
توماس
والسعي إىل مد يد العون له ،فهذا
لصوته
االستجابة
من
الحرم
بيليتس،صح�ن
ن�رشت وس�ائل اعالم ص�ورة عن إخالء
دونالد ترمب.
الرميم
ألعمال
اإلجمالي�ة
عىل
عثروا
املعادن
إطارالكشف
هواة
روابط عدة وعىل رأسها
تربطنا به
الجار
وبلغ�ت الكلفة الشقيق
كورونا.
فايروس
عنانتشار
الوقاية من
املعتمرين اليوم الخميس ،وذلك يف
ملي�ون
6،7
(قراب�ة
 104ملي�ون جني�ه
من
بالقرب
للفاكهة
بستان
يف
الخاتم
مسام
وعطاء
أداء
محرك
هو
الذي
اإلنساني
الرابط
هذا وس�جلت الس�عودية اليوم ثالث إصابات جديدة بفايروس كورونا ،لريتفع
املرصية.
الحكومة
دوالر) ،وفق
حروف
أن
لينس
وأضاف
مائية.
طاحونة
اليمنية».
األرايض
يف
عدد املصابني يف البالد إىل خمسة ،حسب ما اعلنته وزارة الصحة السعودية.
ويقع ه�رم زورس عىل بع�د  20كيلومرا
« ».H.Hوتاريخ « »30.03.1940كانت
جن�وب القاهرة يف ممفي�س أول عاصمة
منقوشة عىل الخاتم ،مشريا ً إىل أنه تم
حتم�اً ،عدم يّ
تخل جونغ أون عن قطاره ليس حالة ث�م جاء دور الحفيد جون�غ أون .هكذا ،أصبح هذا الرئيس وضيوفه .وربما أصبح هذا القطار بمثابة
مرصية.
إرسال الخاتم إىل مكتب األحوال املدنية
َ
َ
ذائع الصيت.
نفس�ية ،هو الذي حوليّه إىل ما يش�به فندق خمسة القطار
وراح�ة البال للزعيم،
البيت الذي يؤمن االس�تقرار
مرا
60
ارتفاعه
يبل�غ
الذي
الهرم،
وش�يد
صاحبه.
ملعرفة
والدفاع
العاملي
القدس
يوم
احياء
واعترب
مجلس
رئیس
نائب
اعلن
جهته
من
وعرب
املكرمة
مكة
بتوقيت
18.30
اىل
كم�ا أرص الوزي�ر ومس�ؤول «أوبك»
املراقب العراقي /متابعة...
نج�وم ،باحتوائ�ه عىل ُحج�رات
اس�تقبال وأخرى وكان زعم�اء االتح�اد الس�وفياتي اش�تهروا حيث يم�ي غالبية أوقاته .و ُيق�ال إن كيم جونغ
ٍ
قبل
من
امليالد
قبل
2700
العام
يف
تقريب�ا،
التفاصيل
عىل
«وبناء
املتحدث:
وأوضح
رشعيا
واجبا
الفلسطيني
الشعب
عن
الجمهورية
يف
االسالمي
لالعالم
التنسيق
وسيبث
adobe
connect
برنامج
متصل باس�تخدام القطارات ،وذلك ألس�باب ع�دة أهميّها إي�ل ،أي والد الرئيس الح�ايل ،يّ
ت�داول مس�تخدمو مواق�ع التواصل ع�ىل توثي�ق تلك اللحظ�ة عرب صورة
للم�آدب وأجنح ٍة للن�وم ،فضالً ع�ن هاتف يّ
تويف عىل متن القطار
ِ
ملهن�دس املعم�اري امحت�ب ف�وق غرفة
نّ
هريتسوغ
هانس
تذكاري�ة أن
تبي
املوجودة،
انه يف هذا
بشكل مبارش عرب ٍاملوقع  live.االسالمية االيرانية ان سماحة قائد وغري قابل للتعطيل واضاف،
الحضور
لهما أحد
التقطها
مقط�ع فيدي�و طري�ف
االجتماع�ي
تجريالش�مايل
الكوري
للقائد
يتيح
باألقمار الصناعي�ة
عىل
واألم�انووالقدرة
الرسع�ة العالي�ة
.2011
الثورةالعام
اس�تيعاب يف
خاصة
تحضريات
العام
هذا
يف
تحت األرض عمقها  28مرا تحوي مقربة
الوحيدان
الزوجان
هما
ومارغريت
كورونا
فريوس
تفيش
وبسبب
العام
عيل
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ال�رويس ألكس�ندر نوف�اك ،واألم�ني
يعود إىل
أون عىل
سفره .لكن حرص جونغ
لكن قطار العائلة الحاكمة يف كوريا
متحريّك.
