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»ليلة دامية« في قلب بغداد َتُلف حباًل حول عنق 
»الشرعية« وُتعّري »فريق الُمطّبلين«

حكومة الكاظمي »َتشوي« العراقيين و«َتقمع« أصواتهم

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ع�ى وق�ع أزي�ز الرص�اص والقناب�ل الدخاني�ة 
الخانقة، أمىض املتظاهرون بني س�احتي التحرير 
والط�ران »ليل�ة دامي�ة«، ُس�فكت خالله�ا دماء 
مواطن�ني عزل ال يملكون س�وى أصواته�م، التي 
يطالب�ون م�ن خالله�ا بحي�اة كريم�ة وحكومة 
»نزيه�ة« ُتلّب�ي طموحاته�م، إال أن الواقع فرض 
عليهم »معادلة صعبة« أجهضت أي أمل بالتغير.

وش�هدت س�احة التظاه�ر يف بغداد مس�اء األحد، 
تصعي�داً احتجاجي�اً عى س�وء الخدم�ات وتردي 
واقع الطاقة الكهربائية، التي باتت أش�به ب�«طر 
مهاج�ر« يخت�ار مواس�م مح�ددة ليط�ل برأس�ه 
مج�دداً، وس�ط ارتف�اع ش�ديد بدرج�ات الحرارة 

جعلها تتجاوز نصف درجة الغليان.
وعم�دت مجاميع من املتظاهرين إىل التقدم صوب 
س�احة الط�ران، لك�ي تجابهه�م الق�وة األمنية 
املاس�كة، بسلس�لة قناب�ل دخاني�ة أس�فرت عن 
إصابة العديد منهم بحاالت اختناق ُنِقلوا عى أثرها 
إىل املستش�فيات القريبة، لتقوم بع�د ذلك بإطالق 
املتظاهري�ن  ومالحق�ة  املطاطي�ة  الرصاص�ات 
باله�راوات لدفعهم إىل »التقهق�ر« والعودة مجدداً 

إىل ساحة التحرير.
ولم تكتِف القوة املاس�كة بذلك فحسب، بل تعدته 
لُتمطر املتظاهرين بوابل من الرصاص الحي، الذي 
أردى محتجني اثنني عى الفور، فيما أصيب آخرون 
بجروح بليغة، يف مش�هد أثار موجة استياء عارمة 
وج�ه خاللها العديد من املدونني اتهامات لحكومة 
الكاظم�ي ب�«تعمد قت�ل املتظاهرين«، فيما ذهب 
آخ�رون إىل أن واقع�ة س�احة التحري�ر »س�حبت 
الرشعية« م�ن رئيس مجلس الوزراء كونه يتحمل 

اآلن »مسؤولية سفك الدماء«، عى حد تعبرهم.
وع�ن هذه الوقائع، قال�ت املفوضية العليا لحقوق 
اإلنس�ان، إنه�ا وثقت م�ن خالل فرقه�ا الرصدية 
»األح�داث التي جرت يف س�احة التحرير يوم األحد 

املواف�ق ٢٦ تم�وز ٢٠٢٠ نتيج�ة للتصادمات بني 
القوات األمني�ة واملتظاهرين«، مش�رة إىل أن تلك 
التصادم�ات أدت إىل »استش�هاد متظاهرين اثنني 
وإصاب�ة ١١ آخري�ن، البع�ض منه�م إصاباته�م 

خطرة«.
وأش�ارت إىل تس�جيل »أرب�ع إصابات م�ن القوات 
األمني�ة وح�رق ثمان�ي خي�م نتيج�ة اس�تخدام 
الرص�اص الح�ي واملطاط�ي والصج�م والغازات 

املسيلة للدموع«.
ويف أعق�اب »الليل�ة الدامي�ة« يف التحري�ر، وج�ه 
الكاظم�ي كلم�ة تضمن�ت العدي�د م�ن املفردات 

»الدرامي�ة«، كما يصفها املدون�ون، وقال: »فتحنا 
التحقي�ق يف كل مالبس�ات م�ا ح�دث يف س�احة 
التحرير، وطلب�ت تقديم الحقائق أمامي خالل 7٢ 

ساعة«.
وَتلّقف العراقيون كلمة الكاظمي بش�كل متباين، 
ب�ني س�اخر وممتع�ض وش�ديد الغض�ب، ووجه 
اتهام�ات مب�ارشة له بالت�وّرط يف »س�فك دماء« 
املتظاهري�ن و«التش�ّبث باملنص�ب« مقابل تقديم 
»تنازالت« ألطراف محلية ودولية، كما رأى البعض 
أن أحداث ليل�ة األحد »لم تبِق للكاظمي وحكومته 

أي رشعية«.

وش�ملت االنتق�ادات أعض�اء فريق املستش�ارين 
واإلعالميني الخاص برئيس مجلس الوزراء، الذين 
كان�وا حتى وقت قريب »طي�وراً جارحة« انقّضت 
ع�ى حكوم�ة ع�ادل عب�د امله�دي ع�ر »حمالت 
تحري�ض وتش�ويه للحقائ�ق«، وفق�اً لتدوين�ات 
عدي�دة غّصت به�ا مواقع التواص�ل االجتماعي يف 
العراق، انتق�دت »الصمت املطبق« لهؤالء األعضاء 

ووصفتهم ب�«فريق املطّبلني«.
وفق ذلك، يقول املحلل السيايس محمود الهاشمي 
ل�«املراق�ب العراق�ي«، إن »رئيس ال�وزراء يخرج 
ويق�ول إنن�ي ل�م أع�ِط الصالحي�ة ألي ش�خص 

بفت�ح النار أو اس�تخدام العنف ض�د املتظاهرين، 
بينم�ا ت�راق الدماء عى مس�افة قص�رة جداً من 
املنطقة الخرضاء«، مبين�ا أن »معظم املتظاهرين 
ق�رب الخرضاء تعرضوا لل�رضب واالعتداء، فضال 
عن االعت�داءات الت�ي طالت متظاهري الس�جناء 

السياسيني الذين قدموا من املحافظات«.
وأضاف الهاش�مي أن »عى الكاظمي أن يستوعب 
امل�ايض  التظاه�رات ألنن�ا نش�هد من�ذ ترشي�ن 
احتجاجات مستمرة ألس�باب مختلفة«، مبينا أن 
»رئي�س الوزراء ذاته كان داعم�اً للمتظاهرين مع 

أن بعضهم قاموا بعمليات حرق وتخريب«.
ورأى أن املتظاهري�ن الذي�ن أعت�دي عليه�م »ل�م 
يحرقوا ولم يعتدوا ع�ى األمالك العامة والخاصة، 
س�واء أكانوا م�ن املحتجني عى التعيين�ات أو من 
الس�جناء السياس�يني أو حت�ى املتظاهري�ن عى 

تردي الكهرباء«.
ووجه الهاش�مي نق�داً الذعاً ل�«القن�وات الناقمة 
التي أش�علت تظاه�رات ترشي�ن، والت�ي مازالت 
تتعامل لحد اآلن بازدواجية«، مستدركاً أنها »تعتر 
منفذي عمليات الحرق والتدمر وإكراه املسؤولني 
عى االس�تقالة وتدمر املستشفيات واالعتداء عى 

الكوادر الطبية، متظاهرين سلميني«.
واعت�ر أن »التعام�ل م�ع مل�ف التظاه�رات عى 
ه�ذا النحو ي�دل عى ارتباك الكاظم�ي يف التعاطي 
م�ع املتظاهرين«، الفت�ا إىل أن »هن�اك حزمة من 

املستشارين الذين يخلقون مثل هذه األزمات«.
جدي�ر بالذكر أن العراق يش�هد منذ مطلع ترشين 
األول ٢٠١9، تظاهرات عارمة يف بغداد ومحافظات 
الوس�ط والجن�وب، ج�راء اس�تقطابات محلي�ة 
ودولي�ة، قدم�ت ع�ى إثره�ا الحكومة الس�ابقة 
برئاس�ة ع�ادل عب�د املهدي اس�تقالتها، ليتس�لم 
بع�د ذل�ك الكاظمي زمام الس�لطة، ويب�دأ جولته 
بتقديم وعود عى رأس�ها تقدي�م قتلة املتظاهرين 

إىل »العدالة«
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طهران: سنجعل أمريكا تندم 
على اعتراضها الطائرة اإليرانية

تصريحات قادة الكيان: مناورة فاشلة 
ورسائل عجز
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
أكد النائب محمد كريم، امس االثنني، ان الحكومة لم تقدم 

تفاصيل حول الحوار مع امريكا.
وق�ال كريم يف ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي« 
إن »أعضاء مجلس النواب ال يمتلكون اي معلومات كافية 
ع�ن بنود الح�وار القائم ب�ني الواليات املتح�دة األمريكية 
والحكومة العراقية«، الفتا إىل إن »الوفد الذي شكل للحوار 
لم يض�ع أي نقاط أساس�ية للح�وار، بل ذهب الس�تماع 
رشوط واش�نطن«. وأضاف أن “الح�وار مع أمريكا مبهم 
ولم توض�ح مالمحه رغ�م وصوله إىل الجول�ة الثانية من 
الح�وار”، مبين�ا أن »الحكوم�ة عليه�ا أن تق�دم جمي�ع 
تفاصي�ل الح�وار ملجلس الن�واب وان تضع فق�رة إخراج 

القوات األجنبية عى رأس الرشوط التي ستناقشها«.

