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فمن قبلين بقبول الحق
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دقيقتان تكشفان المستور عن الدعم 
السعودي لإلرهاب في العراق

فضيحة مدّوية تنسف دعوات التطبيع معها

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
تس�جيل صوتي مرّسب لم تتجاوز مّدته 120 
ثانية، كش�ف عن حجم التآمر الس�عودي عىل 
العراق منذ س�نوات طوال، فالدولة التي تزعم 
أنها »ش�قيقة وج�ارة« للعراقي�ن، أوغلت يف 
دمائه�م بفع�ل اإلره�اب الذي دعمت�ه بكافة 

الطرائق والسبل.
ونقل التس�جيل امل�رّسب الذي ن�ر الجمعة، 
حديثاً بن وزير الخارجية العماني يوسف بن 
عل�وي والزعيم الليبي الس�ابق معم�ر القذايف 
نر، كشف فيه األول أن السلطات يف الرياض 
أبلغته بوجود 4000 إرهابي سعودي يقاتلون 

يف العراق.
ووفق�اً لتقاري�ر أمني�ة محلية ودولي�ة، فإن 
الس�عودية دعم�ت اإلره�اب بش�كل كب�ر يف 
الع�راق بع�د ع�ام 2003، وس�ّخرت ماكنات 
ودينية متطرف�ة، لرضب العملية السياس�ية 
الجديدة، بس�بب »العداء التاريخي الذي تكنه 
ألبناء الطائفة الشيعة«، وفقاً ملراقبن للشأن 

السيايس.
عراقي�ون،  ومدون�ون  ناش�طون  وتفاع�ل 
السبت، مع التسجيل املرّسب من خالل إطالق 
هاشتاق »#السعودية_منبع_االرهاب« تداولوا 
فيه�ا تغريدات وترصيحات ومواقف تكش�ف 
عن تورط الس�عودية بدع�م اإلرهاب وتمويل 
القاعدة وداعش يف العراق طيلة األعوام ال�17 

املاضية.
السياس�ين  م�ن  كب�ر  ع�دد  تفاع�ل  كم�ا 
والدينية  االجتماعي�ة  والنواب والش�خصيات 
م�ع التس�جيل، مطالب�ن بموقف ح�ازم إزاء 
اإلرهاب السعودي الذي تسبب بسقوط مالين 

الضحايا يف العراق.
وعلّقت كتلة صادقون عىل لسان النائب عنها 
حسن سالم، عىل التسجيل الصوتي بن القذايف 
وبن عل�وي، والذي اعتربه »دلي�اًل قاطعاً عىل 
ممارسة س�لطات آل سعود لعمليات اإلرهاب 
والقتل، من خالل األحزمة الناسفة واملفخخات 
ودعم وتمويل التنظيمات اإلرهابية كالقاعدة 
وداعش، والس�جون العراقية تضم الكثر من 

اإلرهابين السعودين”. 

وطال�ب س�الم، يف بي�ان حصل�ت »املراق�ب 
الحكوم�ة  من�ه،  نس�خة  ع�ىل  العراق�ي« 
والخارجي�ة العراقية ب�“تقديم ش�كوى لدى 
املحافل الدولي�ة لتجريم النظام الس�عودي”، 
الجمهوري�ة  رئي�س  ذات�ه  الوق�ت  يف  داعي�ا 
ووزارة الع�دل إىل “تنفيذ أح�كام اإلعدام بحق 

اإلرهابين إلنصاف عوائل الشهداء”.
وش�هد الع�راق مؤخراً، ب�روز تح�رك برملاني 
قان�ون  م�روع  إع�داد  إىل  يه�دف  جدي�د 

ل�“تجري�م” النظ�ام الس�عودي ع�ىل خلفية 
الجرائم التي ارتكبها يف العراق، وراح ضحيتها 

مالين الضحايا.
ومن املقرر أن تتم املبارشة باإلجراءات الفعلية 
لتنفي�ذ م�روع القان�ون وف�ق الصالحيات 
الدس�تورية والقانوني�ة بع�د اس�تئناف عمل 
مجل�س الن�واب، ال�ذي تعّط�ل نتيج�ة تفيش 

فروس كورنا.
ويف الوق�ت ال�ذي يستش�يط في�ه العراقيون 

غضب�اً إزاء االنته�اكات الس�عودية ودعمه�ا 
لإلره�اب، عم�دت حكوم�ة رئي�س ال�وزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي إىل إرس�ال وزي�ر املالية 
كمبع�وث إىل الري�اض للحص�ول ع�ىل قرض 
بقيمة ثالثة مليارات دوالر، وهو »ثمن بخس« 
لق�اء األرواح العراقي�ة الت�ي س�قطت ج�راء 

اإلرهاب السعودي، وفقاً ملراقبن.
وتعليقاً عىل التس�جيل امل�رّسب، يقول النائب 
عن تحالف الفتح مختار املوس�وي ل�«املراقب 
العراق�ي«، إن »الس�عودية الت�ي تع�د راعي�ة 
اإلره�اب يف ال�رق األوس�ط، ل�م ت�أُل جهداً 
إزاء زعزعة اس�تقرار الع�راق، من خالل دعم 
وتمويل مئ�ات العمليات اإلرهابية التي نفذت 

خالل األعوام املاضية«.
ويضي�ف املوس�وي، أن »الحكوم�ة العراقي�ة 
مطالب�ة برد حازم وق�وي إزاء املعلومات التي 
وردت يف التس�جيل امل�رّسب، كونها تمس أمن 
وس�يادة الب�الد، وتكش�ف ع�ن حج�م التآمر 
الس�عودي ضد العراقين الذي س�قط املالين 
منه�م ب�ن ش�هيد وجري�ح ج�راء العمليات 

اإلرهابية«.
ويزي�د أن »الحراك الحكوم�ي ينبغي أن يكون 
مدعوم�اً بتري�ع برملان�ي، لكي يتس�نى لنا 
محاكم�ة املس�ؤولن الس�عودين املتورط�ن 
بدماء الش�عب العراقي عىل م�دى ال�17عاماً 

املاضية«.
يش�ار اىل ان اكث�ر من خمس�ة االف انتحاري 
قتل�وا يف الع�راق من�ذ التغير اىل الي�وم، حيث 
زجت الس�عودية بهم يف املحافظات العراقية، 
واملناط�ق  االس�واق  يف  اجس�ادهم  وفج�روا 

السكنية واملؤسسات الحكومية.

المراقب العراقي/بغداد...
اكد النائب س�الم الش�مري،  امس السبت، ان 
االوض�اع يف البلد التتحمل الس�بات الذي يغط 

فيه مجلس النواب.
»املراق�ب  تابعت�ه  بي�ان  يف  الش�مري  وق�ال 
العراق�ي« ان »الربمل�ان ومن�ذ التصوي�ت عىل 
منح الثقة للحكومة الجديدة يف 7 من الش�هر 
الح�ايل وه�و يف س�بات تام رغ�م م�ا يمر به 
البلد م�ن أوضاع سياس�ية و أمني�ة وصحية 

واقتصادية«.
واضاف ان »األوضاع ال تحتمل كل هذا السبات 
خاصة وأن الحكومة وباول جلس�ة لها قررت 
االقرتاض الداخيل والخارج�ي لتأمن الرواتب 
واالمور األساسية وهذا يتطلب تريعا برملانيا 
الدع�وة  ينتظ�ر  الجمي�ع  كان  رسيعا.مبين�ا 

لجلسة من أجل ذلك ولكن دون جدوى«.
ولفت اىل ان »الظروف الطارئة األخرى كتفيش 
فاي�روس كورون�ا وع�ودة داع�ش بعمليات�ه 
اإلرهابي�ة وح�رق األرايض الزراعي�ة والتأثر 
الس�لبي لب�دء تركيا ملء لس�د اليس�و كانت 
تتطلب عقد جلس�ة ينتظرها الش�عب ملعرفة 

رأي وعمل ممثليه تجاه هذه التطورات«.

المراقب العراقي/بغداد...
س�جلت وزارة الصحة العراقية، امس السبت، اعىل 
مستوى بعدد االصابات بفروس كورونا املستجد، 
اذ بل�غ عدد الحاالت املصابة الجديدة اكثر من 300 
اصابة، فيما كانت الحصة االكرب من تلك االصابات 
ملحافظ�ة بغ�داد اذ بلغ�ت 274. وج�اء يف املوق�ف 
الوبائ�ي اليوم�ي لإلصاب�ات املس�جلة لفاي�روس 
كورون�ا املس�تجد يف الع�راق، الذي نرت�ه الوزارة  

وتابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« ان�ه »ت�م فح�ص ) 
6352نم�وذج يف كافة املختربات املختصة يف العراق 
له�ذا اليوم، وبذل�ك يكون املجموع ال�كيل للنماذج 
املفحوص�ة من�ذ بداية تس�جيل امل�رض يف العراق 
وزارة  مخت�ربات  »س�جلت  وتاب�ع   .»)182182(
الصح�ة والبيئة لهذا الي�وم 308( إصابة يف العراق 
موزعة كالت�ايل: »بغداد/ الرصاف�ة: 179، بغداد/ 
الك�رخ: 94، مدينة الطب: 1، الب�رصة: 6، النجف: 

1، الس�ليمانية: 7، اربي�ل: 1، ده�وك: 1، دياىل: 3، 
كرب�الء: 3، املثنى: 5، واس�ط: 6، صالح الدين: 1«. 
واش�ار اىل ان ح�االت الش�فاء م ن الفروس بلغت 
»53 حال�ة،  وكما ييل: بغ�داد/ الرصافة: 7، بغداد 
/ الك�رخ: 25، الب�رصة: 14، باب�ل: 1، دي�اىل: 6«. 
ام�ا الوفيات فقد س�جلت الصحة »وف�اة 5 حاالت 
موزع�ة كالت�ايل : 3 ح�االت يف بغ�داد/ الرصاف�ة، 

حالتن  يف مدينة الطب«.

المراقب العراقي/بغداد...
اكد النائب حس�ن فدعم، امس الس�بت، إرصار الكتل الكردية عىل ترشيح 

شخصيات سياسية للمناصب الوزارية، يلوح بازمة جديدة.
وق�ال فدع�م يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراقب العراقي« إن “ترش�يح 
الكتل الكردية فؤاد حس�ن لحقيبة وزارة الخارجية سيخلق أزمة جديدة 
ويدخلنا يف رصاع جديد داخل املش�هد النيابي والسيايس”، معتربا أن “هذا 

الرتش�يح س�يفتح الباب لتحالف القوى السنية والقوى الشيعية لرتشيح 
شخصيات سياسية اخرى لوزارات وهيئات جديدة “.

وأض�اف، أن “فؤاد حس�ن رش�ح لرئاس�ة الجمهورية ولم يف�ز وهنالك 
مالحظ�ات ع�ىل ادارت�ه ل�وزارة املالي�ة”، مش�را اىل أن “بع�ض الق�وى 
متحسس�ة من عمله يف الحكوم�ة ورغم هذا هناك طلبا الس�تجوابه ولم 

يستجوب”.

المراقب العراقي/بغداد...
حملت كتل�ة املس�تقبل الكردية، 
ام�س الس�بت، حكوم�ة املرك�ز 
مس�ؤولية الته�اون م�ع االقليم 
بخصوص االيرادات غر النفطية، 
فيم�ا بن ان ذلك س�مح ملراهقي 
يف  والتحك�م  بالتم�ادي  االقلي�م 

مصر الشعب.

وقال النائب ع�ن الكتلة رسكوت 
تابعت�ه  الدي�ن يف بي�ان  ش�مس 
»وزي�ر  ان  العراق�ي«  »املراق�ب 
املالي�ة الدكت�ور عيل عب�د االمر 
عالوي وجه كتاباً اىل رئيس وزراء 
حكومة اقليم كردس�تان مرسور 
بارزاني لغرض تسوية مالية جاء 
يف الفقرة الثالثة منه »يقوم ديوان 
الرقابة املالية االتحادي بالتنسيق 

االتحادي�ة  املالي�ة  وزارة  م�ع 
ودي�وان الرقابة املالي�ة يف االقليم 
باحتساب االيرادات غر النفطية 
اىل ان  لالقليم وتدقيقها«،مش�راً 
»ه�ذه الفق�رة ستس�مح لالقليم 
ورفض�ه  باملراوغ�ة  االس�تمرار 
تس�ليم واردات املطارات واملنافذ 
كان  كم�ا  املرك�ز  اىل  الحدودي�ة 

يفعل يف السابق«.

اللج�ان  ه�ذه  »عم�ل  ان  وب�ن 
املش�رتكة مع�روف مس�بقاً لدى 
الجميع كون اعضاؤها مس�رين 
الحاكم�ة،  االح�زاب  قب�ل  م�ن 
واتفاقاته�م س�تكون ح�رب عىل 
ورق فق�ط يف ح�ن ان مايج�ري 
الكوالي�س ه�و الس�ماح  خل�ف 
ملراهقي حكوم�ة االقليم التحكم 

بمصر الشعب ومقدراته ».

نائب: اوضاع البلد 
التتحمل سبات البرلمان

الصحة تسجل اعلى االصابات منذ بداية »كورونا« .. »274« في بغداد

اصرار الكتل الكردية على الخارجية يلوح بازمة جديدة
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مكتب التحقيقات األميركي يراجع 
تحقيقا مع أحد مساعدي ترامب

ثقافة المقاومة مقابل الالمباالة
 بالقضايا الوطنية
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
دعا النائب هوش�يار عبدالله، امس السبت، اىل تخفيض 
روات�ب الدرجات الخاصة قبل الذهاب اىل املوظفن، فيما 

اكد عىل رضورة الغاء الهيئات والحلقات الزائدة.
وق�ال عب�د الله يف بي�ان تابعت�ه »املراق�ب العراقي«، إن 
»هناك تفاؤالً باداء وزير املالية وأرى أنه حتى اآلن دقيق 
يف طروحات�ه لتقليل تداعيات األزم�ة املالية اىل حد كبر، 

وبالتايل أرى أن خطواته تستحق الدعم والتأييد«.
وش�دد ع�ىل » رضورة ان تحل حكومت�ي االقليم واملركز 
مش�اكلهما بعيدا عن املساس برواتب املوظفن«، مشرا 
إىل دعمه لوزير املالية »يف تخفيض رواتب الدرجات العلیا 
وقط�ع النثریات الضخمة عن الرئاس�ات الثالث، وإلغاء 
الهيئ�ات والحلق�ات اإلداري�ة الزائدة، ومن�ع أي تالعب 

بواردات العراق من زاخو إىل البرصة«.

دعوة لتخفيض رواتب الدرجات 
الخاصة قبل الذهاب للموظف

المراقب العراقي/ احمد محمد...
اختبار حقيقي امام حكومة مصطفى الكاظمي 
يتمث�ل بسلس�لة االزم�ات املالي�ة والصحية، اذ 
يتزام�ن ذل�ك م�ع معاناة م�ن نق�ص الخدمات 
ابرزها نقط الطاقة الكهربائية الذي بدأ يتفاقهم 

هذه االيام مع ارتفاع درجات الحرارة.
ونجم عن االزمة املالية وانخفاص اسعار النفط 
قضي�ة اخرى وهي عدم قدرة الحكومة عىل دفع 
رواتب املوظفن واملتقاعدين خالل الشهر املقبل.

وي�رى مراقب�ون ان ه�ذه االزم�ات ومعالجتها 
»الكالس�يكية« والقائم�ة عىل املس�اس بحقوق 

مث�ل  معادي�ة  دول  اىل  اللج�وء  او  املوظف�ن 
الس�عودية س�تفتح النار عىل الحكومة او تهدد 

بقاؤها.
مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  حكوم�ة  وتواج�ه 
الصحي�ة  األزم�ات  اىل  باالضاف�ة  الكاظم�ي 
واالقتصادي�ة واملالية والصحية، مش�اكل اخرى 
مرتبط�ة بصمي�م حي�اة املواطنن منه�ا رواتب 
املوظف�ن واملتقاعدين، حيث نجمت تلك االزمات 
بس�بب انخفاض أس�عار النفط بس�بب جائحة 

كورونا وتهديده لجميع دول العالم.
واعلن�ت الحكوم�ة العراقي�ة قب�ل يوم�ن ع�ن 

مواجهته�ا صعوب�ات مالي�ة يف تأم�ن روات�ب 
املوظفن لش�هر حزيران املقب�ل، يف الوقت الذي 
لم يس�تلم فيه موظفي شهر ايار الحايل رواتبهم 

حتى يومنا هذا بسبب االزمة املالية.
وكذل�ك ف�ان الحكومة تعي�ش يف الوقت نفس�ه 
مش�اكل سياس�ية تتعلق بعدم اكتمال كابينتها 
الوزاري�ة واهمه�ا النف�ط، بس�بب التجاذب�ات 
السياسية عىل تلك املناصب والحقائب الوزارية، 
االمر الذي اضعف دور وزارة النفط يف املشاركات 

باملفاوضات النفطية مع العالم.
تفاصيل اوسع صفحة 2

االزمات والركون الى الدول الداعمة لالرهاب 
يقرب حكومة الكاظمي من االنهيار

بعد ان تالعبت باسعار النفط..السعودية 
تجر العراق الى فخ »االقتراض«

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
الحالي�ة  للحكوم�ة  الخارجي�ة  السياس�ة 
التختل�ف عن س�ابقاتها س�وى املس�ميات، 
فالسمة املعروف عن تلك الحكومات السابقة 
بأنها ل�م تحقق منجز خارجي يتناس�ب مع 
س�معة الع�راق يف املحيط العرب�ي او االممي 
, فه�ي عبارة عن تخبط�ات يف القرار واغراق 
البلد بمش�اكل الحرص لها سواء عىل الصعيد 
االقتصادي او السيايس , مما جعل العراقين 
يدفعون ثمن حكومات املحاصصة الضعيفة 

يف مواجهة األجندات الخارجية.
حكومة الكاظمي التختلف عن س�ابقاتها يف 
اتباع سياس�ة خارجية مهينة للبالد ,خاصة 
ع�ىل الصعي�د االقتص�ادي , فه�ي رضب�ت 
اراء املختص�ن ع�رض الحائ�ط للمقرتحات 
لتجاوز االزمة املالي�ة , والتي تضمنت نقاط 
ع�دة منها تفعيل الصناع�ة والزراعة وتقليل 

مخصصات الرئاس�ات الثالث وحتى مقرتح 
اص�دار س�ندات حكومي�ة تباع للداخ�ل ، بل 
ذهبت نحو السعودية ذات التاريخ االجرامي 
بح�ق العراقي�ن لتض�ع يده�ا بي�د قادتها, 
فض�ال عن الدعم املايل لعصابات داعش وبدال 
من تجريمه�ا امميا نجد الحكوم�ة الجديدة 
تمكنهم من تدمر اقتصادنا عرب استثمارات 

وهمية .
3 ملي�ارات ه�ي قيم�ة الق�رض الس�عودي 
للعراق م�ن اجل تج�اوز االزم�ة املالية وهو 
مبلغ اليشكل يشء امام ما تحتاجه الحكومة 
لدف�ع الروات�ب , وكان االج�در بها االقرتاض 
من البن�ك املرك�زي العراقي ب�دون رشوط ، 
عكس القرض الس�عودي والتي تعد رشوطه 
مجحف�ة بح�ق الس�يادة الوطني�ة بحس�ب 

مايراه مختصن.
 ويب�دو ان الكاظم�ي مس�ر ولي�س مخ�ر 

وه�و خاض�ع   لتوجه�ات  االدرة االمريكية 
باللجوء اىل السعودية وتقديم عروض خيالية 
ألستثمارات رشكاته يف العراق واعادة مروع 
اس�تثمار اكث�ر م�ن ملي�ون دون�م يف االنبار 
وبرط ان تكون محاذية لألرايض السعودية 
بهدف اتخاذها معسكرات لعصاباتها لرضب 
امل�دن املقدس�ة و اس�تثمارات اخرى لرضب 

الصناعة الوطنية.
وبه�ذا الجانب يرى الخبر االقتصادي صالح 
الهم�ايش يف اتص�ال مع )املراق�ب العراقي(: 
ان »الع�راق اق�رتض م�ن اكثر م�ن 24 دولة 
ومؤسس�ة مالي�ة، واليوم لجأ اىل الس�عودية 
ع�رب االقرتاض وع�رض االس�تثمارات عليها 
, والس�عودية وج�دت الفرصة املناس�بة من 
خ�الل فت�ح االس�واق العراقي�ة لبضائعه�ا 

واستثمارات اخرى تعد خطرة نوعا ما .
تفاصيل اوسع صفحة 3

كتلة كردية: تهاون المركز سمح لمراهقي االقليم بالتمادي
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املراقب العراقي/ الرمادي...
نفذت قوة من الحش�د الشعبي، امس 
الس�بت، عملي�ة اس�تباقية ملالحق�ة 
جماعات داع�ش االجرامية يف جزيرة 

غرب الرمادي.
وق�ال بي�ان إلعالم الحش�د الش�عبي 
نس�خة  العراق�ي«  »املراق�ب  تلق�ت 
من�ه، إن »ق�وة م�ن ف�وج الرم�ادي 

الثال�ث ع�ر ضم�ن قي�ادة عمليات 
نف�����ذت  االنب������ار  يف  الحش�د 
عملية اس�تباقية ملالحقة فل�����ول 
داع�ش يف صحراء غ������رب مدينة 

الرمادي«.
وأض�اف البي�ان، أن »الق�وات أنجزت 
مهامه�ا بتفتيش األهداف املرس�ومة 

وتأمينها من تسلل عنارص داعش«.

املراقب العراقي/ كربالء...
أكد قائد رشط�ة كربالء الل�واء احمد زويني، 
الخارجي�ة  الس�يطرات  ان  الس�بت،  ام�س 
س�تغلق بالصب�ات الكونكريتي�ة مع حظر 

للتجوال بشكل تام يف املحافظة.
وق�ال زوين�ي يف مؤتم�ر صحف�ي تابعت�ه 
»املراق�ب العراق�ي« إن »حظر التج�وال التام 
يب�دأ م�ن اليوم الس�بت مل�دة 7 اي�ام مع غلق 

الكونكريتية  بالصبات  الخارجية  الس�يطرات 
م�ع جمي�ع املحافظ�ات ملنع دخول اي�ة وافد 
خ�الل عي�د الفط�ر املب�ارك م�ع التأكيد عىل 
تطبيق الحظ�ر يف االقضي�ة والنواحي ومركز 

املدينة«.
وأض�اف زوين�ي، أن »املقربة س�تكون مغلقة 
بشكل تام امام الزائرين وتطبق فيها اجراءات 
حظر التجوال منعا النتشار فريوس كورونا«.

ال وفاء للثعالب..!

ألواح طينية

الذي حصل ُبَعيد إزاحة الصخرة الصماء، املتمثلة بنظام 
القي�ح البعثي ع�ام 2003؛ هو بالحقيق�ة بداية رصاع 
الثعالب املهاجرة، وقد كان رصاعاً حتمياً البد أن يحدث، 
فالثعال�ب قد تتواف�ق مرحلياً، لكنه�ا يف النهاية البد أن 

تأكل بعضها.
لق�د قال معظمهم ؛ أنهم ال يريدون الس�لطة، وإ، كانوا 
س�عوا اليها فإنما س�عيهم اليها من أجل أن يخدموننا،  
وكان علين�ا أن نص�دق قولهم، ألن ال خي�ار آخر بيدنا، 
صدقن�ا قوله�م مع أنن�ا نعلم عل�م اليق�ن، وكتجربة 
إنسانية، أن أفعلهم لن تكون كأقوالهم، وكانت النتيجة 
أن ما قاموا به، ما هو إال بحث عن طريق جديد للسلطة!
 بعد سبعة عر عاما من الخديعة، تالشت ثقتنا بثعالب 
السياسة، وبتنا نشتمهم بأقذع الشتائم، وألنهم ثعالب 
كانوا هم أيضا؛ وعىل عادة النس�اك املتعبدين، يشتمون 
أنفس�هم ودموعهم تفيض بالدمع، بل ظهر كثري منهم 
ع�ىل شاش�ات النلفزي�ون، مقرين معرتف�ن بذنوبهم، 

مقرين بأخطائهم، بل أن منهم من أعرتف بأنه لص!
لقد رس�بوا يف معظ�م اإلخاب�ارت، وال أتص�ور أن أحداً 
يمكن أن يثق بش�خص، رسب يف اختبارات عديدة، لكن 
ألن السياس�ة هي فن املمكن، وألننا ال نعرف بالحقيقة 
غريه�م، فقد كنا نذهب اىل صنادي�ق اإلختبار لنمنحهم 
ثقتن�ا، بل كنا نص�ي خلفهم مترضع�ن اىل الخالق أن 
يحفظه�م، فيم�ا كانوا يترضع�ون اليه ج�ل ثناؤه، أن 
يزيدنا غفلة كي يأكلوا مزي�د منا، تماما كدعاء الثعلب 

يوم أم الدجاج يف صالة!
قديم�ا كانت الن�اس تذهب اىل املش�ايخ بحثا عن عالج 

عندم�ا يصبه�م م�رض أو ج�رح، 
ه  ويحك�ى أن أح�د األع�راب عضَّ
ثعل�ب، فأتى إلحد هؤالء املش�ايخ 
لريق�َي�ه م�ن العض�ة، واس�تحيا 
أن يق�ول للراق�ي إن�ه أصيَب من 
ني ذئٌب؛  ة ثعلب، وق�ال: عضَّ َعضَّ
الراق�ي  فب�دأ  منه�ا،  فاْرِق��ن�ي 
بالق�راءة عليه والنف�ث، فقال له 
بص�وٍت منخف�ض: حب�ذا – أيها 
الش�يُخ – أن تخل�َط رقيَت�َك هذه 

بِ��ُرْق��َيِة الثعالب!
قصة ه�ذا األعرابي وعضة الثعل�ب؛ تخترص لنا حكاية 
ترصف�ات السياس�ين كلها، كم�ا توضح لن�ا  مواقف 
غالبية؛ من نسميهم جزافا بالنخب الفكرية واإلعالمية 
تج�اه األحداث؛ فجميعه�م يتحدثون عن »قي�م عليا«، 
وع�ن »أخالقي�ات« و«أه�داف نبيل�ة«؛ وع�ن »واجب« 
محارب�ة الفس�اد، وع�ن »أولوي�ات« الوط�ن واملواطن 
واملواطنة والوطني�ة، ب�«طنن« كنا احت تأثريه املخدر 

لسبعة عر عاما.
 لكن الهدف الحقيقي للسيايس الثعلب، يظل قابًعا تحت 
تلك الش�عارات الظاهرية، وذلك أن الجمهور يبحث عن 
البطل، الذي يمثل تلك القيم العليا، ويحقق تلك األهداف 
الس�امية، والس�يايس يطرح نفس�ه عىل أنه هو البطل 
ال�ذي يحقق ذلك، فهو داعية الخري والحس�ن والجمال، 
وهو محمل القي�����م العليا وصاحب األهداف النبيلة، 
ويص����ور لنا خصومه عىل أنهم دعاة الرور والقبح 

واأله����داف الشخصية الدنيئة!
الثعلب السيايس تقف معه وخلفه وسائل إعالم جبارة، 
تمتلك مواهب وآليات عظيمة، اتتكفل بصنع ذلك كله! 

كالم قبل الس�الم: ساس�تنا وم�ن يتحكم�ون يف صنع 
القرار بهذا البلد رضعوا حلي�ب الثعالب، فقد أوهموننا 
وخرياتن�ا  الس����ياس�ية  حقوقن�ا  لن�ا  ردوا  بأنه�م 
االقتصادي�ة، غ�ري أنهم يف حقيق�ة األمر ال ي�ردون لنا 
إال أوهام�ا يصنعونه�ا، لنتهافت عليه�ا ليأخذوا منا يف 
غم�رة تهافتنا عىل تلك األوه�ام، ما تبق��ى من خريات 

ومقومات ..!
سالم..

قاسم العجرش 

المراقب العراقي/ احمد محمد
اختب�ار حقيقي ام�ام حكومة مصطف�ى الكاظمي 
يتمثل بسلس�لة االزمات املالي�ة والصحية، اذ يتزامن 
ذل�ك مع معان�اة من نق�ص الخدم�ات ابرزها نقط 
الطاق�ة الكهربائية الذي ب�دأ يتفاقهم هذه االيام مع 

ارتفاع درجات الحرارة.
ونج�م عن االزم�ة املالي�ة وانخفاص اس�عار النفط 
قضي�ة اخرى وه�ي عدم ق�درة الحكوم�ة عىل دفع 

رواتب املوظفن واملتقاعدين خالل الشهر املقبل.
ومعالجته�ا  االزم�ات  ه�ذه  ان  مراقب�ون  وي�رى 
بحق�وق  املس�اس  ع�ىل  والقائم�ة  »الكالس�يكية« 
املوظف�ن او اللجوء اىل دول معادية مثل الس�عودية 

ستفتح النار عىل الحكومة او تهدد بقاؤها.
وتواج�ه حكومة رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 
باالضاف�ة اىل األزمات الصحي�ة واالقتصادية واملالية 
والصحي�ة، مش�اكل اخ�رى مرتبطة بصمي�م حياة 
املواطن�ن منها رواتب املوظف�ن واملتقاعدين، حيث 
نجمت تلك االزمات بس�بب انخفاض أس�عار النفط 

بسبب جائحة كورونا وتهديده لجميع دول العالم.
واعلنت الحكومة العراقية قبل يومن عن مواجهتها 
صعوب�ات مالي�ة يف تأم�ن روات�ب املوظفن لش�هر 
حزيران املقبل، يف الوقت الذي لم يستلم فيه موظفي 
ش�هر ايار الح�ايل رواتبهم حت�ى يومنا هذا بس�بب 

االزمة املالية.
وكذلك فان الحكومة تعيش يف الوقت نفس�ه مشاكل 
سياس�ية تتعل�ق بع�دم اكتم�ال كابينته�ا الوزارية 
واهمها النفط، بسبب التجاذبات السياسية عىل تلك 
املناصب والحقائ�ب الوزارية، االمر الذي اضعف دور 
وزارة النفط يف املش�اركات باملفاوضات النفطية مع 

العالم.
وكل ه�ذه العوام�ل م�ن املمك�ن ان ته�دد حكوم�ة 
الكاظمي وتجعلها حكومة ازمات ومن املتوقع ايضا 
أن تطيح بها برمتها او باغلب وزراؤها خصوصا من 

هم يف القطاعات املهمة والحيوية. 