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والدولية
املحلية
القنوات
الثالثاء.
الفرعوني
العرص
وهو أول هرم م�درج يف
العام ملنظمة «أوبك» محمد باركيندو وقررت بلدان «أوبك  ،»+تقليص عدد
من يّ
كورونااللذين
قصة توارثها عن جده وأبيه،
1964
العام
الصني يف
وصل إىل
الش�مالية
�ه م�ن
املبارك خو ِف
فرضييّ�ة
شهرح�ني
مرج
العال�م،
معروفني دول العالم
كاناالذي ارغم
املستجد
الطريان.ان سماحة قائد الثورة
واضاف،
ملناسبة
رمضان
وبلغاريا االخرية
مبادرة
الرشيف»
القدس
«مؤتمر
ويعد
أول
هو
وزورس
أرسية.
وكذل�ك أول مقربة
باستخدامهما القطارات الخاصة واآلمنة كطريقة يف العام  ،1948وروس�يا يف العام  ،2001وأخريا ً
املندوب�ني املش�اركني يف اجتماعات 5
بطريقة جديدة.
الش�مالية
القدسوس�ائل
إطارإىل يوموذكرت
سيلقي خطابا متلفزا موجها
العاملي .إع�الم محلييّة يف كوريااالسالمية
يّ عىل اعالن حظر التجمهر وإجراء تدابري ايرانية عرب املجال االفرتايض ،يف
تلك
يف
العائلية
املقربة
فكرة
فرع�ون أدخل
يّ
واق�رح باركين�دو تحية أكث�ر أمانا و 6مارس /آذار يف فيينا ،نظرًا لخطر
والخارجي.
مشددة للحفاظ عىل فيتنام.
لالمةبالفزع
الش�عور
يوم«دائم
الش�مالية
كوريا
واعتربزعي�م
أن
مفضلة للسفر الداخل احرتازية يّ
سالمة
االسالمية ملناسبة يوم القدس
القدس
الله لطفي
نرصت
إحياء يوم القدس العاملي،
فعاليات
لحقبة.
كافةالقطار أمرا ً مالزما ً
وه�ي الس�الم بالقدم�ني ب�دال م�ن انتش�ار ف�ريوس كورون�ا ،باإلضافة
الحاكمة يف كوريا
بدأت قصة القطار املدريّع لألرسة
الشعوببل إنه
لجونغ أون ،ال
املسلمون يفص�ا َر
القلق من
وأن�ه دائم
الغتياله،
العربيةمن من
املواطنني ،يستعد
رضب ٍةالساعة  12ظهرا بالتوقيت
العاملي يّيف
الخميني
االمام
مؤامراتاطلقه
العاملي ٍّ الذي
الرئيسية أن
رسالته
أبريل
يف
كشفت
املرصية
السلطات
وكانت
اليدي�ن ،وذل�ك ع�ىل خلفية انتش�ار إىل منع الصحفيني م�ن دخول مبنى
َ
يّ
الصطفاف يّ
يوم إيل
إلحياء كيم
الش�يوعي
الش�مالية ،مع
العالمالدول
وأحراررؤساء
واالسالميةييّزه عن
مقتنياته التي تم
القدسأهم
املحيل تنقله
سبب
يفرس
وهذا ما قد
جوية قد
يّ
العاملي
البالدالعالم
مؤس�سارجاء
(السابعة والنصف صباحا
تستهدفه» .رمزا
(رض) بانه يمثل
اآلخرين .الراحل
يقفون اىل
مزينة
مقربة
عن
سقارة
منطقة
يف
2019
املنظمة.