كتلة سياسية: الحكومة لم 
تقدم اي تفاصيل حول 

الحوار مع امريكا

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت لجنة مراقبة تنفيذ الرنامج الحكومي 
والتخطي�ط الس�راتيجي النيابي�ة ، ام�س 
االثنني، اهم االسباب التي تقف وراء صعوبة 

اجراء االنتخابات املبكرة.
وذك�ر عض�و اللجن�ة النائب يون�ادم كنا  يف 
ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي«، 
ان » تحدي�د موعد اجراء االنتخابات هو قرار 
ثالثي األط�راف يش�مل الحكوم�ة والرملان 
ان »  اىل  ومفوضي�ة االنتخاب�ات »، مش�را 
العقبة االس�اس التتعلق بموع�د االنتخابات 
ب�ل يف اتم�ام القانون وحس�م توزي�ع نظام 

الدوائر االنتخابية املتعددة ».
واضاف » ال يس�تطيع رئي�س الوزراء تحديد 
مواعيد اج�راء االنتخاب�ات الرملانية املبكرة 
م�ن دون اكم�ال ترشي�ع القان�ون الجدي�د 
املتبق�ي من�ه م�ادة واح�دة فق�ط تخت�ص 
بتوزيع الدوائر االنتخابية »، مبينا ان » األمم 
املتح�دة واملفوضي�ة بحاج�ة اىل اكث�ر من 8 
اشهر الكمال االستعدادات اللوجستية الجراء 

االنتخابات املبكرة وفق القانون الجديد ».

لجنة مراقبة البرنامج 
الحكومي توضح 

صعوبة اجراء 
االنتخابات المبكرة
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
يعي�ش الع�راق يف وض�ٍع اقتص�ادٍي مح�رٍج، 
بعد الخ�روج من ح�رب ضد عصاب�ات داعش 
اإلرهابي�ة، وما خلفته تل�ك الحروب من تهجر 
وتدمر للبنى التحتية حيث اس�تنزفت القدرات 
املادي�ة للب�الد، يف ظ�ل موازنة اتحادي�ة ُتعاني 
العج�ز والدي�ون املراكمة برليون�ات الدنانر, 
والفس�اد الذي ينخر مؤسس�ات الدولة ,فضال 
ع�ن س�يطرة األمريكان ع�ى مفاص�ل القرار 

السيايس واالقتصادي لتحقيق الحلم األمريكي 
بالس�يطرة ع�ى نف�ط الع�راق ,وق�د وج�دوا 
فرصته�م  الضعيف�ة  العراقي�ة  بالحكوم�ات 
ويف  منافس�يهم  وإبع�اد  أحالمه�م  لتحقي�ق 
مقدمته�م الصني م�ن أجل التحك�م بالقرارات 
املصرية التي اشرطت بقاء العراق يرزح تحت 

أتون الفشل.
وي�رى مراقبون , أن تحري�ر االقتصاد العراقي 
م�ن الهيمن�ة األمريكية هدف وطن�ي يجب أن 

يس�عى ساسة العراق لتحقيقه مع مالحظة أن 
العراق يحتاج إىل ساس�ة يضعون خدمة العراق 
يف صمي�م أعماله�م, كما أن أبرز م�ا يحتاج له 
البلد هو االس�تفادة من األزمة الحالية والسعي 
نح�و بناء اقتص�اد وطني وق�وي ال يرتكز عى 
النف�ط كم�ورد أس�ايس، ع�ر عق�د اتفاقيات 
اقتصادي�ة مع  الصني وروس�يا وإيران  وأملانيا 
وكل دولة  من املمكن أن تس�هم يف بناء اقتصاد 
الع�راق. وش�دد املراقبون ع�ى رضورة أن تعي 

القوى السياس�ية ال�درس وتنهض م�ن جديد 
لبناء ع�راق ق�وي وتحقيق رشاك�ة اقتصادية 

بعيدا عن التبعية ألحد.
اقتصادي�ون أكدوا أن االس�تفادة م�ن الرصاع 
ال�دويل الح�ايل م�ن أجل الخ�روج م�ن الهيمنة 
األمريكي�ة ع�ى الق�رار االقتص�ادي وتطبي�ق 
االتفاقي�ة العراقي�ة الصيني�ة الت�ي تركز عى 

اإلعمار مقابل النفط.
تفاصيل اوسع صفحة 3

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
رواي�ات مختلف�ة ح�ول عملي�ة تفج�ر 
معسكر »الصقر« الواقع بمنطقة الدورة 
يف بغ�داد تتناقلها الجهات الرس�مية من 
جهة واملراقبون للش�أن األمني من جهة 
أخرى، فم�ا بني الحكومة وباقي الجهات 
وش�هود العي�ان فرق شاس�ع يف الحديث 
عن العملية من حيث التوقيت واملتغرات 

التي رافقتها.
وأع�ادت ه�ذه العملي�ة نظرته�ا الت�ي 

أذه�ان  إىل  امل�ايض  الع�ام  يف  وقع�ت 
وج�دوا  عندم�ا  خصوص�ا  العراقي�ني، 
الجه�ات الحكومية قد ع�زت العملية إىل 
ذات األس�باب التي اس�تعرضتها يف العام 

املايض.
ويتح�دث مراقبون يف الش�أن الس�يايس 
واألمن�ي ع�ن العملي�ة بش�كل مفص�ل، 
مقدم�ني أدل�ة دامغ�ة ع�ن وج�ود أي�اد 

أمريكية – إرسائيلية تقف وراءها.
وش�هد أمس األول األحد، تفج�را  داخل 

معس�كر الصقر الواق�ع بمنطقة الدورة 
جن�وب العاصمة بغ�داد، وال�ذي تباينت 
فيه الروايات بش�أن وقوعه، ففي الوقت 
الذي تحدثت في�ه الجهات الحكومية عن 
أن سوء التخزين وارتفاع درجات الحرارة 
يف املعسكر أدى إىل وقوع التفجر، تكشف 
مص�ادر مدني�ة وش�هود عي�ان، عن أن 
العملي�ة وقعت بفعل فاعل، مش�رين إىل 
وج�ود طائ�رات أجنبية ق�د حلقت فوق 
املعس�كر قب�ل وق�وع التفج�ر بدقائ�ق 

قليلة. وعى خلفية هذا التفجر، ارتفعت 
أعمدة الدخ�ان يف املنطقة التي يقع فيها 
الح�ادث ال�ذي تس�بب بحالة م�ن الذعر 

والخوف يف نفوس الساكنني.
وتناقلت أوساط سياس�ية وأمنية جميع 
املتغ�رات األمني�ة والوقتي�ة التي تخص 
التفج�ر، فمن بني الرواي�ات األكثر إثارة 
للريبة والش�ك وتضع عالمات اس�تفهام 
ع�دة، ه�ي أن الح�ادث لي�س بالجدي�د 
وأن هن�اك عم�ال مماثال قد وق�ع يف ذات 

املعس�كر وتس�بب بتفجر ق�وي ورمت 
حينه�ا الجه�ات األمني�ة س�بب الحادث 
بذات الس�بب الذي زعمت بأنه يقف وراء 
التفج�ر، لكن رسعان م�ا تبدلت الرواية 
بع�د أيام قليلة وبع�د أن أفصحت تقارير 
ص�ادرة  عم�ا يس�مى بالتحال�ف الدويل 
األمريك�ي بتس�لل طائ�رة إرسائيلي�ة إىل 
سماء العراق وهي التي قامت بتنفيذ هذا 

الحادث آنذاك.
تفاصيل اوسع صفحة 2

اقتصاد العراق يسعى لتقطيع اوصال 
االخطبوط االمريكي بسكين »صيني«

»الصقر« يصاب مجددًا بسهام
 الطائرات المعادية

المراقب العراقي/بغداد...
كش�فت اللجنة املالية النيابية، امس االثنني، 
عن ابرز امللفات التي س�يتم مناقش�تها مع 

وزير املالية خالل استضافته من قبلها.
وق�ال م�رزا يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه 
»املراق�ب العراقي« إن »انتظام توزيع رواتب 
املوظفني ينعكس بش�كل إيجابي عى حركة 
ونش�اط الس�وق ع�ى اعتب�ار أن انتظ�ام 
التوزيع س�يعطي دافعاً لإلنفاق ما يؤدي إىل 
فائدة باقي الرشائح من العاملني يف السوق«، 
مبيناً أن »هذا امللف سيكون أحد املحاور التي 
ستتم مناقشتها من قبلنا يف اللجنة مع وزير 

املالية بعد االتفاق داخل اللجنة عى مناقشة 
عدد من امللفات معه باأليام املقبلة«.