وافصح وزير املالية خالل لقاء تلفزيوني مس�اء اول 
ام�س الجمعة، ع�ن اتخاذ جملة اج�راءات حكومية 
ملواجه�ة االزمة املالي�ة من بينها االقب�ال عىل ادخار 
او اس�تقطاع روات�ب املوظف�ن من الروات�ب العليا، 
مطمئنا رشيحة املوظفن الذين يتقاضون راتبا يقدر 

بخمسمئة الف دينار فما دون.
وع�ن مسلس�ل االزم�ات ه�ذا والعج�ز الحكومي يف 
مواجهت�ه اعت�رب املحلل الس�يايس عماد الش�يخ ان 
»حكوم�ة الكاظم�ي ج�اءت يف وق�ت ازم�ة وتزامن 
تش�كيلها مع ذروة وباء كورونا اضافة اىل انخفاض 
اس�عار النف�ط«، معت�ربا أن »ذل�ك صع�ب كثريا من 

مهمتها«.
وق�ال الش�يخ، يف ترصيح ل�� »املراق�ب العراقي« إن 
»وزي�ر مالي�ة الكاظم�ي وس�عيه ملواجه�ة االزمات 
س�يحظى برف�ض العدي�د م�ن االطراف السياس�ية 

خصوصا وانها كانت اىل السعودية«.
واض�اف، أن »لج�وء الحكومة اىل التقش�ف واللجوء 
اىل تخفي�ض الرواتب لن يحل االزمة املالية«، مش�ددا 
عىل »اهمية تنش�يط القطاع الخاص ملواجهة االزمة 

وتقليل النفقات الحكومية«.
واش�ار اىل أن »هذه االزمات وتفاقمه�ا وعدم قناعة 
االوساط السياسية بطرق الحلول ربما يهدد استمرار 
الحكوم�ة«، عازي�ا ذلك اىل »ع�دم وجود االس�تقرار 
الس�يايس، خصوصا وان الحلول س�تواجه انقساما 

سياسيا حولها«.
وح�ذرت املرجعي�ة الدينية العليا والخرباء يف الش�أن 
االقتص�ادي من اس�تمرار اعتماد الع�راق عىل النفط 
كمورد وحيد للموازنة االتحادية السنوية، فيما دعوا 
اىل تنش�يط القطاعات الصناعية والزراعية املختلفة 
بغية عدم تاثر البالد بأي انخفاض تتعرض له أسعار 

النفط العاملية.
واعل�ن رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي قبل ليلة 
التصويت عليه أن حكومته ستكون حكومة خدمات 

وليس ازمات.

التحديات تضعها على المحك
حكومة الكاظمي تغامر بمصيرها..تقاربها من الدول المعادية يهددها باإلطاحة 

 واهلل ش���غلة توجع القلب، الع���راق ابو 
الميزانيات االنفجارية يلجأ للس���عودية 
القت���راض ٣ ملي���ارات فق���ط، بينم���ا 
ملي���ارات نفط���ه ف���ي بط���ون حجاج 
يقيم���ون والئم افطار سياس���ية طيلة 
ش���هر رمضان للثواب طبعاً، وش���يوخ 
ينصبون خيام ويستأجرون نوق لحمل 

الخمر على شرف دبكة جوبية! 
ويجيك بطران يگولك العراق يشور!!

تــغريدة

االعالمي الدكتور عالء مصطفى

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد النائب عن تحالف س�ائرون صادق 
الس�ليطي، ام�س الس�بت، أن حملتن�ا 
العادة انتظام جلس�ات الربملان لم تأت 
من فراغ وانما بس�بب القوانن املعطلة 
يف الربملان، مؤك�دا أن قانون االنتخابات 
ع�ىل راس اولوي�ات املباحث�ات النيابية 

بعد عيد الفطر.

الس�ليطي، يف ترصي�ح تابعت�ه  وق�ال 
»املراقب العراقي« إن »جلس�ات الربملان 
يجب ان يعاد تنظيمه�ا بعد عيد الفطر 
املب�ارك، ون�رى ان اه�م قان�ون يج�ب 
مناقش�ته واق�راره بش�كل نهائ�ي هو 
قان�ون االنتخاب�ات املبك�رة حي�ث ل�م 

يصادق عليه الربملان بشكل نهائي«.
وأضاف، أن »القان�ون يحتاج اىل اكمال 

جداول الدوائ�ر املتعددة ومن الرضوري 
اىل  الج�داول وتقديمه�ا  اكم�ال  ايض�ا 
رئاس�ة الجمهوري�ة وبع�د االنتهاء من 
آلي�ة الجداول يبدأ فع�ال عمل املفوضية 
ويتم حس�اب خطة الدوائ�ر االنتخابية 
وتح�دد موع�د االنتخاب�ات ل�ذا نرى ان 
اولوي�ات الربمل�ان بعد العيد ه�و اكمال 

قانون االنتخابات«.

سائرون: قانون االنتخابات على رأس االولويات بعد العيد

شرطة كربالء تقرر اغالق السيطرات 
الخارجية بالصبات الكونكريتية

الحشد الشعيب ينفذ عملية استباقية 
لمالحقة داعش يف صحراء الرمادي

ط 
شري

ال
ين

ألم
ا

نائب: ملف اجراء ومتعاقدو الكهرباء قد يطيح بالوزير
املراقب العراقي/ بغداد...

أكد النائب عن تحالف س�ائرون 
صب�اح طلوب�ي العكي�ي، امس 
الس�بت، ان عق�ود وأجور وزارة 
بوزي�ر  تطي�ح  ق�د  الكهرب�اء 
الكهرب�اء الح�ايل، داعي�ا رئيس 
إحال�ة  إىل  ال�وزراء  مجل�س 
الكهرب�اء  يف  التعيين�ات  مل�ف 
ف�ورا للتحقيق.وق�ال العكي�ي، 
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف 
العراقي« »ال زلن�ا نؤكد وحذرنا 
س�ابقا ونح�ذر مرة اخ�رى بان 
عق�ود واج�راء وزارة الكهرب�اء 
جزء من الش�عب العراقي، وهم 
االقتصادية  السياس�ات  ضحية 
الخاطئ�ة لبلد حكمت�ه الفوىض 
واس�توىل عليه اصح�اب الجهل 
صنعوه�ا  عجل�ة  اداروا  ال�ذي 

ال  الش�كل  مربع�ة  بايديه�م 
تتحرك«.

وعربرّ عن اس�تغرابه من »توجيه 

العقوبات عىل االج�راء والعقود 
الذي ل�م يس�تلموا رواتبهم منذ 
س�بعة اشهر، باس�تثناء مرتن 

متصدقن عليه�م بمبلغ تافه ال 
يغن�ي م�ن جوع«.وأض�اف »اذا 
كان قد خدع هؤالء املساكن عىل 
يد لص�وص الكهرب�اء وجهلتها 
من وزي�ر الكهرباء الس�ابق، اىل 
بعض ال�وكالء وامل�دراء العامن 
الت�ي  اللج�ان  مس�ؤويل  واىل 
تشكلت الغراض التعين، فانني 
مجل�س  رئي�س  اوال  اخاط�ب 
ال�وزراء الحالة مل�ف التعيينات 
فيه�ا ف�ورا للتحقي�ق وم�ن ثم 
للقضاء وابع�اد االجراء والعقود 
م�ن اي نتائ�ج س�لبية عليه�م 
كونه�م ال ذن�ب له�م، وان يت�م 
ادراج رواتبه�م ضم�ن املوازن�ة 
لعام 2020 وتعين بعض العقود 
بالف�راغ املوج�ود م�ن الح�ذف 

واالستحداث ».

املراقب العراقي/ كربالء املقدسة...
اعلن�ت العتب�ة الحس�ينية املقدس�ة، امس 
الس�بت، عن عدم اقامة ص�الة عيد الفطر 
املب�ارك، بس�بب فاي�روس كورونا.وقال�ت 
العتب�ة يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي« 

نس�خة منه، إنه »نظرا للظ�روف الصحية 
واس�تمرار ازم�ة وب�اء كورون�ا املس�تجد 
والتاكي�د ال�وارد م�ن دائرة صح�ة كربالء 
وتوصي�ات خلي�ة االزمة ب�رضورة التقييد 
باالج�راءات الوقائية حفاظا عىل الس�المة 

العام�ة فق�د تقرر ع�دم اقامة ص�الة عيد 
الفط�ر املبارك له�ذا الع�ام 1441 يف داخل 
الريف«.وأض�اف  الحس�يني  الصح�ن 
البيان أن هذا االجراء يشمل كذلك »املناطق 

املحيطة بالحرمن املطهرين«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد وزي�ر الصحة والبيئة حس�ن التميمي، 
امس الس�بت، اس�تمرار العم�ل بنظام ال� 
25% ل�دوام املوظف�ن، مؤك�دا أن مس�ألة 
دوام الطلب�ة يف الجامعات هي مجرد فكرة 
عرضت عىل اللجنة العليا للصحة والسالمة 

وهي من تقرر ذلك.
ونقلت وكالة االنب�اء العراقية عن التميمي 
قول�ه، إن »الدوام بالنس�بة للموظفن بعد 
عي�د الفط�ر يبق�ى 25 باملئة«، مؤك�داً أن 
»حظ�ر التج�وال الجزئ�ي هو الس�ائد بعد 
العيد«.وأضاف التميمي أن »عودة الدوام يف 

الجامعات هو مجرد دراسة تم عرضها عىل 
اللجنة العلي�ا للصحة والس�المة وهي من 
ستتخذ قراراً بهذا الشأن«، مبيناً أن »وزارة 
التعلي�م العايل والبح�ث العلمي قدمت طلباً 
بش�أن اس�تئناف الدوام لطلبة الدراس�ات 

العليا«.

العتبة الحسينية تعلن عدم اقامة صالة العيد

وزير الصحة: دوام الموظفين سيستمر على الـ 25% 
وعودة الطلبة الى الجامعات »مجرد فكرة«

كش�ف النائب ع�ن محافظ�ة البرصة مظف�ر الفضل 
ع�ن عزم ن�واب البرصة لقاء رئيس ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي لتس�ليمه قائم�ة تضم أس�ماء 
خمس ش�خصيات وصفها بالكفوءة 
ليشغل أحدها منصب وزير النفط.

وق�ال الفضل، يف ترصي�ح لراديو 
»املراق�ب  تابعت�ه  »املرب�د« 
العراق�ي« إن اختي�ار وزير 
للنف�ط من الب�رصة وصل 
متقدم�ة«،  مراح�ل  إىل 
الفت�ا إىل اختي�ار األس�ماء 
لت�ويل  الخمس�ة  املرش�حة 
النفط تم من أصل 43 اسماً 
مرشحاً بعضها رفعت من قبل 
الكتل السياس�ية والبعض اآلخر رفعه  نواب 

البرصة«.
واشار الفضل، إىل »عدم وجود رصاعات سياسية حول 

حقيبة وزارة النفط«.

أذاعيترصيح
نائب عن البصرة : سنسلم 

الكاظمي 5 أسماء 
مرشحة لوزارة النفط 



اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط
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االحد 24 أيار 2020 العدد 2342 السنة العاشرة

اقدم عنارص من فلول تنظي�م “داعش” اإلرهابي، ، عىل 
ارضام النار يف مزرع�ة للحنطة وزرع طريقها بالعبوات 
الناس�فة ملنع وصول ف�رق اإلطف�اء بمحافظة كركوك، 
فيم�ا ب�ادر الحش�د الش�عبي اىل تطهري الطري�ق وإزالة 

العبوات.
وذكر بيان للحش�د الش�عبي إن عنارص من فلول تنظيم 
“داع�ش” اإلرهابي اقدموا، ، ع�ىل ارضام النار يف مزرعة 
للحنطة يف قاطع الحمرية بني تازة وناحية الرشاد وزرع 
طريقها بالعبوات الناسفة لعرقلة وصول فرق اإلطفاء.

وأض�اف أن الجهد الهنديس للواء 16 بالحش�د الش�عبي 
بادر اىل تطهري الطريق وإزالة العبوات الناسفة.

داعش يحرق مزرعة للحنطة
 في كركوك

أي  ان  الس�وداني،  ش�ياع  محم�د  النائ�ب  أك�د 
استقطاع لرواتب املوظفني لن يكون مقبوالً ما لم 

يرافقه إجراءات صارمة يف محاسبة الفاسدين.
وقال الس�وداني يف تغريدة عىل »توي�ر«، إن »أّي 
اس�تقطاع من رواتب املوظفني ل�ن يكون مقبوالً 
من الشعب ما لم ترافقه إجراءات جادة وصارمة 
يف  ملم�وس  وإص�اح  الفاس�دين  محاس�بة  يف 

االقتصاد املنهار«.
وبحس�ب مصادر يف الحكومة، ف�إإن هناك توجه 
التخ�اذ إج�راءات تخص رواتب املوظفني بس�بب 

االزمة املالية الخانقة التي يمر بها العراق.

السوداني :استقطاع رواتب 
االقت�صاديالموظفين لن يكون مقبواًل 

للجمعي�ات  املح�ي  االتح�اد  أش�اد 
الفاحية يف كرباء املقدسة ، باستجابة 
للفاح�ني واملبارشة  الجي�ش  ط�ريان 
بمكافحة ح�رة الدوباس عن طريق 

الطائرات املحورة.
وقال رئيس االتحاد وليد الكريطي ، إن 
“الحمل�ة الجوية التي ق�ام بها طريان 
الجي�ش ملكافحة حرة الدوباس التي 
تصيب أشجار النخيل بعد اربعة أعوام 
عن توقفها تستحق االشادة ملا سببته 
الح�رة من أرضار كب�رية عىل الواقع 

الزراعي”.
واض�اف الكريط�ي انه “لي�س غريبا 
ان ن�رى ط�ريان الجيش يق�وم بجهد 
اس�تثنائي للقي�ام به�ذه الحملة فهو 
الحارض يف س�احات القتال وكل املحن 
وامل�آيس الت�ي يم�ر به�ا البل�د يمد يد 
الع�ون يف الفيضانات والس�يول ولعل 
آخ�ر حملة ق�ام بها ضد الج�راد الذي 
رضب قضاء عني التمر شاهدا قريبا”.

طيران الجيش
 يواصل حملته لمكافحة 

حشرة الدوباس

السعودية  تدخل العراق بجيوشها من بوابة االستثمار بـ »3« مليارات فقط !!
الحكومة تعزز المأزق االقتصادي باالقتراض الخارجي

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

السياسة الخارجية للحكومة 
الحالية التختلف عن سابقاتها 

سوى المسميات، فالسمة 
المعروف عن تلك الحكومات 

السابقة بأنها لم تحقق 
منجز خارجي يتناسب مع 

سمعة العراق في المحيط 
العربي او االممي , فهي 

عبارة عن تخبطات في القرار 
واغراق البلد بمشاكل الحصر 

لها سواء على الصعيد 
االقتصادي او السياسي , 

مما جعل العراقي�ني يدفعون ثمن 
حكوم�ات املحاصصة الضعيفة يف 

مواجهة األجندات الخارجية.
التختل�ف  الكاظم�ي  حكوم�ة 
ع�ن س�ابقاتها يف اتب�اع سياس�ة 
خارجية مهينة للباد ,خاصة عىل 
الصعي�د االقتصادي , فهي رضبت 
الحائ�ط  ع�رض  املختص�ني  اراء 
املالية  للمقرحات لتج�اوز االزمة 
, والت�ي تضمنت نق�اط عدة منها 
تفعيل الصناع�ة والزراعة وتقليل 
الث�اث  الرئاس�ات  مخصص�ات 
س�ندات  اص�دار  مق�رح  وحت�ى 
حكومي�ة تباع للداخ�ل ، بل ذهبت 
التاري�خ  ذات  الس�عودية  نح�و 
االجرام�ي بح�ق العراقي�ني لتضع 
يدها بيد قادته�ا, فضا عن الدعم 
امل�ايل لعصاب�ات داع�ش وبدال من 
تجريمه�ا اممي�ا نج�د الحكوم�ة 
تدم�ري  م�ن  تمكنه�م  الجدي�دة 
اقتصادنا عرب استثمارات وهمية .

الق�رض  قيم�ة  ملي�ارات ه�ي   3

الس�عودي للعراق م�ن اجل تجاوز 
االزم�ة املالية وهو مبلغ اليش�كل 
يشء ام�ام م�ا تحتاج�ه الحكومة 
االج�در  وكان   , الروات�ب  لدف�ع 
به�ا االق�راض من البن�ك املركزي 
عك�س   ، رشوط  ب�دون  العراق�ي 
تع�د  والت�ي  الس�عودي  الق�رض 
رشوط�ه مجحف�ة بحق الس�يادة 

الوطنية بحسب مايراه مختصني.
 ويبدو ان الكاظمي مس�ري وليس 
مخ�ري وه�و خاض�ع   لتوجه�ات  
اىل  باللج�وء  االمريكي�ة  االدرة 
الس�عودية وتقديم عروض خيالية 
الع�راق  يف  ألس�تثمارات رشكات�ه 
واعادة مروع اس�تثمار اكثر من 
ملي�ون دونم يف االنب�ار وبرط ان 
تكون محاذية لألرايض الس�عودية 
معس�كرات  اتخاذه�ا  به�دف 
لعصاباتها لرضب املدن املقدسة و 
استثمارات اخرى لرضب الصناعة 

الوطنية.
الخب�ري  ي�رى  الجان�ب  وبه�ذا 

يف  الهم�ايش  صال�ح  االقتص�ادي 
اتصال مع )املراق�ب العراقي(: ان 
»الع�راق اقرض م�ن اكثر من 24 
دولة ومؤسس�ة مالية، واليوم لجأ 
اىل السعودية عرب االقراض وعرض 

االس�تثمارات عليها , والس�عودية 
وجدت الفرصة املناسبة من خال 
فتح االس�واق العراقي�ة لبضائعها 
واس�تثمارات اخ�رى تع�د خطرية 
نوعا ما , لذلك الكاظمي س�ار عىل 

الس�ابقة من  الحكوم�ات  خط�ى 
خ�ال االق�راض وم�ن املتوقع ان 
يقرض العراق من قطر واالمارات 

من اجلتعزيز موازنته السنوية«.
وتاب�ع الهم�ايش: ان »الحكومات 

تس�عى  ل�م  والحالي�ة  الس�ابقة 
للخ�روج م�ن االقتص�اد الريع�ي 
من خال اع�ادة املاكنة الصناعية 
الخ�اص  والقط�اع  والزراعي�ة 
وغريه�ا وفضل الحلول الكس�ولة 
وه�ي االق�راض من بل�د يمر هو 

االخر بأزمة مالية« .
من جهته يقول املختص بالش�أن 
املايل سامي س�لمان يف اتصال مع 
) املراق�ب العراق�ي(: الس�عودية 
للع�راق  االول  الع�دو  تع�د  الت�ي 
وهي املس�ؤولة ع�ن االزمة املالية 
الحالية من خال اغراق االس�واق 
بالنف�ط وهب�وط االس�عار ول�م 
تتوق�ف عن�د ذل�ك بل انه�ا اغرت 
زبائ�ن العراق النفطي�ني من اجل 
سحبهم لحس�ابها وهدفها تدمري 
االقتصاد الوطن�ي , ومع ذلك لجأ 
الكاظم�ي لها دون ال�دول االخرى 
وكأن هناك�م توجه�ات خارجي�ة 
تحث�ه ع�ىل ذل�ك .وتابع س�لمان 
: ان الحكوم�ة الحالي�ة تس�طيع 

تج�اوز االزم�ة الحالي�ة من خال 
العراقي  املرك�زي  االق�راض م�ن 
واصدار س�ندات حكومية وغريها 
يف  االنخف�اض  الن  الحل�ول  م�ن 
اس�عار النف�ط لن يس�تمر طويا 
وحس�ب اراء املختصني, لكن يبدو 
ان هن�اك اجندات خاص�ة برئيس 
ال�وزراء الحايل وه�ي تمرير كافة 
املش�اريع االس�تثمارية السعودية 
املش�بوهة من اجل رضب اقتصاد 

وامن الباد.
االتفاق�ات  اه�م  م�ن  ان   : وب�ني 
هي عملي�ة الرب�ط الكهربائي مع 
الس�عودية وق�د حذرن�ا م�ن ذلك 
م�رارا لك�ن التوجه�ات االمريكية 
هي السائد يف عمل الحكومة , وقد 
توقعنا الغاء السماح الكمركي مع 
الس�عودية واالردن وبعض الحلول 
االقتصادي�ة االخ�رى لكنن�ا رأين�ا 
الغري  تعزي�ز لسياس�ة االس�ترياد 
منظ�م والغ�اء تفعي�ل الصناعات 

العراقية.

منحت هيئ�ة اس�تثمار الب�رة » 11 اجازة 
إلنش�اء مجمعات س�كنية بمواصف�ات فنية 
عالي�ة يف محافظة الب�رة و بكلفة تتجاوز 

مليار و 300 مليون دوالر امريكي .

وقال رئيس الهيئة عاء عبد الحس�ني يف بيان 
» ان ه�ذه املش�اريع س�توفر 12500 وح�دة 
س�كنية يف البرة« الفتا اىل تقدم نسب انجاز 
4 منه�ا لتتج�اوز 50 % فيما س�يكتمل خال 

هذا العام احد هذه املشاريع .
واش�ار عبد الحس�ني اىل وج�ود مباحثات مع 
رشكات كربى لتنفيذ عدة مش�اريع س�كنية 
يف البرة ه�ي ” ) KPM ( الكورية لبدء تنفيذ 

مروع النخيل السكني الذي تتجاوز قيمته 
 ) Hanwha (  ورشك�ة دوالر  ملي�ار  ع�رة 
الكوري�ة التي قدم�ت طلباً إلنش�اء املرحلة 

األوىل لبناء عرة آالف وحدة سكنية .

كش�فت اللجن�ة املالي�ة ، عن 
لتعديل  إنجاز صيغ�ة جدي�دة 
املوحد، مشرية  التقاعد  قانون 
اىل ان التعديل املعد كتب بهدف 
رف�ع املظلومي�ة الت�ي لحقت 

بالكثري من املوظفني.
وقال�ت عض�و اللجن�ة ماجدة 
»انجزن�ا   ، بي�ان  يف  التميم�ي 
بمعية مجموع�ة من القامات 
الخب�رية يف مج�االت متع�ددة 
الس�يما القانوي واملايل تعدياً 
جدي�داً لقانون رقم 26 لس�نة 

2019 املتضم�ن تعديل قانون 
التقاع�د املوح�د«، مذك�رة أنه 
»بموج�ب التعدي�ل األخ�ري تم 
تقلي�ص م�دة الخدم�ة املدنية 
واحال�ة املوظف�ني إىل التقاعد 
عند إكمال 60 س�نة ب�دالً من 

63 سنة«.
وأوضحت التميمي أن »أخطاء 
الحكوم�ات املتعاقب�ة وس�وء 
اإلدارة املالية للباد ال يمكن أن 
يتحمله�ا املوظفون أو أي فئة 
من فئ�ات الش�عب العراقي«، 

الفت�ًة إىل »أهمي�ة االس�تعانة 
والش�خصيات  الفذة  بالعقول 
القدي�رة الت�ي بإمكانها ايجاد 
للمش�كات  املائم�ة  الحل�ول 
به�ا  تم�ر  الت�ي  االقتصادي�ة 

الباد«.
ان  اىل  التميم�ي  واش�ارت 
»التعدي�ل املع�د كت�ب بصيغة 
تضمن العدال�ة للجميع بهدف 
رف�ع املظلومي�ة الت�ي لحقت 
بالكثري من املوظفني«، مشريًة 
إىل »تأيي�د ع�دد كب�ري للتعديل 

موع�د  خ�ال  س�يقدم  ال�ذي 
قريب ملناقش�ة التعديل الجديد 

وتبادل وجهات النظر ازاءه«.
التميمي،«تهيئ�ة  وأك�دت 
ل�كل  املائم�ة  املعالج�ات 
التساؤالت املطروحة والتي قد 
تط�رح مس�تقباً«، منوهًة إىل 
أنه »تم وض�ع الحلول املائمة 
م�ن أج�ل انص�اف املوظف�ني 
الذين تمت احالتهم إىل التقاعد 
ع�ىل  رضراً  يش�كل  ال  وبم�ا 

الدولة«.

اللجنة المالية تنجز صيغة جديدة لتعديل قانون التقاعد الموحد

اعل�ن مرف الرافدي�ن، ان هناك عددا من 
دوائ�ر الدول�ة لديه�ا بطاقة املاس�ر كارد 
وتقوم ب�رف رواتبها يدوًيا وهذا مخالف 

للروط والتعليمات.

ودعا املكت�ب اإلعامي للم�رف يف بيان ، 
تل�ك الدوائر  اىل “اس�تام رواتبها الكرونيا 

وعن طريق املاسر كارد”.
وأض�اف البي�ان أن “ع�ىل حس�ابات تل�ك 

كارد  املاس�ر  بطاق�ات  تفعي�ل  الدوائ�ر 
ملوظفيها م�ن خال مخ����اطب�ة االدارة 
العامة للمرف والتنس�يق مع ذلك لغرض 

التفعيل”.

مصرف الرافدين: دوائر لديها الماستر كارد وتتسلم رواتبها يدويا

، بعدم�ا  الذه�ب  ارتف�ع 
فاق�م تصاع�د التوتر بني 
الوالي�ات املتحدة والصني 
املخ�اوف من ب�طء تعايف 
االقتص�اد العاملي، املرنح 
بالفع�ل بس�بب جائح�ة 

فريوس كورونا.
يف  ال����ذه�ب  وصع�د 
 0.6 الفوري�ة  املعام�ات 
باملئ�ة إىل 1735.08 دوالر 
لألوقية )األونصة(  بعدما 
باملئة   1.4 انخف�����ض 
الخميس، وهو يف طريقه 
أس�بوعي  تراج����ع  إىل 

طفيف.
عق�ود  تس�وية  وج�رت 
الذه�ب األمريكي�ة اآلجلة 
بزي�ادة 0.8 باملئ�ة عن�د 

1735.50 دوالر.
وع�اد الش�قاق األمريكي 
مجددا  للس�طح  الصيني 
عىل خلفية منشأ فريوس 

تصاعدا  وازداد  كورون�ا، 
صين�ي  مق�رح  بع�د 
أمنية  تريع�ات  لفرض 

ع�ىل هون�غ كون�غ، مما 
مضادا  هجوم�ا  اجت�ذب 
واش�نطن.وفاقم  م�ن 

التوت�ر املخاوف من بطء 
تع�ايف االقتص�اد العاملي، 
مما يضغط عىل أس�واق 

يدع�م  لكن�ه  األس�هم، 
ال�ذي  األمريك�ي  ال�دوالر 

يعترب أيضا ماذا آمنا.
املتاع�ب  م�ن  زاد  ومم�ا 
االقتصادي�ة، عدم تحديد 
الس�نوي  هدفه�ا  بك�ني 

للنمو للمرة األوىل.
ه�ذا  س�ابق  وق�ت  ويف 
ألس�بوع، ارتف�ع الذهب، 
إىل ذروة أكث�ر من س�بعة 

أعوام ونصف العام.
للمعادن  وبالنس�����بة 
النفيس�ة األخ�رى، ن�زل 
إىل  باملئ�ة  البادي�وم 3.3 
1947.17 دوالر لألوقي�ة، 
لكنه يتجه صوب تسجيل 
أفضل أداء أس�بوعي منذ 
الباتني  مارس.واس�تقر 
دوالر   832.65 عن�د 
الفضة  وصعدت  لألوقية، 
 17.16 إىل  باملئ�ة   0.6

دوالر.

الذهب يكسب من جدل »منشأ كورونا«

صندوق النقدالدولي : ربحية البنوك 
ستواجه ضغوطًا حتى مع تعافي االقتصاد

كش�ف الخبري االقتصادي باس�م انطوان 
، عن س�بب زيادة التكلفة االس�تخراجية 
للنف�ط العراق�ي مقارن�ة ب�دول الجوار، 
تمن�ح  االجنبي�ة  ال�ركات  ان  مبين�ا 
الخ�رباء االجانب 10 اصع�اف ما تمنحه 
للخب�ري العراق�ي مم�ا يزيد م�ن القيمة 

االستخراجية.
وق�ال انط�وان  ان “ال�ركات االجنبي�ة 
النفطية استغلت ضعف العراق ومشاكله 
ومنح�ت امتي�ازات كبرية له�ا وللعاملني 

االجانب مقارنة بالعراقيني”.
واضاف ان “تكلف�ة انتاج النفط العراقي 
تزيد عن جميع الدول العالم بس�بب منح 
ال�ركات للخ�رباء االجان�ب 10 اضعاف 
ما تمنحه للعام�ل العراقي بنفس الخربة 

والكفاءة واالختصاص”.
واوض�ح انط�وان ان “صع�ف املف�اوض 
العراقي يف املدة املاضية اثر بالسلب بشكل 
كب�ري بالعدي�د م�ن امللف�ات االقتصادية 

الكبرية واملصريية للبلد”.

اقتصادي: الشركات النفطية تمنح الخبير األجنبي 
امتيازات بـ10 اضعاف الممنوحة للمحلي  

مشاريع السكن في البصرة توفر 12500 وحدة سكنية 

 اكد صندوق النقد الدويل إن القطاع املريف 
س�يظل تح�ت الضغط حت�ى ع�ام 2025 

ورغم تعايف االقتصاد من جائحة كورونا.
وقال صن�دوق النقد يف »تقرير االس�تقرار 
امل�ايل العاملي« الص�ادر الي�وم أن البنوك يف 

تس�عة اقتص�ادات متقدمة 
س�تكافح من أجل تحقيق 
أرب�اح عىل مدى الس�نوات 
حي�ث  املقبل�ة  الخم�س 
يتسبب كورونا يف استمرار 
ف�رة انخف�اض مع�دالت 

الفائدة.
الراج�ع  إن  مضيف�ا 
ع�ن  الناج�م  االقتص�ادي 
الجائح�ة س�يخترب مرونة 
البن�وك حي�ث أنه�ا تواجه 
الق�روض  م�ن  خس�ائر 
أق�ل  ربحي�ة  وهوام�ش 

مع�دالت  ج�راء 
الفائدة املنخفضة.

الصندوق:  وأضاف 
أن  املرج�ح  »م�ن 

الضغوط  تستمر 
ع�ىل 

بحي�ة  ر
البن�وك 

ع�ىل 
ى  مل�د ا

يب�دأ  عندم�ا  حت�ى  والطوي�ل  املتوس�ط 
االقتص�اد العامل�ي يف التع�ايف م�ن الصدمة 

الحالية«.
وت�رضرت أرباح البنوك بالفعل بش�دة من 

التداعيات االقتصادية لفريوس كورونا.
وأوض�ح التقري�ر: »ظه�رت تحدي�ات 
أرب�اح البن�وك قبل كورونا وس�تمتد 
حت�ى ع�ام 2025 ع�ىل األق�ل، بم�ا 
للوض�ع  املب�ارشة  اآلث�ار  يتج�اوز 
الحايل«.وقال التقرير إن البنوك 
أفض�ل  بش�كل  مس�تعدة 
لهذه الصدم�ة االقتصادية 
بفض�ل االحتياطيات التي 
ت�م وضعه�ا من�ذ األزم�ة 

املالية العاملية.
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أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد القيادي يف تيار العمل اإلسالمي البحريني 
الش�يخ عب�د الله صال�ح، الس�بت، أن اإلمام 
الخمين�ي )قدس رسه( أصاب كب�د الحقيقة 
غ�دة  الصهيون�ي  الكي�ان  إن  ق�ال  عندم�ا 
رسطانية زرعت يف املنطقة. فيما أش�ار إىل أن 

يوم القدس يزداد تأثريه عاًما بعد آخر.
وق�ال الش�يخ صالح يف ترصي�ح صحفي، إن 
“هدف أمريكا والصهاينة والغربيني هو ليس 
التطبي�ع م�ع األنظم�ة العربية واإلس�المية 
فق�ط ب�ل حتى م�ع أبن�اء األمة اإلس�المية، 

وهذا ل�ن يحدث ألن دائرة الرفض للكيان 
الصهيوني تزداد ليس يف أوساط املسلمني 

فقط بل وغريهم”.
املعارض�ة  “ح�ركات  أن  إىل  وأش�ار 
البحراني�ة أحيت يوم الق�دس هذا العام 
عرب الفض�اء اإللكرتوني بس�بب جائحة 
كورونا، وش�ارك س�ماحة الشيخ عيىس 
يف الخطاب�ات من�ذ يوم�ني، وألقى كلمة 
يف ي�وم الق�دس وجمي�ع الح�ركات كان 
لديه�ا برنامج أحي�اء بالقدر املس�تطاع 

واملساهمة يف هذا اليوم”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد رئيس املكتب السيايس يف حركة التوحيد اإلسالمي 
يف لبنان، صهيب س�عيد ش�عبان، الس�بت، أن تحرير 
الق�دس لن يكون إال بمقاومة العدو الصهيوني حتى 

زواله.
وقال ش�عبان يف بيان له، إن “القدس كانت وستبقى 
يف وج�دان األمة وضمريها، رمزا لعنفوانها وعظمتها 
وعنوان�ا لعزته�ا وكرامته�ا، وي�وم الق�دس العاملي 
ال�ذي أطلقت�ه الجمهوري�ة اإلس�المية يف إي�ران منذ 
أكث�ر من أربع�ة عقود له�و مبعث أم�ل يف رفع راية 
القدس وفلس�طني مجددا وتنكي�س رؤوس املحتلني 

ووكالئهم”.
وأش�ار إىل أن “فعاليات يوم الق�دس العاملي املختلفة 
الي�وم تحم�ل يف طياتها تأكي�دا ع�ى أن تحرير بيت 
املق�دس قضية األم�ة املركزية واالس�تعداد لذلك من 

أوجب الواجبات”.
وطال�ب ش�عبان، املطبع�ني م�ع الع�دو الصهيوني 
إىل  والرج�وع  الجغرافي�ا  وتأم�ل  التاري�خ  بق�راءة 
رشدهم، فالشيطان األكرب يتهالك والغدة الرسطانية 
»إرسائي�ل« تعي�ش ره�اب زوال حتم�ي، وانق�راض 
طبيع�ي، ول�ن يك�ون للتجار الع�رب بائع�ي األرض 

والعرض مكان، يوم التحرير املنتظر”.