فريوس كورونا يف اآلونة األخرية.
حملةالقطار  21عربة ،يّ
جونغ إيل،
باعتبارهابنه
سونغ ،ج يّد الزعيم الحايل ،وتاله
للموظفني
ويتسع
وانسانيا عربويض يّم
القطار.
كيمدينيا
واجبا
ومظهرا لدعم الشعب بتوقيت غرينتش) من يوم الجمعة
بواسط ِةالباطل
وأتباع الحق ضد
يمنعهم
الفلسطينية وال
جانب القضية
برسومات ملونة وكتابات بارزة.
الكرتونية وفعاليات رمزية متنوعة يف ذلك جائحة أو اعالم مضلل أو حتى الفلسطيني املظلوم وملحمة متعلقة (االخرية من شهر رمضان املبارك)
تقام عرب منصات ومواقع التواصل العقوبات والحصار ،والتأكيد عىل بكل الشعوب واالجيال القادمة وقال وسيتم بثه بصورة مبارشة عرب القنوات
االجتماعي.
أن القضية الفلسطينية هي القضية ان راية الكفاح ضد الكيان الصهيوني املحلية والدولية.
ويف هذا السياق ،انطلق يوم االثنني االساسية ومقدمة عىل سائر القضايا ،ستظل مرفوعة مرتافقة مع املقاومة وتابع انه وبغية االستفادة القصوى
س�ألتها املدرب�ة م�ا ال�ذي تجيدي�ن االجتماعية.
املراقب العراقي /متابعة...
املايض من العاصمة االيرانية طهران ولن يتخىل عنها أحد مهما فعلت أمريكا والقيم املعنوية واالمل حتى التحرير من ترصيحات قائد الثورة االسالمية لن
مع زوجها حرضت سحر عبد املنعم عمله؟ فردت بخجل «املحيش فقط» ،رويدا حققت السيدة املرصية نجاحا
أعمال «مؤتمر القدس الرشيف» عرب والكيان الصهيوني وعمالئهم يف املنطقة الكامل لفلسطني والقضاء عىل جرثومة يكون هنالك اي برنامج يف اي نقطة يف
انطالقته�ا إىل عالم ملحوظا ،وهو ما يّ
مكنها من توس�يع
دورة مه�ارات اإلدارة ،ل�م تكن أكثر وم�ن هنا كان�ت
الحف�رة
العراقي/
الساعة 16.30
املراقبمن
الفضاء االفرتايض
البالد تحت عنوان يوم القدس
هذه.
التحليلي�ة تش�ري إىل أن فتح�ةالفساد
متابعة ...والعالم.
من مرافق من باب استكمال الشكل األعم�ال ،فمن�ذ تل�ك اللحظ�ة بدأت نشاطها واالنتقال من منزلها إىل مقر
يعتقد علماء أن «حياة غريبة» قد تكون تبل�غ نحو  35مرا ،وتوضح زاوية الظل
االجتماع�ي ،لكن نهاية الدورة كانت س�حر مرحل�ة جديدة تحول�ت فيها خاص ،حيث ترشف عىل  15س�يدة،
كامنة داخل كهف غامض يتواجد أسفل الداخلي�ة إىل أن الكه�ف األس�ايس يبلغ
م�ن مجرد ربة من�زل تطهو لزوجها بجان�ب محاس�ب املرشوع وس�ائق
بداية نقطة تحويّل كبرية يف حياتها.
عمقه نحو  20مرا.
سطح املريخ.
وأوالده�ا إىل صاحب�ة مرشوع ناجح توصيل الطلبات.
وت�م العث�ور ع�ىل حف�رة يف املنحدرات ويرى العلماء أن حياة غريبة قد تتواجد
حاص�ل ع�ىل ش�هادات ج�ودة أصبح للمرشوع عرشات من الزبائن
ل�ربكان «بافونيس مونس» عىل داخل هذه الحفرة الغامضة.