وأض�اف أن »م�ن ب�ني امللف�ات التي س�تتم 
اإلص�الح  ورق�ة  ه�ي  أيض�اً  مناقش�تها 
إليه�ا يف  الت�ي تم�ت اإلش�ارة  االقتص�ادي 
قان�ون االقراض الداخ�ي والخارجي والتي 
ألزم�ت الحكوم�ة بإعداده�ا وتقديمه�ا إىل 
مجلس الن�واب خالل فرة ٦٠ يوم�ا«، الفتاً 
إىل أن »الخط�ط الحكومي�ة ورؤيته�ا حول 
قان�ون املوازن�ة س�تكون م�ن ب�ني امللفات 
التي س�ُتناقش مع الوزير خالل استضافته 

باللجنة«.

المراقب العراقي/بغداد...
الحكوم�ة  االثن�ني،  ام�س  الفت�ح،  تحال�ف  انتق�د 
بخصوص فش�لها بمعالجة ازمة الكهرباء، فيما بني 

انها لم تظهر اي جهد ملعالجة االزمة.
وذك�ر التحالف يف بيان تابعت�ه »املراقب العراقي« أنه 
»ت�زداد معاناة أبناء الش�عب العراقي هذه األيام التي 
تش�هد ارتفاعاً ملحوظاً  بدرجات الحرارة وخصوصاً 
يف مناط�ق الوس�ط والجن�وب بس�بب ت�ردي واق�ع 
الكهرباء واس�تمرار االنقطاعات املستمرة التي تمتد 

إىل ساعات طويلة«.
وأض�اف، »إنن�ا نالحظ عدم وج�ود أي جهد حكومي 
ه�ذا العام لتخفيف حدة األزم�ة عى املواطن العراقي 

عندم�ا يتم مقارنة ذلك بإجراءات الصيف املايض  من 
منح الصالحيات إىل املدراء العامني وتقسيم العراق إىل 
ثالث مناطق ) الجنوب ، الوس�ط ، ش�مال( باإلضافة 
إىل دع�م مايل وتجنيد كل اإلمكانيات الحكومية. بينما 
ن�رى إن إجراءات ه�ذا الصيف  كرس�ت املركزية من 
خالل س�حب الصالحي�ات من الوزارة وع�دم املتابعة 
الجدي�ة لهذا املل�ف املهم  وخصوصاً يف ه�ذه األوقات 
التي ترتفع فيها درجات الحرارة بمستويات عالية«.

وطال�ب التحالف بحس�ب البي�ان، الحكوم�ة باتخاذ  
خط�وات عاجل�ة ملعالجة أزم�ة الكهرب�اء وتخفيف 
معان�اة املواطن�ني واعطاء مزيداً م�ن الصالحيات إىل 

املحافظات من أجل إيجاد حلول ناجعة لهذه األزمة.

المالية النيابية تكشف ابرز الملفات 
التي ستناقشها مع الوزير عالوي 

الفتح: الحكومة لم تظهر اي جهد
 لمعالجة ازمة الكهرباء

6
النجف يقترب من ضم السوري 

يوسف قلفا 
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املراقب العراقي/ أحمد محمد... 
تفجير  عمليية  حيول  مختلفية  رواييات 
معسيكر »الصقر« الواقع بمنطقة الدورة يف 
بغيداد تتناقلهيا الجهات الرسيمية من جهة 
واملراقبون للشأن األمني من جهة أخرى، فما 
بني الحكومة وباقي الجهات وشيهود العيان 
فرق شاسع يف الحديث عن العملية من حيث 

التوقيت واملتغرات التي رافقتها.
وأعادت هيذه العملية نظرتها التي وقعت يف 
العيام املايض إىل أذهيان العراقيني، خصوصا 
عندميا وجدوا الجهيات الحكوميية قد عزت 
العملية إىل ذات األسيباب التي استعرضتها يف 

العام املايض.
ويتحدث مراقبون يف الشأن السيايس واألمني 
عين العمليية بشيكل مفصل، مقدميني أدلة 
دامغة عن وجيود أياد أمريكيية – إرسائيلية 

تقف وراءها.
وشيهد أميس األول األحيد، تفجيرا  داخيل 
معسيكر الصقير الواقيع بمنطقية اليدورة 
جنيوب العاصمة بغيداد، واليذي تباينت فيه 
الرواييات بشيأن وقوعيه، ففي الوقيت الذي 
تحدثيت فيه الجهات الحكومية عن أن سيوء 
التخزين وارتفاع درجات الحرارة يف املعسكر 
أدى إىل وقوع التفجر، تكشف مصادر مدنية 
وشيهود عيان، عن أن العمليية وقعت بفعل 
فاعيل، مشيرين إىل وجيود طائيرات أجنبية 
قد حلقت فوق املعسيكر قبيل وقوع التفجر 

بدقائق قليلة.
وعيى خلفية هيذا التفجر، ارتفعيت أعمدة 
الدخيان يف املنطقية التي يقع فيهيا الحادث 
اليذي تسيبب بحالة مين الذعير والخوف يف 

نفوس الساكنني.
وتناقليت أوسياط سياسيية وأمنيية جميع 
تخيص  التيي  والوقتيية  األمنيية  املتغيرات 
التفجر، فمن بني الروايات األكثر إثارة للريبة 
والشك وتضع عالمات استفهام عدة، هي أن 
الحادث ليس بالجديد وأن هناك عمال مماثال 
قد وقع يف ذات املعسكر وتسبب بتفجر قوي 
ورمت حينها الجهات األمنية سيبب الحادث 
بيذات السيبب الذي زعميت بأنه يقيف وراء 
التفجير، لكن رسعان ميا تبدلت الرواية بعد 
أييام قليلة وبعد أن أفصحيت تقارير صادرة  

عما يسمى بالتحالف الدويل األمريكي بتسلل 
طائرة إرسائيلية إىل سيماء العراق وهي التي 

قامت بتنفيذ هذا الحادث آنذاك.
وللحدييث حيول مجريات الحادثية والرواية 
األقرب الندالع التفجر، أكد املحلل السييايس 
صبياح العكييي، أن »وقوع تفجر معسيكر 
صقير الجدييد بنفيس التوقييت الذي شيهد 
فييه وقيوع تفجير العيام املايض أمير يثر 
الشيبهة«، معتيرا أن »العمليية  جيزٌء مين 
التنسييق األمريكي – اإلرسائيي الذي يهدف 
إىل مهاجمة مقرات الحشد الشعبي والقوات 

األمنية العراقية األخرى«.
الحكوميية  »الجهيات  إن  العكييي،  وقيال 
ولألسيف حاولت إبعاد شيبهات العملية عن 
الجانيب الصهيوأمريكي من خيالل الرتويج 
بيأن سيبب وقوعهيا هيو ناجيم عين سيوء 
التخزيين و ارتفاع درجات الحرارة«، مشيرا 
إىل أن »هنياك مايثبيت بالدلييل أن العمليية 
ناتجة عن قصف أجنبي سيواء مين الجانب 

األمريكي أو اإلرسائيي«.
اليذي  القاتيل  »الصميت  العكييي،  وانتقيد 
تمارسيه الحكومة والرمليان يف آن واحد إزاء 

القضيية«، مشيددا عيى »رضورة ممارسية 
الضغط السيايس عى الحكومة لتطبيق قرار 
الرملان إلخراج القوات األمريكية من األرايض 
العراقية، خصوصا مع مسلسيل اسرتخاص 

الدماء من قبل الجانب األمريكي«. 
ولفت إىل »وجود طيران يحوم حول املنطقة 
منذ عدة أيام ماتسبب بوقوع الحادث يف وقت 
تم اختياره من قبل القوة األجنبية الغاشمة«.
وأكد، أن »أصحاب الخرة يف مجال املتفجرات 
جزميوا بيأن امليواد املخزونية مين اليي »يس 
فيور« واليي »تيي أن تي« يف معسيكر الصقر 

ال يمكين أن تنفجر بسيبب ارتفياع الحرارة 
أو سيوء التخزين هذا من جهية، وكذلك فإن 
التفجر وقيع يف أوقات لم تشيهد ارتفاعا يف 
درجات الحيرارة مقارنة بسياعات الظهرة 
أو الصباح«، مبينيا أن »الجيوش اإللكرتونية 
التي تقودهيا األذرع األمريكية بالتعاون مع 
الحكومية روجت لذلك بشيكل كاذب ومظلل 

للرأي العام«.
ورجح أن »تشهد األيام املقبلة ظهور الرواية 
الحقيقية وعى لسيان اإلعيالم األجنبي كما 

حصل يف العام املايض«.