المراقب العراقي/ متابعة...
طالب�ت مندوب�ة قط�ر ل�دى األم�م 
املتح�دة، علي�اء أحمد بن س�يف آل 
ثاني، مجلس األمن، بحظر الهجمات 
امله�ددة لألمن والس�لم  الس�يربانية 
واالستقرار، وكشفت عن خطط ملنع 

هجوم خطري سبق حصار بالدها.
جاء ذلك تزامنا مع الذكرى السنوية 
األنب�اء  وكال�ة  لقرصن�ة  الثالث�ة 
القطري�ة )قنا( ي�وم 23 أيار 2017، 
قبل أيام من إعالن مرص والسعودية 
مقاطع�ة  والبحري�ن  واإلم�ارات 

الدوحة يف 5 حزيران 2017.
وقالت املندوب�ة القطرية، يف اجتماع 
مجل�س  عق�ده  مغل�ق  اف�رتايض 
األم�ن ال�دويل بصيغة “آري�ا”، حول 
ومن�ع  الس�يرباني  “االس�تقرار 
الق�درات”، نظمته  النزاعات وبن�اء 

إستونيا، إنه “ليس من املبالغة القول 
إن الهجم�ات الس�يربانية ق�د تهدد 
الس�لم واألم�ن واالس�تقرار خاصة 
عندما تس�تهدف الخدم�ات الرقمية 
الحساس�ة، فنح�ن نش�هد حاليا يف 
منطقتنا تهديدا م�ن هذا القبيل أتى 
يف أعق�اب الهجوم الس�يرباني، الذي 
استهدف مؤسسة حكومية هامة يف 

بالدي”.
وأش�ارت إىل أن “جريم�ة القرصن�ة 
دول،  رعته�ا  الت�ي  اإللكرتوني�ة، 
واس�تهدفت وكالة األنب�اء القطرية 
يف 23 أي�ار 2017 ت�م خاللها نس�ب 
ترصيح�ات مفربكة إىل قي�ادة دولة 

قطر”.
بح�ث  رضورة  ع�ى  وش�ددت 
انعكاسات إس�اءة استخدام الفضاء 
الس�يرباني ع�ى االس�تقرار ومن�ع 

النزاع�ات، داعي�ة إىل اتخاذ خطوات 
جماعي�ة ملتابع�ة تقيي�م األخط�ار 

القائم�ة واملحتمل�ة، والتصدي لهذه 
األخطار.

المراقب العراقي/ متابعة...
وج�ه مدي�ر مكت�ب التحقيق�ات األمريك�ي بإجراء 
مراجعة داخلية لتحقيق أجراه املكتب، وأدى ملحاكمة 
ماي�كل فلني مستش�ار األمن القومي الس�ابق، وذلك 
بع�د أس�بوعني م�ن س�عي وزارة الع�دل إلس�قاط 
الته�م عنه. وعمل فلني الجنرال العس�كري املتقاعد، 
مستش�ارا للرئي�س دونال�د ترام�ب خ�الل حملت�ه 

االنتخابي�ة ع�ام 2016 وأق�ر يف 2017 بالك�ذب عى 
مكت�ب التحقيق�ات االتح�ادي بش�أن اتصاالته مع 
الس�فري الرويس يف الواليات املتحدة سريغي كيسلياك 

يف األسابيع السابقة لتويل ترامب السلطة.
وق�ال مكتب التحقيق�ات، إن التحقيق ال�ذي أمر به 
مدير مكتب التحقيقات كريس�توفر وراي “س�يحدد 
م�ا إذا كان أي موظف حايل قد ارتك�ب أي مخالفات 

يف تحقي�ق فلني، وس�يفيد يف تقييم أي سياس�ات أو 
إجراءات أو قيود يتبعها مكتب التحقيقات االتحادي” 

يتعني تغيريها.
ونتجت ه�ذه االتهام�ات ع�ن التحقيق ال�ذي أجراه 
املحق�ق الخاص الس�ابق روب�رت مولر وال�ذي وثق 
تدخ�ل روس�يا يف االنتخاب�ات األمريكية ع�ام 2016 

لدعم ترشيح ترامب.

معارض بحريني: دائرة الرفض للكيان الصهيوني تزداد
 عند المسلمين وغيرهم

قطر تعلن اتخاذ إجراءات لتفادي تكرار هجوم
 خطير سبق »الحصار«

حركة لبنانية: تحرير القدس لن يكون إال بمقاومة العدو حتى زواله مكتب التحقيقات األميركي يراجع تحقيقا مع أحد مساعدي ترامب

صحيفة: كورونا بدأ يتالشى عالميًا وسيختفي خالل شهر

»لوبوان«: الطموح المفرط البن سلمان ممزوج بوحشية بال فرامل

االحتيال األميركي في الشرق األوسط

»مكلفة لكنها غير مجدية« .. واشنطن تبيع 
دواًل خليجية أسلحة تفتقر للقدرات الحقيقية

المراقب العراقي/ متابعة...
يعد س�وق األس�لحة من أكثر أسواق 

التجارة ازدهارا يف العالم، وكانت 
ويف هذا الس�ياق، ق�ال رئيس الوزراء 
املاليزي الس�ابق مهاتري محمد لقناة 
الجزيرة ي�وم الثالث�اء، إن الحكومة 
املاليزي�ة، بع�د رشاء طائرات مقاتلة 
الحكوم�ة  م�ن   16-F ط�راز  م�ن 
واش�نطن  أن  أدرك�ت  األمريكي�ة، 
باع�ت هذه الطائرات بدون ش�فرات 
أساسية وبرمجة كاملة، وأن ماليزيا 
ال تستطيع بذلك استخدام كل قدرات 
ه�ذه املقات�الت، بما يف ذل�ك قدراتها 

الهجومية.
وبحس�ب ترصيحات مهاتري محمد، 
فإن مقات�الت F-16 التي ت�م بيعها 
م�ن  تعان�ي  ايض�ا،  أخ�رى  ل�دول 
نقوص�ات، م�ا ع�دا املقات�الت التي 
ابتاعه�ا الكيان الصهيوني. وليس�ت 
ه�ذه ه�ي امل�رة األوىل الت�ي يالح�ظ 
فيها سياس�يون وخرباء عسكريون 
يف ال�دول الت�ي تبت�اع األس�لحة، أن 
األمريكي�ة  العس�كرية  ال�ركات 

انتهكت التزامها ببيع األسلحة لهم.
ولدى الواليات املتحدة أهداف وغايات 
عديدة يف بيع األس�لحة االسرتاتيجية 
ترك�ز  حي�ث  األخ�رى،  ال�دول  إىل 
ه�ذه األه�داف يف الدرج�ة األوىل عى 
مصالح واش�نطن الخاصة. بالطبع، 
هك�ذا صفقات م�ع ال�دول األخرى، 
مربح�ة  صفق�ة  لتك�ون  ُتنج�ر  ال 
للجميع. ووفًقا ألح�دث تقرير ملعهد 
ُتع�د  الس�الم،  س�توكهولم ألبح�اث 
رشكات األس�لحة األمريكية من بني 
أكرب 100 رشك�ة يف العالم المتالكها 
59 يف املائ�ة م�ن مبيع�ات األس�لحة 
يف العال�م. كم�ا ان لوكهي�د مارت�ن، 

 ، 16-F الرك�ة املصنع�ة ملقات�الت
ه�ي أك�رب رشك�ة أس�لحة يف العالم 
حي�ث بلغت مبيعات األس�لحة 47.2 

مليار دوالر يف عام 2018.
ويتعني عى الدول التي تش�رتي هذه 
األس�لحة االس�رتاتيجية، باإلضاف�ة 
إىل دف�ع ثمنه�ا يف املق�ام األول، دفع 
املزيد من املبالغ للوصول إىل القدرات 
املحددة األخ�رى لألس�لحة، فيما لو 
وافقت واشنطن عى ذلك يف السنوات 

الالحق�ة. يف عام 2017 ، عى س�بيل 
املث�ال، وّقع�ت عم�ان ع�ى اتفاقية 
ثاني�ة بقيم�ة 62 ملي�ون دوالر م�ع 
خدم�ات  ل�راء  املتح�دة  الوالي�ات 
الدع�م لربنامج مل�ف تعريف الرحلة 
 16-F �املُط�ور ل )OFP( التش�غيلية
وكذلك برمجيات التعرف عى الحليف 
 Identification Software والع�دو 

.))IFF
وع�ى الرغم من أن الوالي�ات املتحدة 

ق�د ذك�رت م�راًرا وتك�راًرا أن الدول 
العربي�ة مث�ل الس�عودية واإلمارات 
هما حليفتان لواش�نطن، فقد أثبتت 
عملًيا أنها ال تس�مح لهذه الدول بأن 
يكون لها أدنى ميزة اسرتاتيجية عى 
»إرسائيل«. وتمتلك الطائرات املقاتلة 
من ط�راز F-16 يف الجيوش العربية 
30 ٪ فق�ط م�ن قوته�ا العس�كرية 
مقارن�ة بالطائرات املقاتلة من طراز 
F-16 التابعة لس�الح الجو األمريكي 

أو الكيان الصهيوني.
وعندما أطلقت الواليات املتحدة نظام 
دف�اع صاروخ�ي عن طري�ق رشكة 
رايثيون بتكلف�ة باهظة لبعض دول 
الخليج ملواجه�ة التهديدات املزعومة 
من إي�ران، أصبح م�ن الواضح فيما 
بع�د أن ه�ذا النظ�ام ه�و ملواجه�ة 
الصواري�خ بعي�دة املدى الت�ي تعود 
إىل س�طح األرض بع�د خروجها من 
املج�ال الج�وي. يف الواق�ع، بذريع�ة 

دعم الدول العربية ضد إيران، ضمنت 
الوالي�ات املتحدة تع�رض هذه الدول 
لصواريخ »إرسائيل« متوسطة املدى.

إن سياسة بيع األسلحة األمريكية يف 
جنوب رشق آس�يا هي بهدف احتواء 
الصني. وعى الرغم من أن نجيب تون 
عبد الرزاق، الرئيس املاليزي السابق، 
تج�اه  واضح�ة  مي�وال  لدي�ه  كان 
الوالي�ات املتحدة، فإن األخرية ال تزال 
يف املرك�ز الثاني يف التب�ادل التجاري 
م�ع ماليزيا بع�د الص�ني، حيث بلغ 
حج�م التجارة الس�نوي ب�ني امريكا 
وماليزيا 32 مليار دوالر. ومن ناحية 
أخرى، يش�كل املاليزي�ون من أصول 
صينية، 30 باملائة من س�كان البالد، 
الح�زب الش�يوعي الصيني  ويلع�ب 
دوًرا مهًم�ا يف التطورات السياس�ية 

املاليزية.
ولذا فإن التعويل عى ماليزيا الحتواء 
الص�ني ليس خياًرا جيًدا لواش�نطن، 
ولكن تس�ليم طائ�رات إف-16 التي 
ال تمتلك س�وى القدرة ع�ى املناورة، 
يف  باملس�اعدة  لواش�نطن  يس�مح 
إضع�اف دور الص�ني يف ماليزي�ا من 
خ�الل االش�رتاط عى تس�ليم بعض 

قدراتها الهجومية.
وع�ى العك�س م�ن ماليزي�ا، باعت 
الوالي�ات املتح�دة أع�داداً كب�رية من 
طائ�رات F-16 لتايوان. ولدى تايوان 
رصاع�ات اس�رتاتيجية عميق�ة مع 
الص�ني، مم�ا يوف�ر فرص�ة جي�دة 
للوالي�ات املتح�دة يف اس�رتاتيجيتها 
الحت�واء الص�ني. ويف الع�ام املايض، 
وافقت الحكوم�ة األمريكية عى بيع 
66 طائ�رة من طراز F-16 إىل تايوان 
مقاب�ل 8 ملي�ارات دوالر، عى الرغم 

من احتجاج الصني الشديد.

المراقب العراقي/ متابعة...
هدد الرئيس اإليراني، حسن روحاني، بالرد عى أمريكا 

لو استهدفت ناقالتها األخرية يف البحر الكاريبي والتي يف 
طريقها لنقل الوقود إىل فنزويال.

وأفاد موقع الرئاسة اإليرانية أن روحاني، خالل اتصال 
هاتفي مع أمري قطر، السبت، شدد بالقول عى أنه 

“لو تعرضت ناقالتنا النفطية يف بحر الكاريبي أو أي 
نقطة بالعالم الستفزاز أمريكي فإنهم سيواجهون ردا 

مماثال”. وأضاف روحاني أن “إيران لم تكن البادئة بأي 
رصاع، لكن من حقها الدفاع عن سيادتها ومصالحها 

ونأم�ل أن ال يرتك�ب األمريكي�ون أي خط�أ”.
ومن املقرر أن تصل أول دفعة من قافلة من خمس 

ناقالت إيرانية إىل سواحل فنزويال األحد، وهي محملة 
بنحو 220 إىل240 مليون لرت من البنزين.

المراقب العراقي/ متابعة...
انبعث من بركان إيتنا يف جزيرة صقلية اإليطالية، الذي 

استيقظ يف نهاية نيسان، عمود من الدخان والرماد 
ارتفاعه 4.5 كيلومرت.

وتفيد La Nuova Sicilia، سجل نشاط الربكان يف الفوهة 
الجنوبية-الرقية الجديدة، التي نشأت عام 2007. 

واستمر هذا النشاط مدة ثالث ساعات، بعدها بدأ يخف 
تدريجيا. وقد انتر الرماد الربكاني يف االتجاه الجنوبي – 

الغربي.
وتشري الصحيفة، إىل أن انبعاث هذا العمود من الدخان 

والرماد لم يؤثر يف عمل مطار مدينة  كاتانيا القريب 
من الربكان، والطائرات مستمرة يف اإلقالع والهبوط 

وفق الجدول الزمني للرحالت خالل فرتة انتشار جائحة 
“كوفيد-19”.

ويذكر أن الربكان نشط يف نهاية شهر نيسان، حيث إضافة 
إىل عمود الدخان والرماد تدفقت منه حمم بركانية.

روحاني: سنرد على 
أميركا لو استهدفت 
ناقالتنا في الكاريبي

بركان إيتنا ينشط من 
جديد في إيطاليا

المراقب العراقي/ بغداد...
يف مق�ال تح�ت عن�وان: “تب�ّدد أوهام بن 
س�لمان”، قالت مجلة لوبوان الفرنس�ية 
إن أزمة ف�ريوس كورونا وتراجع أس�عار 
النفط أنهيا األح�الم الفرعونية لويل العهد 
الس�عودي محمد بن سلمان، خاصة فيما 
يتعلق بمروع “نيوم” الذي يعد املروع 
الرائد لخطته “رؤية 2030”. ونقلت املجلة 
عم�ن وصفته بأح�د املش�اركني الغربيني 
يف هذا املروع، قوله س�اخراً إن مروع 

)نيوم( “كان حلماً جميالً”.
ووصفت املجلة الفرنسية طريقة عمل ويل 
العهد الس�عودي الش�اب كالتايل: “طموٌح 

مفرط ممزوج بوحشية بدون فرامل”.
واعتربت يف الوقت ذاته أن “وس�ائل الدولة 
الس�عودية الثري�ة يف خدم�ة مل�ك عدي�م 
الخربة” أدخلت بالده يف حرب ال نهاية لها 
يف اليمن، وهي هاوية مالية أدت إىل واحدة 
من أخط�ر األزم�ات اإلنس�انية يف العالم. 
ولم ي�رتدد يف أخذ رئيس ال�وزراء اللبناني 
الس�ابق س�عد الحريري رهينة، متس�بباً 
يف حال�ة من اتح�اد نادر يف بل�د األرز. كما 
حبس العرات من رج�ال األعمال وأفراد 
العائل�ة املالك�ة يف فن�دق ريت�ز كارلت�ون 
بالري�اض، مما أدى إىل إبعاد املس�تثمرين 
الس�عوديني. وفرضت اململكة حصاًرا برًيا 

وبحرًي�ا وجوًيا ثالثًيا عى قطر فش�ل هو 
اآلخر فشالً ذريعا، قرب الدوحة من أنقرة 

وطهران، وفق “لوبوان”.
يض�اف  أن  الفرنس�ية  املجل�ة  وتوقع�ت 
مروع “نيوم” قريباً إىل قائمة اإلخفاقات 
الطويلة لويل العهد الس�عودي، يف ظل عدم 
وص�ول ملي�ارات االس�تثمارات املأمول�ة 
حت�ى اآلن، مم�ا يج�رب الدولة الس�عودية 
ع�ى االعتم�اد ع�ى صندوقه�ا الس�يادي 
الق�وي لتمويل املراحل األوىل من املروع. 
فبدون األموال األجنبية، فإن أحالم محمد 
بن س�لمان، امللقب ب��)MBS(، للتحديث 

القرسي تواجه خطر التحول إىل كابوس.

المراقب العراقي/ بغداد...
ب�ّرت صحيف�ة اقتصادي�ة فرنس�ية، الس�بت، باحتم�ال تاليش 
فريوس كورونا املس�تجد وم�رض كوفيد 19 الناج�م عنه تدريجيا 
واختفائه تماما خالل ش�هر، وذلك اس�تنادا لبعض األرقام املؤقتة 

لبعض الدول.
وقال�ت صحيف�ة »Les Echos«، إن ف�ريوس كورونا املس�تجد بدأ 
يرتاج�ع يف عدة أماكن ح�ول العالم، وذلك تزامن�ا مع إعالن الصني 

االنتصار عى الفريوس الفتاك.
وأعلنت الصحيفة الفرنس�ية أنه “خالل شهر سيشهد العالم ركودا 

تاما يف عدد اإلصابات بفريوس كورونا املستجد”.
واعت�ربت أن “األخبار الس�ارة بدأت من فرنس�ا مع تباطؤ معدالت 
الوفيات اليومية ب� كوفيد19 إذ س�جلت الصحة الفرنسية 83 وفاة 

جديدة الخميس املايض ليصل إجمايل الوفيات إىل 28215”.



ومقاالت5 Aأراء  l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االحد 24 ايار 2020 العدد 2342 السنة العاشرة

من يتابع حركة ونشاط التنظيم االرهابي »داعش« في العراق أو في شرق الفرات في سوريا، يظن أن التنظيم االرهابي ما زال يقاتل ويناور 
في مواجهة مفتوحة انطالًقا من نقاط ثابتة، فهو يمتلك نقاط اسناد لوجستي وقواعد اطالق لعمليات قتالية مدروسة ومخططة، كما وأنه 

ينتشر في مناطق محصنة وخاصة في العراق، بين شمال صالح الدين وشمال غرب ديالى وجنوب كركوك، هذا غير ما يمتلكه من مواقع في 
غرب األنبار، كمراكز تجمع ونفوذ غير ناشطة من الناحية الميدانية حالًيا.

ما هو دور األميركيين في اعادة اطالق »داعش« في المنطقة ؟

فكيف يمكن فهم هذا النش�اط االرهابي 
العمالن�ي ل�«داع�ش«، يف الوق�ت ال�ذي 
أعلن »التحال�ف االمريكي« أنه قد هزمه 
منذ ح�وايل العامني تقريًبا، وأن انتش�ار 
وحدات�ه يف ع�رات القواع�د الثابتة يف 
الع�راق ويف بعض مناط�ق رشق الفرات 
قي س�وريا، ه�ي لتأكي�د هزيمته وملنع 

عودته؟
صحي�ح أن�ه ت�م االع�الن ع�ن هزيم�ة 
»داع�ش« بش�كل احتف�ايل، م�ن قب�ل 
واش�نطن،  بقي�ادة  ال�دويل  التحال�ف 
وال�ذي كان أول م�ن تبنى ه�ذا االعالن، 
ولك�ن عملًيا، بقيت هناك ب�ؤر للتنظيم 
االرهاب�ي، ل�م يت�م تنظيفه�ا، وبالتايل، 
شكلت هذه البؤر غري املحررة منه بشكل 
كامل، نقاط  ارتكاز، يستعملها  التنظيم  
الي�وم لالنط�الق والظه�ور م�ن جديد. 
والتحال�ف االمريكي يتحمل املس�ؤولية 
االكرب يف ذلك، يف كل من س�وريا والعراق، 
امليداني�ة واألمنية  اس�تناًدا للمعطي�ات 
التالي�ة:يف العراق، وبع�د تحرير املوصل 
والقيارة وبيجي وتل عفر وأغلب مناطق 
صالح الدي�ن من »داعش«، ُخلقت فجأة 
مش�كلة كرك�وك والخ�الف العراقي ما 
بني الس�لطة املركزية وكردستان العراق 
يف املناط�ق املتن�ازع عليه�ا  يف محي�ط 
كرك�وك،  وحينه�ا كان�ت تت�م عملي�ة 
تطه�ري الحويج�ة م�ن »داع�ش« م�ن 
قب�ل الجي�ش العراقي ووحدات الحش�د 
املذك�ور،  الخ�الف  وبس�بب  الش�عبي، 
وجهت السلطة العراقية تركيز وحداتها 
وألويتها ملعالجة االشتباك مع كردستان 
الع�راق ح�ول تل�ك املناط�ق، خاصة أن 
األمريكيني حينها لم يقفوا مع الس�لطة 
العراقي�ة املركزية، ب�ل بالعكس، دعموا 
حكوم�ة اربيل حينه�ا، والت�ي تحركت 
عىل األرض بما يشبه االستعداد ملواجهة 

عس�كرية كامل�ة مبارشة ض�د الجيش 
العراقي وقوات االمن الوطني.

 عملًي�ا، ظه�ر املوض�وع حينه�ا وكأن 
االشكال االداري الحدودي مع كردستان 
العراق، بدا مخطًطا ومدروًسا بالتوقيت 
املناس�ب، عندم�ا كان يت�م اإلطباق عىل 
»داع�ش« يف الحويجة والرقاط وجبال 
حمري�ن، األم�ر الذي س�مح ل�«داعش« 
يف املناط�ق املذك�ورة، بتثبي�ت مواقع�ه 
والتمرك�ز دفاعًي�ا بحال�ة الرتق�ب، من 
دون تنفي�ذ مهاجم�ات ع�ىل الوح�دات 
الرعي�ة العراقي�ة، فق�ط عم�ل ع�ىل 
االختب�اء والتحض�ري للمواجه�ة الحقا. 
وه�ذه املنطق�ة الي�وم يف الع�راق، ه�ي 
نقط�ة عملي�ات داعش االكثر نش�اطا. 
وهن�ا، تتحم�ل الوح�دات األمرييك�ة يف 
العراق مس�ؤولية عدم الدفع نحو انهاء 
»داع�ش« يف تلك املنطقة بعد ان س�هلت 
للخ�الف العراق�ي الداخيل م�ع االكراد، 
املراقب�ة  وح�دات  تقاعس�ت  ان  وبع�د 
واالستطالع لديها يف قواعدها املنترة يف 
تلك املنطقة م�ن ضبط حركة »داعش«، 
وخاص�ة انن�ا نتكل�م ع�ن وج�ود اكثر 
القواع�د االمريكي�ة جهوزي�ة وقدرة يف 
املنطقة املعنية بني ش�مال بغداد وحتى 

كركوك والقيارة جنوب املوصل.
يف س�وريا، افش�لت الوح�دات االمرييكة 
وعرقل�ت دخ�ول الدولة الس�ورية رشق 
الف�رات وتحديدا يف رشق دير الزور حتى 
الحدود مع العراق ، وقد استرست اكثر 
من مرة يف مهاجمة  مبارشة  واستهداف 
جوي  لوحدات الجيش العربي الس�وري 
مح�ور  وم�ن  ال�روس  م�ن  وحلفائ�ه 
املقاوم�ة، والذين حاول�وا  التقدم رشقا 
لتحري�ر تل�ك املناط�ق، والحق�ا، وم�ن 
خالل  تكليف قوات سوريا الديمقراطية  
والضعيف�ة نس�بيا بمواجه�ة داع�ش، 

تل�ك  يف  العس�كري  واالنتش�ار  باالم�ن 
رعايته�م  االمريكي�ون  أّم�ن  املنطق�ة، 
ذل�ك  وكان  املناط�ق،  لتل�ك  وادارته�م  
بمثاب�ة فرص�ة ل�«داعش« لك�ي يثبت 
ويتح�ر ومن ضمن انتش�ار مش�بوه 
بحماية امرييكة، هو االن يقوم بعمليات 

خطرة وينشط يف تلك املنطقة.
الي�وم، وم�ن دون تقييد حرك�ة ونفوذ 

االمريكيني يف العراق وبالتحديد يف مناطق 
تش�هد انطالق�ة الفتة ل�«داع�ش«، من 
املرجح ان تك�ون منطقة ش�مال بغداد 
ب�ني صالح الدين حت�ى كركوك، منطقة 
تمدد ونف�وذ جديدة للتنظي�م االرهابي، 
باالضاف�ة المكانية عودة نفوذه يف غرب 
االنبار، حيث ما زال يمتلك يف تلك املناطق 
الوح�دات  أع�ني  تح�ت  قوًي�ا،  تواج�ًدا 

االمريكية املنترة يف مطار سنجار.
أما يف س�وريا، فم�ا زال يوج�د للتنظيم 
انتش�ار غري بس�يط  رشق الف�رات بني 
دير الزور والحدود م�ع األنبار العراقية، 
وع�ىل مجرى نه�ر الفرات ب�ني امليادين 
حتى الباغو، باالضافة لحركة مشبوهة 
دائم�ا يف البادية الجنوبي�ة الغربية لدير 
ال�زور عىل امت�داد مداخل قاع�دة التنف 

م�ن  ومس�تفيدا  الغربي�ة،  الش�مالية 
التواج�د االمرييكي يف قاع�دة التنف، ما 
زال يتحرك عىل ش�كل عصابات يف عمق 
البادية جنوب السخنة وغرب دير الزور.

أم�ا لناحي�ة امكاني�ة انتش�اره يف دول 
أخ�رى م�ن ال�دول املحيط�ة يف الع�راق 
وس�وريا، هن�اك صعوب�ة يف ذل�ك، أواًل 
ألن يف كل م�ن لبن�ان أو االردن تماس�ًكا 

أمنًي�ا وعس�كرًيا قوًي�ا، حيث تس�يطر 
الدول�ة اللبنانية واالردني�ة بالكامل عىل 
أراضيهم�ا، واألهم أنه ال يوجد انتش�ار 
ميداني عسكري لوحدات أمرييكة، مثل 
العراق أو مثل رشق الفرات قي س�وريا، 
األمر الذي يجعلنا نستبعد امكانية عودة  
نش�اط »داع�ش« اىل دول اخ�رى غ�ري 

العراق وسوريا.

بقلم/ علي الدرواني
قب�ل أكثر من خمس س�نوات ب�دأت الس�عودية واإلمارات 
تحالًف�ا عس�كرًيا عدوانًي�ا ع�ىل اليم�ن، بذريع�ة حماي�ة 
الحكوم�ة املعرتف بها دولًيا بقيادة عبد ربه منصور هادي، 
الذي انتهت فرتة رئاس�ته بناء عىل املبادرة الخليجية فعلًيا 
قب�ل العدوان بث�الث س�نوات، وانتهت معها ف�رتة التمديد 
بس�نة عرب مؤتمر الحوار الوطني، لكن مع ذلك انطلق هذا 

التحالف تحت ذلك العنوان املضلل واملخادع.
يف النص�ف الثان�ي م�ن ع�ام 2015 دخل�ت ق�وات الغ�زو 
الس�عودي - االمارات�ي ع�دن واحتلتها مدعوم�ة بعنارص 
»القاع�دة« و«داع�ش« والق�وى التكفريي�ة الت�ي خرست 
بتقدم الجيش واللجان الشعبية حينها، لتعدو تحت أجنحة 
ط�ريان الري�اض وابوظبي وع�ىل ظهر مدرعاته�ا اىل عدن 

ولحج وأبني وغريها من املناطق.
وبالرغ�م من اعالن ع�دن من قبل حكومة ه�ادي عاصمة 
مؤقتة بعد عجزهم واس�تحالة عودته�م اىل صنعاء، إال أنه 
لم يس�تطع البقاء فيها كمدينة محررة حسب تعبريهم اال 
لفرتة محدودة، والسبب حينها عدم استفزاز أبناء الجنوب 
واس�تمالتهم للقت�ال اىل جان�ب تحال�ف الع�دوان وتجنيد 
ش�بابها وارس�الهم لحماية الس�عودية يف نج�ران وجيزان 
وعسري، فكان ال بد من منع هادي إظهار رغبة من التحالف 
بمنح الجنوب دولته املستقلة بعيًدا عن دولة الوحدة، وهي 
الطريق�ة التي تس�ببت يف تجني�د اآلالف من أبن�اء املناطق 

املحتلة وزجهم يف محارق الحدود الجنوبية السعودية.