الرابية نجم
!اآلن يمكن لعشاق محمد صالح
عدي�دة ،لتصب�ح «الش�يف الثابت�ني ،فضال ع�ن زبائ�ن آخرين،
األمريكي ،أن
املريخ ،بحس�ب موقع «ساينس وأوضح�ت وكالة الفضاء
سطح القدم
فريق ليفربول اإلنجليزي لكرة
العاملني برشكة ماكدونالدز يف والية
رفع  5من
س�حر» س�يدة أعم�ال وه�و نج�اح دف�ع الش�يف س�حر
خاصة ألن
أرت».له ليس
التعبري بطريقة جديدة عن حبهم
األمريكية دعوى قضائية جماعية ضد
هذه الثق�وب ذات أهميةشيكاغو
للتفكري فيما تصف�ه باالنطالق نحو
ناشئة.
وأشارت عىل
بالتشجيع والهتاف ووضع صوره
محمية
وكالة ناسا ،إىل أن الحفرة تبدو كهوفه�ا الداخلية تك�ون
الثالثاء ،متهمني إياها بعدم اتباع إرشادات
الرشكة،
س�حر العاملية.
اس�تثمرت
بمثاب�ةبرسم
مالبسهم أو يف منازلهم فقط ،وإنما
القايس.الحكومية بشأن فريوس كورونا املستجد
فتحة لكهف تح�ت األرض ،وتم نسبيا من سطح املريخ السالمة
مهارته�ا يف الطب�خ تق�ول العامالت إن س�حر نجحت يف
صورته عىل رؤوسهم أيضا! التق�اط صورتها يف ع�ام  2011ويقوم ولهذا الس�بب ،تعد ه�ذه الثقوب
«كوفيد »19-وتعريض املوظفني وعائالتهم للخطر.
وإعداد الطع�ام املنزيل تحوي�ل مهارتهن يف الطب�خ إىل عمل
العلماءالحالق
بطريقة جديدة ومثرية يقوم
ووفقاحياة
مكان�ا جيدا نس�بيا لوج�ود
بدراستها منذ ذلك الوقت.
لنسخة من الدعوى التي قدمها املتحدث
لتفت�ح مطبخ�ا يق�دم ولقمة عيش ،معربات عن سعادتهن
وق�الالقيرص،
املرصى وليد مكرم ،املعروف باسم
علم�اء م�ن ناس�ا إن الص�ورة عىل املريخ.
باسم العمال ،فإن ماكدونالدز ال توفر مطهرات اليد
وجب�ات جاه�زة للعديد خاصة م�ع االحرام املتب�ادل بينهن
برسم وجوه الفنانني واملشاهري أثناء قص
املالئمة والقفازات والكمامات وال تخطر موظفيها
من ال�رشكات واملناس�بات وبني صاحبة العمل.
شعرزبائنه .ويستخدم مكرم من أجل ذلك
عندما يصاب أحدهم بفريوس كورونا املستجد.
الطباشري األبيض أوال حيث يرسم وجه
وقالت ماكدونالدز يف بيان إن االدعاءات غري دقيقة
الشخص الذي يرغبه الزبون عىل رأسه
وإن إجراءات السالمة ،التي تتضمن الفحوص وأدوات
قبل أن يستخدم أدوات الحالقة إلضافة
الحماية ،تمثل أولوية قصوى لديها.وطلب العمال
التفاصيل.ويستغرق رسم صورة وجه
من محكمة والية إيلينوي إصدار أمر قضائي يطالب
لجميع
لتكون
متنوع�ة،
س�وارية» بألوان
العراقي/متابعة...
املراقب
مهارات
مماثلة لوجه الشخص املطلوب ما يصل إىل ساعتني .يف البداية كان الزبائن يشككون يف
مالئمةبإعادة
العمال
مطالبة
بالتوقف عن
«كماماتماكدونالدز
بعضهم إن
الخمي�س،
الي�وم
أس�راليا،
املراقب العراقي/
مرصي،
جنيه
1500
إىل
أل�ف
من
ت�راوح
بأس�عار
األلوان،
فستان
بتصميم
هجرس،
سامو
املرصي
األزياء
مصمم
عىل خوض قام
التجربة.