استهداف معسكر »الصقر« يعيد جريمة 2019 لألذهان
أدلة دامغة تثبت ظلوع »الطيران األمريكي« 

بارتكاب العملية وروايات الحكومة تثير »السخرية«

املراقب العراقي/ بغداد...
دعيا النائب عين كتلية الصادقيون محمد البليداوي، 
الحكومة االتحادية بمقاضاة جميع الدول التي دعمت 

اإلرهاب ومن بينها السعودية.
وقيال البلداوي يف ترصيح صحفيي إن »عدداً كبراً من 
الدول العربيية دعمت اإلرهاب يف العراق وعى رأسيها 
السيعودية وعيى الحكومية االتحاديية مقاضياة تلك 

الدول«، الفتاً إىل إن »دور الخارجية والعدل ضعيف جدا 
تجاه املجاميع اإلرهابية والدول الداعمة لها«.

وأضاف أن »عودة العراق إىل وضعه اإلقليمي مهم جدا 
لكن يجيب أن تتم مراعاة مصلحة الشيعب العراقي«، 
مبينياً أن »عليهيا أن تتمتع بالشيجاعة تجاه من دعم 
اإلرهاب، حيث ضعفها أدى إىل خرق السييادة وانتهاك 

األعراف الدولية بشكل رسمي وغر رسمي«.

املراقب العراقي/ بغداد...
نفيت االمانية العامة ملجليس الوزراء، 
امس االثنيني، اصدارها أي قرار يقيض 
بتعطيل الدوام الرسيمي بسبب ارتفاع 

درجات الحرارة.
وقيال املتحيدث باسيم األمانية العامة 
حيدر مجيد، يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراقيي« إن »األمانية العامية ملجلس 
الوزراء لم تصدر أي قرار بشأن تعطيل 
الدوام الرسمي بسيبب ارتفاع درجات 

الحرارة لغاية اآلن«.
يشيار اىل أن مناطيق وسيط وجنيوب 
البالد تشيهد خيالل االسيبوع الجاري 
ارتفاعيا كبرا بدرجات الحرارة ترتاوح 
ما بني 50 اىل 53 درجة مئوية، السييما 
محافظيات البيرصة وميسيان واملثنى 
وذي قيار االكثر تأثرا ، حيث سيتكون 
درجات الحرارة فيها ترتاوح بني 51 اىل 

53 درجة.

املراقب العراقي/ بغداد...
كشفت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة، امس 
االثنيني، عن إصيدار قيايض محكمية التحقيق 
ة بقضايا النزاهة يف محافظة نينوى أمرا  املُختصَّ
ية املحافظة ملخالفته  باسيتقداٍم مدير عامِّ صحَّ

ضوابط خليَّية أزمة جائحة كورونا.
وقالت الهيئة، يف بيان تلقيت »املراقب العراقي« 
نسيخة منه إن »تنفيذ ميالكات مديريَّة تحقيق 
الهيئية يف املحافظية، عمليَّية ضبيٍط بموجيب 
يرٍة قضائيَّيٍة ليي )12( »طبلية« ملحجوزين  ُمذكَّ
ووافديين من خارج املحافظية تمَّ إخراجهم من 
، وحجزهم  الحجر دون إجراء الفحص املختريِّ
مدَّة )14( يوماً خالفيًا لضوابط وُمقرَّرات خليَّة 

ة بجائحة كورونا«. األزمة املركزيَّية الخاصَّ
واشارت إىل »تنظيم املديريَّة محرض ضبط أصويلٍّ 
د قيايض التحقيق  باملرزات، وعرضه عى السييِّ
املُختصِّ الذي أصدر أمر االسيتقدام، اسيتناداً إىل 

أحكام املادَّة )331( من قانون العقوبات«.

البلداوي: يجب مقاضاة الدول الداعمة 
لإلرهاب وعلى رأسها السعودية

املراقب العراقي/ بغداد...
عيد القيادي بالحشيد الشيعبي عيادل الكرعياوي، اميس االثنني، 
املفاوضيات والحيوار االسيرتاتيجي بيني العراق وواشينطن بانها 
جياءت بناء عى رغبية امركية إليجاد صيغة وتريير قانوني لهم 
بأيدي عراقية، مؤكدا رفض فصائل املقاومة ألي حوار مع الجانب 
االمركي قبل خروجه من البالد.وقال الكرعاوي، يف ترصيح تابعته 
»املراقيب العراقيي« إن »الجانيب االمركي بعد تصاعيد االصوات 

الرافضة لبقاءه يف العراق بات يبحث عن مخرج قانوني لوجوده يف 
البالد«.واضاف ان »الحوار االسرتاتيجي واملفاوضات بني واشنطن 
وبغيداد جياءت برغبة وخطيط امركيية إليجاد مسيوغ قانوني 
ويكتب بأيدي عراقية لوجودهم«.واشار اىل أن »جميع املفاوضات 
مهما تطول ستفشيل كونها لم تنبع من الشعب العراقي ولم يكن 
بعدهيا وطني«، الفتا اىل أن »فصائل املقاومة رافضة ألي حوار مع 

واشنطن يف ظل وجودها بالبالد«.

قيادي في الحشد: الحوار االستراتيجي هو 
»شرعنة« للبقاء االمريكي في العراق 

املراقب العراقي/ كركوك...
أفادت وكالة االستخبارات يف وزارة الداخلية، امس االثنني، بإلقاء القبض عى أربعة 

ارهابيني وضبط كدس للعتاد يف كركوك.
وقيال بييان للوكالية، تلقيت »املراقيب العراقيي« نسيخة منيه، إن »مفيارز وكالة 
االستخبارات يف وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض عى أربعة إرهابيني بمناطق 

متفرقة من محافظة كركوك مطلوبني وفق أحكام املادة 4 إرهاب،«.
وأضياف البيان، أنه »بداللتهم تم ضبط كدس للعتاد مين مخلفات داعش اإلرهابية 
احتوى عى )40( صاروخا ومدفعا 5٧ يف قرية الشيالالت التابعة ملحافظة كركوك«، 
الفتا إىل »تدوين أقوال املتهمني وإحالتهم للجهات املختصة ورفع املواد املتفجرة دون 

حادث يذكر«.

االستخبارات تقبض عىل 4 ارهابيين 
وتضبط كدسا للعتاد يف كركوك

املراقب العراقي/ دياىل...
تمكنت مفارز مكافحة املتفجرات يف الحشيد الشيعبي، اميس االثنني، من تفكيك ٧ 

عبوات ناسفة زرعها ارهابيو داعش شمال رشقي محافظة دياىل.
وقال اعالم الحشد، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، إن »مفارز مكافحة 
املتفجيرات التابعة للواء 23 ووفقا ملعلومات اسيتخباراتية دقيقة تمكنت بالتعاون 
مع قوات الجيش من تفكيك ٧ عبوات ناسفة وحزام ناسف يف ناحية العبارة شمال 

رشقي دياىل«.
واضياف، أن »جهيود مكافحة املتفجيرات متواصلة لتطهر املنطقية ورفع جميع 

العبوات التي زرعتها الجماعات االرهابية الستهداف القوات االمنية واملدنيني«.