وبم�ي الوق�ت كان�ت االم�ارات تبل�ور رؤيتها وتنش�ئ 
مليش�ياتها وترس�خ نفوذها يف ع�دن واملناط�ق املحتلة يف 
لحج والضالع وأبني وس�قطرى، عىل حساب سيادة اليمن 
واستقالله وعىل حساب الرعية املزعومة، وأبعد من ذلك، 
ع�ىل حس�اب حليفتها الري�اض أيًضا، ويف الس�نوات األوىل 
لالحتالل االماراتي كانت قواتها الغازية قد وصلت اىل شبوة 
وحرموت واملهرة قبل ان تتدخل الرياض وتخرجها منها 

يف وقت الحق.
من خالل مجريات األح�داث عىل األرض يف املناطق املحتلة، 
يب�دو أن ش�عار اعادة الرعي�ة بات وراء ظه�ر أبو ظبي، 
يف ح�ني ال ت�زال الرياض تتمس�ك به كثوب يس�رت أهدافها 

الحقيقة يف اليمن.
وهن�ا يبدأ التس�اؤل ح�ول مدى تده�ور وتف�كك التحالف 
بقي�ادة الس�عودية، وال�ذي ب�دأ م�ع انطالق الع�دوان عىل 
اليم�ن، بخروج عدد م�ن أعضائه تباًعا، بداية بباكس�تان، 
مروًرا بقطر، واملغ�رب، باإلضافة اىل تضاؤل الدور املرصي 
واألردن�ي، والي�وم نص�ل اىل ش�قاق خف�ي ب�ني الطرف�ني 

الرئيسيني: السعودية واالمارات.
صحيح أن االمارات ومس�ؤوليها ال يزالون يعلنون وقوفهم 
اىل جانب الس�عودية، وليس اىل جانب الحكومة املعرتف بها 
دولًي�ا، اال أن م�ا يقال يشء وم�ا نراه يف الواق�ع يشء آخر، 
فالص�دام املحت�دم يف ع�دن ب�ني أدوات االم�ارات من جهة 
وأدوات الس�عودية م�ن جهة ثانية، ال يدع مجااًل للش�ك ان 
تحال�ف املحمدي�ن وصل اىل نهايت�ه، وما رأين�اه من اتفاق 

الرياض وع�دم تنفيذه اىل اليوم وتب�ادل االتهامات بالتلكؤ 
واملماطل�ة بني األدوات املحلية ما هو اال ترجمة عملية لهذا 
الش�قاق، فالرياض التي احتفلت بإنج�از االتفاق يف حينه 
وس�وقت له كانتص�ار لجهودها يف التقريب ب�ني اليمنيني، 
ومحاولة اس�تخدامه إلظهار قدرتها عىل احتضان ورعاية 
اتفاق يمني ش�امل ينهي مرحلة الحرب ويؤس�س لعملية 
سياسية بني اليمنيني، وتحت رعاية الرياض، ها هو يتلقى 
رضبة قوي�ة بإع�الن اإلدارة الذاتي�ة يف املناط�ق الجنوبية 

املحتلة من قبل املجلس االنتقايل  املدعوم من االمارات.
ان إعالن االمارات عن س�حب قواتها من اليمن وتخفيضها 
بشكل واضح، كان من املمكن أن يفتح الباب أمام استحواذ 

الس�عودية وحلفائه�ا ع�ىل إدارة االمن يف املناط�ق املحتلة 
بش�كل منف�رد يؤمن له�ا نفوًذا كام�اًل هناك، وه�و األمر 
ال�ذي لم يحدث بس�بب أن اإلمارات ذهب�ت اىل تلك الخطوة 
بع�د ان رتب�ت وضعه�ا وادواته�ا ع�ىل األرض، حت�ى انها 
اس�تخدمت القوة العس�كرية والغارات الجوية لوقف تقدم 
قوات مدعومة من الرياض للس�يطرة عىل عدن، ورس�مت 
بذلك ح�دود النفوذ بينه�ا هي ومرتزقتها م�ن جهة، وبني 
الرياض ومرتزقتها من جهة ثانية، ويف تلك الخلفية تزايدت 
التحذيرات املبطنة بني الطرفني، حتى طبخ اتفاق الرياض، 
ليتأجل الرصاع واالقتتال دون إنهاء الخالف، والدليل هو ما 

نراه اليوم من معارك يف أبني وسقطرى.
الرصاع يف الجنوب املحتل يلقي بظالل قاتمة ويؤخر الحلول 
السياس�ية ويعقدها، بما يؤكد ان قوى العدوان السعودية 
واالم�ارات غري جاهزة وال ج�ادة يف الوصول اىل وقف كامل 
لعدوانه�ا وال رفع حصارها، وان هدنته�ا املزعومة ما هي 
إال ذر للرم�اد يف العيون، مع دخول العال�م يف املواجهة ضد 

كورونا.
يبقى من نافلة القول ان االحداث األخرية تكش�ف األهداف 
الحقيق�ة واالجن�دة الخفي�ة واملتناقض�ة واملتضاربة لكل 
من الس�عودية واالم�ارات وادواتهما املحلي�ة، ضدا ملصالح 
الش�عب اليمني وسيادة دولته واس�تقرارها ووحدتها، وان 
صمود الشعب لخمس�ة أعوام مضت ، كما افىض اىل تفكك 
تحال�ف الع�دان، فإنه قد أس�س لعوامل االنتص�ار القريب 

بإذن الله.  

هل وصل تحالف العدوان السعودي - اإلماراتي الى نهايته؟

 

ل�م يكن ب�زوغ فجر ذل�ك اليوم كباق�ي االيام الت�ي تس�اوت فيها ايام 
املس�لمني وه�م يفتق�دون البوصلة نحو قبلته�م املغتصب�ة ، لقد كان 
فجرأ الحياء االمل من جديد بتحرير عروس عروبتنا ، لقد ش�ع ش�عاع 
ذل�ك اليوم من جبني امام�أ ايقض بنداءة  ضمري االمة ،التي غرقت بليل 
شتوي وسبات عميق ، كان نداء روح الله اعالنأ لربيع غاب عقودا عنها 

.
فقد ابتليت الشعوب العربية بحفنة حكام خونة باعو قضيتهم ، وتنازلو 

عن رشف عروبتهم ، فألقو باالقىص يف غياهب جب بني صهيون...! 
وبالتايل امس�ت فلس�طني واقصاها واقعه يف هامش ذاكرة النس�يان ، 
وح�ق ضاع ووىل واس�دل عليه الس�تار ، وما عىل االم�ة اال القبول بهذا 

الواقع ورتداء ثوب الذل والتطبيع مع بني صهيون ..!
 أن هذا ليس بجديد عىل حكام العرب وأن كانت فلسطني الخيانة الكربى 
يف س�جل تاريخه�م الحاف�ل بالخيانات ، فه�م كانو والزال�و   مصداق 
لوصف موالتنا زينب عليها الس�الم ألهل الكوفة يف خطبتها العصماء » 

لقد جئتم بها صلعاء سوداء عنقاء خرقاء شوهاء ... 
فلله درك ياس�يدتي اي وصف يالئم يدهؤالء الخونة يف كل مكان وزمان 
، ف�ال ش�ك فطينتهم واحدة  والق�وم ابناء القوم تج�ري الخيانة  فيهم 

مجرى الدم بالعروق  ...!
إذ بلغ  االستس�الم واليأس يف االمة ذروته ، وغاب وغيب األحرار والثوار 
يف كل مكان  ، وباتت فلسطني غريبة ، قد فارقت روحها الحياة ودفنت 

خلف قضبان اليهود  ..!
من ركام هذا اليأس والخنوع املطبق ، من الله تعاىل عىل املسلمني بروح 
الله ، الفتى املحمدي الحيدري األصيل ، اذ وضع اإلمام الراحل فلس�طني 
نص�ب عينيه ، فكانت ح�ارضة بقوة يف روحة ووجدان�ة وكل ادبياته ، 
تنتظ�ر ذلك الي�وم الذي يتفجر في�ه األمل، ليحيي االم�ة ويعيد صياغة 
تاريخه�ا ومجده�ا ويضعه�ا ع�ىل درب التحرير ، فأمس�ت فلس�طني 
واقصاها ش�عرية من ش�عائر الله ، فكان روح الله ال�روح التي بثت يف  

جسد ألمة الحياة واعادة اليها األمل   . 
لقد ش�خص اإلمام الراحل مواطن ضعف املس�لمني واسباب هزيمتهم 
وانكس�ارهم بدق�ة ، ف�راح يس�عى ملعالجة جس�د االمة ال�ذي اثخنته 
جراح�ات الفتن والش�قاق ليس�تعيد عافيت�ه ويقف ش�امخأ كما كان 
، فكان�ت مس�اعي الوح�دة والعمل ع�ىل قاعدة املش�رتكات حارضة يف 
حركته ، كما كانت من اوىل اولوياته احياء الروح املعنوية لالمة وتعزيز 
ثقتها بقدراتها ونفسها، ملا لهذا الجانب من اثر كبري يف حسم املعركة .

اجل..املعنوي�ة وم�ا ادراك ماهي..! به�ا تهزم الجي�وش وبها تنترص . 
فدوونن�ا حرب اليمن ، كيف كرس اليمانيي�ون بروحهم املعنوية العالية  
تحال�ف ال�ر ، هزايم�ة تلو هزيم�ة ل�دروع وجيش مدجج�ة بعدتها  
وعديده�ا،  اال أن عزيمته�ا وروحه�ا خاوية بائس�ة يائس�ة ، ال تؤمن 
بحقانية قضيتها ، فكانت الهزيمة نصيبها امام ثلة تس�لحت بااليمان  

فكتب الله لها النرص املبني .
ع�ودة عىل بدء نس�تيقن ان  نداء  احياء ي�وم القدس نداء ايقض ضمري 
االمة واحيا روحها واعاد لروحها املعنوية الحياة ، فكان اعالن لصافرة 
بدء املسري اىل القدس املحتلة واسرتجاع الحق املسلوب ، فلو لم يكن ذلك 
النداء لضاعت فلسطني منا اىل االبد ، ولو لم يكن ذلك النداء ملا كتبنا هذه 

السطور ، وملل شاهدنا علم فلسطني يرفرف يف كل بقاع الدنيا .
»فسالم الله عليك ياروح الله يامن احيا روح االمة«

من روح اهلل ...
 الى القدس روح فلسطين ...!

 د.عيل الطويل

بقلم/ شارل ابي نادر

بقلم/ إيهاب شوقي
تزام�ن تفيش وب�اء ف�ريوس كورونا مع 
مرحل�ة ش�هدت م�دًّا لثقاف�ة الالمب�االة 
بالقضايا الوطنية والقومية لدى قطاعات 

عريضة من الشعوب.
وربم�ا منب�ع ه�ذه الحال�ة يع�ود لعقود 
طويلة من غرس ثقافة االستسالم بدعوى 
الس�الم، وكذلك تش�ويه ثقاف�ة املقاومة 

ووضعها يف خانة املغامرة والرعونة!
ورغم محطات الن�رص املتعددة للمقاومة 
ولحظ�ات االس�تفاقة الش�عبية املتزامنة 
م�ع هذه املحط�ات، اال أن الحال�ة العامة 
لالنظم�ة الرس�مية، واالغ�راق بالثقاف�ة 
االس�تهالكية واالنفت�اح غري املحس�وب، 
والالمب�االة  االستس�الم  م�ن  جع�ل 
ا، واملقاومة واملواجهة  واالستس�هال عامًّ

واالستقالل خاصا واستثنائيا.
وم�ع بزوغ ش�مس الوباء وحال�ة الرعب 
الت�ي تزايدت تدريجًي�ا لتصل لحالة عامة 

مفادها االحب�اط والخ�وف وغياب األفق 
مع ع�دم وضوح ض�وء يف نهاي�ة النفق، 
ب�دت هن�اك اج�راءات اس�تثنائية للدفاع 

الذاتي عن النفس وفًقا لغريزة البقاء.
وبات�ت هناك حال�ة من االنغ�الق املؤقت 
عىل الذات كوقفة تش�به الوقفة التعبوية 
يف املع�ارك، وم�ا يح�دث به�ا م�ن تقييم 
واعادة للحسابات والتوازنات واالستعداد 
ملواجه�ة الخطر واتخاذ م�ا يليق بالوضع 

من كر أو فر.
غ�ري  االنفت�اح  أن  الش�عوب  اكتش�فت 
املحس�وب هو خط�ر، وأن ع�دم االكتفاء 
الذاتي انتحار، وأن افتقاد املناعة ووسائل 

مواجهة الخطر هو عجز قاتل.
وبتأم�ل ثقافة املقاومة، فإنها تعتمد عىل 
ثوابت وأعمدة فكرية وعملية، يمكن رصد 
أهمه�ا وأهم ما يقابلها يف الواقع الصحي 

واالجتماعي الراهن كما ييل:
1- تعتم�د املقاوم�ة عىل امتالك وس�ائل 

القوة والردع، وهو ما يقابل امتالك جهاز 
مناع�ي ق�وي يمكنه مقاوم�ة أي هجوم 

ميكروبي وفريويس وارد.
2- تعتم�د املقاوم�ة ع�ىل ف�رز الثقافات 
بوع�ي وع�دم الس�ماح لت�رسب ثقافات 

واردة تخرتق الهوية.
مقاتل�ة  ب�روح  املقاوم�ة  تتمي�ز   -3
ومعنوي�ات عالي�ة وثق�ة ايماني�ة بالغة 
بالن�رص، وه�و م�ا يقاب�ل طبًي�ا ارتفاع 
املناعة والتغلب عىل األم�راض تبًعا للقوة 
الروحي�ة واملعنوي�ة وارادة الحياة والثقة 

بالنرص عىل املرض ومسبباته.
ه�ذه التش�ابهات الفكري�ة والعملية بني 
مقاوم�ة الهيمنة واالس�تعمار، ومقاومة 
امل�رض والوباء، يض�اف اليه�ا مصاديق 
عملي�ة، أثبتت قوى املقاوم�ة من خاللها 
الك�وارث  مقاوم�ة  يف  كب�رية  جهوزي�ة 
واألوبئة كما أثبت�ت جهوزيتها يف ميادين 

املعارك.

ولع�ل م�ا أبدت�ه املقاوم�ة م�ن خطوات 
تنظيمي�ة ملواجه�ة الوب�اء وروح عالي�ة 
مبادرة للتع�اون واالنقاذ هو مرياث حالة 
التعبئة املس�تمرة وهو ج�زء ال يتجزأ من 

ثقافتها وممارستها العملية.
لعل الش�عوب بعد ما اكتش�فته من زيف 
العومل�ة بمضامينها القائم�ة عىل تذويب 
والقضاي�ا  الثواب�ت  وتميي�ع  الهوي�ات 
الوطني�ة والتج�ارة الحرة غ�ري املتكافئة 
واالعتماد عىل الريع بدال من االنتاج، لعلها 
تع�ي ان ذلك مرض ال يقل خطورة عن اي 

وباء.
ولعل الش�عوب تفط�ن اىل أن االس�تقالل 
الوطني والتنمية املس�تقلة واالعتماد عىل 
االنتاج ومواجهة الهيمنة، هي السياسات 
الحامية والجهاز املناعي امام اي مخاطر 

او كوارث من اي نوع.
باتت الش�عوب تعلم اآلن سبيل النجاة من 
الوب�اء، عرب العزل عن امل�رىض واملصابني 

واستعمال وس�ائل الحماية عند االختالط 
وع�رب انتظ�ار لق�اح ملواجه�ة الفريوس 

ودواء لتداعياته.
كم�ا بات�ت تعل�م أن الف�ريوس ضعي�ف 
ولكنه ماكر ويفتك بالجس�د الضعيف ذي 
االم�راض املزمنة واملناع�ة الضعيفة بعد 

تسلله بخبث.
وه�و م�ا يعن�ي امت�الك جس�د صحي�ح 
وجهاز مناعي قوي والتسلح بالحذر عند 
االنفتاح وعدم الس�ماح بتذوي�ب الهوية 

والتسلح بوسائل املقاومة والردع.
لع�ل الش�عوب تس�تعيد ثقاف�ة املقاومة 
والتي تثبت يوًما بعد يوم أنها الدرع الواقي 
م�ن اي اخرتاق�ات، ومصداقه�ا تحجي�م 
وردع اك�رب ف�ريوس تاريخي وه�و العدو 
االرسائي�يل وع�دم الس�ماح الك�رب مرض 
تاريخ�ي بالفت�ك بالجس�د وه�و أمريكا، 
والقضاء عىل كافة الجراثيم وامليكروبات 

التاريحيىة املتمثلة يف التكفرييني.

ثقافة المقاومة مقابل الالمباالة بالقضايا الوطنية



يونس محمود يكشف عن رغبته في الترشح 
لرئاسة اتحاد الكرة 
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كش�ف النج�م العراق�ي يون�س محم�ود، عن 
رغبت�ه يف الرتش�ح لرئاس�ة االتح�اد العراق�ي 
لكرة القدم، من أجل املساهمة يف تطوير الكرة 
العراقية خالل املرحلة القادمة، بعد تويل عدنان 

درجال منصب وزير الشباب والرياضة.
وح�ل الالعب امللقب بالس�فاح ضيف�ا يف »بث 
مب�ارش«، وقال إن مس�ألة ترش�حه لرئاس�ة 
االتحاد العراق�ي ترتبط بالتنس�يق مع عدنان 

درجال وزير الشباب والرياضة.

العدي�د  لدي�ه  أن درج�ال  إىل  وأش�ار يون�س، 
م�ن املش�اريع وامللف�ات التي يرغ�ب يف العمل 
عليه�ا لتطوي�ر الرياضة يف الع�راق عىل العديد 
من املس�تويات. وأش�اد محمود خ�الل اللقاء 
باملنتخ�ب القط�ري األول لكرة الق�دم، مؤكدا 
أحقيته يف الحصول عىل لقب كأس آس�يا العام 

املايض للمرة األوىل يف تاريخه.
وأض�اف: »أغل�ب م�ن س�اهم يف تتوي�ج قطر 
بكأس آسيا هم من خريجي أكاديمية أسباير، 

وه�ذا دلي�ل ع�ىل نج�اح األكاديمي�ة وتحقيق 
الهدف املرجو منها«.

خاضه�ا  مواجه�ة  أصع�ب  ح�ول  وبس�ؤاله 
املنتخ�ب القط�ري يف البطول�ة ق�ال: »مب�اراة 
املنتخ�ب العراقي كانت األصعب له يف مش�وار 
حصوله عىل لقب كأس آس�يا وهذا الفوز فتح 
للفريق القطري الطريق نح�و األدوار النهائية 

والحصول عىل اللقب«.
وواص�ل: »كنت أتوق�ع فوز املنتخ�ب العراقي 

ولك�ن املنتخ�ب القطري فاز يف اللقاء وكس�ب 
التعاطف الكبري من كل الش�عوب العربية كما 
فع�ل منتخبنا س�نة 2007، حينما أحرز اللقب 
وس�ط ظ�روف كانت صع�ب يمر به�ا العراق 
وش�عب العراق«. وحول قدرة املنتخب العراقي 
ع�ىل بل�وغ نهائي�ات كأس العال�م 2022، أكد 
أن »التصفيات عىل األرجح س�تجري يف ش�كل 
تجمعات بقط�ر، ونتمنى بلوغ ال�دور األول يف 
مرحلة أوىل ثم ننافس ع�ىل التأهل من املرحلة 

الثانية ولدينا حظوظ يف تحقيق هذه التطلعات 
رغم صعوبة املهمة«.

وبخصوص النجوم العامليني الذين تمنى اللعب 
إىل جوارهم، قال يونس محمود: »يظل رونالدو 
الظاه�رة )الربازي�ي( األفض�ل بالنس�بة يل يف 
العالم، وتمنيت لو لعبت يوما ما إىل جانب مييس 

وإبراهيموفيتش«.

صفاء هادي: أفتقد زمالئي وحماس وأجواء كرة القدم 

أكد العميد وليد الزي�دي، نائب رئيس نادي 
الق�وة الجوي�ة، أن إدارة الن�ادي س�تلجأ 
إىل القض�اء، الس�رتداد حقوق�ه املفق�ودة 
بخصوص ألق�اب الدوري الت�ي طالب بها 

من أجل إضافتها إىل سجالت النادي.
وذكر الزي�دي أن رئيس الهيئ�ة التطبيعية 

التحاد الكرة الس�يد إياد بنيان وعند اللقاء 
ب�ه وع�د بإع�ادة األلق�اب املفق�ودة )غري 
املحتس�بة( إىل خزائن الن�ادي والتي طالبنا 

فيها بكتاب رسمي.
وأوض�ح، أن هن�اك ضغوطا تم�ارس عليه 
من أج�ل عدم ع�ودة األلقاب إىل أق�دم ناٍد 

تأس�س يف تاري�خ الك�رة العراقي�ة، وه�ذا 
التجاه�ل الواضح م�ن الهيئ�ة التطبيعية 

سيولد انعكاسا سلبيا يف عملها. 
وأش�ار نائب رئي�س القوة الجوي�ة، إىل أن 
اإلدارة س�تكلف املحامي الخ�اص بالنادي 
بع�د عطلة عيد الفطر املب�ارك، باللجوء إىل 

القضاء والذي س�يعيد حق النادي املسلوب 
بخص�وص كل األلقاب املفق�ودة يف فرتتي 

الستينيات والسبعينيات.
يش�ار إىل أن األلق�اب قب�ل ع�ام 1974 لم 
ت�درج يف تاريخ املس�ابقة ع�ىل اعتبار أنها 

كانت تحتسب ضمن مسابقات الهواة.

الجوية يلجأ إلى القضاء الستعادة ألقابه 

رّبما أثرت جائحة كورونا على اإلعالم ومصادره 
بصورة مباشرة إسوة بما حصل في جميع مجاالت 

الحياة األخرى حتى ندرت مصادر الخبر وتأكيد 
المعلومة ما جعلت مقدمي البرامج الرياضية لدينا 
يجنحون بمخيلتهم الى تصّورات غريبة هي أبعد 

ما تكون عن الواقع، وبذلك يكونوا قد ضربوا 
مهنيتهم عرض الحائط وشّوشوا أفكار وتصّورات 

الجماهير الرياضية.
س�ّجلت مالحظاتي ثماني مش�اهدات تس�تحق الرد، ولكن ليس 
يف مواق�ع التواص�ل االجتماعي كي ال تحس�ب بأنه�ا نكاية بهم 
أو تصّي�د لل�زالت الت�ي ال ب�ّد أن تحصل هن�ا وهن�اك مهما كان 
الربنام�ج عىل درجة م�ن التحض�ري، فخالل مالحظ�ة ومداخلة 
م�ع أحد الربام�ج تص�ّور الحضور وبضمنه�م املق�دم أن وزارة 
الشباب وحدها املسؤولة عن تأخري رصف مستحقات االتحادات 
الرياضي�ة ويؤّي�د الحضور الكالم بق�وة ويربّئون س�احة وزارة 
املالي�ة ع�ن أي إرباك حاصل، غ�ري أن الحقيقة تش�ري وبالوقائع 
املثّبت�ة أن وزارة املالي�ة هي م�ن يغفل حقوق االتح�ادات بأطر 
روتيني�ة ال موجب له�ا، والجميع يعل�م أن املالية ه�ي املتصدّي 
الوحيد لألحداث عىل الس�احة حالياً بفع�ل توقف الحياة العملية 
اىل حدود غري مس�بوقة لظروف نعلمها وجميعنا يرتقب بش�غف 

بالغ لحظة إطالق األموال للرواتب وبقية الرصفيات املستحقة.
ع�ىل جان�ب آخر، ويف برنامج ش�بيه تقريب�اً بالتس�مية وبأزياء 
الحض�ور، تتم مناقش�ة آليات عم�ل نقابة الرياضي�ني التي كثر 

ضجيجه�ا ه�ذه األي�ام دون أن نلمس 
منه�ا ما يه�م فئ�ة الرياضي�ني التي 
تعاني األمري�ن وال منقذ لها، ويذهب 
املتبارون يميناً وش�ماالً يف البحث عن 
النقاب�ة ووالدتها العس�رية بني أربعة 
أط�راف كّل منها يّدع�ي الوصل بليىل 
ويط�رح األدلّة النقلي�ة والعقلية عىل 
أن�ه ومجموعت�ه األق�رب اىل األصل يف 
االنبثاق، عتمة جديدة وتسابق يف كيل 
االتهام�ات بني نجوم رياضة س�ابقني 

وقد تناس�وا أن الهدف منها مصلحة عامة ملنظمة مجتمع مدني 
ترع�ى وتتابع حق�وق مجموعة من الرياضيني بحس�ب ما يتيح 
له�ا ظرف إس�نادهم، وهنا ينربي املقدم ليك�ون محامياً وداعماً 
ألحد الفرق النقابية املتبارية وال نعلم من أين جاء بكم املعلومات 

الخاطئة التي ال تمت اىل الواقع بصلة وصل. 
برام�ج أخ�رى بحث�ت يف مس�تقبل الكابت�ن عدنان درج�ال مع 
وزارة الش�باب والرياض�ة وإياد بنيان مع هيئ�ة التطبيع التحاد 
الكرة وموعد دوري الك�رة املقرتح تموز املقبل وأخرى وصلت اىل 
ال�درك األس�فل يف وضع الرشعي�ة عىل االتحادات املنقس�مة عىل 
ذاتها، ومن له الحق يف املخاطبات الرس�مية مع الوزارة الشبابية 
بتش�كيلتها الجدي�دة، أحدهم يصّور للجمه�ور تواجد حزمة من 
القوان�ني الجاه�زة لألوملبية واالتحادات واألندي�ة وال يعي أبداً ما 
صدر حتى اآلن بعد القراءة األوىل ألحدها متوّهما أنه الوحيد الذي 
يعل�م ما جرى ويج�ري وعليه أن يفيض بما لدي�ه عىل الجمهور 

املخاطب.
الحقيق�ة أن أغل�ب الربام�ج عّدت بأج�زاء من الحقائ�ق وتركت 
كبد الحقيقة دون إصابة ولو أن املعّد كلّف نفس�ه باالس�تقصاء 
والتح�رّي ليكون هدفه س�امياً لم يقع بمثل هذا التش�ويش حّد 
التخّبط باألس�ماء واملناص�ب والتاريخ وأحداثه، وه�ذه تعد من 
ك�وارث العم�ل اإلعالمي ال�ذي غابت عن�ه املهنية واستس�لم اىل 
لغة التصّورات أو االس�تماع الس�لبي من أرب�اع املثقفني بالعمل 
الري�ايض، واملصيب�ة األكرب هو االس�تمرار عىل النه�ج طاملا كان 
الهدف رصف ساعة من الزمن تكون عابرة أياً كان الحديث فيها 

وإن كان ال يمت اىل الحقيقة بصلة وصل.
إن الحديث الذي أدرجه ال بّد أن يكون محسوس�ًا ومش�ّخصاً من 
قب�ل الكثري من اإلعالمي�ني أو الرياضيني املّطلع�ني وهو ال يلغي 
بطبيع�ة الحال وج�ود برامج رصين�ة لها مكانته�ا وثقتها لدى 
الجماهري، وتعّمدت أن ال أشري باألسماء والقنوات ألن مردود ذلك 
سيكون س�لبياً بالتأكيد وينحو بنا من مبدأ التصحيح واملراجعة 
اىل الج�دل العبث�ي الذي يضعن�ا يف حلقة مفرغة، كم�ا أن التعلّم 
والتطّور والتحض�ري الجّيد للربنامج هو نه�ج صحيح نتمنى أن 

يتم العمل به وليس العكس!

مطّبات �إعالمية

محمد حمدي

التطبيعي�ة  الهيئ�ة  رئي�س  اك�د 
لالتحاد العراقي لكرة القدم، إياد 
بنيان، ان مدرب املنتخب الوطني 
اب�دى  كاتانيت�ش،  رسيتش�كو 
اس�تعداده لتخفيض نس�بة %50 

م�ن راتب�ه م�ع اتح�اد 
الكرة.

إن  بني�ان  وق�ال 
التطبيعية  »اللجنة 
الك�رة،  التح�اد 
تس�تمر يف تواصلها 

كاتانيت�ش عن  م�ع 

طريق نائب رئيس الهيئة ش�امل 
كام�ل واملدي�ر اإلداري للمنتخ�ب 

الوطني باسل كوركيس«.
وأوض�ح أن�ه »خ�الل محادث�ات 
االتح�اد وكاتانيتش، ابدى املدرب 
الس�لوفيني اس�تعداده للتنازل 
ع�ن 50% م�ن عق�ده مع 
مبين�اً  الك�رة«،  اتح�اد 
ان »كاتاني�ش يتواج�د 
بس�بب  س�لوفينيا  يف 
مكافح�ة  إج�راءات 

كورونا«.

العراق�ي،  ال�دويل  الحك�م  تماث�ل 
مهند قاس�م، إىل الشفاء التام من 
ف�ريوس كورون�ا املس�تجد، الذي 
أصاب�ه يف وق�ت س�ابق، وأجربه 
عىل دخ�ول الحج�ر الصحي ملدة 

12 يوما.
وقال قاس�م »الحم�د لله تماثلت 
ج�اءت  حي�ث  الت�ام،  للش�فاء 
النتائج سلبية يف عينتني للفحص، 
وبذل�ك تم القضاء ع�ىل الفريوس، 

وأنا بصحة جيدة«.

وأوض�ح أنه س�يغادر املستش�فى، 
بفض�ل الجهود الت�ي بذلها الطاقم 
الطب�ي، وبتعاون كبري من الجميع، 
خصوص�ا مدير صحة بغ�داد، عبد 

الغني الساعدي.
كم�ا وجه قاس�م ش�كره للوس�ط 
الريايض، وجميع املس�ؤولني الذين 
اهتموا بحالته، وكذلك وجه الش�كر 
لرئيس االتحاد اآلس�يوي، س�لمان 
بن إبراهيم آل خليفة، الذي يتواصل 

باستمرار لالطمئنان عىل صحته.

شارك نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم، صفاء هادي، 
يف الحمل�ة التي أطلقها االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم، 
والهادف�ة لتحقي�ق التأث�ري اإليجابي م�ن خالل نرش 
رس�الة األمل والوح�دة، ضمن جه�ود التوعية العامة 
وتش�جيع الن�اس يف جمي�ع أرجاء العالم ع�ىل القيام 
بدوره�م يف إيق�اف انتش�ار فايروس كورنا املس�تجد 

)كوفيد-19(.
وقال صفاء هادي، املحرتف يف نادي كريليا سوفيتوف 
الرويس، يف حديث ملوقع االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم: 
خ�الل األش�هر القليل�ة املاضي�ة، ش�كلت تضحي�ات 
العامل�ني يف مج�ال الصح�ة والعامل�ني يف الوظائ�ف 
األساس�ية مصدر إلهام لكل الناس، وأريد أن أعرب عن 
امتناني الكبري  للعامل�ني يف الخطوط األمامية والذين 

يخاطرون بحياتهم من أجل إنقاذ اآلخرين.
وأض�اف: كما ه�و الحال بالنس�بة لجمي�ع الالعبني، 
فإنن�ي أفتقد زمالئي واألجواء داخل امللعب وحماس�ة 
الجماه�ري وأحداث ك�رة القدم، ولكن يف ظل انتش�ار 
فايروس كورونا، فإن اليشء األهم بالنس�بة لنا هو أن 

نعتني بأنفسنا، وبكل من نحب.
وأوض�ح: أدع�و الجمي�ع إلتب�اع نصائ�ح الس�لطات 
الصحية املحلية، واملحافظة عىل الروح اإليجابية، كي 
نواصل القيام بدورنا يف كرس سلس�لة انتشار املرض، 
ودعم الطواقم الطبية التي تكافح انتش�ار هذا الوباء 

العاملي.