بدقة شجع
محمد صالح
متابعة ...نجاحه يف رسم وجه
القيرص الفنية ،لكن
استخدام الكمامات وإلزام العمالء بارتدائها وإبالغ
الرشطة
ضابط
س�لوك
يف
التحقيق
س�ابق
رشطة
ضاب�ط
الدقيق.
اليدوي
التطريز
عىل
تعتمد
كونها
كورونا.
فريوس
تفيش
ملكافحة
سواريه
بكمامة
مزود
زفاف
ت�م اته�ام وقد نجح القيرص يف رسم صور كثري من املشاهري عىل رؤوس زبائنه
املوظفني ،إذا أصيب زميل لهم يف العمل.
يف غ�رب أس�راليا ،بارت�كاب  108السابق مس�تمر ،بحسب صحيفة
وق�ال هج�رس لصحيف�ة «الوط�ن» ،إن الفك�رة ه�ي من يذك�ر أن فريوس «كورونا» الجديد ،بحس�ب التس�مية التي
جرائم جنسية ،من بينها  66تهمة «الغارديان».
اقراح ش�قيقه ،يف ظل القلق الذي يسيطر عىل الجميع من أطلقتها علي�ه منظمة الصحة العاملية ،ظه�ر أوال يف أواخر لم يمنع الحظر الصحي محل حالقة من تقديم خدماته بصورة غري رشعية للزبائن يف أمريكا .وتأكدت
بالنساء
الس�ابق
الرشطي
والتقى
اغتصاب.
يف
الصينية
ووهان
مدين�ة
يف
،2019
األول
ديس�مرب/كانون
األفراح.
قاعات
داخل
التجمعات
إصابة حالق املحل بفريوس كورونا ،فيما عرب البعض عن خيبة أمله من ترصف املحل يف هذه الفرتة
واس�تقال صاح�ب ال�� 50عام�ا بع�د التع�رف عليه�ن مس�تعينا
واس�تغرق هجرس ثالث س�اعات لتصمي�م الكمامة ،وقام س�وق لبيع الحيوانات الربية ،ثم انترش برسعة مع حركة العصيبة عىل البالد .تأتي الواليات املتحدة األمريكية عىل رأس الدول األكثر ترضرا من جائحة كورونا
التي عرب
املواعدة
بتطبيقات
 2018بع�د
ع�ام
م�ن الرشط�ة يف
صديقتهملتكون ضمن مجموعة أزياء .2020
اإلنرنت.يعتربونها بتزيينها
انتق�ال كثيفة للمواطن�ني لتمضية عطلة رأس الس�نة يف العالم ،وذلك بتسجيل أعىل حصيلة إجمالية سواء يف عدد إلصابات أو الوفيات.
تجعل البعض
املهارات،
األليفة العديد من
الحيوانات
تمتلك
فقد ذكرت مجلة «فوكس» األملانية أن محل حالقة يف نيويورك خدم زبائنه رغم الحظر املفروض عىل
يمث�ل الرجل أمام
املق�رر أن
وم�ن
الش�ؤون
أن وجه�ت إلي�ه
وكش�ف س�امو هجرس عن تلقيه طلبات عدي�دة لتصميم القمرية يف يناير /كانون الثاني.
وسعادة.
من مرح
تقدمه لهم
وح�دةيمكن أن
املفضلة ملا
صالونات الحالقة منذ الـ  22مارس /آذار املايض ،وأضافت أن حالقا يعمل باملحل تأكدت إصابته
الخميس.