الحشد الشعيب يفكك 7 عبوات 
ناسفة شمال شرقي دياىل
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لمناقشة أزمة الكهرباء.. جمع تواقيع نيابية 
لعقد جلسة طارئة للبرلمان 

صدور مذكرة استقدام
 بحق مدير عام صحة نينوى 
لمخالفته ضوابط خلية كورونا

أمانة مجلس الوزراء 
تنفي تعطيل الدوام 
بسبب ارتفاع الحرارة

املراقب العراقي/ بغداد...
كشيف النائب عباس العطايف، امس 
االثنيني، عن جميع تواقييع برملانية 
لعقد جلسية طارئة ملجلس النواب، 
ملناقشية عدة ملفات خدمية ابرزها 

الكهرباء.
وقيال العطيايف، يف ترصييح تابعته 
»املراقب العراقي« إن »لجان املجلس 
تعمل بالرغم من العطلة الترشيعية 
وتيم جميع تواقيع عدد مين النواب 
لغرض عقد جلسية طارئة ملناقشة 

االزمات التي تمر بالبلد«.
الخدميات  لجنية  عضيو  وأشيار 
الرملانيية، إىل أن لجنته »تواظب عى 
عقيد االجتماعيات الرسيمية وليس 
عير االنرتنيت أييام االحيد واالثنني 
والثالثاء واالربعاء من كل أسيبوع«، 
الفتيًا إىل أن »اللجنية اجتمعيت مع 
وزارة التخطييط واملديريين العامني 
لوزارة االسكان واالعمار والخطوط 

الجويية العراقيية وشيكلت لجيان 
تحقييق يف اليوزارات وامانية بغداد 
ومشاريع محافظة بغداد ومشاريع 
الخطيوط الجوية وسيلطة الطران 
املدني«.وأكيد العطيايف أن »اللجنية 

التحقيقيية ملتابعية مليف الكهرباء 
تواصل عملها برئاسية النائب االول 
وقيد وجهيت كتبا رسيمية ليوزارة 
الكهربياء، وعقدت اجتماعات داخل 

الوزارة ملتابعة امللفات ودراستها«.

سياسة

»هيال يرمانة إسرائيل زعالنة«
الزاليت تداعييات اعتقال الجاسوسية اإلرسائيليية األملانية 

األصل )هيال مفيس(
يف العيراق  تحافظ عيى وترتها اإلعالمية التيي أخذت حيزا 
كبيرا يف القنيوات الفضائيية ومواقع التواصيل االجتماعي 

خاصة.
فبيني التكهنات التي حاميت حول اعتقالهيا والدوافع التي 
أدت لذلك؛ وبني من أراد أن يجعل منها مادة إعالمية لتصفية 
حسياباته ميع غرمائيه ، بقييت حصانية أمن البليد ودور 
األجهزة األمنية املختصة بمكافحة التجسيس واالخرتاقات 
الدوليية الخارجيية ، رهينة التغيايض املزمن الذي تعيشيه 

الجهات املعنية ملتابعة مثل هذه امللفات الحساسة .
فكلنيا يعلم علم اليقيني أن تأثرات املحاصصة السياسيية 
التيي انسيحبت لتطيال األجهيزة األمنية الحساسية ، وآفة 
املحسيوبيات واملنسيوبيات التيي نخرت عملهيا،  بل وعمل 
الهيئيات الحكومية بشيكل شيبه كاميل ، لها األثير البالغ 
بتوهيني دور هيذه األجهزة املهمية وإضعياف قدراتها عى 

النهوض بأبسط واجبتها وأيرسها عى اإلطالق .
وهيي التعيرف عى جاسوسية عملت ملدة طويلية أمام املأل 

وجنبا إىل جنب مع شخصيات رسمية دون التعرف عليها.
 فضيال عين معرفية أن تواجدها يف 

رسيمية  موافقيات  دون  العيراق 
وأصولية.

هيو  لالسيتغراب  يدعيو  ميا  إن 
تغيايض الحكوميات املتعاقبة عن 
عميل منظمات املجتميع املدني أو 
باألحرى املنظمات املشبوهة ، التي 
تتخيذ من منظمات املجتمع املدني 

غطاء لها .
فرغيم أن الرملان قيد رشع قانون 

املنظميات غير الحكوميية رقيم 12 
لسنة 2010

إال أن أحيدا ليم يعلم حقيقة هذه املنظميات وطبيعة عملها 
ومهامها التي تضطلع بها خاصة األجنبية منها .

ولوال هيذا اإلغفال واإلهمال ولعله التغيايض املتعمد ملا كان                                                                                   
ل)هييال مفيس( أن تبقى طوال هذه امليدة دون أن يتعرض 

لها أحد بسؤال  أين أوراقك الرسمية ؟
منظمات املجتمع املدني التي يربو عددها عى 4500 منظمة 
موزعة عى جغرافية العراق كافة ، 400 منظمة  منها فقط 
هي التي تقدم كشوفاتها السنوية، ولعل هذا العام لم تقدم 

فيه إال 100 منظمة كشوفاتها وحساباتها الختامية.
اليمكن ألحد أن يحدد بالضبط مواقع هذه املنظمات وخارطة 
انتشيارها . السيما أنها متسيلقة عمودياً ومتزحلقة أفقياً 

َنُه لها القانون وفقاً لبعض الثغرات يف فقراته . وهذا ما أمَّ
واملالحيظ أن بعضيًا من هيذه املنظمات قد اُتخذت كسيتار 

ألعمال أخرى كصاالت )الروليت( وتجارة )املخدرات( .
والالفيت أن أغلب هذه املنظمات تتمركز يف األحياء واملناطق 

ذات الطابع الشيعي !!
لذا فمن الطبيعي جدا أن تنشيأ وترتعرع ظاهرة التجسيس 

وتجد لها أجواء مالئمة للتغلغل يف أدق تفاصيل حياتنا .

ماجد الشوييل

أعلنيت قييادة العمليات املشيرتكة، أميس االثنني، عن 
إعدادهيا دراسية حيول السييطرات األمنية 
وكثيرة  العيراق  محافظيات  كافية  يف 
تواجدها وميدى أهميتها من عدمه 
وطرق التعاميل بها.وقال املتحدث 
املشيرتكة  العملييات  باسيم 
الخفاجيي،  تحسيني  الليواء 
يف ترصييح لرادييو »املربد« 
وتابعتيه »املراقب العراقي« 
بنياًء  اعيدت  »الدراسية  إن 
عيى مقتضييات املصلحية 
العامية ومصلحية املواطنني 
والتهدييدات اإلرهابيية فضالً 
عين الظرف االقتصادي الذي يمير به البلد«.
واضياف الخفاجيي، أن »العملييات املشيرتكة 
كلفت بإعداد  تلك الدراسة ورفع تقرير مفصل حول ان 
كان وجود تلك  السييطرات مجدٍي ام ال ومدى اهميتها 
األمنيية واالقتصادية وهل تقوم بمسياعدة  املواطن ام  

االرضار به«.

إذاعيترصيح
العمليات المشرتكة تناقش 

دراسة جدوى بقاء السيطرات 
من عدمها بالمحافظات

تغريدة

االعالمي الدكتور عالء مصطفى

الي���وم   ت���رأس  #الكاظم���ي 
اجتماع���اً اس���تثنائياً لمعالجة 
ازم���ة الكهرباء التي تش���كل 
اخطر ورقة على الحكومة في 
ظل بلوغ درجات الحرارة درجة 

»الشوي«!
اع���ام  بي���ان  ان  الغري���ب 
ل���م يق���دم  مكت���ب دولت���ه 
عبارات تش���بع حاجة المواطن 
ببرودة  بارداً  »المشتوي«وجاء 

مكتب كاتبه!
االفعال  تتصنع  االزمة  بيانات 

وتتجنب اللغو!
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الثالثاء 28 تموز  2020 العدد 2386 السنة العاشرة

اب�دى النائ�ب عن تحالف س�ائرون رعد املكص�ويص ، مخاوفه م�ن احتمال 
تع�رض الب�اد إىل انهيار اقتص�ادي اذا لم يتم العمل رسيع�ا عىل وضع خطة 
انقاذ يش�ارك فيه�ا الجميع.وق�ال املكص�ويص ، إن “اقتص�اد البلد معرض 
لانهي�ار يف أية لحظ�ة وعودته للحياة مرهون بتنش�يط القط�اع الخاص”.
وأضاف أن “تهاوي اس�عار النفط جعل العراق يصحو عىل كابوس قد يضعه 
عىل حافة الهاوية اذا لم يتم العمل رسيعا عىل وضع خطة انقاذ يشارك فيها 
الجميع للخروج من عنق الزجاجة”، مبينا أن “ارتفاع نسبة البطالة إىل ٢٢% 
بادرة خطرية قد تس�هم يف تفاقم املش�كات االقتصادية”.وتابع املكصويص، 
“انن�ا قدمنا رؤية حقيقي�ة للجهات ذات العاقة لتج�اوز األزمة االقتصادية 
تتخل�ص بعدة محاور وه�ي منح إجازات اس�تثمار وتخصيص قطع ارايض 
إلنشاء املشاريع ومنح إعفاءات رضيبية وحماية جمركية من السلع املماثلة 

من اجل تمكني القطاع الخاص من منافسة املنتج األجنبي “.