تلق�ى مهاج�م املنتخ�ب العراقي الش�اب ع�الء عب�اس 3 عروض 
احرتافي�ة خ�الل األي�ام املاضية للف�وز بخدماته بف�رتة االنتقاالت 

الصيفية.
وق�ال مص�در مقرب عىل الالع�ب إن عالء عب�اس )األباتيش( تلقى 
عرضا احرتافيا من أحد الدوريات األوربية وعرضني عربيني من أجل 
الظف�ر بخدماته بفرتة االنتقاالت الش�توية ومن املؤمل أن يحس�م 

وجهته خالل األيام املقبلة.
وبني أن الالعب أنهى رس�ميا ارتباطه مع فري�ق الكويتي الكويتي 
ال�ذي مثله لفرتة قليلة قب�ل جائحة كورونا وفض�ل فض االرتباط 

لخوض تجربة احرتافية جديدة بعد العروض التي تلقاها مؤخرا.

وأوضح أن عالء يناقش مس�تقبله 
ويفاضل ب�ني العروض التي وصلته 

م�ع مدير أعمال�ه وهو بصدد حس�م 
وجهت�ه بش�كل نهائ�ي م�ن أج�ل ب�دء 
التدريبات تحس�با لدعوة العبي املنتخب 
الوطن�ي وم�ن أج�ل إكم�ال جاهزيته 

البدنية بأرسع وقت.
يش�ار إىل أن ع�الء عب�اس ب�رز نجمه 
بقوة يف تصفيات كأس العالم وبطولة 

خليجي 24 يف قطر.

ثالث عروض احترافية على طاولة األباتشي  كاتانيتش مستعد لتخفيض
 راتبه حتى 50 %

شفاء مهند قاسم من كورونا



كش�ف تقرير صحفي إسباني، عن تطور جديد بشأن 
املريكاتو الصيفي مليالن وريال مدريد.

ووفًقا ملوقع »ديفنس�ا س�نرتال«، فإن مي�الن ال يزال 
مهتًم�ا بالتعاقد م�ع الرصبي ل�وكا يوفيتش مهاجم 

ريال مدريد، خالل املريكاتو الصيفي املقبل.
وأشار إىل أن الروس�ونريي يسعى لضم لوكا يوفيتش 
عىل س�بيل اإلعارة ملدة موس�مني، م�ع أحقية الرشاء 

نظري 45 مليون يورو.
وأوض�ح أن ري�ال مدريد يرف�ض فكرة مي�الن، ألنها 
ستكبد امللكي خس�ارة 15 مليون يورو، ولذلك يطلب 

املرينجي، زيادة األموال املعروضة.
وق�ال املوقع اإلس�باني إن ميالن ال ي�زال عىل تواصل 
مع ف�ايل رمضاني وكي�ل يوفيتش، عىل أم�ل موافقة 
ري�ال مدريد عىل العرض، ال س�يما بعد إصابة الالعب 

الرصبي مؤخرًا. 
ولم يك�ن يوفيتش عىل قدر التوقعات خالل موس�مه 
األول مع ريال مدريد، علًما بأنه انضم الصيف املايض 
قادًم�ا من آينرتاخ�ت فرانكفورت مقاب�ل 60 مليون 

يورو.

جريم�ان،  س�ان  باري�س  ن�ادي  االحتف�اظ يح�اول 
ة بخدم�ات املهاج�م األرجنتيني ماورو إي�كاردي خالل  لف�رت ا

املقبلة.ويلع�ب إيكاردي مع س�ان جريمان معاًرا م�ن إنرت ميالن حتى 
نهاية املوس�م الحايل، مع أحقية الرشاء نظ�ري 70 مليون يورو.وكانت 
شبكة »سكاي س�بورت إيطاليا« قد ذكرت أن باريس قدم عرًضا لضم 
إي�كاردي مقاب�ل 50 مليون يورو، باإلضاف�ة إىل 10 ماليني كإضافات.

ووفًقا لصحيفة »الجازيتا ديللو سبورت«، فإن إدارة إنرت ميالن رفضت 
الع�رض األخري املقدم من س�ان جريمان.وأش�ارت إىل أن إنرت طلب أن 
يكون سعر الرشاء 60 مليون يورو، باإلضافة إىل 10 ماليني كإضافات، 
ع�ىل أن تك�ون معظ�م املتغريات س�هلة التحق�ق، كي يق�رتب إجمايل 
الصفق�ة من 70 مليوًنا.وأوضحت أن س�ان جريمان دفع حتى اآلن 13 
ملي�ون يورو من أج�ل إيكاردي، عن طريق تس�ديد قيمة اإلعارة إلنرت، 

باإلضافة إىل تحمل راتب املهاجم األرجنتيني.

سلطت الصحف اإلسبانية الضوء 
الربازييل فينيس�يوس  عىل رغب�ة 
جوني�ور مهاج�م ري�ال مدري�د، 
يف الف�وز بلق�ب الليج�ا م�ن أجل 
الجماهري.كم�ا تعرض�ت بش�كل 
كبري إىل ترصيحات كيكي س�يتني 
ح�ول  لربش�لونة،  الفن�ي  املدي�ر 
موقف�ه م�ن ترصيح�ات مي�ي 
والتعاق�د م�ع نيم�ار وبيانيتش. 
وتصدرت ترصيحات فينيسيوس، 
صحيف�ة »م�اركا« عندم�ا ق�ال: 
»علين�ا الف�وز بالليج�ا م�ن أجل 
املباراتني  »يف  الجماهري«.وأضاف: 
ضد برشلونة كنا أفضل منهم، وأنا 
لم أش�ك بقدراتي«. وتابع: »ريال 
مدريد غ�ري حيات�ي، وعانيت من 

الوضع الحايل الصعب يف إس�بانيا 
وأيًض�ا ح�ني كن�ت يف الربازي�ل«.

»مون�دو  صحيف�ة  وخرج�ت 
»س�يتني  بعن�وان:  ديبورتيف�و« 
هدفه«.وأضاف�ت:  ع�ىل  يحص�ل 
»س�يتني رصح: أرغ�ب يف تدري�ب 
نيمار يف يوم من األيام، وبيانيتش 
الع�ب رائ�ع ويمكنه اللع�ب هنا، 
وس�أعتمد ع�ىل راكيتيت�ش طاملا 
هو الع�ب يف برش�لونة«.وتابعت: 
»س�يميدو يقرتب من مانشس�رت 
س�يتي، والفري�ق اإلنجلي�زي هو 
األكثر جاذبية ل�ه، واألقرب إجراء 
بكانس�يلو«.وعىل  تبادلية  صفقة 
لصحيف�ة  الرئيس�ية  الصفح�ة 
»س�بورت« كان ترصيح س�يتني: 

»أح�ب أن أت�وىل تدري�ب نيمار«.
مي�ي؟  ع�ىل  »ال�رد  وأض�اف: 
ح�ول  كب�ري  ج�دال  هن�اك  كان 
ه�ذه املس�ألة، وم�ن الواض�ح أن 
األم�ور بحاجة إىل تحس�ني، لكننا 
مقتنع�ون ب�أن هن�اك إمكاني�ة 

للفوز بدوري األبطال«.
وتاب�ع: »أحب الالعب�ني العظماء 
واح�د منه�م، وم�ن  وبيانيت�ش 
الواض�ح أن الوت�ارو ق�ادر ع�ىل 
الفري�ق  التكي�ف م�ع طريق�ة 
الهجومي�ة«. واس�تكمل: »أريد 
إكم�ال الليجا والف�وز باللقب 
يف امللع�ب، والالعبون أصبحوا 

أقوياء وسنكون جاهزين«.

كشفت تقارير صحفية يف أملانيا، أن رابطة الدوري األملاني 
حذرت األندية بش�كل عاجل، من احتفال العبيها بإحراز 

أهداف بشكل ال يتوافق مع قواعد مكافحة كورونا.
وش�ددت الرابط�ة ع�ىل التداب�ري الصارم�ة يف مواجه�ة 

الفريوس.
وكتب�ت صحيفة »بيل�د« األملاني�ة، أن ه�ذا التحذير جاء 
يف خط�اب من 3 صفح�ات، بعثت ب�ه الرابط�ة إىل أندية 

الدرجتني األوىل والثانية.
ونقل�ت الصحيف�ة عن الخط�اب: »من ب�ني ردود الفعل 
اإليجابي�ة، وردت أيضا ردود فعل نقدية أعطتنا الش�عور 
بأن تركيز وسائل اإلعالم والرأي العام، بما يف ذلك الساسة 
أيض�ا، ينص�ب ع�ىل الت�زام األندي�ة بجمي�ع التعليمات 

والتدابري«.
كان تجمع العبي ن�ادي هريتا برلني، حول قائدهم فيداد 
ايبزيفتش، لالحتفال بأهداف الفريق أمام هوفنهايم )0-
3(، يف أول يوم الس�تئناف ال�دوري بدون جمهور، قد أثار 

نقاشا عاما.
يش�ار إىل أن الرابطة أوصت يف خطتها املتعلقة بالنظافة 
الصحية والس�المة، بالحفاظ عىل مس�افة التباعد أثناء 
االحتفال بإحراز أهداف، وس�محت فق�ط بالتالمس بني 

الالعبني باملرافق واألقدام.
وبدا العبو هريتا متحفظني بش�كل واضح يف احتفاالتهم 
يف مب�اراة ديرب�ي العاصم�ة أم�ام يونيون برل�ني، والتي 

انتهت بفوز هريتا )4-0(.

كشف تقرير صحفي إسباني، عن تطور جديد بشأن مستقبل 
الفرن�ي صامويل أومتيتي مدافع برش�لونة، خالل املوس�م 
املقبل.وكانت بعض التقارير قد أوضحت أن إنرت ميالن يرغب 
يف إقحام أومتيتي يف صفقة انتقال مهاجمه الوتارو مارتينيز 
إىل برش�لونة، لكن عىل سبيل اإلعارة مع أحقية الرشاء.ووفًقا 
لصحيفة »سبورت«، فإن بعض املصادر داخل برشلونة، نفت 
موافق�ة النادي عىل ه�ذا األمر، مؤك�دة أن أومتيتي لن يرحل 
إال م�ن خالل بيع نهائي.وأش�ارت الصحيفة إىل أن برش�لونة 
عىل استعداد للتفاوض مع إنرت ميالن بشأن صفقة أومتيتي.
وأوضح�ت »إذا أراد برش�لونة تس�هيل األمور ع�ىل إنرت لضم 
أومتيت�ي، فإن�ه سيس�مح برحيله مقاب�ل 30 ملي�ون يورو 
فقط«.وكان برشلونة يتمسك بالحصول عىل 50 مليون يورو 

نظري بيع أومتيتي، إال أنه لم يحصل عىل أي عرض جاد.

يحتض�ن ملع�ب س�يجنال إيدونا ب�ارك مواجه�ة الكالس�يكو املرتقبة بني 
بوروسيا دورتموند وضيفه بايرن ميونخ، الثالثاء املقبل، يف إطار منافسات 

الجولة ال�28 من الدوري األملاني. 
أس�ود الفيس�تيفال س�يخوضون مواجهة ض�د فولفس�بورج، قبل صدام 

الكالسيكو، بينما سيستضيف بايرن فريق آينرتاخت فرانكفورت. 
ويتصارع الفريقان عىل نيل لقب البوندسليجا، يف ظل تقدم بايرن بفارق 4 

نقاط عن غريمه، محتاًل الصدارة برصيد 58 نقطة. 
وانتهت مباراة الدور األول بفوز الفريق البافاري )4-0( بملعب أليانز أرينا، 

والتي أقيمت يف التاسع من ترشين الثاني 2019.

توسيع الفارق
اس�تطاع بايرن أن يتجاوز غريمه يف جدول الرتتيب بعد إس�قاطه برباعية 
يف ال�دور األول، ليتقدم عليه بفارق نقطتني، بعد أن كان متأخرًا عنه بفارق 

نقطة.
الفري�ق البافاري خاض 15 مب�اراة بعد مواجهة الكالس�يكو، حقق الفوز 
يف 12 منه�ا، بينم�ا تعرض للخس�ارة مرتني متتاليتني، وتعادل يف مناس�بة 

وحيدة، ليحصد 37 نقطة يف تلك الفرتة.
أم�ا دورتمون�د، فحق�ق الف�وز يف 11 مب�اراة م�ن أص�ل 15 خاضه�ا بعد 
الكالس�يكو، وتعرض لخس�ارتني، باإلضافة إىل تعثره بتعادلني، ليجني 35 

نقطة.
وبذل�ك، تمكن بايرن م�ن جمع نقطتني أكث�ر من غريمه، ليوس�ع الفارق 

بينهما إىل 4 نقاط، مكنته من االنفراد بالصدارة.

انتكاسات دورتموند
ل�م يخ�ض دورتموند س�وى مب�اراة وحي�دة يف كأس أملانيا من�ذ مواجهة 

الكالسيكو، والتي جاءت ضد فريدر بريمن يف فرباير املايض.
وفشل رجال املدرب السويرسي لوسيان فافر يف تجاوز عقبة بريمن، ليودع 

الفريق بطولة الكأس من دور ال�16 بعد الخسارة )3-2(.
وع�ىل صعي�د دوري أبط�ال أوروبا، نج�ح دورتمون�د خالل تل�ك الفرتة يف 
التأهل لدور ال�16، قبل أن يتعرض لإلقصاء عىل يد باريس س�ان جريمان، 

بالخسارة بمجموع املباراتني )3-2(.
 ع�ىل الجانب اآلخر، م�ى بايرن يف طريقه نحو نص�ف نهائي كأس أملانيا 
بعدم�ا أطاح بش�الكه من دور ال��8 بالتغل�ب عليه به�دف دون رد يف أذار 

املايض.
وعىل املستوى القاري، وضع بايرن قدًما يف ربع نهائي دوري األبطال بتغلبه 
عىل تش�يلي يف ذه�اب دور ال�16 بثالثية نظيفة، ليصبح قاب قوس�ني أو 

أدنى من التأهل للدور التايل.

نجم ضل الطريق
ش�هدت الفرتة التي تلت كالس�يكو الدور األول إصابة ماركو 
رويس، قائد دورتموند، يف العضلة الضامة، ليتقرر غيابه ملدة 

4 أسابيع.
ومرت األس�ابيع وتوقف البوندس�ليجا حوايل ش�هرين بسبب 
جائح�ة كورونا، وعادت املس�ابقة من جدي�د يف أيار الجاري، 

لكن رويس لم يعد مع ركب العائدين.

فاإلصاب�ة التي قي�ل أنها س�تبعده لبضعة أس�ابيع، مازالت 
تح�ارصه خ�ارج املالع�ب وتحرمه م�ن التواجد حت�ى اآلن، 

لتخرج تقارير تفيد باحتمالية غيابه حتى نهاية املوسم.

وصول املاكينة
وم�ن بني املتغريات الت�ي طرأت عىل دورتموند بعد الس�قوط 
املدوي يف الكالس�يكو، وصول ماكينة األهداف إيرلينج هاالند 

يف كانون الثاني املايض.
انضم�ام املهاجم النرويجي إىل كتيب�ة دورتموند منح الفريق 
حل�واًل هجومي�ة وغ�زارة تهديفية، ال س�يما بع�د نجاحه يف 

تسجيل 10 أهداف بالبوندسليجا خالل 9 مباريات فقط. 
ومن املتوق�ع أن يلعب هاالند دوًرا يف الكالس�يكو املقبل، مما 

سيشكل خطورة حقيقية عىل دفاع الفريق البافاري.
ل�م يك�ن هاالن�د الوافد الوحي�د ع�ىل دورتمون�د يف املريكاتو 
الش�توي، بل انضم إليه العب الوس�ط األملاني إيمري تش�ان، 

قادًما من يوفنتوس.
عىل الجانب اآلخر، عزز بايرن ميونخ صفوفه بصفقة وحيدة، 
باستعارة الظهري اإلس�باني ألفارو أودوريوزوال من 

ريال مدريد حتى نهاية املوسم.

انتكاسات دورمتوند ووصول هاالند أبرز مستجدات الكالسيكو االملاني

حتذيرات أملانية 
ملخالفي قواعد 

االحتفال
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كش�ف تقرير صحف�ي بريطاني، ع�ن اقرتاح تتم دراس�ته 
حالًي�ا، وق�د ينج�ح يف إع�ادة الجماه�ري مبك�رًا إىل مالعب 

إنجلرتا.
ووفًقا لصحيفة »ذا صن« الربيطانية، فإن الكرة اإلنجليزية 
ق�د تش�هد ع�ودة الجماه�ري يف ش�هر ترشي�ن أول املقبل، 
وتخ�وض بع�ض األندية حالًيا مناقش�ات حول ه�ذا األمر، 
لزيادة إيراداتها.وكانت هناك مخاوف يف إنجلرتا من استمرار 

غياب الجماهري عن املالعب حتى العام املقبل.
وأشارت إىل أن الفكرة املطروحة هي السماح بحضور أعداد 
صغرية من الجماهري يف املالعب، وقد تبلغ النسبة ربع سعة 
املقاعد يف أي س�تاد.وأوضحت أن هناك محادثات بني رجال 
األمن ومسؤويل فريوس كورونا يف األندية حول هذا االقرتاح، 

مع الحفاظ عىل التباعد االجتماعي بني الجماهري.
وقال�ت الصحيف�ة، إن أندية الدرج�ة األوىل أكث�ر من تدفع 
لتطبيق هذا االقرتاح، بعدما عانت من غياب إيرادات التذاكر 

خالل األشهر األخرية.
وأضاف�ت أن األندية الكبرية يف إنجلرتا س�تكون يف أزمة، ألن 
عليها اختيار جزء صغري من الجماهري ملس�اندة الفريق من 

املدرجات عىل حساب باقي املشجعني.

رغبة فينيسيوس وتصرحيات سيتني يف صحف إسبانيا

ميالن يسعى الستعارة
 لوكا يوفيتش

اقرتاح يعيد اجلماهري 
مبكًرا  إىل مالعب إنكلرتا

7الرياضية

إنرت ميالن يرفض عرض سان جريمان بشأن إيكاردي برشلونة يرفض إعارة أومتيتي
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مصطلحات ادبية
الكتابة

 الكتابة ُتمّثل وسيلة تواصل برشي تمثل لغًة ما عن طريق عالمات ورموز 
معين�ة. يمكن للرم�وز املكتوبة أن تمثل اللغة املنطوقة عن طريق إنش�اء 
نسخة من الكالم والتي يمكن تخزينها للرجوع إليها مستقباًل أو إرسالها 
ألماكن أخرى. بمعنى آخر فالكتابة ليست لغة، ولكنها أداة تستخدم لجعل 
اللغ�ات قابلة للقراءة. تعتمد الكتابة ع�ى نفس هياكل الكالم املوجودة يف 
اللغة مثل املفردات والقواعد والنطق، مع االعتماد اإلضايف عى نظام معني 
م�ن العالمات والرموز. تس�مى النتيجة النهائية لنش�اط الكتابة بالنص، 
وال�ذي يقوم برتجمة النص وفهمه بالقارئ.أك�د الكاتب هريبريت جورج 
ويل�ز أن الكتابة لديها القدرة عى صياغة االتفاقيات والقوانني والوصايا، 
وه�و األمر الذي ش�كل خط�وة هامة يف ظه�ور الدول وتط�ور الحضارة، 

وجعل من استمرار الوعي التاريخي ممكًنا.

طرائف من التراث 

 »شيبُة الوطن النازفة« تجسد استشهاد القائدين المهندس وسليماني في مطار بغداد
المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

خط�ب خالد ب�ن صف�وان ) من أغني�اء العرب 
وصفوته�م ( ام�رأة فق�ال له�ا: أن�ا خال�د بن 
صف�وان، والحس�ب عى م�ا قد علمت�ه، وكثرة 
املال ع�ى ما قد بلغك، ويفّ خصال س�أبينها لك، 
فتقدم�ني عيّل أو تدعني. قال�ت : وما هي ؟ قال 
: إن الح�رة إذا دنت مني أملّتن�ي ، وإذا تباعدت 
عن�ي أعلّتن�ي، وال س�بيل إىل درهم�ي وديناري 
، وتأتين�ي س�اعة م�ن امللل ل�و أن رأيس يف يدّي 
لنبذت�ه. فقالت : قد فهمن�ا مقالتك ، ووعينا ما 
ذكرت، وفيك بحمد الله خصال ال نرضاها لبنات 

8إبليس، فانرصف رحمك الله.
ان »شيبُة الوطن النازفة«مجموعته 
الشعرية الجديدة بعد »تراتيل املاء« 
و«عين�اك واملط�ر« و«حكاية عيل« 
الكم�ان« و«مريض عى  و«ن�ازف 
رسي�ر الس�ياب« وقد أت�ت فكرتها 
 2020/1/3 الجمع�ة  ليل�ة  من�ذ 
ليل�ة استش�هاد القائدين ابومهدي 
يف  س�ليماني   وقاس�م  املهن�دس 

املطار.
واض�اف ان م�رشوع املجموعة قد 
ب�دأ مع يوم التش�ييع حي�ث كتبت 
هذه القصي�دة :يحدث اآلن أن أودع 

قائْد
كيف ترثيك يا صديقي القصائْد

كيف للحرِف أن يطاوع قلباً
عاش يف جبهِة الكالم مجالْد

كيف أشالؤك الكثاُر تجلت
للعراق الذي تمناك شاهْد

كيف يا صاحب الرجولة قل يل
دون هذا الوسام يدعي املجاهْد.

القصائ�د  بقي�ة  كتب�ت  وبعده�ا 
الت�ي اىل آخر قصي�دة انتهيت منها 

باألمس
حيث ش�عرت بأهمية ه�ذا الحدث 
ال�ذي زل�زل أركان قلب�ي فخرجت 
ش�اهدة  لتك�ون  من�ي  القصائ�د 

وشهيدة.
واوضح :ان النص الذي عى أساسه 
انبثقت املجموعة هو »شيبُة الوطن 
النازف�ة« والذي حمل�ت املجموعة 

اسمه : سيخربَك النجُم ماذا هناك
وكيف ارتقى وجُهَك الفاخُر

وكيف تلّقتَك تلك الغيوُم
وأخَجلها طرُفُك اآلرُس

فوّسعِت الدرَب حتى تمرَّ
ويصحو بمقدمَك املاطُر

فيا شيبَة الحشِد ماذا هناْك؟
وهل بالجناِن اسُتعيدت يداْك؟

وهل ذهب العطُش املستمُر؟
وعادت لسابقها شفتاْك؟

وهل جيَئ بالكوثِر املستفيِض
ليرشَب من مائِه الزائُر

ألني بآخِر رحلِة موْت
بكيُت عى جسمَك املختفي

ولم يبَق صوْت
فعاد العراُق بال مصحِف
بكيُت فجثماُنك الطاهُر

تمازَج واألرض عند املطار
فغاَص بأحزانِه الشاعُر
بحثُت عى إصبٍع لم يزْل

يزوُر منامَي يف كل ليْل
ويجلُس عند الضمرِي الحزين

ويحكي حكايته املبكية
عن األرِض كيف يباُس الزمان

يعيش بوجدانها املُتعِب
وعن شعبها كيف يحكمُه

حقرٌي ووغٌد وألف غبي
أحقاً هناك وجدَت الحسنْي

ويف كفِه قربٌة وارفة؟ 
أحق�اً أتاك ويف نحرِه تنفس�ت من 

منبع العاطفة؟
أحقاً نسيَت رماَد املطار

ودّخاَن جثمانك الراعفة؟
فيا شيبَة الوطن النازفة

رأيت أبي؟
وعمي وخايل وجدي هناك؟

يقولون أنهُم يف األراك
يجيدون رسَد الحديث الجميل

وينتظرون اشتجار الصليل
لكي ينزلوا مرًة ثانية

إىل األرض عند ظهور اإلمام 
ولكن نسيت بأن أسألْك

عن البطل املختفي اآلخِر؟
أما زال كفَك يف كِفِه؟

وتبتسماْن
اما زلتما مثل أوِل وعٍد

بوجهيكما يستيضء املكاْن
سالمي إليه
سالمي إليك

سالمي لفاطمٍة والحسني.
وتابع : انا اكتب الش�عر ليس للهو 
او مجرد كتابة لغرض شعري معني 
فانا انتمي للمقاومة ش�عرا وروحا 
كون�ي اب�ن املقاومة فج�دي وابي 

وخايل وعمي هم ش�هداء باملقاومة 
وانا الشهيد القادم بإذن الله. 

ولف�ت اىل ان�ه كان ين�وي اقام�ة 
املقاوم�ة لكن  مهرج�ان لش�عراء 
بس�بب كورونا تأجلت املهرجانات 

وكل األمور بقيت عى الرف. 
واس�تطرد:كانت يل مس�اهمات يف 
املهرجان�ات الت�ي دعم�ت فصائل 
مهرج�ان  اول  ان  كم�ا  املقاوم�ة 
للحشد الش�عبي اقمته بعد اسبوع 
من تأس�يس الحش�د بجهود ذاتية 
كم�ا اقم�ت ٦ مهرجان�ات كب�رية 
ذاتي�ة آخره�ا  بجه�ود ش�خصية 
بمع�رض الكتاب ع�ام 201٨حيث 

الكل حاربنا
لكنن�ي اقمته وخ�رج للعلن بابهى 

حلة.

وبني التميمي الذي كتب مسلس�ال 
ع�ن الش�هيد املهن�دس: ان هن�اك 
الحش�د  ع�ن  مسلس�ل  م�رشوع 
والش�هيد املهندس لكن هناك أمور 
لوجس�تية متعرسة ومنها مالية و 
نح�ن كعامل�ني متطوع�ون مجانا 
واج�زم أن العم�ل ه�ذا املكون من 
2٤ حلق�ة لو خرج�ت حلقته األوىل 
فق�ط للعلن س�يحدث ضجة كبرية 
الفن�ي  بالعم�ل  نوعي�ة  وطف�رة 
العراق�ي وس�يكون األفض�ل لك�ن 
األمور متع�رسة ماليا ه�ذه الفرتة 
ف�كل حلقة تقريب�ا تكلفني مليون 
عى األق�ل ونحن متربع�ني بالعمل 
يف الجانب الفن�ي وال نمتلك االموال 

التي تسعفنا لتنفيذ العمل.
وبني: ان اعالم الحشد الشعبي قدم 
لوكيشنات ومالبس وترصيح فقط 
وكن�ت اتمنى ان تتبنى ه�ذا العمل 
لك�ن هذه القنوات كله�ا عبارة عن 
بالنتائ�ج  يهتم�ون  ال  متخم�ني 
والنات�ج املؤثر وكل همه�م برامج 
سياس�ية وضيوف كرههم الشارع 

العراقي .
ودعا التميمي فصائ�ل املقاومة اىل 
تبني الطاقات التي تعمل عى اعالء 
ش�أن الحش�د الش�عبي والفصائل 
حي�ث ان�ي وأمث�ايل نداف�ع عنه�م 
ليل نهار ونتعرض للش�تم والس�ب 

والقذف والتخوين. 

مرتضى التميمي

الثقافـي

مرتضضى  الشضضضضضضاعر  اكضضد 
مجموعضضة  ان  التميمضضي 
النازفة«  الوطن  »شيبُة 
فكرتهضضا  أتضضت  الشضضعرية 
الجمعضضة  ليلضضضضضة  منضضذ 
ليلضضضضضضضضضضضضة     2020/1/3
ابضضو  القضضادة  استشضضهاد 
مهدي المهندس وقاسم 

سليماين يف مطار بغداد.
وقال التميمي يف ترصيح 

لض)المراقب العراقي(:

شعراء من العراق وسوريا ومصر يودعون شهر رمضان بقصائدهم

اّحة 
َ

ُمش
يف نفٍق ُمظلٍِم أدخلَُهم - َجَدٌل بيزنطّي 

قاَل ُمتحذلٌق :
_ رزٌق ساَقُه الَقَدُر .

وقاَل ُمدٍّع :
_ حراٌم ولكْن ...

أعياُهم الُسعاُر ، احتَكُموا ملديٍر َيدّس يَدُه 
يف جيِب املكتِب ،

تقاَسُموا ولْم يقبُضوا فلساً واحداً .

جائحة ..
ِمْن بني مساماِت العتمِة يسرتُق السمَع :

_ غضٌب ال يصيُب املؤمننَي .
_ حرٌب بايلوجّيٌة ال ترّض املتوقنَي .

_ ضجٌة مفتعلٌة َسَتمّر بسالم .
أش�اَح بوجه�ِه عنُه�م ودلَف يرق�ُب رئَة 
العالَِم وهي تختنُق ، وُكّل يشٍء يف تناقٍص 

إالَّ املقابر َتّتسُع للجميع .

ة ..
َ

ِاْسِتَحال
ي _ َسمعاً وَطاعًة يا أُمِّ

قالْتها ويف داخلها بحٌر ِمْن ... ، َعال ُغثاؤُه 
، أَْرَخى لَُه ذلَك القلُب سرتاً من حناٍن ُكلّما 
فاَض َزَبُدُه حتٰى تفّجَر وأََخَذ معُه الوتنَي 
..وبعَد أَْن َظَهَر لُه جدوٌل مش�اغٌب َسَكَن 

َهديُرُه .

ّو ..
ُ
ُحن

ِه املُتحرِِّك وِعرْبَ شاشِة جوالِه  عٰى ُكرس�يِّ
ُيتابُع ؛ غ�رٌس َنَما ، فرٌع تعّثَر ... وأمواُج 
املش�اعِر يمّده�ا بجرع�اِت البق�اِء حنَي 
تخُب�و ويرس�ُلها ح�نَي ترتف�ُع ، َس�َكَب 
دمعًة ، َسَقطْت فأزهرْت ورداً عٰى دفاتِر 

الُخّطة .

اء ..
َ
َعز

َرّتَبه�ا وف�َق نظ�اِم ) دي�وي ( الع�رشي 
واس�تبقى ملذات�ه مصلوبًة ع�ى جذوِع 
االنتظ�اِر َش�َغفاً ب ... ال يصيُخ س�معاً 
لن�داءاِت الجس�ِد املنهِك حت�ى غفا تحَت 
س�ياِط الَك�رٰى .. كما الجاح�ظ وجدوُه 

معانقاً معشوقه .

املراقب العراقي/خاص...
أص�در الباحث والق�اص عبدالل�ه املي�ايل كتابه )املوروث الش�عبي 
العراقي يف ثالثية »محطات« للروائي حميد الحريزي( حيث كش�ف 
الكت�اب ما زخرت به رواية »محطات« بأجزائها الثالثة التي نرشها 
الروائ�ي العراقي حمي�د الحريزي عام 201٨ ِمن موروثات ش�عبية 
عراقي�ة كثرية ومتنوع�ة، ش�ّكلت بمجملها عامل إث�راء فني زادت 
من إبداع وجمالية الرواية، وُيعد الكتاب دراس�ة أدبية حسب املنهج 
العلم�ي اآلكاديمي، حيث تضمنت الدراس�ة مدخ�اًل وأربعة فصول 

وخاتمة، وكما ييل:
�� يف املدخل تناولت الدراسة تعريفاً لعدد من املفاهيم واملصطلحات 
ال�واردة يف العن�وان مث�ل )امل�وروث الش�عبي / ال�رتاث الش�عبي / 
الفولكلور / الرواية / ُثالثية محطات / األقالم النقدية التي تناولت 

الرواية(
��� تناول الفصل األول، املعتقدات واملعارف الش�عبية التي تناولتها 

الرواية.
���� تناول الفصل الثاني، العادات والتقاليد الش�عبية التي تناولتها 

الرواية.

��� تناول الفصل الثالث، األدب الشعبي الذي تناولته الرواية.
���� تناول الفص�ل الرابع، الثقاف�ة املادية والفنون الش�عبية التي 

تناولتها الرواية.
��� الخاتمة، وفيها أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج.