التي بريث،
محكمة يف
باالعت�داء
االتهام�ات
الداخلي�ة
تحقق السلطات الربيطانية هذه األيام يف أكثر من إجراءات اإلغالق يف العالم ،والتي دفعت الكثري من
ليس عىل تربيتها داخل
اليوممن الناس
يحرص كثري
الحيوانات األليفة،
القطط من
وتعد
بفريوس كورونا املستجد ،وتبحث السلطات اآلن عن الزبائن الذين خدمهم الحالق ،عىل أمل معرفة
الرشط�ة
وطالب�ت
منذ
النس�اء
جنس�يا عىل عدد من
 120حالة اعتداء عىل أطفال عرب منصة «زووم» املؤسسات التعليمية والرشكات إىل استخدام هذه
لدي�هفيديو متداول عىل
م�نبحسب
كلمعها،
املفضلة
هواياتهم
عىل ممارسة
وإنما
منازلهم فقط،
حالتهم ووضعهم يف املستشفى يف حال تبني إصابتهم بالفريوس.ونصحت السلطات الصحية
جنيس
اعت�داء
مرمىع�ن أي
معلوم�ات
التي شاع استخدامها عىل نطاق واسع لعقد الخدمة لتسيري أعمالها.
القط الذي يرتدي زيا
صاحب
ماهر.ويقوم
عام « .2010تويرت» لقطة تقوم بدور حارس
طريقةاحتمال
إىل ملعرفة
رسيع،
بفحص
ووه�انالقيام
صالون الحالقة يف األسابيع املاضية
العراقي /عىل
الذين ترددوا
األشخاص،
بالرشطة.
باالتصال
رياضيا ع�ن
وق�ال بي�ان ص�ادر
االجتماعات االفرتاضية يف ظل تفيش فريوس وتعاني خدمة زووم من خلل أمني يسمح ألي
ويبدأ بتسديد تصويبات متتالية بكرة
كرة القدم،
رشط�ةتشبه مرمى
بصنع شبكة
مبدعة
إيطالي�ا
ويقي�م يف
متابعة...
املراقب
العنرصي�ةقالت
األمريكية.يف املقابل،
صحيفة «يو إسه إيه
حسب ما
بالفريوس،
إصابتهم أيض
كورونا.وقالت وكالة الجرائم الوطنية يف بريطانيا شخص بالوصول إىل أي اجتماع إذا كان لديه رقم
الرضبات
كل
صغرية نحو املرمى.لكن املبهر أن ذلك القط يقوم بصد
ضد
توداي» االنتب�اه إىل
للتوعي�ة ،ولف�ت
ذكرت من قرار
مرصيون
ومدونون
س�خرا ًمغردون
انتش�ارإجراءات
إننا نتخذ
األمريكية «
الس�ييس موقع
ترصيحات نقلها
سميث يف
بعد تبادل هذه
املؤدي إليها،
الجلسة أو
 120مكاملة عرب خدمة زووم قد تم
العراقي/أكثر من
إن
وإفشال كل محاوالت هذا الشاب يف إحراز هدف بقدمه
فريوس
عق�ب
 »nbcnewsإيطالي�ا
إرس�القناة «الصيني�ني يف
عبد الفتاح
كارولاملرصي
الدكتورةالرئيس
املوظفني،
وذلكعىل
إيجاب�ي
الرابطتأثري
القرار يف
وتس�بب
متابعة...
املراقب
يعمل
ح�االتحالقة
وتس�جيلصالون
وأضافت»:معرفة أن
هالةاملرض
املرصي�ةهذا
تقليل انتشار
ملحاولة
استثنائية
االجتماعي.ووصفت
التواصل
مواقع
عرب
املعلومات
مسيئة
صورا
وعرضوا
قراصنة،
قبل
من
اخرتاقها
أو حتى برأسه ،بصورة تظهره وكأنه حارس
بشكليف
بالوباء
إصاب�ة
الخطري» ،كورون�ا
زاي�د إىل زيارة
الصحة
وزي�رة
ق�رر املليون�ري األمريكي دان براي�س ،تخفيض حيث زادت ميزانية رشكت�ه نحو ثالثة أضعاف
إيطاليا .وتابعت قائلة «بقدر ما نرغب جميعً ا
صينيأمرمنمحبط جداً».
بالفريوس
شخص
وبداخله
غري قانوني
لألطفال ،وفق ما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» جهات بريطانية هذه الحوادث بأنها «مروعة»،
مرمى محرتف.