المكصوصي: العراق معرض
 الى انهيار اقتصادي

وصفت النائبة السابقة عن محافظة بابل زينب الطائي ، االثنني 
، املحافظة بأنها بؤرة الفس�اد، معت�رة أن العيش يف بابل يمثل 
حزاما ناس�فا ملفوفا ح�ول املحافظة.وقالت الطائي ، إن “بابل 
اصبحت اس�وأ محافظة من ناحية الخدمات وابس�ط مقومات 
العي�ش للمواطن غري موجودة”.وأضافت أن “املحافظة خربة ال 
بنى تحتية فيها وال حتى توجد خطط تعطي امل النتش�الها من 
واقعه�ا املرير”، مش�رية اىل أن “نفس الجهة الت�ي تولت ادارتها 
ع�ىل طول هذه الس�نوات هي مس�تمرة بهذه االدارة الس�يئة”.
وأوضح�ت الطائ�ي، أن “تضخ�م املش�كلة يف بابل إىل ه�ذا الحد 
بس�بب الفساد املسترشي يف الحكومات املحلية املتعاقبة يف عدم 

تطبيق القانون فضا عن انتشار الرشوة والفساد”.

نائبة عنها: بابل أصبحت بؤرة 
الفساد واالسوأ خدميا

كش�ف عض�و لجن�ة الخدم�ات النيابية 
عب�اس العط�ايف  أن،قانون العش�وائيات 
العش�وائيات  ويمل�ك  االزم�ة  يعال�ج 

لساكنيها.
قال العطايف يف ترصيح صحفي ان “لجان 

املجل�س تعمل بالرغم من العطلة الترشيعية وتم 
جمع تواقيع عدد من النواب لغرض عقد جلس�ة 
طارئة ملناقشة االزمات التي تمر بالبلد”. وأضاف 
العطايف أن “لجن�ة الخدمات اعدت قانون الطرق 
والعش�وائيات الذي قرئ ق�راءة اوىل وثانية وهو 

مطروح للتصويت”، مبيناً أن “القانون سيعالج 
السكن العشوائي وسُيَملِّك العشوائيات لساكنيها 
ضمن التصميم االس�ايس للمدينة، يف حني سيتم 
نقل الس�اكنني ضم�ن املباني العام�ة اىل مناطق 

اخرى وتمليكهم قطع اراض بديلة”.

العطافي: قانون العشوائيات يعالج االزمة ويملك العشوائيات لساكنيها

اكدت اللجنة املالية الرملانية 
املوظف�ني  روات�ب  تأم�ني 
واملتقاعدي�ن لغاي�ة نهاي�ة 

العام الحايل.
وقال مق�رر اللجن�ة النائب 
احم�د الصفار  :« ان الوضع 
نتيجة  والصحي  االقتصادي 
وب�اء كورون�ا ، دعا مجلس 
الن�واب اىل قب�ول االقرتاض 
الداخيل وفق رشوط معينة ، 

منها تقدي�م الحكومة ورقة 
اصاحي�ة مالي�ة يف م�دة ال 
تتج�اوز 60 يوم�ا ، وتعزيز 
امل�وارد وايق�اف ه�در املال 
الع�ام وضب�ط املنافذ وعدم 
النفط بش�كل  االعتماد عىل 

كامل«.
ان   »: الصف�ار  واض�اف 
الرمل�ان وافق عىل االقرتاض 
الداخ�يل مل�رة واح�دة فقط 

املالي�ة  وزارة  طل�ب  بع�د 
املوظف�ني  روات�ب  لدف�ع 
واملتقاعدين »، الفتا اىل انه:« 
ل�وال االق�رتاض الداخ�يل ملا 
اس�تطاعت الحكومة تأمني 
رواتب املوظفني واملتقاعدين 
».واوض�ح :« ان الحكوم�ة 
اقرتضت م�ن البنك املركزي 
دين�ار  ترليون�ات   8 ح�وايل 
، ع�ىل الرغ�م م�ن موافق�ة 

اق�رتاض 15  الرمل�ان ع�ىل 
ترلي�ون دين�ار و 5 مليارات 
دوالر دين�ا خارجيا ، لتأمني 
 »: اىل  مش�ريا   ،« الروات�ب 
النف�ط  اس�عار  ارتف�اع  ان 
سيس�هم يف تخفي�ف االزمة 
املالية يف الباد ، وبالتايل فان 
رواتب املوظفني واملتقاعدين 
الع�ام  نهاي�ة  اىل  مؤمن�ة 

الجاري ».

المالية البرلمانية : رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة لغاية نهاية العام الحالي 

االقت�صادي

ب�ني الخب�ري االقتص�ادي وس�ام التميم�ي، ان توفري 
الخدم�ات للمواطنني اليحت�اج اىل تخصيصات مالية 
م�ن قب�ل الحكومة، الفت�ا اىل امكانية بي�ع الخدمات 

للمواطنني وتقسيطها عليهم بشكل مريح جدا.
وق�ال التميمي ، ان “الكثري من ابناء املحافظات خرج 
بتظاه�رات وخاصة يف ذي قار الت�ي مازالت تتظاهر 

للمطالبة بالخدمات يف جميع اقضيتها”.
واض�اف ان “ح�ل املش�كلة لي�س باالم�ر الصع�ب 
وباالم�كان ان تق�وم الحكومة بتوف�ري الخدمات من 

دون ايج�اد تخصيصات مالية، حيث تتذرع الحكومة 
باالزم�ة املالي�ة الراهن�ة لكن ذل�ك ليس عائق�ا امام 

توفريها”.
واوضح ان “الخدمات باالمكان توفريها بكل س�هولة 
وبيعه�ا للمواطنني وتقس�يطها عليهم بش�كل مريح 
جدا، عىل ان يتم جباية مبالغ رمزية ش�هريا من دون 
التأث�ري عىل دخل املواطن، اضاف�ة اىل تحقيق ايرادات 
للدول�ة، خاصة ان جميع املواد االولي�ة متوفرة لديها 

والتحتاج اىل استرياد او رشاء من دول اخرى”.

خبير اقتصادي: توفير الخدمات اليحتاج
 الى تخصيصات مالية في الموازنة

النزاهة تضبط عقدين تسبَّبا بهدر ماليين الدوالرات في البصرة

انخفضت أس�عار النفط، ، مع ارتفاع 
حاالت اإلصابة بفريوس كورونا، فيما 
دفع تزاي�د التوتر بني الواليات املتحدة 

والصني املس�تثمرين يف اتج�اه أصول 
املاذ اآلمن.

لخ�ام  اآلجل�ة  العق�ود  وانخفض�ت 
 43.٢6 إىل   %0.٢ بنس�بة  “برن�ت” 
دوالر للرميل، بحلول الس�اعة 04:03 
بتوقيت غرينيت�ش، بينما تراجع خام 
“غرب تكس�اس الوس�يط األمريكي” 
إىل 41.٢٢ دوالر  أيض�ا   %0.٢ بنس�بة 

للرميل.
ويأتي الهب�وط يف ظل تصاع�د التوتر 
بني أك�ر اقتصادي�ن يف العال�م عقب 
إغاق قنصليتني يف هيوستن األمريكية 
وتش�نغدو الصيني�ة. ويف الوق�ت ذاته 
تج�اوزت ح�االت اإلصاب�ة بف�ريوس 
كورونا يف العالم حاجز ال� 16 مليونا.