��� السرية األدبية للروائي حميد الحريزي وللباحث عبدالله املّيايل
ومّما جاء يف خاتمة الدراسة:

هدفت هذه الدراس�ة لتبيني املوروث الش�عبي العراقي الواسع الذي 
زخ�رت به ُثالثي�ة )محطات( للروائ�ي حميد الحري�زي، فكان هذا 
التوظي�ف بمثابة تأث�ري فني أض�اف إىل ُبنية الرواي�ة جمالية أدبية 
خاص�ة ومتمّيزة، عندما اقرتب�ت أكثر من العمق اإلنس�اني املتمثل 
بموروثه الشعبي الذي هو خري من يعرّب عن دقائق الحياة وتفاصيل 
النف�س البرشية، وهو عني ما تحتاجه أية رواية أدبية.كما كش�فت 
الدراس�ة مدى اهتمام الروائي حميد الحري�زي بموروثات مجتمعه 
وبيئته، مما اس�تدعاه ذلك ألن يتمّثل هذا الكم منها يف روايته، حيث 
ضّمت روايته معظم تقس�يمات الرتاث أو املوروث الشعبي وفروعه 
املتعدّدة، وبذلك تكون هذه الرواية قد حازت السبق يف هذا النوع من 
التوظيف من حيث النوع من جهة، ومن حيث الكم من جهة أخرى.

ْعِبي
َ

اِمل عبد الُحسين الك
َ

ك

اصدر
قصص قصيرة جدا 

الموروث الشعبي العراقي في ثالثية الحريزي 

 املراقب العراقي / خاص ...
ودع ثالث�ة من ش�عراء م�ن العراق 
وس�وريا وم�رص  ش�هر رمض�ان 
الكريم بقصائدهم التي طالبوا فيها 
بأن يطول امد الشهر املبارك اىل ايام 
اخرى كون�ه فرصة لتنقية النفوس 
م�ن الذنوب والطريف ان ش�اعرين 
قد كتب�ا بالبحر الش�عري والعنوان 
ذاته وكأنهما متفقني عى املوضوع 

والتسمية .
يق�ول الش�اعر محم�د أب�و النرص  
وهو من م�رص يف قصيدته رمضاُن 

مهاًل :
رمضاُن مهاًل، فالطريُق   طويُل

والِح�ْمُل ف��ْوَق العاِتق�نْيِ َث�قيُل
رفًقا بضعفي؛إنَّ جسمَي متعٌب

والقلُب من  داِء الذن��وِب عليُل
الكلُّ  يْعجُل  يف شؤوِن حياتِه

وألجِل  عينَك  حبَّذا   التأجيُل
هل أنَت للطاعاِت وحيٌّ منزٌل ؟

الِح رسوُل ؟ أم أنَت يف غاِر الصَّ
بيداُء روحي يف ِرحاِبَك أزهرْت

فالخرُي فيها واف����ٌر وج����زيُل
وصنائُع املعروِف أينَع  أْي�ُكها

بالصالحاِت من الِف���عاِل تميُل
املُْغ��رياُت غًدا َيط��وُل لِساُنها

وتصوُل داخَل مهجتي وتجوُل
من ذا سريدَُع عاصًيا عن رشِه؟

من يل إذا طال  الظالُم   دليُل؟

رمضاُن إْن تنِو الرحيَل فهْل لنا
 -يوًما- إىل ُحْسِن الل�قاِء س�بيُل؟
اما الش�اعرة الس�ورية س�لوى ابو 
الت�ي  ه�الل فتق�ول يف قصيدته�ا 

حملت العنوان ذاته رمضان مهال:
شهر الصيام فراقكم يبكينا..

هال أطلت الوصل إذ تروينا
رمضان مهال التكن بمفارق...

من كان يرجو رحمة تغنينا
يافوز عبد إن جنى بصيامه....

وقيامه من راحة تنجينا
صمنا فرقت بالصيام قلوبنا...

عجبا لصوم فيه مايحيينا 
صوم ووتر مذ بدا رمضاننا...

والخري غيث ممطر يروينا 
هذي ليايل العرش قد أهدت لنا..

نفحات عطر طيبها يشجينا 
يا ليلة فيها الصحائف أنزلت...

من فوق سبع ذكرها يحمينا 
جودي علينا بالعطاء لعلنا....

نحظى جنانا عدنها يرضينا 
قد أثقلت أيامنا بذنوبنا ...

جئنا إليك وذنبنا يخزينا 
يا عني جودي بالدموع ترضعا..

قد تغسل الدمعات ما يشقينا 
ثم الصالة عى النبي محمد...

مسك الختام شفاعة تكفينا.
ام�ا الش�اعر العراقي ع�الوي لفتة 

الشمري يف قصيدته  بأي حال :

بأي حال
قدأتيت ياعيد

بسيقان مقطعات بال أقدام 
تسايرها

طريدة بالشك مولعة
وربط

حبال الخوف
     تجريد.. 

وزقزقات عصافري بال
شجر

تبك  األغصان صارخة 
بال صوت

    وتغريد.. 
وعجينات أمي غدت

حائرة
بال نار لتنضجها

تسيل دموع 
العني يف اإلطباق 

       تسهيد
وخمرية الحناء يف قوارير

طفلتي تبكي الكفوف
 لها

والدرب والعيد
ماذا

 تريد أقول لصبحك
إذ 

اتى قل يل بربك
يا أيها 

     العيد.. 
أريد أو ال أريد 

فلست
أعي ماأقول لهاللك

يف
كبد الجراح

وتلك
الجراح بالكوفيد باكية

تثري
دموعها خوفاً 

وتهديد.. 
واملازحات عى أفواها

صنم
و أرجوحة الضاحكني

بال
حراك يدور بها

وكأنها
تنعي كفوف صغارنا

 والريح
فيها  كالصدى يف حجرة

األحزان له دوي
 وترجيع

       وتبديد.. 
بأي حال قد

 أتيت
       ياعيد.. 

 الدراما بخيال الروائي

ثقافة

تحم�ل ثنائية الري�ف واملدينة ابع�ادا ثقافية واجتماعية ومعيش�ية ترتس�خ عى اثرها 
مواقف متضادة تق�ود اىل رصاع خفي مابني ناس البيئتني كثريا مايرتجم بصورة ثنائية 
اخرى هي املس�تعيل واملستعى عليه .هذا الرصاع قد يقود اىل االنكسار والهزيمة ومن ثم 
الع�ودة اىل املنبع االوىل الذي تمت مغادرته بس�بب ظروف الس�لطة االجتماعية القامعة 
،  اواىل الثب�ات والتح�دي من اجل ترس�يخ الوجود وتأكيد االحقي�ة يف العيش داخل املدن 
الكبرية.يف مسلس�ل احالم الس�نني للمؤلف ش�وقي  كريم حس�ن واملخرج عيل ابو سيف 
تجس�د هذا الرصاع بش�كل واضح ، غري انه لم يكن املحور االسايس يف العمل بقدر ماهو 

ناتج طبيعي لرصاع رئييس حصل يف الريف وكان طرفاه : 
 ش�يخ مس�تبد ظالم ش�ذ عن الس�لوك االبوي الش�ائع لش�يوخ العش�ائر مع ناسهم ، 
ومجتمع مقهور واقع تحت س�طوة القوة الغاشمة التي تمثلها االدوات الطيعة املوجود 
بي�د ه�ذا الش�يخ  .لقد قدم املؤل�ف رشيطا واقعيا يف تفاصيله س�لط الض�وء من خالله 
ع�ى االهمال التاريخي الذي يعاني منه س�كان الريف وااله�وار وترك مصريهم مرهونا 
باخالقيات املتس�لطني عليهم  ، وهذا امر مرتبط باملزاج الشخيص والبناء القيمي لهؤالء 
االش�خاص .فاذا كان اغلب الش�يوخ يمتازون برصانة االخالق وكرمها ، فأن هناك من 
يخض�ع الهواء ورغبات ذاته ويجنح نحو اس�تغالل ذلك االمتي�از للتحكم بحياة من هم 
جزء من منظومته االجتماعية .وما فالح الس�اجت س�وى تجس�يد لهذا النموذج الشاذ 
، حيث حملت ش�خصيته هواجس وافكار ونوازع رشي�رة جعلته مثاال للطغيان الكامل 
مس�تغال براءة اه�ل قريته وطيبتهم ، غري ان تماديه يف الظلم خل�ق رد فعل لدى الرجال 
والنساء معا ، قاد اىل تدحرجه من برج هيمنته اىل ارض القرية ليسقط مقتوال برصاصة  
من قبل اقرب ضحاياه له.ان هذا املسلس�ل املحبوك بصورة جيدة واملنطوي عى حوارات 
رش�يقة ورصينة خالية من الرتهل ، كان بمثابة بحث اجتماعي يف خلفيات حياة اهوار 
اهل الجنوب واس�باب هجرتهم اىل العاصمة .حيث ش�كلت عوامل االضطهاد والتعسف 

وع�دم االطمئن�ان اضاف�ة اىل الفقر املدق�ع رغم ثراء 
البيئة الطبيعية ، الدوافع االساس�ية للهجرة ، وهذه 
رس�الة واعي�ة اىل االجي�ال الحالي�ة لفه�م اس�باب 
التواج�د الكثيف للريفني وناس اله�ور يف العاصمة ، 
كذك ملعرفة حقيقة الش�خصية الريفي�ة وماتحمله 
واقعي�ة  نقية.ورغ�م  واخالقي�ات  س�لوكيات  م�ن 
االح�داث والش�خصيات ظاهريا ،ف�أن البعض منها 
حمل رمزية تحي�ل  اىل معاني اعمق وهذا هو جانب 
االث�راء الداليل يف املسلس�ل .فزواج الريف�ي فرج من 
الثرية نظرية مثل كرسا للحاجز الفاصل بني الطبقة 

الفق�رية والطبق�ة الربجوازي�ة لك�ن دوافع الجش�ع 
واالنانية جعل منه زواجا محكوما باالعدام عى العكس من الزواج الذي حصل بني ريفي 
متعل�م وفتاة مدينة متعلمة هي االخرى  حيث تكل�ل بالنجاح وهذا ايحاء اىل دور الوعي 
يف تجاه�ل الف�وارق الطبقية والتأكي�د عى اهمية ارصة الحب الت�ي تجمع الناس بغض 
النظر ع�ن انتماءاتهم املختلفة.فيما مثلت عودة جب�ارة وزوجته اىل القرية ثانية معنى 
االنكس�ار والخيبة بعد الفش�ل يف عدم التأقل�م مع املجتمع الجديد الض�اج بالتناقضات 
االخالقية الكثرية التي اليمكن لالنس�ان املجبول عى الفطرة السليمة تقبلها.اما الرصاع 
ال�ذي ج�رى داخل بيئة الهور وتحدي�دا يف الطار فقد حمل معان�ي رمزية كثرية وكان يف 
مجمل�ه رصاعا بني قوى ال�رش التي تفرض هيمنتها وترف�ض أي تغيري يحصل حفاظا 
ع�ى ديمومة وجودها ،وقوى الخري التي تبغي العدالة والتح�رر ومغادرة الواقع املرتدي 
نحو حياة افضل .ولكون س�يناريو العمل مصاغ من قب�ل قاص وروائي متمرس رافقه 
مخرج ذك�ي فقد وجدنا حضورا طاغيا للمكان وظهوره كاحد االبطال. حيث برز الهور 
كعن�رص اس�ايس ليس باعتباره حاضنة االح�داث فقط وانما باعتب�اره عنرصا فاعال يف 
احتض�ان ناس البيئة عندما تضيق بهم الس�بل وكذلك يف تحدي�د املصائر وكتابة النهاية 
لبعض االحداث.فالهور اصبح مكانا للمتمردين والخارجني عى هيمنة وتعسف الشيخ ، 
وقلبا واس�عا يستقبل انينومناجاة وغناء املحرومني واملضطهدين ، وجوفا يبتلع الغريب 
القادم اليه من اجل اس�تغالله ورسقته ، مثلما اصبح حوتا ابتلع زوجة س�لطان ليكتب 
نهاية انس�انة تخلصت من حياة الليل يف بغداد لتجد نفس�ها حبيسة يف قرية لم تستطع 
التأقلم معها. والول مرة يف تاريخ الدراما العراقية نش�اهد عمال خاليا من االس�تخفاف 
بالش�خصية الريفية التي اعتدنا ان نجدها مصاغة بصورة قرقوزية هزيلة ، حيث ظهر 
الريف�ي هنا )والف�رق بني بيئة الريف والهور كثريا( انس�انا واعيا ذكي�ا قوي البناء من 
الناحي�ة النفس�ية بغ�ض النظر عن كون�ه رجال او امرأة ل�ه ماله من الصف�ات الجيدة 

والسيئة يف ان واحد باعتباره برشا كسواه.

 حسن عبدالرزاق

سلوى ابو هالل محمد ابو النصرعالوي لفتة الشمري



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

و الحضارة اإلسالميةـ  يف ضوء هذاـ  تتمثل 
يف القـرآن الكريم و الحديـث الرشيف و ما 
يدور يف فلكهما من علوم و معارف و آداب .

و الحضـارة اإلسـالمية قد ينظـر إليها من 
جانـب الهويـة ، و هـي مـن هـذا الجانب 
تتحقق يف الحقول املعرفية التالية : العقيدة 
و الترشيـع و األخالق . و قد ينظر إليها من 
جانب النشأة ، و هي من هذا الجانب تتمثل 

يف التايل :
1 . القرآن الكريم .

2 . السنة الرشيفة .
3 . العلوم و املعارف التي أسهمت يف دراسة 

القرآن و الحديث .
و عـى هدي مـا تقدم ، إننا هنـا نحاول أن 
نتعرف دور أمري املؤمنني ) عليه السالم ( يف 

وضع األسس املعرفية التي ترتبط بالتايل :
1 . فهم النّص القرآني .

2 . توثيق الحديث .
3 . فهم الحديث .

4 . ما يرتبط بالعقيدة بعامة .
5 . ما يرتبط بالترشيع بعامة .
6 . ما يرتبط باألخالق بعامة .

و قبـل الدخـول يف صلب املوضـوع نحاول 
أن نتعرف شـخصية اإلمـام عيل الفكرية و 
عوامل تكوينها ، تلك الشخصية التي قامت 

بدور التأسيس للثقافة اإلسالمية .
شخصية اإلمام عيل الفكرية :

كان اإلمـام أمـري املؤمنني ) عليه السـالم ( 
النمـوذج الحضـاري املتميز من بني سـائر 
أصحـاب النبـي ) صى الله عليـه و آله ( و 
تالمذة مدرسـته الفكريـة . و يرجع هذا إىل 
مـا توافر لـه ) عليه السـالم ( مـن عوامل 
شـاركت متكاملة يف شخصيته الفكرية ، و 

هي :

1 . العامل الذاتي :
و أريـد بـه أّنه ) عليه السـالم ( ولـد مزوًدا 
بمؤهـالت ذهنيـة ارتفعت به إىل مسـتوى 
العبقرية التي هي فـوق الذكاء املتفّوق . و 

يعـود هذا إىل أّن الله تعـاىل أراد بذلك إعداده 
لحمـل الرسـالة و تحمل مسـؤولياتها بعد 
النبـي ) صى الله عليه و آله ( و نسـتطيع 
أن ندرك هذا مما أعطاه من فكر و مما قام 
به من أعمال و هو يف معرض إرسـاء أسس 
الحضارة اإلسـالمية ، كما سنشري إىل يشء 

منه .
إّن هـذا ال يتأتـى إالّ ممـن وعى مسـؤولية 
القائـد الرسـايل وعًيـا حيًّا و وضـع أمامه 
و نصـب عينيـه تحقيـق أهداف الرسـالة 
اإلسـالمية ، و مـن أهمهـا أن يكـون لهـا 
شـخصيتها الخاصـة و املميـزة لهـا عّمـا 
سـواها . و مـن ُثـّم لريتفع مسـتوى األّمة 
اإلسـالمية عن طريق هـذه الحضارة إىل ما 
أراده الله تعاىل للمسـلمني بقولـه : ) ُكنُتْم 

َخرْيَ أّمة أُْخرَِجْت لِلنَّاِس ... ( .
ذلك أّن الحضارة السامقة هي القادرة عى 
تكويـن هذه األّمة ، و قد رأينـا ـ تاريخًيا ـ 
تسابق املؤهلني ذهنًيا إىل اإلسهام يف إنمائها 
و إثرائهـا ، و مـن ُثـّم تكوين األّمـة . و قد 
تكامل هذا بمدة وجيـزة من الزمن اعتربت 
رقًمـا قياسـًيا يف عوالم بنـاء الحضارات و 

تكوين األمم .
2 . العامل الرتبوي :

و أعنـي بـه مـا تهيـأ لإلمـام عـيل ) عليه 
السـالم ( من جّو تربوي يف ظل توجيهات و 
تعليمات رسـول الله ) صى الله عليه و آله 
( . و اإلمام عيل يسـجل هـذا بقوله ) عليه 
السالم ( : ) و لقد كنُت أتبعه ) يعني رسول 
اللـه ) صى الله عليـه و آله ( إتباع الفصيل 
إثر أّمه ، يرفع يل يف ُكّل يوم من أخالقه علًما 
، و يأمرنـي باالقتداء به ، و لقد كان يجاوز 
يف ُكّل سـنة بحـراء فأراه و ال يـراه غريي ، 
و لـم يجمـع بيت واحـد يومئذ يف اإلسـالم 

غري رسـول الله ) صى اللـه عليه و آله ( و 
خديجـة و أنـا ثالثهما ، أرى نـور الوحي و 
الرسالة ، و أشّم ريح النبوة ، و لقد سمعت 
رنة الشـيطان حني نزل الوحي عليه ) صى 

الله عليه و آله ( ، فقلُت : يا رسول الله ، ما 
هذه الرنة ؟

فقال : هذا الشـيطان قد آيـس من عبادته 
، إّنـك تسـمع ما أسـمع و ترى مـا أرى إالّ 
أّنك لسـت بنبي ، و لكنك لوزير ، و إّنك لعى 

خري( .
و يدخـل يف هذا اإلطار ما عرف من أّن النبي 
) صـى اللـه عليه و آلـه ( كان قد أمى عى 
اإلمام ) عليه السالم ( ما أُطلق عليه عنوان 
) كتاب عـيل ( ، و كتبه بخطه الرشيف من 
فـم رسـول الله ) صـى الله عليـه و آله ( ، 
و روي عن إبراهيم بن هشـام بإسناده عن 
اإلمام جعفر الصادق عن أبيه اإلمام محمد 
الباقر ) عليهم السالم ( أّنه قال : ) يف كتاب 
عيل ُكّل يشء يحتاج إليه حتى أرش الخدش 

. )
إّن هـذا اللون مـن الرتبية خلـق عند اإلمام 
الذهنيـة العلمية املبدعة التي أعطت ـ فيما 
بعد ـ العطاء الخري الذي أرشت إليه يف أعاله 

.
عى أسـاس من تحمل اإلمام ) عليه السالم 
( هـذه املسـؤولية الضخمة ، و مـن وعيه 
ألهميـة تطبيقهـا ، و مـن خـالل إدراكـه 
ألهمية ما تهدف إليه من تأسـيس حضارة 
إسـالمية تتكون يف أجوائها و داخل أطرها 
األّمة اإلسالمية القائدة انطلق اإلمام ) عليه 
السـالم ( يضـع القواعد و األسـس للعلوم 
اإلسالمية و العلوم األخرى املساعدة لها ، و 

تمثلت هذه يف البداية بالتايل :
علم العقيدة :

و هـو العلم الذي ُعرف بــ ) علم التوحيد ( 
، و التوحيد يف الحضارة اإلسـالمية أسـاس 
العقيـدة ، تلك العقيدة التـي تعطي الفكرة 
اإلسـالمية عن نشـوء الكون و تطوراته و 

نهايته .
و بتعبـري أخّص : تعطينـا الفكرة عن املبدأ 

و املعاد .
و العقيدة هـذه بتفاصيلها و حدودها هي 

أسـاس الترشيع اإلسـالمي ، منها ينشّق و 
عليهـا يقوم ، ذلك الترشيـع الذي هو نظام 
حيـاة اإلنسـان املسـلم يف ُكّل مفرداتهـا و 

جزئياتها ، و جميع أطوارها و أدوارها .
و أيًضا العقيدة اإلسـالمية هي التي ترسم 
و تحدد اإلطار الذهني لإلنسان املسلم الذي 
من خالله يفكـر ، و يف هدي معطياته يرى 

مرئياته .
و قـد رأينـا اإلمـام ) عليـه السـالم ( يبـدأ 
بالتوحيـد ليضـع اللبنـات األسـاس لهـذا 
الفكـر العقيدي ، و يف كتـاب ) نهج البالغة 

( الكثـري مـن هـذا ، الخطبـة األوىل فيه 
تضـع لنـا التوحيـد يف موضعـه 

اإلسالمية  للعقيدة  كأساس 
، و لذا بـدأ عيل ُثّم انتقل 

إىل بيـان  مـن بعـده 
كيفية خلق الكون 

املختلفة  بعوامله 
، و بيـان بعث 

و  األنبيـاء 
ل  سـا ر إ
و  الرسـل 
يـع  ترش

األحكام .
تجـد  و 
يـث  لحد ا

عـن 
حيـد  لتو ا
املقطـع  يف 

مـن  األول 
خطبتـه 

إليهـا  املشـار 
عليـه   ( قـال   ،

أّول   (  :  ) السـالم 
الدين معرفته ، و كمال 

معرفتـه التصديـق به ، و 
كمال التصديـق به توحيده ، و 

كمال توحيـده اإلخالص له ، و كمال 
اإلخالص له نفي الصفات عنه . . . إلخ ( .

الترشيـع  يربـط  نفسـها  الخطبـة  يف  و 
بالعقيـدة ألنهـا اإلطـار الفكري لـه لريينا 
تسلسـل الفكر الحضاري اإلسالمي ، قال ) 
عليه السـالم ( : ) إىل أن بعث الله سـبحانه 
محمـًدا رسـول الله ) صى اللـه عليه و آله 
( إلنجـاز عدته و إتمام نبوتـه . . ُثّم اختار 
سـبحانه ملحمـد ) صـى الله عليـه و آله ( 
لقـاءه . . و خلّـف فيكم ما خلفـت األنبياء 
يف أممهـا إذ لم يرتكوهم همـاًل بغري طريق 
واضـح، و ال علـم قائم، كتـاب ربكم فيكم 
مبّيًنـا حالله و حرامه و فرائضه و فضائله 

. )

و كان الترشيـع اإلسـالمي موجـوًدا عنـد 
اإلمام ) عليه السـالم ( و عند من بعده من 
األئمة ) عليه السـالم ( مـن ذريته كامالً ال 
نقص فيـه ، متمثالً يف ) كتـاب عيل ( الذي 
أرشنـا إليه يف أعاله ، و الـذي وردت الرواية 
فيـه أّن فيه ُكّل يشء يحتاج إليه حتى أرش 

الخدش .
و نلمـس هـذا واضًحـا يف وفـرة النصوص 
الرشعية عند أتباع أهل البيت ) عليهم السالم 
( بالكميـة التي غطت جميع ما يحتاج إليه 
الفقيه يف مجال استنباط األحكام الرشعية 
النصوص  مـن 

عيـة  لرش ا
بحيث لم يعد الفقيه 
بحاجة لغـري الكتاب و السـنة من مصادر 

أخرى .
و يف الوثيقة التاليـة من كالم اإلمام ) عليه 
السـالم ( يضع اإلمام املنهج يف فهم القرآن 
الكريم و طريقة الجمع الداليل بني مدلوالته 
، و تقسيم رواة الحديث و طريقة تقييمهم 
ا و باطالً، و  ، و هي : ) إّن يف أيدي الناس حقًّ
ا  صدًقا و كذًبا، و ناسًخا و منسوًخا، و عامًّ
ا، و محكًما و متشابًها، و حفًظا و  و خاصًّ
وهًمـا ، و لقد ُكذب عى رسـول الله ) صى 
الله عليه و آله ( عى عهده حتى قام خطيًبا 
، فقـال : و من كـذب عيل متعمـًدا فليتبوَّأ 

مقعده من النار .
و إنمـا أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم 

خامس .
1ـ رجـل منافق ، ُمظهـر لإليمان ، متصنِّع 
باإلسـالم ، ال يتأثم و ال يتحّرج ، يكذب عى 
رسـول الله ) صى الله عليه و آله ( متعمًدا 
، فلو علم الناس أّنه منافق كاذب لم يقبلوا 
منـه ، و لم يصدقـوا قوله ، و لكنهم قالوا : 
صاحب رسـول الله ) صى الله عليه و آله ( 
رآه و سـمع منه ، و لقف عنـه ، فيأخذون 
بقولـه ، و قد أخربك اللـه عن املنافقني بما 
أخـربك ، و وصفهم بما وصفهم به لك ، ُثّم 
بقوا بعده فتقربوا إىل أئمة الضاللة و الدعاة 
إىل النار بالزور و البهتان ، فولوهم األعمال 
، و جعلوهـم حكاًمـا عـى رقـاب الناس ، 
فأكلوا بهم الدنيـا ، و إنما الناس مع امللوك 
و الدنيا إالّ من عصم . فهذا أحد األربعة .

2ـ و رجل سـمع من رسـول الله شيًئا 
لم يحفظه عـى وجهه ، فوهم فيه ، 
و لـم يتعّمـد كذًبا فهـو يف يديه ، و 
يرويـه و يعمـل به ، و يقـول : أنا 
سمعته من رسول الله ) صى الله 
عليـه و آله ( فلو علم املسـلمون 
أّنـه وهم فيه لـم يقبلوه منه ، و 

لو علم هو أّنه كذلك لرفضه .
3ـ و رجـل ثالـث ، سـمع مـن 
رسـول اللـه ) صى اللـه عليه و 
آله ( شـيًئا يأمر به ، ُثّم أّنه نهى 
عنـه ، و هـو ال يعلم ، أو سـمعه 
ينهى عن يشء ، ُثّم أمر به و هو ال 
يعلم ، فحفظ املنسـوخ و لم يحفظ 
الناسخ ، فلو علم أّنه منسوخ لرفضه 
، و لو علم املسـلمون إذ سمعوه منه أّنه 

منسوخ لرفضوه .
4ـ و آخـر رابع لم يكذب عى الله و ال عى 
رسـوله ، مبغض للكذب خوًفـا من الله ، 
و تعظيًما لرسـول الله ) صى الله عليه و 
آلـه ( و لـم يهم ، بل حفظ ما سـمع عى 
وجهـه ، فجاء به عى ما سـمعه ، لم يزد 
فيه و لم ينقص منه ، فهو حفظ الناسخ 
فعمل به ، و حفظ املنسـوخ فجنب عنه ، 

، و املحكـم و و عرف الخـاص و العام 
املتشابه ، فوضع ُكّل يشء موضعه .

و قـد كان يكـون من رسـول الله ) صى 
اللـه عليـه و آلـه ( الـكالم لـه وجهان : 
فـكالم خاص و كالم عام ، فيسـمعه من 
ال يعـرف ما عنى الله ـ سـبحانه ـ به ، و 
ال ما عنى رسـول اللـه ) صى الله عليه و 
آله ( فيحمله السـامع و يوجهه عى غري 
معرفة بمعناه ، و ما ُقصد به ، و ما خرج 

من أجله .
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دور اإلمام علي ) عليه السالم ( يف إرساء احلضارة اإلسالمية
 ألمقص���ود  م���ن الحضارة � هنا � الجانب الفكري منها ، و هو ما ي���رادف الثقافة : ) Culture ( و 
التي تشمل العلوم و اآلداب و المعارف و الفنون .و أقرب تعريف للثقافة يلتقي مع ما نحن فيه هو 
التعريف القائل : ) الثقافة : هي مجموع ما توصلت إليه أّمة أو بالد في الحقول المختلفة من أدب و 

فكر و فن و صناعة و علم ( � ) المعجم العربي األساسي ، مادة : ثقف ( .

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

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

نور 9
على 
نور

 

قبس  من فكر امري املؤمنني علي ) عليه السالم (
هذا قبس من نور بإيراد إضمامة من حكم
أمير المؤمنين )عليه السالم( إتمامًا للفائدة:

 1- إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره وإذا أدبرت 
عنه سلبته محاسن نفسه.

2- أعجز الناس من عجز عن اكتساب اإلخوان، وأعجز منه 
من ضيع من ظفر به منهم.

3- من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
4- ما أضمر أحد شيئاً إال وظهر في فلتات لسانه وصفحات 

وجهه.
5- فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها.

6- قيمة كل امرئ ما يحسنه.

7- قال عليه السالم يصف الغوغاء: »هم الذين إذا اجتمعوا 
غلبوا وإذا تفرقوا لم يعرفوا«.

8- عجبت ألقوام يحتمون الطعام مخافة األذى كيف ال 
يحتمون الذنوب مخافة النار.

9- أربع لو ضربتم فيهن أكباد اإلبل، لكان ذلك يسيراً: ال 
يرجون أحد إال ربه، وال يخافن إال ذنبه، وال يستحي أن يقول 

ال أعلم إذا هو لم يعلم، وال يستكبر أن يتعلم إذا لم يعلم.
10- اتقوا معاصي هللا في الخلوات، فإن الشاهد هو الحاكم.

11- الثناء بأكثر من االستحقاق ملق)1(. والتقصير عن 
االستحقاق في أحسد.

12- عند تناهي الشدة تكون الفرجة، وعند تضايق حلق البالء 
يكون الرخاء.

13- من أصلح ما بينه وبين هللا، أصلح هللا ما بينه وبين 
الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح هللا له أمر دنياه، ومن 

كان له من نفسه واعظ كان عليه من هللا حافظ.
14- الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة هللا 
ولم يؤيسهم من روح هللا)2(. ولم يؤمنهم من مكر هللا.

15- رب عالم قد قتله جهله، وعلمه معه ال ينفعه.
16- عظم الخالق عندك يصغر المخلوق في عينيك.

17- ال يكون الصديق صديقاً حتى يحفظ أخاه في 
ثالث:

نكبته، وغيبته، ووفاته.
18- الناس ثالثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة 

وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح لم 
يستضيؤوا بنور العلم، ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق.

19- الناس أعداء ما جهلوا.
20- من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها 

في عقولها.
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قلق من تصرفات
 بعض املواطنني

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

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

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

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

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

واالسواق.

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

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

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

املكصويص، والنائب عيل الغانمي“.

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

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

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

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

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

تفيش فروس ”كورونا“.
ولغاية االن، سجل العراق 1513 إصابة بفروس 

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

الشفاء يف الرصافة.

الرصافة تعاني من انتاكسة صحية بسبب سوء تصرف وجهل الكثريين اول الغيث
الثالثاء  28 نيسان  2020 العدد  2324  السنة العاشرة

 ربما لم يكن يتوقع 
كثير من المتسولين 
والمتسوالت في 
العراق أن تتحول 
أماكن استحصال 
لقمة عيشهم الى شوارع خاوية 
تركها أصحابها ولو لحين جراء 
حظر التجوال المفروض للحد من 
تفشي فيروس كورونا.

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

كورونا تبطش باالطر االكثر ضعفا يف اجملتمع

الصحة العاملية تبدي 
إشارات مقلقة جديدة

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

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

املايض«.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

االكتفاء الذاتي، وفق تعبره.