مصابش�اب
فيم�ا لجأ
للص�ني
تضام�ن
راتب�ه بمق�دار ملي�ون دوالر ،لكي يرف�ع الحد لتص�ل إىل  10مالي�ني دوالر ،وب�ات موظف�وه
للفتالقدرة
محاولةلديه
ويف املبارش
االتصال
فإن هذا النوع
احرتافية،
قصةيف شعر
ووهان عىل
والحصول
يف الخروج
الربيطانية.وقد ازدادت هذه االخرتاقات للمنصة ،متهمة القائمني عىل خدمة زوم بالفشل يف حماية
انتباه
ماس�يميليانومنجيانغ
طريقة
إيطالي�ا إىل
ويقي�م
مدين�ة
األدنى ألجور جميع موظفيه نحو  70ألف دوالر .ينعم�ون بحياة مرفه�ة فلم يعودوا منش�غلني
وخارجه».
االنتب�اهيفإىل مجتمعنا
بشكل كبري
عىل نرش هذا
وأصبحت تعرف باسم «قصف زووم» ،ال سيما مع املستخدمني ،األمر الذي دفع الجهة املعنية للتحرك.
اإليطاليني للعنرصية ،وقف يف شارع
العنرصية املواطنني
الفريوس ولفت
مبدع�ة للتوعية،
اتخ�ذ مدير الرشكة املتخصص�ة يف دفع األموال بالبح�ث ع�ن مص�ادر رزق أخ�رى لتلبي�ة كل
ضد الصينيني يف إيطاليا عقب انتشار فريوس عام بأحد امليادين املشهورة بمدينة فلورانس
من خ�الل بطاقات االئتمان ق�راره ،عندما كان احتياجاتهم.
كورون�ا وتس�جيل ح�االت إصاب�ة بالوباء يف معص�وب العين�ني ومع�ه الفتة كت�ب عليها
جودة
تحس�ني
عىل
املوظف�ني
تركي�ز
يتج�ول م�ع صديقته الت�ي أخربته بق�رار رفع وأصب�ح
«أنا لس�ت فريوس�اَ ،أن�ا إنس�ان ،ال تتحاملوا
إيطاليا.
مالك املن�زل اإليجار عليه�ا  200دوالر إضافية ،اإلنت�اج ،فض�ال ع�ن اتج�اه بعضه�م لتكوي�ن
وتس�اءل املغردون ع�ن فائدة إيف�اد الوزيرة عل».وألهم�ت وقائع العنرصية التي يتعرض
وناقش�ا فك�رة أن يعم�ل الش�خص يف وظيف�ة عائلة واالس�تقرار ما أثر عىل صحتهم النفسية
للص�ني،لكن املشاعر
اشرتت شابة صينية يف مقاطعة شاندونغ يف رشق الصني طنا ً من الشابة التي عرفت عن نفسها بشاو «املال ال قيمة له.
وخط�ورة الخطوة التي ل�م يقم بها له�ا الصينيون بعد انتش�ار ف�ريوس كورونا
باإليجاب.
تضمن له حياة بها رفاهية دون ثراء فاحش.
تبكي».
البصل عىل اإلنرتنت ولجأت إىل خدمة توصيل لتسليمها إىل منزل بني شخصني ثمينة .ال يمكنني أن أكون الوحيدة
دول�ة خش�ية تف�يش م�رض «جيانغ» إلنت�اج مقطع الفيدي�و الذي قامت
التييف أي
مس�ؤول
ونشبت مشادة بينه وبني أحد موظفيه الذي أكد
صديقها السابق قائلة إنه حان «دوره» للبكاء .وطلبت من رجال وتحتفل الصني بثالثة أيام عيد حب مختلفة ،يوم
بنرشه «يو جي آي يس» ( )UGICوهي إحدى
شباط/املستجد (كوفيد.)19-
 14كورونا
فريوس
يس�تحقه،
له أن�ه ال يحصل عىل راتب
الصيني.