انخفاض أسعار النفط وسط التوتر 
بين أميركا والصين

تحرير »االقتصاد« من قيود الهيمنة األمريكية 
فــرصة العــراق للنهــوض

خروج قوات االحتالل الخطوة األولى

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
يعي�ش الع�راق يف وضٍع اقتص�ادٍي محرٍج، 
بع�د الخ�روج م�ن ح�رب ض�د عصاب�ات 
داع�ش اإلرهابية، وما خلفت�ه تلك الحروب 
م�ن تهجري وتدم�ري للبن�ى التحتي�ة حيث 
اس�تنزفت الق�درات املادي�ة للب�اد، يف ظل 
موازن�ة اتحادي�ة ُتعان�ي العج�ز والدي�ون 
املرتاكمة برتليونات الدنانري, والفساد الذي 
ينخر مؤسس�ات الدولة ,فضا عن سيطرة 
األمري�كان عىل مفاص�ل القرار الس�يايس 
األمريك�ي  الحل�م  لتحقي�ق  واالقتص�ادي 
بالس�يطرة عىل نف�ط العراق ,وق�د وجدوا 
بالحكوم�ات العراقية الضعيف�ة فرصتهم 
لتحقي�ق أحامه�م وإبعاد منافس�يهم ويف 
مقدمتهم الصني من أجل التحكم بالقرارات 
املصريية التي اش�رتطت بقاء العراق يرزح 

تحت أتون الفشل.
ويرى مراقبون , أن تحرير االقتصاد العراقي 
من الهيمنة األمريكية هدف وطني يجب أن 
يسعى ساسة العراق لتحقيقه مع ماحظة 
أن العراق يحتاج إىل ساس�ة يضعون خدمة 
الع�راق يف صميم أعمالهم, كم�ا أن أبرز ما 
يحت�اج له البلد هو االس�تفادة م�ن األزمة 
الحالية والس�عي نحو بن�اء اقتصاد وطني 
وقوي ال يرتكز عىل النفط كمورد أس�ايس، 
عر عق�د اتفاقيات اقتصادي�ة مع  الصني 
وروس�يا وإي�ران  وأملاني�ا وكل دول�ة  م�ن 

املمكن أن تسهم يف بناء اقتصاد العراق.
وشدد املراقبون عىل رضورة أن تعي القوى 
السياس�ية الدرس وتنهض من جديد لبناء 

عراق قوي وتحقيق رشاكة اقتصادية بعيدا 
عن التبعية ألحد.

اقتصاديون أكدوا أن االستفادة من الرصاع 
الدويل الحايل من أج�ل الخروج من الهيمنة 
األمريكي�ة عىل الق�رار االقتصادي وتطبيق 
االتفاقية العراقي�ة الصينية التي تركز عىل 
اإلعمار مقابل النفط, وعىل بغداد أن توسع 
مجاالت االستثمار وعقد اتفاقات عىل غرار 
االتفاق الصيني مع روس�يا وفرنسا ودول 
أخ�رى ج�ادة يف إعم�ار الع�راق خاصة أن 

الظ�رف الح�ايل مهيأ لذلك إذا تم اس�تغاله 
بطريقة صحيحة.

به�ذا الجانب ي�رى املحلل الس�يايس محمد 
املراق�ب   ( م�ع  حدي�ث  يف  امل�وىل  فخ�ري 
لعراق�ي(:أن »دعم ال�دول الكرى رضوري 
دع�م  مفت�اح  تمتل�ك  كونه�ا  للنه�وض، 
البلدان النامي�ة ومنها الع�راق »، مبيناً أنه 
»بع�د ع�ام ٢003 كان لل�كل آم�ال كب�رية 
بتحقق االس�تقرار إال أنه رسعان ما تحطم 
ع�ىل صخ�رة الواق�ع بع�د اتض�اح النوايا 

األمريكية«.
املي�زان  كف�ة  له�ا  »الص�ني  أن  وأوض�ح 
الكرى الس�تقرارها االقتصادي والتجاري 
والسيايس لذلك كان التوجه نحوها رضورة 
للنهوض عن طريق تفعيل واستثمار موارد 
الع�راق البرشية واملادي�ة األولية واملصنعة 
القطاع�ات  توزي�ع  إع�ادة  طري�ق  ع�ن 

االقتصادية العراقية«.
كما يرى املحل�ل االقتصادي يونس الكعبي 
يف حدي�ث مع ) املراقب العراق�ي(:  أنه البد 

م�ن وض�ع مي�زان مل�دى تحق�ق املصلحة 
الوطني�ة مع كل من أمريكا والصني ونضع 
امليزان التجاري واملصلحة السياس�ية للبلد 

أمام أعيننا.
وأض�اف: أن الص�ني كانت داعما أساس�ًيا 
للحكوم�ة العراقية واملي�زان التجاري عاٍل 
ج�دا مع هذا البل�د وال توج�د لديها أطماع 
توس�عية يف الع�راق ولم نس�مع أن الصني 
يوم�ا م�ا انتهك�ت الس�يادة العراقية، كما 
أنه�ا تنظر للعراق بأنه بلد حضارات قديمة 
ويستحق التعامل معه كونه يمتلك جينات 
حضارية تش�ابه املعتق�دات الصينية التي 
تمتلك حضارة قديمة أيضا ,لذا يجب تفعيل 

االتفاق التجاري معها.
من جهته يقول املحلل االقتصادي عبد الرضا 
التميمي يف حدي�ث مع ) املراقب العراقي(:إن 
إىل دول�ة عظم�ى تدعم�ه  الع�راق بحاج�ة 
اقتصادي�ا وسياس�يا وحت�ى أمني�ا ونرى يف 

الصني أفضل نموذج للخروج من الهيمنة 
األمريكية عىل القرار االقتصادي 

’ فالص�ني ق�ادرة ع�ىل إعمار 
صادق�ة  بني�ة  الع�راق 
مقاب�ل  النف�ط  وبطريق�ة 

اإلعمار , ونحن واثقون 
أن�ه خ�ال س�نوات 

س�يعود  قليل�ة 
الع�راق إىل س�ابق 
عه�ده , لكن نحن 

الق�رار  إىل  بحاج�ة 
السيايس الشجاع...

بغ�داد/.. أك�دت منظم�ة ال�دول 
أن  )اوب�ك(،  للنف�ط  املص�درة 
املنظم�ة تعلمت عىل م�دار ال�60 
عام�ا املاضية عدي�دا من الدروس 
م�ن دورات األس�عار املختلفة بما 
يف ذل�ك الدورة الصعب�ة بني عامي 
ال�دورة  وأخ�ريا  و٢016   ٢014
الحالية)الدورة الس�ابعة( واألكثر 
ف�ريوس  س�ببها  الت�ي  تدم�ريا 

كورونا. 
وج�اء يف تقرير حدي�ث للمنظمة 
إن: املنتجني دشنوا من خال هذه 
بن�اء  نهج�ا  ال�دورات 
ا  مس�تمر و

يف  للمس�اعدة  تمام�ا  وملتزم�ا 
تحقي�ق اس�تقرار س�وق النف�ط 
املس�تدام، مش�ريا إىل أن »أوبك +« 
نجح�ت يف التعام�ل م�ع جائح�ة 
كورونا التي تعد الدورة الس�ابعة 

واألكثر تدمريا للصناعة«. 
ال�دروس  أن«  التقري�ر  وأض�اف 

املس�تفادة م�ن امل�ايض س�محت 
»أوب�ك  ملجموع�ة  ث�م  ل�«أوب�ك« 
+« ب�أن تك�ون قادرة ع�ىل إجراء 
مناورة رسيع�ة وكفوءة يف تحديد 
وإدارة تعديات اإلنتاج، مش�ريا إىل 
أن االستجابة الرسيعة للمجموعة 
والتفان�ي يف التعام�ل م�ع األزمة 

خف�ف من آثاره�ا الس�لبية وذلك 
الداعم�ني  أيض�ا م�ن  بمس�اعدة 
)كن�دا(  ألرت�ا  مث�ل  الخارجي�ني 
والنروي�ج وتعدي�ات مس�تويات 
اإلنت�اج بصفة مس�تمرة ما أوقف 
االنهي�ار الكام�ل لس�وق النفط«. 
وذك�ر ان�ه :« بع�د 60 عام�ا م�ن 
تأس�يس »أوب�ك« يف بغ�داد ي�رى 
ورشكاءه�ا  »أوب�ك«  اآلن  العال�م 
أكثر م�ن أي وقت م�ى، يلعبون 
الدور الرئيس يف ضمان االستقرار 
املستدام يف س�وق النفط،« مشريا 
اىل دوره�ا يف تعزي�ز الح�وار ب�ني 
املنتج�ني واملس�تهلكني بما يف ذلك 
ال�دويل،  الطاق�ة  منت�دى  إنش�اء 
املنظم�ات  بيان�ات  ومب�ادرة 
املتعمق  الحوار  املشرتكة وترسيخ 
الطاق�ة  وكال�ة  م�ع  باس�تمرار 
الدولي�ة جنبا إىل جنب مع مختلف 

املستهلكني. 