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

في سابقة تدعو الى االسف 
أكد مقرر خلية االزمة جواد 

الموسوي ان اإلصابات 
المسجلة بجانب الرصافة 

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

فحوصات لما ال يقل عن عشرة 
آالف شخص يوميا .

وقال الموسوي ”تفاقم 
األعداد في جانب الرصافة 

نتيجه حجر الوافدين القادمين 
من خارج العراق جميعهم في 

الرصافة وتنصل المحافظات 
عن تلك المسؤولية، باالضافة 

الى تحملها مسؤولية حجر 
المالمسين للكرخ ايضا 
باالضافة الى مالمسين 

الرصافة“.

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

كاريكاتير : صحافة عربية

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

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

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

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

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

)250( دين�ار عراقي 
محافظة  اغنى  يف 

اهله�ا  عراقي�ة 
يس�تفيدوا  لم 

منه�ا 
؛  ه�م ر و بد

بس�بب 
ي  د ل�رت ا
الواض�ح يف 

الوض�ع 

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

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

اغلبه�م  يفك�ر وربم�ا 
اىل  بالس�فر 

بقي�ة 

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

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

العراقية وم�ن قبل حكومة 
البرصة املحلية«.
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اشراك العاملني 
بارباح الشركات 

وبوسع 
يل  لتمو ا
ملبتكر  ا
يساعد  أن  أيضاً 
الوصول  يف  الحكومات 
األطفال  من  أكرب  عدد  إىل 
ويمكن  الفعالة.  الربامج  من  بمزيد 
تخصيص  تتضمن  أن  النُهج  لهذه 
رضائب لتغطية الخدمات املتعلقة بمرحلة 

الطفولة املبكرة، أو استحداث أطر قائمة عىل ’الدفع 
عىل أساس النتائج‘ التي تربط االستثمار بالنتائج.

إىل  والرشكاء  الحكومات  الوطن   مصلحة  تدعو 
الخدمات  يف  برسعة  االستثمار  ييل:1-  بما  القيام 
األشد  وخصوصاً  الصغار،  األطفال  تمنح  التي 

حرماناً من بينهم، أفضل بداية يف الحياة.
امليزانية  مخصصات  من  العامة  الحصة  زيادة  إن 
املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  بالنماء  املعنية  للربامج 
الحكومات.  تتخذها  أن  يجب  حاسمة  خطوة  هو 
املئة  يف   10 تخصيص  شأن  من  املثال،  سبيل  وعىل 
يف  للتعليم  الوطنية  التعليم  ميزانية  إجمايل  من 
يف  كبرياً  توسعاً  يحقق  أن  املبكرة  الطفولة  مرحلة 
التعليم يف  الذين يحصلون عىل فرص  عدد األطفال 
مرحلة الطفولة املبكرة، ويمكنه تحسني اكتسابهم 
للتعليم وزيادة دخلهم يف املستقبل. وبوسع التمويل 
إىل  الوصول  يف  الحكومات  يساعد  أن  أيضاً  املبتكر 
الفعالة.  الربامج  من  بمزيد  األطفال  من  أكرب  عدد 
رضائب  تخصيص  تتضمن  أن  النُهج  لهذه  ويمكن 
لتغطية الخدمات املتعلقة بمرحلة الطفولة املبكرة، 
أساس  عىل  ’الدفع  عىل  قائمة  أطر  استحداث  أو 

النتائج‘ التي تربط االستثمار بالنتائج.
الخدمات  عىل  الحصول  إمكانية  توسيع   -2
مرحلة  يف  بالنماء  املعنية  والفعالة  األساسية 
واملدارس  املنازل  يف  وذلك  املبكرة،  الطفولة 

واملجتمعات املحلية والعيادات الصحية.
أكرب من األطفال واألرس بأسلوب  إىل عدد  للوصول 
للحكومات  يمكن  الكلفة،  حيث  من  فاعلية  أكثر 
ورشكائها إدماج التدخالت املعنية بالنماء يف مرحلة 
قبيل  من  القائمة  الخدمات  يف  املبكرة  الطفولة 
الفحوصات الصحية الروتينية التي تجري يف رياض 
األطفال  تنشئة  مجال  يف  الدعم  وتقديم  األطفال، 
كجزء من الزيارات املنزلية للوالدين الجدد. ويمكن 
من  املعروفة  الفعالة  للخدمات  تدخالت  إضافة 
املجتمعية  والعناية  للوالدة  السابقة  الرعاية  قبيل 
التي يمكن إضافتها  التدخالت  باألطفال، ومن بني 

بشأن  استشارات  تقديم 
الطبيعية،  الرضاعة 

التحفيز  حول  وإرشادات 
املبكر،  والتعّلم  االستجابي، 

وبرامج تنشئة األطفال الرامية إىل 
حماية األطفال من العنف.3- جعل 

واملعنية  لألرسة  املراعية  السياسات 
بالنماء يف مرحلة الطفولة املبكرة أولوية 

الخاص.ثمة  للقطاع  ورضورة   – وطنية 
عوائد للسياسات والربامج وأشكال الدعم األخرى 

توفري  من  الرعاية  ومقدمي  الوالدين  تُمّكن  التي 
أفضل بداية يف الحياة للطفل، وتتمثل هذه العوائد يف 
تربية أطفال أكثر تمتعاً بالصحة وأفضل تعليمياً، 
أكثر استعداداً وتجهيزاً، وتحقيق  وبناء قوى عمل 
نمو أكثر استدامة. ويجب عىل جميع البلدان توفري 
سنتني من التعليم قبل االبتدائي املجاني، وهو أمر 
أنه  كما  املبكر،  اإلدراكي  للتطور  األهمية  حاسم 
أكرب  دخل  عىل  الحصول  العاملني  للوالدين  يتيح 
الرئيسية  العمل  لألرسة. ومن بني سياسات مكان 
شهراً؛   12 ملدة  األجر  مدفوعة  والدية  إجازة  توفري 
واسرتاحات  الطبيعية،  الرضاعة  لتقديم  ومرافق 
أثناء  الطبيعية  الرضاعة  لتقديم  األجر  مدفوعة 
النهارية  الرعاية  وخدمة  األوىل؛  الستة  األشهر 
املبكر  للتعليم  وبرامج  العمل،  مكان  يف  لألطفال 
ألطفال املوظفني.4- جمع البيانات حول املؤرشات 
األساسية املعنية بالنماء يف مرحلة الطفولة املبكرة 

وتتبّع التقدم يف هذا املجال.
طفل  كل  منح  نحو  امُلنجز  التقدم  تقييم  أجل  من 
أفضل بداية يف الحياة، يتعني علينا أن نقيس تطور 
وإداركياً  وعاطفياً  اجتماعياً  الصغار  األطفال 
مع  باملقارنة  وذلك  الحركية،  وقدراتهم  ولغوياً 
التقدم  تتبُع  عىل  البلدان  تعمل  وإذ  دولية.  بيانات 
باألطفال  املعنية  املحددة  الغايات  تحقيق  نحو 
الصغار ضمن أهداف التنمية املستدامة يف مجاالت 
الصحة والتغذية والتعليم والحماية، بوسعها أيضاً 

ن  أ
تفّصل 

ت  نا لبيا ا
نحو  عىل 

أجل  من  أفضل 
الفجوات  تتبُع 

كي  املساواة  يف 
الوصول  من  تتمكن 

األشد  األطفال  إىل 
قيادة  توفري  حاجة.5- 

ملتزمة للربامج املعنية بالنماء 
يف مرحلة الطفولة املبكرة، وتنسيق 

القطاعات. عرب  أكرب  بفاعلية  الجهود 
الطفولة  مرحلة  يف  بالنماء  املعنية  الربامج  ترتبط 
املبكرة بعدة قطاعات يف آن معاً، بما فيها الصحة؛ 
والرصف  واملياه  والحماية؛  والتعليم؛  والتغذية؛ 
تكون  أن  ويجب  الصحية.  والنظافة  الصحي 
املمكن  ومن  أيضاً.  متكاملة  والربامج  السياسات 
القطاعات واإلرشاف  لتنسيق  أو هيئة  تعيني وزير 
عىل الجهود كي تكون أكثر تكامالً وكفاءة وفاعلية 
من حيث الكلفة. ويمكن استحداث هياكل شبيهة 
مما  والقرى  والبلديات  األقاليم  مستوى  عىل 
سيساعد يف الوصول إىل معظم األطفال املحرومني.

الجودة  العالية  الخدمات  عىل  الطلب  تحفيز   -6
املعنية بالنماء يف مرحلة الطفولة املبكرة.
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الربحية  الرشكات  يف  العاملني  حق  من  ان  افرتض 
(ان  لذلك  القانوني  بالتكييف  معرفتي  عدم  رغم   (
يضمن  بما  السنويه  االرباح  بتوزيع  سخية  تكون 
نصيب معقول لهم .. ذلك االمر قبل ان يكون حقا 
للعاملني  قوي  حافز  فهو  انساني  وحق  قانونيا 
لزيادة االنتاج و االنتاجية .. لكونهم يشعرون ضمنا 
ان الزيادة باالرباح تعنيهم ايضا .. ما دفعني لقول 

ذلك هذا الخرب من رشكة النقل الربي : 
وزعت الرشكة العامة للنقل الربي مستحقات ارباح 
عام 2019  وبنسبة 35٪ عىل موظفيها تزامناً مع 
الرشكة  عام  مدير  وقال  املبارك  الفطر  عيد  حلول 
مرتىض الشحماني :لقد توجت جهود سنة )2019( 
من  به  تميزت  ملا  االرباح  صايف  من  نسبة  بتوزيع 

البذل والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد، 
مختلف  مع  بالتعاقد  الرشكة  إنفتاح  ،عن  فضال   
كناقل  الربي  النقل  عمل  لتنشيط  الدولة  وزارات 
االيرادات  وزيادة  االداء  بمستوى  واالرتقاء  وطني 
املالية مما حقق قفزات نوعية انعكست عىل واقع 

عمل الرشكة واملوظفني.
شكرهم  عن  الرشكة  منسوبي  عرب  جانبھم  من   
وإمتنانهم لوزير النقل الذي اوعز  باإلرساع برصف 
االنجاز  هذا  ذاته  الوقت  يف  مثمنني  مستحقاتنا  
،معاهدين  الوظيفية  مسريتهم  يف  رائدآ  واعدوه 
الجهود للمحافظة عىل  املزيد من  الوزارة  عىل بذل 

هذه النجاحات. 
الربي  للنقل  العامة  إدارة الرشكة  إن مجلس   يذكر 
من  35٪   نسبة  توزيع  عىل  باالجماع  صادق  قد 
صايف ارباح عام 2019 يف جلسته الخامسة من شهر 
نيسان املايض كما ان حصول منسوبي الرشكة عىل 
بوقت  تحقق   2019 عام  ارباح   من  النسبة  هذه 

قيايس لم تشهده الرشكة من قبل .

تلكؤ مشاريع اكساء الشوارع
عزت امانة بغداد،  أسباب تلكؤ مشاريع اإلكساء يف العاصمة إىل نقص األموال 
باسم  املتحدث  وقال   . املايض  العام  بغداد  يف  محلة  خمسني  اكساء  اكدت  فيما 
األمانة حكيم عبد الزهرة(، ان« االمانة لديها خطة للكثري من املناطق يف بغداد 
لم  األمانة  ان«  أضاف  املشاريع«.  تلك  تنفيذ  دون  حال  أموال  توفري  عدم  لكن 
اكساء  من  املايض  العام  تمكنت  فيما  الجاري  العالم  طيلة  اموال  عىل  تحصل 
خمسني محلة يف بغداد ». وأشار اىل ان« األمانة بانتظار التخصيصات املالية كي 
تبدأ بتنفيذ املشاريع الفتا اىل ان« شح االموال ال يمنع من القيام ببعض املشاريع 

من  لها  مايل  تخصيص  تم  وتابع التي  السابقة«.   السنة 
بعرش  بدأت  األمانة   « اكساء ان  محالت 

اليومية  نظافة واالعمال  من 
ومجاري  ضمن وماء 

تها  عا قطا
التابعة لها.ا

نقل  /مديرية  الكهرباء  وزارة  يف  موظف  انا 
الطاقة/ الجنوب حصلت عىل شهادة جامعية 
يف املحاسبة ضمن اختصاص املحاسبة واعمل 
الوزارة  اىل  معاملة  رفعت  الرقابة  قسم  يف 
لغرض الرتقية من الدرجة الرابعة اىل الدرجة 
ترقيتي  عىل   103 قنون  يطبق  هل  الثالثة 
املغاير  العنوان  فقط  القانون  هذا  يشمل  ام 

لتدرجه الوظيفي  .. مع الشكر.
                                  * عمار خليل ثامر

زمن  يف  سيايس  مضطهد  من  تظلم  رسالة  وصلتنا 
وزارة  يف  املوظف  :انا  فحواها  هذه  املقبور  النظام 
الرتبية قدمت فصل سيايس يف 2015 لكوني مضطهد 
سيايس واخو الشهيد محمد عبود حسني وبعد مرور 
شمويل  عدم  تقرر  ونصف  سنوات  ثالث  من  اكثر 
يف   2376/2018 املرقم  التحقق  لجنة  قرار  حسب 
السببية  العالقة  انقطاع  هو  واالسباب   2018/7/9
بني تركه الدراسة عام 1970 وبني استشهاد شقيقه 
الرتبية  وزارة  اىل  تظلم  وقدمت   -  1988 عام  محمد 
بتاريخ 2018/9/25 لكن الوزارة لم ترفعه اىل لجنة 
نفيس  اعترب  النني  االسباب  ابني  أن  وأريد   - التحقق 
متوسط  االول  الصف  يف  الدراسة  تركي  أن   - مظلوم 
وأصدقائي  أنا  لنا  الطلبة  االتحاد  مضايقة  نتيجة 
الشهيد  السيد  بأفكار  نؤمن  خلية  نشكل  كنا  الذين 
وسجنوا  أعدموا  والذين  املدريس  تقي  ومحمد  الصدر 
والسجني  عيل  حسني  عيل  الشهيد  ومنهم  بعد  فيما 
فيصل كاطع لفته والشهيد عبد الوهاب سلمان ومن 
االحياء مال محسن ورعد سلمان الالمي - أضاف أنا 
اربعة  عمره  كان  املدرسة  تركت  عندما  الشهيد  أخي 
 - واستاذه  معلمه  انا  كنت  كرب  وعندما   - سنوات 

املؤبد  بالسجن  حسون  صباح  عمي  ابن  سجن   @
خدمتي  خالل   @1982 سنه  الدعوة  لحزب  ألنتماءه 
العسكرية يف الجيش قمت أنا واالخ سمري حسني عيل 
الالمي  سلمان  رعد  من  كل  بتهريب  يرزق  حي  وهو 
وعبد  الحكيم  باقر  محمد  الشهيد  حماية  مسؤول 
اآلعلىعن  املجلس  يف  حاليا  القيادي  حسني  الجبار 
طريق صديقي الكردي عيل رسول السورجي ) مقدم 
حاليا يف البشمركه ( عن طريق منطقة عقره ناحية 
البيجل وهم أحياء يرزقون @ يف سنة 1988 أعدم أخي 
وأنا كنت أخدم خدمة اآلحتياط يف الجيش ف3 ل603 
وكنت يف القلم فنقلوني اىل الحجابات يف املتقدم - @ 
شددوا علينا املراقبة يف املنطقة بعد أعدام أخي وكانوا 
لكوني  تحملت  ما  وتحملت  اآلنفاس  علينا  يحسبون 
خروقات  من  املنطقة  يف  يحدث  ما  وكل  االكرب  االخ 
وشقيقي  أنا  أتهام  وآخر  االول  املتهمون  نحن  مكنا 
اسماعيل  املختار  سيارة  وحرق  بالغوغاء  عبود  عيل 
نوار وتوقيفنا ملدة خمسة ايام يف رشطة الشعلة ولوال 
سنة  يف   @ مجهول  مصرينا  لكان  العشائري  التدخل 
1998 قمت أنا وحارس مرمى الزوراء السابق حسن 
عبد الحسن برتميم جامع امري املؤمنني ) جامع سيد 

عباس ( يف الرحمانية املتهالك وخضعنا للمسألة من 
قبل اآلمن والحزب عن مصدر اآلموال التي رصفناها 
عىل بناء املغتسل وهي اموال حصلنا عليها عن طريق 
التربعات الشخصية -@ حرمت من فرص التعيني من 
يف  الشهداء  مؤسسة  طريق  عن  تعيني  ولحد   1971
2016/2/7 بعنوان حريف وهو راتب ال يتجاوز 360 
الف @ أنني اطالب من حرضاتكم اآلنصاف واحتساب 
الفصل السيايس الغري لكي أحصل عىل راتب تقاعدي 
وال  حياتي  أيام  أخر  يف  وشيبتي  كرامتي  يل  يحفظ 
السيايس  الفصل  فقط  مادي  تعويض  بأي  أطالب 

آلنني ال يوجد لدي خدمة طويله -
                                        * جاسم عبود حسني

  تم االيعاز   اىل الدائرة القانونية 
للخطوط  العامة  الرشكة  يف 
لتثبيت  آلية  اليجاد  الجوية 
الدائم  املالك  عىل  العقود  
وزارة  يف  رفيع  مسؤول  واكد 
الوزارة  اولويات  عىل   النقل  
العالقة  القضايا  متابعة جميع 
الوزارة  منتسبي  تخص  التي 
عناية  وتوليها  وتشكيالتها 
كفاءة  ذوو  التشغيلية  العقود  موظفي  وان  ،السيما  النصافهم  كبرية 
وباعتبارهم ابنائنا،  وأضاف السيد الوزير ، تم االيعاز اىل الدائرة االدارية 
العراقية  الجوية  الخطوط  املعنية يف  القانونية واالقسام  واملالية والدائرة 
ملتابعة مظلوميتهم بعيدا عن املحابات واملحسوبية الحقاق الحق بتثبيتهم 
. واشار  ان اجراءات الوزارة تصب يف مصلحة اصحاب العقود ونتعاطف 
معهم بشكل كبري وسنبذل قصارى جهودنا لخدمة هذه الرشيحة املهمة، 
وكذلك ان هذا الخطوات تؤكد مصداقية الوزارة بايجاد وسيله النصافهم 

وفق الضوابط والقوانني النافذه.

اعلن�ت الجه�ات االمنية ، التحفظ عىل املته�م )ح ا( الذي وضع يده عىل 

قطع�ة ارض يف منطق�ة الفضيلة الواقعة ضمن مناط�ق اطراف بغداد، 

ضمن االس�تجابة لش�كاوى املواطن�ن.ان »الجهات االمني�ة وصلت اىل 

قطع�ة االرض املذكورة واتصلت بالرشطة االتحادية يف املنطقة للتحقق 

من الش�كاوى التي قدمها مواطنون بش�أن قط�ة االرض«.واضافت ان 

»مدي�ر التجاوزات يف أمان�ة بغداد، حرض ايضا مع مع�اون مدير بلدية 

بغداد الجديدة، الذي اكد بدوره ان املتهم استوىل عىل قطعة األرض بدون 

اي مس�وغ قانوني، من خالل ابرازه اوليات واوراق مزورة«، مش�را اىل 

ان�ه » تم التحفظ عليه لحن عرضه عىل القايض املختص لينظر بالتهم 

املوجهة اليه«

تثبيت عقود على املالك الدائم 

االعالم و تعزيز الوعي الصحي ..حديث العدسة 
لم يحقق االعالم العراقي دوره بالكامل و المرجو منه 
لتعزيز الوعي الصحي كسالح فعال للوقاية من كورونا

االهتمام بالطفولة 
وتنميتها وسيلة لبناء املستقبل

إن زي����ادة الحصة العام����ة من مخصص����ات الميزانية للبرامج 
المعني����ة بالنماء ف����ي مرحلة الطفولة المبك����رة هو خطوة 
حاس����مة يجب أن تتخذها الحكومات. وعلى س����بيل المثال، 
من شأن تخصيص 10 في المئة من إجمالي ميزانية التعليم 
الوطني����ة للتعليم ف����ي مرحلة الطفولة المبك����رة أن يحقق 
توس����عًا كبيرًا في عدد األطفال الذين يحصلون على فرص 
التعلي����م في مرحل����ة الطفول����ة المبكرة، ويمكنه تحس����ين 

اكتسابهم للتعليم 
وزيادة دخلهم 
في المستقبل.

قانون الرواتب وقانون 103 يف العراق

سيد  آل  قريه  دخيل  سيد  يف  املختلطه  املحسن  مدرسه  يف  مدرسه  انا 
ظاهر وسكني بالنارصيه )االسكان الصناعي( بمحافظة ذي قار هذا 
و تبعد املدرسه عن سكني حوايل 60 كيلو مرت بمعل ساعتني تقريبا 
مسافة طريقي ذهابا و ايابا ولدي طفلني ال استطيع التأأخر عليهما  
واحد اطفايل بعمر سنه واحدة والثاني ثالث سنوات ال استطيع تركهما 
لفرته طويله وانا ايضا اترضر من السفر يوميا  حيث اصاب بصداع 
الدوام  ترك  استطيع  ال  الني   . الرحمة  منكم  التمس  ودوار...  شديد 
الضعيفة  املادية  لحالتي  وحيد  كمعني  للراتب  جدا  الشديدة  لحاجتي 
راجعت    .. االجتماعية  و  الصحية  لحالتي  الدوام  استطيع  ال  و  جدا 
3سنوات  خدمتي  انا   .. يل  يستجيبوا  لم  لكن  حالتي  ورشحت  الرتبيه 
وطلبوا مني ان اكمل خمس سنوات .. والرحمة فوق العدل اين اذهب 
يف  النظر  ارجو   .. نقيل   يتم  كي  الباقيتني  السنتني  خالل  باطفايل.. 

مشكلتي كخدمة انسانية .. مع الشكر

خدمة انسانية
املعامالت  تمشية  يف   الفورية  االجراءات  اتخاذ  السكك  عام  مدير  وجه 
الوظيفي  عمرهم  افنوا  الذين  القانوني   بالسن  للمشمولني  التقاعدية 
لخدمة الرشكة والتي توقفت دوائر الدولة قاطبة  بالدوام الرسمي بفرض 
ان تعرض  املستجد وعىل  التجوال النتشار مرض فايروس كورونا  حظر 
الرسمية ملراجعتهم  السكك  أنجزت معامالتهم عىل مواقع  التي  األسماء 

دائرة التقاعد ..
حيث رشعت شعبة التقاعد يف الرشكة بإرشاف  مدير قسم املوارد البرشية 
املدير  بتلبية توجيهات  املعلومات  تكنلوجيا  بالتنسيق مع مديرة  شعبة 
وارسالها   املتقاعدين  معامالت  بإنجاز  الفورية  اإلجراءات  باتخاذ  العام  
يوميا  وجبات  شكل  وعىل  العامة   التقاعد  دائرة  إىل  الرسمي  املخول  بيد 

بدون انقطاع كما مبينة األسماء  يف القوائم ادناه للوجبات األوىل
الظرف  من  بالرغم  املالية  االستحقاقات  ورصف   التقاعد  هوية  ملنحهم 

الصعب وممنوع التجوا

اجراءات  فورية
 يف  متشية املعامالت التقاعدية

استجابة لشكاوي املواطنني

اوليات و اوراق مزورة

رسالة تظلم 



كش�ف باحث�ون م�ن جامع�ة بريطاني�ة كي�ف ي�أكل بع�ض 
األش�خاص برشاهة دون أن تزيد أوزانهم، حتى دون أن يتبعوا 

حمية غذائية أو تناول عقار معني.
مي�ل«  »دي�ي  صحيف�ة  وقال�ت 
إن علماء من  الربيطانية 
كولومبي�ا  جامع�ة 
الربيطانية يف كندا 

يعتقدون أنهم اكتش�فوا »جني النحافة« أو »إيه إل كي«، والذي 
يس�بب غيابه االحتف�اظ بالوزن حتى مع تن�اول كميات كبرية 
م�ن الطع�ام، إال أن 1% فقط من البرش هم م�ن يتمتعون بتلك 

الحالة.
وتوص�ل العلماء إىل تل�ك النتائج بعد أن درس�وا املل�ف الوراثي 
ل�47.102 شخص ترتاوح أعمارهم بني 20 و44 عاماً يعيشون 
يف إستونيا منذ عام 2000، ووجدوا أن نحو واحد يف املائة فقدوا 

ما يس�مى جني »إيه إل كي«، هؤالء األشخاص ضعفاء مقارنة 
بالبالغ�ني األصحاء اآلخرين، مما يش�ري إىل أن�ه قد يكون هناك 

رابط بني هذا الجني ووزنهم.
وتحق�ق العلماء م�ن هذه النتائ�ج باختبار ه�ذه النظرية عىل 
الف�ران والذب�اب، ووجدوا أن إيق�اف عمل جني »إي�ه إل كي« 
س�مح لهم بالبقاء نحيف�ني حتى بعد إطعامه�م نظاماً غذائياً 

غنياً بالسكر والدهون.

أف�اد علماء أمل�ان أن حليب »لب�ن« األم املصابة 
بفريوس كورونا قد يحتوى عىل الفريوس وأثبت 
إيجابي�ة التحليل للفريوس، وهذه هي املرة األوىل 
من نوعه�ا التي يعث�ر فيه�ا العلماء عىل 
ف�ريوس كورونا ىف حلي�ب األم املصابة 
بم�رض كوفي�د – 19، كتح�ول جديد 
فيما يعرفه العلماء عن هذا الفريوس 
املحري، وذلك بحس�ب ما نرشت مجلة 
»النيوزويك« عرب موقعها اإللكرتوني.

وأخذ الباحثون عينات من حليب الثدي 
من امرأتني يف مستش�فى أملانية وأظهروا 

نتائ�ج إيجابية لإلصاب�ة بكورونا، وملنع تل�وث الحليب عن طريق 
الخط�أ من قبل الف�ريوس، تم تطه�ري حلمات النس�اء قبل جمع 
الحلي�ب باس�تخدام مضخة.وق�ام ج�ان ج�ان مونش، األس�تاذ 
املش�ارك يف معهد علم الفريوس�ات الجزيئية بجامعة أولم بأملانيا 
بتحلي�ل الحلي�ب باس�تخدام »تقنية حساس�ة للغاية« تكتش�ف 
وتقي�س مس�تويات الحمض الن�ووي الريبي للف�ريوس، أو املواد 
الوراثية.وت�م جمع أربع عين�ات من امرأة واحدة لم تكش�ف عن 
هويته�ا م�رة واحدة يف اليوم�ني 12 و 13 من دخول املستش�فى، 
ومرت�ني يف اليوم الراب�ع عرش.وظهرت عىل امل�رأة أعراض كورونا 
الخفيف�ة يف األي�ام القليلة األوىل من إقامتها يف املستش�فى، ولكن 

ليس عند أخذ حليبها.
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قال�ت دراس�ة طبي�ة نرشته�ا دوري�ة )النس�يت( إن عق�ار املالري�ا، 
هيدروكيس كلوروكني، الذي ح�ث الرئيس األمريكي دونالد ترامب عىل 
تناول�ه، يرتبط بزيادة خطر الوفاة ملرىض كوفيد-19، الذين تس�تدعي 
حالته�م الع�الج يف املستش�فيات.وتناولت الدراس�ة، بالبحث أكثر من 
96 أل�ف حالة إصابة بفريوس كورونا املس�تجد يف املستش�فيات، تبني 
أن الذي�ن عولج�وا بعق�ار هيدروك�يس 
كلوروك�ني أو كلوروك�ني كان�وا عرضة 
للوفاة بص�ورة أكرب من املرىض الذين لم 

يتم عالجهم بالعقارين.
وقال مؤلفو الدراسة إنهم ال يستطيعون 
تأكيد م�ا إذا كان تناول هذا الدواء يقدم 

أية فائدة ملرىض كورونا.
وكتب�وا »هن�اك حاج�ة إىل تأكيد رسيع 
من التجارب الرسيرية العش�وائية«. ولم 
تش�تمل الدراس�ة عىل تجارب محكومة 
باس�تخدام العق�ار م�ع املقارن�ة بعقار 
وهمي.وع�ادة ما تكون إصاب�ة املرىض الذين يعالجون يف املستش�فى 
أش�د رضاوة من غريهم، ولذلك يقول بعض مؤيدي استخدام العقارين 
كع�الج للم�رض إنه قد تك�ون هناك حاج�ة الس�تخدامهما يف مرحلة 

مبكرة ليكونا فعالني.

تحذير: عقار المالريا الذي رّوج له ترامب 
يزيد خطر وفاة مرضى كورونا

اكتشف علماء من جامعة ستانفورد األمريكية، أن االنتقاء الطبيعي الناجم 
عن استخدام األدوية، يجعل النقائل مقاومة للعالج.

وتفيد مجلة Nature Genetics، بأن الخرباء أخذوا من 136 مريضا مصابني 
بأن�واع مختلفة من الرسطان، عين�ات من األورام األولي�ة واألورام الثانوية 
)أورام االنبثاث(.وع�رض الباحث�ون 100 عين�ة م�ن األورام الثانوية لتأثري 
األدوي�ة و99 عينة أخرى لم تعرض لألدوية 
املستخدمة يف العالج. فاتضح لهم أن العالج 
يس�بب حدوث تغ�ريات وطف�رات يف الخاليا 
الرسطانية.ويش�ري الباحثون، إىل أن النفائل 
يمكن أن تتكون من خلية رسطانية متغرية 
واحدة أو مستنس�خة أو من عدة خاليا، وأن 
النفائل متعددة األش�كال عادة ما تتطور يف 
العقد الليمفاوية عند املرىض الذين لم يتلقوا 
العالج، وبدرجة أقل يف األنس�جة البعيدة عن 
ال�ورم  الرئييس لدى امل�رىض الذين خضعوا 
للعالج بش�كل عام.واكتش�ف العلماء أن النقائل تتكون من خاليا رسطانية 
م�ع عدد صغري م�ن الطفرات الفريدة م�ن نوعه�ا يف األورام الثانوية. وهذا 
يعني أن النقائل حدثت يف وقت مبكر جًدا، وأن األورام الثانوية تش�به وراثًيا 

الورم األسايس.