القمري
التوصيل تكديس البصل
الكتش�افالحاد عىل عتبة منزل صديقها السابق فرباير وآخر يف تموز /يوليو وفقا للتقويم وق�ال آخ�رون إن دور الوزيرة ومس�ؤوليتها الجمعيات الشبابية الصينية اإليطالية.
األم�ر
لذل�ك ق�رر دراس�ة
خصوصا ،يف 20
واملغادرة من دون القرع
امل�رض داخل مرص ب�دل الركيز عىل وق�ام جيان�غ بكتاب�ة الالفت�ة بث�الث لغ�ات
عىل الباب ،وفق ما أوردت «شاندونغ نت» ويحتفل باليوم الثالث وهو شائع بني الشباب احت�واء
املواطن
يحتاجها
الت�ي
الكشف عن
مق�دار األموال وهي وكالة إخبارية تابعة للحكومة املحلية .وأرفقت الهدية أيار /مايو .واعترب صديق شاو السابق الذي رفض
مختلف�ة اإلنجليزي�ة والصيني�ة واإليطالي�ة،
الخارج.
وتتعرضآثارا ً
حد«بكيت ملدة ثالثة أيام ،واآلن حان دورك!» اسمه أن ردة فعلها كان «مبالغاً» .لكن الحادثة خ ّلفت
بهافيها
حياةجاء
ليعيشبرسالة
األمريك�ي العادي املبكية
كبريةاملرصية النتقادات واس�عة وتفاج�أ م�ن ردود أفعال املواطنني والس�ياح
الوزيرة
معقول من الرفاهية.
توليه�اللشاب
السكني نفسه
وقالت الشابة ملوقع
حقيب�ة الصح�ة يف الحكوم�ة باملنطقة.
«شاندونغ نت» إن الشاب الذي استمرت يف الحي برمته .وقالت امرأة تعيش يف املبنى من�ذ
لرفع
خطة
عاما
ووضع صاحب ال�35
املرصي�ة،باالختناق!
عالقتها به حوايل سنة وانفصل عنها قبل أيام من عيد الحب يف «ال أعرف ما إذا كان صديقها يبكي أم ال .لكنني أشعر
وتزاي�دت ح�دة االنتق�ادات يف ظل والق�ى تفاع�ال واس�عا الفيديو املنش�ور عىل
ال�120
موظفيه
الح�د األدنى لروات�ب
الصني «سبب يل الكثري من األلم إال أنه رفض البكاء»! وأضافت الرائحة القوية للبصل املتعفن منترشة يف أرجاء الحي».
ش�كوك حول تكتم الدولة املرصية عن الوضع وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي وع�اد املقطع
إىل الضعف ،ما مق�داره  70ألف دوالر،
للتداول عىل مستوى واسع بعد انتشار مرض
الحقيقي لتفيش مرض كورونا يف البالد.
مقررا التنازل عن راتبه الكبري ،بحسب
ع�ىل صعيد اخر لجأ ش�اب صين�ي من مدينة كورونا يف إيطاليا.
صحيفة «الغارديان».

إخالء صحن الحرم المكي
من المعتمرين للوقاية من كورونا

السالم بالقدمين بدال من اليدين في «أوبك»

صورة حديثة تنذر بوجود «حياة غريبة» على سطح المريخ
يرسم وجه حممد صالح على رؤوس عشاقه

ضابط شرطة متهم بارتكاب  108جرائم

فضيحة مدوية تالحق ماكدونالدز!

المحشي يحوّ ل مصرية إلى سيدة أعمال

سلطات نيويورك تبحث عن زبائن حالق مصاب بكورونا !

مصمم أزياء عربي يبتكر «كمامة سواريه»!

قط يقوم بدور حارس مرمى حمرتف

تزايد اإلساءات لألطفال بربيطانيا..
و»زووم» يف دائرة االتهام

مليونير شاب يخفض راتبه
ليضاعف مخصصات موظفيه والنتيجة مبهرة

البصل وسيلة لالنتقام من احلبيب!

كورونا يفجر العنصرية بين ايطاليا
والصين ويثير سخرية المصريين