شركة سويدية: جاهزون إلنتاج مليار 
جرعة من لقاح الوباء القاتل

5 عالمات إنذار تحذرك أن جهازك المناعي ضعيف
كش�ف تقري�ر علم�ي ع�ن جمل�ة من 
العالمات التي تشري اىل أن الجهاز املناعي 
لالنس�ان يف خطر وضعيف، خصوصا يف 

ظل انتشار فريوس كورونا. 
عالمات جهاز املناعة الضعيف

1. تشعر باالجهاد والتعب املستمر
إذا كنت دائماً تش�عر باالجهاد املس�تمر 
ولي�س أمراً عابراً فم�ن املمكن أن يكون 
جه�ازك املناع�ي ضعيفاً، وفًق�ا لتقرير 
صادر عن جمعية علم النفس األمريكية، 
ف�إن اإلجهاد عىل امل�دى الطويل يضعف 

استجابات جهاز املناعة لديك.
الخالي�ا  م�ن  يقل�ل  اإلجه�اد  ألن  ه�ذا 
ال�دم  وخالي�ا  الجس�م،  يف  الليمفاوي�ة 
البيض�اء الت�ي تس�اعد ع�ىل محارب�ة 

العدوى.
الخالي�ا  مس�تويات  انخفض�ت  كلم�ا 
اللمفاوية لدي�ك، زادت مخاطر اإلصابة 
مث�ل  بالفريوس�ات 

نزالت الربد.
دائم�ا  لدي�ك   -2

نزلة برد 
الطبيعي  م����ن 
تماًم�ا أن يعاني 
نزلة  البالغون 
ثالث  أو  برد 
ن�زالت برد 
ع�ام،  كل 
ىف  يتع���ا
معظ��م 

الن�اس يف 
 7 غضون 
ىل  إ

10 أي�ام، خالل ذل�ك الوقت ، يس�تغرق 
جه�از املناعة م�ن 3 إىل 4 أي�ام لتطوير 
األجس�ام املضادة ومحاربة الفريوسات 
املزعجة.ولك�ن إذا كن�ت تصاب بالزكام 

باس�تمرار- أو إذا كن�ت مصاًب�ا بنزل�ة 
برد تس�تمر لف�رتة طويلة فه�ذه عالمة 

واضحة عىل أن جهاز املناعة ضعيف.
3- لديك الكثري من مشاكل البطن

إذا كن�ت تعاني من اإلس�هال أو الغازات 
أو اإلمس�اك املتك�رر، فق�د يك�ون ذلك 

عالمة عىل ضعف نظام املناعة لديك.
تظه�ر األبح�اث أن ما يق�رب من 70 % 

م�ن جه�ازك املناعي موج�ود يف الجهاز 
الهضم�ي، البكترييا املفي�دة والكائنات 
الحي�ة الدقيقة املفيدة التي تعيش هناك 
تداف�ع ع�ن أمعائك من الع�دوى وتدعم 

جهاز املناعة.
يمكن أن يسبب انخفاض بكترييا األمعاء 
بالفريوس�ات  اإلصاب�ة  خط�ر  املفي�دة 
وااللتهاب�ات املزمنة وحت�ى اضطرابات 

املناعة الذاتية.
4. جروحك بطيئة للشفاء

يف  التحك�م  وض�ع  إىل  جل�دك  يتح�ول 
التل�ف بعد اإلصاب�ة بالح�رق أو القطع 
أو الكش�ط، يعمل جس�مك ع�ىل حماية 
الج�رح ع�ن طريق إرس�ال ال�دم الغني 
يف  للمس�اعدة  اإلصاب�ة  إىل  باملغذي�ات 

تجديد الجلد.
5. لديك عدوى متكررة

إذا كنت تبدو مصاًب�ا بالعدوى املتكررة، 
فربما يرس�ل لك جهاز املناعة إش�ارات 

حمراء.
أفادت األكاديمية األمريكية للحساس�ية 
النق�ص  عالم�ات  أن  واملناع�ة  والرب�و 

املحتمل يف املناعة لدى البالغني تشمل:
اما بالنس�بة لطرق لتقوية جهاز املناعة 
فيمك�ن لبعض التغيريات يف نمط الحياة 
والع�ادات الجدي�دة أن تحاف�ظ بش�كل 
قوًي�ا  املناع�ي  جه�ازك  ع�ىل  طبيع�ي 

وصحًي�ا:
-تناول نظاًما غذائًيا متوازًنا

-الحصول عىل قس�ط كاف من النوم
-مارس الرياضة بانتظام

-اغسل يديك
-الحص�ول عىل اللقاح�ات والتطعيمات 

الرضورية.
-الحفاظ عىل وزن صحي

-ال تدخن
-حاول تقليل اإلجهاد

ح�ذر عال�م أمريك�ي، من ت�رك معقم 
اليدي�ن داخل الس�يارة، تجنب�ا لحدوث 
م�ن  الكث�ري  أن  تقري�ر  كوارث.وأف�اد 
األش�خاص يرتكون زجاج�ات الكحول 
داخل الس�يارات لفرتات طويلة، يف ظل 

انتشار جائحة فريوس كورونا.
وحذر الخ�رباء من ت�رك زجاجة معقم 
اليدي�ن، داخ�ل س�يارة س�اخنة، ألنها 
ألن  فاعلي�ة  أق�ل  تجعله�ا  أن  يمك�ن 
املكون النش�ط فيها - وه�و الكحول - 
ال�ذى يمكن أن يتبخ�ر، باإلضافة إىل أن 
زجاج�ات املطهرات تنفج�ر بعد تركها 
يف الس�يارات الس�اخنة، كم�ا أن معقم 

اليدين من املحتمل أن يرض سيارتك.
وق�ال الدكت�ور جريج بويس، األس�تاذ 
املساعد يف جامعة فلوريدا غولد كوست 
بالوالي�ات املتح�دة، إن ت�رك زجاجات 
املنتج يف السيارات لن تكون فكرة جيدة.
وتاب�ع »إذا كن�ت تق�وم بامله�ام وتريد 

االحتفاظ بها يف الس�يارة، فال 
ب�أس، ولكن ال يج�ب تركها يف 

السيارة إىل أجل غري مسمى، 
بالتأكيد، ستحدث مشكلة 
ي�دك  مطه�ر  ترك�ت  إذا 
أو  ألي�ام  الس�يارة  يف 

أسابيع«.
ح�رارة  درج�ة  وتص�ل 
الس�يارة املتوقفة يف ضوء 
 45 إىل  املب�ارش  الش�مس 
درج�ة مئوي�ة يف الداخ�ل، 
األم�ر ال�ذي يجع�ل معق�م 
إذا  فعالي�ة  أق�ل  اليدي�ن 
الكحول  محت�وى  انخف�ض 
به، وعىل مدى فرتة أطول من 
الوقت يف درجات حرارة أعىل، 

تفق�د بعض الفعالية يف مطهر 
النش�ط  العن�ر  ألن  اليدي�ن 

يتبخر«.

ما الذي يمنع العلماء من التوصل 
لعالج السرطان؟

نج�ح أطب�اء ياباني�ون يف زرع خالي�ا الكبد 
املستمدة من الخاليا الجذعية الجنينية لطفل 
حديث الوالدة، حيث تعت�رب هذه العملية هي 
األوىل يف العال�م والتي توفر خي�ارات عالجية 

جديدة للرضع.
دورة  اضط�راب  يعان�ي م�ن  املول�ود  وكان 
اليوري�ا حي�ث يك�ون الكب�د غري ق�ادر عىل 

تحطيم األمونيا السامة.
لك�ن الطف�ل البال�غ م�ن العم�ر س�تة أيام، 
كان أصغ�ر من أن يخض�ع لعملية زرع كبد، 
وبش�كل عام ال تعد هذه العملي�ة آمنة حتى 
يزن الطفل نحو س�تة كيلوغرامات، أي يبلغ 

عمره ثالثة إىل خمسة أشهر.
وقرر األطباء يف املعهد الوطني لصحة الطفل 
ونم�وه تجرب�ة “ع�الج الجرس” حت�ى ينمو 
الطف�ل بما يكف�ي للخضوع لعملي�ة الزرع. 
وق�ام األطباء بحقن 190 مليون خلية كبدية 
سليمة مشتقة من الخاليا الجذعية الجنينية 

يف األوعية الدموية يف كبد الطفل.
وق�ال املعهد يف بيان صحف�ي، إنه بعد العالج 
»لم يش�هد املريض زيادة يف تركيز األمونيا يف 
ال�دم وتمكن من إكمال العالج التايل بنجاح«، 
وهو عملية زراعة كبد.وخضع الطفل، الذي 
لم يتم الكشف عن جنسه، لعملية زرع 
كب�د م�ن وال�ده وخرج 
من املستش�فى بعد 
س�تة أش�هر من 
ل  وق�ا . ة لوالد ا
»نج�اح  إن  املعه�د 
ه�ذه التجرب�ة يثب�ت 
السالمة يف أول تجربة 
العال�م  يف  رسيري�ة 
الخالي�ا  باس�تخدام 
الجنيني�ة  الجذعي�ة 
الكبد«. ملرىض  البرشية 

وأشار املعهد إىل أنه يف أوروبا 
غالب�ا  املتح�دة،  والوالي�ات 
م�ا تك�ون خالي�ا الكب�د 
متاحة بع�د إزالتها من 
املتربع�ني الذي�ن ماتوا 
اإلمدادات  لكن  دماغيا، 
أك����ث�ر  الياب�ان  يف 

محدودية.

اطباء يابانيون ينجحون في 
زرع خاليا كبد لطفل حديث 

الوالدة بالخاليا الجذعية الجنينية

ح�ذر خرباء يف التغذي�ة من أن رشب امل�اء بعد تناول 
صحي�ة  ارضار  ل�ه  مب�ارش  بش�كل  الفاكه�ة 
ومش�اكل يف الجه�از الهضمي م�ن اهمها 
ع�رس الهضم، عىل الرغم من أن الفاكهة 
وامل�اء رضوريان للحف�اظ عىل صحة 
اإلنسان.وتتطلب استفادة 
خصائص  من  الجس�م 
الفاكه�ة، ع�دم رشب 
بع�د  مب�ارشة  امل�اء 
لعدة  وذل�ك  تناوله�ا، 
رشب  أسباب:ويس�هم 
املاء فور تناول الفاكهة 
وذل�ك  الهض�م،  ع�رس  يف 

يؤدي بدوره إىل ارتفاع مس�تويات السكر يف الدم ومستويات 
األنس�ولني، كما أنه ع�ىل املدى الطويل يع�زز خطر اإلصابة 

بالسكري والسمنة.
ويتس�بب رشب امل�اء ف�ور تن�اول الفاكه�ة يف إعاق�ة عمل 
العصارة واإلنزيمات الهاضمة، ما يؤدي إىل حموضة شديدة 
وش�عور بحرقة يف املعدة، م�ا يرتتب عليه رشب املاء مبارشة 
بعد تناول أي نوع من الفاكهة يمكن أن يسبب عرس الهضم 
أو االرتجاع الحميض، كما يؤدي إىل إبطاء عملية االمتصاص 
الكاملة لعنارص الفواكه.وتعترب تقلصات املعدة أحد مخاطر 
رشب امل�اء مبارشة بعد تناول الفاكه�ة، ويتكون خليط من 
الفركت�وز والخم�رية نتيجة امت�زاج الفاكهة بامل�اء، يمكن 
أن يس�بب تقلصات ش�ديدة يف املعدة وتكوين غازات داخلها 

أيضا، ما يسهم يف تفاقم اآلالم.

علماء يكشفون كيف يأكل البعض بشراهة دون زيادة وزنهم

ترك معقم اليدين في السيارة 
يتسبب بكارثة 

علماء المان يعثرون للمرة االولى على 
»كوفيد19« في لبن أم مصابة

قالت رشكة »أس�رتا زينيكا« اإلنجليزية السويدية، إنها جاهزة إلنتاج مليار 
جرعة من لق�اح فريوس كورونا، الذي تطوره جامعة أوكس�فورد، بحلول 
ش�هر ايل�ول املقبل، بع�د أن حصلت عىل دع�م ضخم من الوالي�ات املتحدة 

وبريطانيا.
وت�درس جامعة أوكس�فورد الربيطاني�ة تأثري عالج�ات مختلفة ملصابني 
بف�ريوس كورون�ا، وفاعليته�ا يف تماثلهم 
للش�فاء. وق�ال الباحثون إن�ه يمكن إنقاذ 
أرواح ُخم�س ضحاي�ا الف�ريوس، إذا ت�م 

التوصل ملزيج فعال من األدوية.
كلورك�ني  هيدروك�يس  ه�ي  واألدوي�ة 
وديكس�اميثازون  وأزيثروميس�ني 
وتوسيليزوماب ولوبينافري. وتتنوع األدوية 
ب�ني خاص�ة باملالري�ا أو مض�ادات حيوية 

ومضادات التهاب أو خاصة باإليدز.
وتج�رى الدراس�ة ع�ىل أكثر م�ن 10 آالف 

مريض أعمارهم بني عام واحد إىل 109 أعوام.
يش�كك القائمون عىل الدراس�ة أن ينج�ح عقار واح�د يف معالجة كورونا. 
ويتوق�ع الباحث�ون أن ي�ؤدي مزي�ج م�ن األدوي�ة إىل تقليل ف�رص الوفاة 

بكورونا بمقدار الخمس.

شرب الماء بعد تناول الفاكهة يسبب عسر الهضم
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مصمم أزياء عربي يبتكر »كمامة سواريه«! 

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

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

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

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

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

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

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

بواسطِة القطار. 

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

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

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

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

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

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

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

باالتصال بالرشطة. 

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

بداية نقطة تحويّل كبرية يف حياتها.

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

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

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

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

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

وبني صاحبة العمل. 

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

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

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

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

ألف دوالر.

صورة حديثة تنذر بوجود »حياة غريبة« على سطح المريخ 

املراقب العراقي/ متابعة...
ق�رر املليون�ري األمريكي دان براي�س، تخفيض 
راتب�ه بمق�دار ملي�ون دوالر، لكي يرف�ع الحد 
األدنى ألجور جميع موظفيه نحو 70 ألف دوالر.

اتخ�ذ مدير الرشكة املتخصص�ة يف دفع األموال 
من خ�الل بطاقات االئتمان ق�راره، عندما كان 
يتج�ول م�ع صديقته الت�ي أخربته بق�رار رفع 
مالك املن�زل اإليجار عليه�ا 200 دوالر إضافية، 
وناقش�ا فك�رة أن يعم�ل الش�خص يف وظيف�ة 

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

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

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

صحيفة »الغارديان«.

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

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

باإليجاب.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عىل املريخ. 

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

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

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

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

فريوس كورونا يف اآلونة األخرية.

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

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

املنظمة.

السالم بالقدمين بدال من اليدين في »أوبك« 

المحشي يحّول مصرية إلى سيدة أعمال

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

ضابط شرطة متهم بارتكاب 108 جرائم

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

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

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

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

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

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

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

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

برسومات ملونة وكتابات بارزة. 

أقدم هرم في مصر 
عمره 4700 عام !   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

كورونا يف إيطاليا. 

ال يزال قطار زعيم 
كوريا الشمالية كيم 

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

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

قمة السالم بينه وبين 
الرئيس األميركي 

دونالد ترمب.

املراقب العراقي/متابعة...
قام مصمم األزياء املرصي سامو هجرس، بتصميم فستان 
زفاف مزود بكمامة سواريه ملكافحة تفيش فريوس كورونا.

وق�ال هج�رس لصحيف�ة »الوط�ن«، إن الفك�رة ه�ي من 
اقراح ش�قيقه،  يف ظل القلق الذي يسيطر عىل الجميع من 

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

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

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

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

القمرية يف يناير/ كانون الثاني.

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

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

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

إخالء صحن الحرم المكي
 من المعتمرين للوقاية من كورونا

 املراقب العراقي/ متابعة...

كورونا يفجر العنصرية بين ايطاليا 
والصين ويثير سخرية المصريين

3/22
11/59
7/18
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ففي األيام القليلة املاضية، تصدرت سلسلة 
الصحف  عناوين  األمريكية  املتاجر  من 
ووسائل اإلعالم، بعد أن وضعت الفتات تمنع 
عىل  إرصارهم  حال  يف  الدخول  من  الزبائن 

ارتداء الكمامات الواقية.
ويعترب املناهضون إلجراءت اإلغالق والوقاية 
التي تفرضها الكثري من الواليات األمريكية، 
وانتهاكا  الفردية  الحريات  عىل  تعديا 

للحقوق الشخصية.
»كوستكو«،  رشكة  موظفي  أحد  ويقول 

»غارديان«  صحيفة  نقلتها  ترصيحات  يف 
وطلبت  كوستكو  لدى  »أعمل  الربيطانية: 
لسياسة  احرتاما  كمامة  ارتداء  زبون  من 
الرشكة«، ليجيب الرجل الذي يظهر يف مقطع 
فيديو: »لن أفعل ذلك ألنني ولدت يف بلد حر«.
وانترشت مقاطع فيديو ملتسوقني يسعلون 
اعرتاضا  الحرية«،  »باسم  البائعني  بوجوه 
عىل ما يرونه تقييدا للحقوق الفردية يف ظل 

أزمة »كوفيد 19«.
وإلشباع هذه الرغبة الجامحة يف »التحرر«، 

والية  يف  للتجزئة  متاجر  سلسلة  وضعت 
»الكمامات غري  عليها  كتب  كنتاكي الفتات 
مسموح بها يف متاجرنا، انزعها عن وجهك 
أو اذهب إىل مكان آخر، توفقوا عن االستماع 

لنصائح حاكم الوالية. إنه شخص غبي«.
ويف وقت سابق من شهر مايو، وضع متجر 
عىل  تشجع  أخرى  الفتة  كاليفورنيا  يف  آخر 

العناق، ال عىل ارتداء األقعنة.
متاجر  سلسلة  دافعت  إلينوي،  والية  ويف 
وضعها  عن  الوقود  محطات  يف  تجزئة 

الكمامة  ارتداء  إن  قائلة  مماثلة،  لالفتات 
البالغني  بني  التمييز  الصعب  من  يجعل 
الكحولية  املرشوبات  بيع  عند  واألطفال 

والسجائر.
منظمة  عن  فضال  الصحة،  خرباء  ويويص 
الكمامات،  ارتداء  العاملية، برضورة  الصحة 
مغلقة  أماكن  يف  التواجد  أثناء  سيما  ال 
فريوس  تفيش  لوقف  التجارية،  املحال  مثل 
ماليني   5 من  أكثر  أصاب  الذي  كورونا 

شخص حول العالم.

 متاجر أمريكية تغامر بزبائنها بأسم احلرية

منع عدد من المتاجر 
ومنافذ البيع في 
الواليات المتحدة 
الزبائن من ارتداء 

الكمامات التي تقي 
من تفشي فيروس 

كورونا المستجد، إلشباع 
رغبتهم في تجربة 

تسوق »حرة«، مما أثار 
الكثير من الجدل في 

وسائل اإلعالم ومواقع 
التواصل االجتماعي.

للصهيونية. 

الكمامات ممنوعة بأعذار واهية 

من  كنز  عىل  فرنسيان  طفالن  عثر 
 100 عىل  قيمته  تزيد  الذهبية،  السبائك 
لقيود  خضوعهما  أثناء  دوالر،  ألف 
املرتبط  اإلغالق  فرضها  التي  الحركة 
كورونا  فريوس  انتشار  بمكافحة 

املستجد.
اكتشف  محلية،  إعالم  لوسائل  ووفًقا 
الطفالن –كالهما يف العارشة من العمر- 
هذا الكنز عندما ذهبت أرستهما لإلقامة 
مع أحد األقارب من كبار السن يف مدينة 
إجراءات  تطبيق  بعد  الفرنسية  فيندوم 

اإلغالق يف آذار.
أنه،  يف«  تي  إم  إف  »بي  قناة  وقالت 
قرر  األرسة،  وصول  من  قليلة  أيام  بعد 
دفعهما  مما  حصن،  بناء  الطفالن 
يمكنهما  التي  األشياء  عن  البحث  إىل 
عملية  وأثناء  املنزل،  حول  استخدامها 
الذهب  من  سبيكتني  عىل  عثرا  البحث، 

ملفوفتني يف مالءات قديمة.
يف البداية، ظن األب أن األطفال عثروا عىل 
تمتلكها  كانت  عتيقة  سكاكني  حاميل 
والدته، ولكن عندما رأى سبائك الذهب، 
التي يزن كل منها نحو كيلوغرام، اتصل 
بدار مزادات محلية أكدت له أنها سبائك 

ذهبية حقيقية.
العلني  باملزاد  السبائك  بيع  املقرر  من 
 16 يف  فيندوم  بمدينة  مزادات  دار  يف 
قليالً  تزيد  قيمتها  أن  ويعتقد  حزيران. 

دول افريقية أخطأت 
يف رؤية اهلالل فأعلنت 

العيد السبت!

طفالن يعثران 
على كنز!

 أعلنت بعض الدول األفريقية أن السبت 
هو أول أيام العيد السعيد لكن املفاجأة 
جاءت من معهد الفلك الدويل الذي أكد أن 
هذه الدول أخطأت يف رؤية هالل شوال .
موريتانيا،  مثل:  دول  عدة  وكانت 
أكدت  قد  ومايل،  والسنغال،  والصومال، 
ثبوت رؤية هالل شوال، مساء الجمعة، 
لتعلن عيد الفطر يوم السبت؛ وذلك رغم 
شبه  من  يبدو  العلمية  الناحية  من  أنه 
الجمعة،  مساء  الهالل،  رؤية  املستحيل 
نظًرا لغروب القمر قبل الشمس كما أكد 

املختصون.
صحيفة  وفق  الفلكي؛  املركز  وبحسب 
سبق فإن تلك الدول قد تكون يف الحقيقة 
اعتماده  وتم  عطارد  كوكب  شاهدت 

كهالل شوال.
»تويرت«:  عىل  تغريدة  يف  املركز  وقال 
بعض  إعالن  حول  استفسارات  »هناك 
الدول األفريقية رؤية الهالل، مساء يوم 
الجمعة، عىل الرغم من غروب القمر قبل 
الشمس يف جميع دول العالم اإلسالمي. 
يشار إىل أن كوكبي الزهرة وعطارد كانا 
وبشكل  الغربي  األفق  فوق  متواجدين 
ا والفت للنظر كما هو ُمبنَينّ  متقارب جدًّ
هو  هذا  يكون  قد  املرفقة،  الصور  يف 

السبب
ح  وأضاف يف تغريدة أخرى: »صورة توضنّ
غروب  لحظة  األفق  تحت  القمر  موقع 
عطارد  وموقع  الجمعة،  يوم  الشمس، 
الغربي؛  األفق  فوق  املتقاربني  والزهرة 

وذلك كما يظهر من غرب إفريقيا«.
تمكنّنها  عن  إفريقية  دول  وأعلنت 
الجمعة،  مساء  شوال  هالل  رؤية  من 
يوم  املبارك  الفطر  بعيد  واحتفلت 
اإلسالمية  الدول  لغالبية  خالًفا  السبت، 
يف العالم، التي أعلنت أن العيد هو األحد.

السنغال«،  مسلمي  »تنسيقية  وكانت 
قد أصدرت بيانًا أعلنت فيه أنها »عقدت 
جلسة مساء الجمعة للنظر فيما وردها 
حول ثبوت رؤية هالل شوال لهذا العام 
من عدمها، وبعد االطالع والتحري ثبتت 

رؤيته يف السنغال«.
أنه  بيانها،  يف  »التنسيقية«،  وأضافت 
عىل غرار السنغال قد ثبتت رؤية الهالل 

يف ساحل العاج ومايل والنيجر.
يف غضون ذلك، قال رئيس رابطة الدعاة 
لرتائي  الوطنية  »اللجنة  إن  مايل:  يف 
جميع  يف  املسلمني  عموم  تفيد  الهالل 
الهالل  رؤية  تمت  قد  بأنه  البالد،  أنحاء 
يف مناطق كثرية من البالد؛ مما يصل إىل 

درجة الرؤية املستفيضة«.

مليون دوالر يف كيس نفايات!  بات يف سيدني !
ّ
 ملالبس املتحج

ً
سيارة تقتحم حمال

بعيداً عن عالم املختربات ومجتمعات الكمامات زعمت مجموعة من 
معالجي القبائل األصلية يف الربازيل وجود عالج يقاوم وباء كورونا 

يف خليط من لحاء بعض النباتات واألشجار والعسل.
تحاول  التي  األصلية  األمازونية  القبائل  من  واحدة  ماوي  ساتري 
بالد  يف  املثقل  الصحية  الرعاية  نظام  عن  بعيداً  الناس  مساعدة 
تفوقت عىل بريطانيا بتسجيل املوقع الثالث من حيث أعداد الحاالت 
يف العالم.وقد انترش فريوس كورونا برسعة يف بالد األمازون وأصاب 
نحو 20 ألف شخص وقتل 1400 منهم. وأشاع هذا الواقع الخوف يف 
أوساط القبائل املحلية التي لها تاريخ مع األمراض الغريبة املبيدة. 
يف قارب صغري جلس 5 رجال من قبيلة ساتري ماوي بشمال غربي 

الربازيل التي رضبها الوباء بقوة رغم كونها نائية وجمعوا من النهر 
نباتات وأغصان أشجار محلية لشفاء املصابني بأعراض الفريوس. 

بأدوية  األعراض  نعالج  »إننا  ماوي:  ساتري  أندريه  وقال 
تقليدية كما علمنا من أسالفنا، وقد استخدم كل منا 

املعارف التي وصلت إليه لجمع األدوية وتجربتها 
مختلف  عارض  لعالج  منها  كل  باستعمال 

من  أنواعاً  القبيلة  عالجات  وتتضمن  للمرض«. 
ذات  الشاي مصنوعة من لحاء شجرة كارابانوبا 

الخصائص املضادة لاللتهاب..وغري ذلك.

عطلة  يف  األمريكية  فريجينيا  والية  يف  عائلة  عثرت 
نهاية األسبوع املايض عىل إحدى الطرقات عىل كيسني 
بريديني يحويان حواىل مليون دوالر نقدا وسلمتهما إىل 
أر«  يف  تي  »دبليو  إمييل شانتز ملحطة  الرشطة.وروت 
السبت عندما  أنها كانت يف نزهة مع عائلتها  املحلية 
عىل  غرض  لتجنب  بمناورة  أمامهم  سيارة  قامت 
الذين  الغرض  إلزالة  عندها  العائلة  الطريق.وتوقفت 
ظنوا للوهلة األوىل أنه كيس نفايات كبري وعثرت عىل 
محتوى  العائلة  الطريق.واكتشفت  جانب  عىل  آخر 
شاحنتهما  مؤخر  يف  وضعتهما  اللذين  الكيسني 
املنزل  إىل  والعودة  النزهة  من  انتهائها  لدى  الصغرية، 
وهي مجموعة من الظروف البالستيكية التي تحتوي 
سلمت  أن  إال  العائلة  من  كان  النقدية.فما  األموال 
شمال  كاروالين  منطقة  رشيف  مكتب  إىل  الكيسني 

ريتشموند عاصمة والية فريجينيا.
وأشاد سكوت موزر أحد عنارص مكتب الرشيف بهذه 

وهم  بهم  جدا  فخورون  نحن  االستثنائية.  »البادرة 
يمثلون املنطقة خري تمثيل بنزهاتهم هذه«.

وأوضحت إمييل شانتز للمحطة التلفزيونية املحلية أن 
تسليم الكيسني إىل الرشطة كان ببساطة »أفضل حل 
ألنهما ليسا ملكا لنا«.وقالت الرشطة إنها تجهل سبب 
وجود الكيسني عىل الطريق لكنها تظن أنهما موجهان 

ألحد املصارف.
األمريكية  الربيد  هيئة  إىل  سلما  وقد 

عىل  ستحرص  التي 
إىل  توصيلهما 
الصحيحة  وجهتهما 

هذه املرة.

املخيف  الحرة  املصارعة  حسم أسطورة 
سنوات،  يطارده  ظل  جدال  أندرتيكر 
مارك  الخيار.وأكد  من  بخوفه  واملتعلق 
أو  بـ«أندرتيكر«  الشهري  كاالواي 
الحانوتي للربنامج اإلذاعي عرب اإلنرتنت 
من  يخاف  ال  أنه   »Pardon my Take«
موقع  بحسب  يحبه،  ال  وإنما  الخيار 
مقدم  سخر  إنك«.وهنا  »ريسلينغ 
الربنامج »بيغ كات« من أندرتيكر قائال 
إنه ألمر مضحك أن واحدا من أكرب نجوم 
املصارعة الحرة يف كل العصور سيرصخ 
مثل الطفل الصغري إذا عثر عىل خيار يف 

املكان املتواجد فيه.
باملثل  املذيع  سخرية  عىل  أندرتيكر  ورد 
قائال: »عىل األرجح أنني سأغادر الغرفة 
تقطيع  تم  إذا  أما  أهرب،  لن  لكنني 
إن  مختلفا،  فعيل  رد  فسيكون  الخيار 
شعر رقبتي واقف اآلن من الخوف، غرينّ 
 »WWE« رشكة  أن  إىل  السؤال«.يشار 
عرضت يف األيام املاضية برنامجا وثائقيا 
عن  األوىل  للمرة  يكشف  أندرتيكر،  عن 
جوانب يف حياة املصارع الشهري بـ«الرجل 
امليت«.ويعرض الوثائقي الذي يحمل اسم 
عىل   »Undertaker: The Last Ride«

مدى 
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ء  ا جز أ
ت  لقطا

ألندرتيكر  حرصية 
وهو يف أضعف حاالته، 

وهو يكاد ينهار بالبكاء 
األحيان،  بعض  يف 
للحفاظ  يكافح  وهو 
بعد  وعقله  جسده  عىل 

تخطيه الـ50 عاما.

املراقب العراقي/ متابعة...

قبائل األمازون تقاوم )كورونا( بلحاء األشجار !

األسرتالية  سيدني  مدينة  عاشت 
حادثا غريبا، حيث اقتحمت سيارة 
مالبس  لبيع  محالً  الدفع  رباعية 
املحجبات.الحادث تسبب يف إصابة 
بعد  متفاوتة  بجروح  شخصاً   12
باملتجر  السيارة  اصطدمت  أن 
مزدحم. مروري  تقاطع  عند 
سيارة  تصادم  إثر  وقع  الحادث 
تسبب  ما  الخلف،  من  بأخرى 
الطريق  عن  إحديهما  خروج  يف 
املحل.وقد  نحو  مبارشة  والتوجه 
تم اعتقال السائق البالغ من العمر 
من  عرشة  نقل  تم  كما  سنة،   51
حرجة،  حالة  يف  أحدهم  الجرحى، 
وفق  العالج،  لتلقي  املستشفى  إىل 

.)Ruptly( منصة

أشهر مصارع يف العامل خياف من اخليار!هيكل عظمي لفيل عمره 300 ألف سنة !

اكتشف علماء اآلثار يف أملانيا هيكالً 
عمره  لفيل  تقريباً،  كامالً  عظمياً 
أن  يبدو  ولكن  سنة،  ألف   300

الناس قد تالعبوا بجثته، حينذاك.
»روسيا  موقع  نرش  ما  وحسب 
 Archaologie« اليوم«، أفادت مجلة
in Deutschland«، بأن علماء اآلثار 
يف  العظمي  الهيكل  هذا  عىل  عثروا 
حيث  أملانيا؛  يف  شونينغن  منطقة 
عىل  هناك  عثروا  أن  لهم  سبق 
رفات الفيلة األوروبية ذات األنياب 

املستقيمة.

أوائل  من  واحدة  األربعاء  يوم  البريطانية  كامبردج  جامعة  أصبحت 
محاضراتها  جميع  تقديم  عن  تعلن  التي  العالم  مستوى  على  الجامعات 

في العام الدراسي المقبل على اإلنترنت بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقالت الجامعة، التي أغلقت أبوابها أمام الطلبة في مارس آذار بعد أن 
فرضت الحكومة البريطانية إجراءات عزل عام صارمة للحد من تفشي 
التعليمية  الخدمة  إن  بالفيروس،  اإلصابة  عن  الناتج  كوفيد-19  مرض 

بعض  تواجد  احتمال  مع   2021 صيف  حتى  افتراضي  بشكل  ستقدم 
المجموعات الدراسية الصغيرة فعليا.وقالت الجامعة في بيان ”نظرا إلى 
أن من المرجح أن يظل التباعد االجتماعي مطلوبا قررت الجامعة وقف 

الحضور الفعلي للمحاضرات خالل العام الدراسي القادم“.
اإلرشادات  على  بناء  مراجعته  يمكن  القرار  إن  وقالت 

الرسمية الخاصة بالفيروس.

جامعة كامربدج تصبح افرتاضية !