اوبك: دورة االسعار السابعة هي االكثر تدميرا لصناعة النفط
هوى الدوالر، خال تعامات ، مع ابتعاد املس�تثمرين عن عملة االحتياطي العاملية، ومع تعثر 

خطى التعايف االقتصادي يف الواليات املتحدة.
ونزلت العملة األمريكية ألقل مس�توى يف أربعة أش�هر أمام الني الياباني، وإىل أدنى مستوى يف 
٢٢ ش�هرا أمام اليورو، وس�جلت أدنى مستوى لها يف خمس�ة أعوام أمام الفرنك السويرسي، 
بينما س�جل الذهب مستوى مرتفعا قياس�يا.ويجتمع مجلس االحتياطي االتحادي )املركزي 
األمريك�ي(، ، بعدم�ا أظهرت بيانات األس�بوع املايض تعثر التعايف بس�وق العم�ل يف الواليات 
املتحدة.ويف حني ال ينتظر صدور إعانات مهمة، يتوقع محللون أن يقوم صانعو السياس�ات 
املالية بالواليات املتحدة يف التمهيد لتحرك آخر يف سبتمر املقبل، أو يف الربع الرابع من ٢0٢0.

وارتف�ع الي�ورو 0.5 باملئ�ة إىل 1.17٢5 دوالر، وزاد ال�دوالران األس�رتايل والنيوزيلندي بنفس 
الوت�رية، يف حني س�جل الجنيه اإلس�رتليني والدوالر الس�نغافوري ذروة أربعة أش�هر ونصف 

الشهر.

ارتفعت أس�عار الذهب إىل مستويات قياس�ية ، مع احتدام 
الخ�اف بني واش�نطن وبك�ني، يف حني دفع ضع�ف الدوالر 
املس�تثمرين للج�وء للمعدن األصف�ر، الذي يعد م�اذا آمنا 

للتحوط من املخاطر.
وارتفع الذهب يف التعامات الفورية 1.6 باملئة إىل 1931.50 
دوالر لألونص�ة، بحلول الس�اعة 06:٢7 بتوقيت غرينيتش، 

بعدما سجل مستوى قياسيا عند 1943.93 دوالر.
وكس�ب الذهب يف التعامات اآلجل�ة يف الواليات املتحدة 1.6 

باملئة إىل 19٢7.50 دوالر.
وانضم�ت الفضة لاتجاه الصعودي وقفزت أكثر من س�تة 
باملئ�ة إىل ٢4.36 دوالر، وه�و أع�ىل مس�توى منذ س�بتمر 

.٢013
وقالت سوني كوماري املحللة االسرتاتيجية للسلع يف رشكة 
“إي�ه إن زد” إن “الذه�ب يف وضع ممت�از للتحرك صعودا”، 
وس�ط أزمة الفريوس وس�عي البنوك املركزية للحصل عىل 
س�يولة.وتابعت “يحصل عىل مزيد من الدعم من انخفاض 
العائدات وضعف الدوالر والتوتر الجيوس�يايس بني الواليات 
املتح�دة والصني. الطلب عىل )الذهب( امل�اذ اآلمن يتزايد يف 

حني لم يعد هناك طلب عىل الدوالر األمريكي”. 

الذهب يبلغ مستوى تاريخيا الدوالر يهوي مع تعثر خطى التعافي االقتصادي
في ظل هبوط الدوالر

 ، املحلي�ة  الب�رصة  حكوم�ة  أعلن�ت 
االتفاق مع محطة ايني االيطالية عىل 
ربط وحدات م�ن محطتها الكهربائية 
مع الش�بكة الوطنية لتجهيز البرصة 
البرصة  نائ�ب محافظ  بالطاقة.وقال 
محمد التميمي يف حديث صحفي، ان” 
هذا الربط الكهربائي سيساهم بشكل 
فعال يف تحس�ني )الفولتية( بالشبكة 
الكهربائي�ة م�ن جهة، وس�يقلل من 
انهيارها، نتيجة زيادة االحمال الزائدة 

عىل الشبكة من جهة ثانية”.
فني�ا  اجتماع�ا  انه”عق�د  واض�اف، 
اين�ي  لرشك�ة  العائ�دة  املحط�ة  يف 
الزب�ري  لحق�ل  املس�تثمرة  االيطالي�ة 
انت�اج  مدي�ر  وبحض�ور  النفط�ي، 

الطاق�ة الكهربائي�ة ، ومع�اون مدير 
نق�ل الطاق�ة، وممثل�ني ع�ن رشك�ة 
نفط الب�رصة لبح�ث تزويد الش�بكة 
الوطنية بالكهرب�اء من املحطة.وذكر 
أن�ه، تم”االتفاق عىل تش�غيل وحدتني 
من املحطة بس�عة ) ٢50 ( ميكا واط 
، وربطه�ا بالش�بكة الوطني�ة ، مبينا 
ان” اول 50 ميكاواط ستدخل الشبكة 
ان  ع�ىل   1/8/٢0٢0 يف  الكهربائي�ة 
تصل نس�بة التجهيز للشبكة اىل 1٢5 
مي�كا واط ، للوح�دة االوىل يف تاري�خ 
7/8/٢0٢0 ، وبعده�ا س�يتم ادخ�ال 
الوح�دة الثاني�ة ليصل مع�دل التوليد 
تاري�خ  خ�ال   ، واط  مي�كا   ٢50 اىل 

.15/8/٢0٢0

البصرة تعلن عن اتفاقها مع شركة 
ايطالية لتزويد المحافظة بالكهرباء
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حكومة الكيان المحتل تدق مسماراً في نعشها

نتنياهو يستعين بـ »يمينيين متطرفين« 
لقمع االحتجاجات المطالبة بإسقاطه

من أخبار 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت وس�ائل إع�ام لبنانية، االثنني، بان املقاومة اس�تهدفت آلية 

إرسائيلية بصاروخ “كورنيت” يف مزارع شبعا.
وقال�ت إن “الجيش اإلرسائي�ي أطلق النار عىل خلي�ة تابعة لحزب 
الله حاولت الدخول إىل فلس�طني”، مبينة أن “عنارص من حزب الله 

أطلقوا صاروخ كورنيت عىل دبابة مريكافا إرسائيلية”.
بدوره قال رئيس وزراء الكي�ان الصهيوني بنيامني نتنياهو إن »ما 

يجري عىل الحدود مع لبنان حدث أمني غري بسيط«.
وش�هدت املنطقة الحدودية بني لبنان والكي�ان الصهيوني، االثنني، 
تب�ادل إطاق نار، فيم�ا أعلن جيش االحت�ال اإلرسائيي عن وقوع 

“حادث أمني”.

المراقب العراقي/ متابعة...
ه�ددت طهران، االثن�ني، الواليات املتحدة بأنها س�تجعلها تندم عىل 
اعرتاضها مؤخرا لطائ�رة الركاب اإليرانية، ال�ذي وصفته ب�”تهديد 

إرهابي يف غاية الخطورة”.
وق�ال املتحدث باس�م الخارجي�ة اإليرانية عباس موس�وي: “اخترب 
األمريكي�ون كافة أن�واع القرصنة مع إيران، وانتقل�وا من القرصنة 
البحري�ة إىل القرصنة الجوية، وإن اعرتاض طائ�رة الركاب اإليرانية 
يف األج�واء الس�ورية واللبناني�ة أمر خطري للغاية، ه�و عمل وتهديد 
إرهابي ينتهك كافة القوانني الدولية”، وأضاف مهددا: “س�نرد عليه 

يف الوقت املناسب”.
وأكد موس�وي أن إيران ووزارة الخارجية وإىل جانب القوات املسلحة 
والس�لطة القضائي�ة وهيئ�ة الط�ريان املدن�ي س�تتخذ اإلج�راءات 

الرضورية التي “ستجعل الواليات املتحدة تندم عىل فعلتها”.
وردا ع�ىل ترصيحات وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو بش�أن 
تمديد حظر التس�لح عىل إيران، قال موس�وي: “نس�تبعد أن تتمكن 
أمري�كا من تحقي�ق أهدافها يف تمدي�د حظر التس�لح ، وهو مطلب 

بلطجي ال نعتقد أن تستجيب له دول العالم”.
وأضاف: “نأمل أن تتوقف الواليات املتحدة عن ممارسة ضغوطها يف 
هذا الش�أن ألنها جهود عبثية ال طائل منها، وإيران ستبذل قصارى 

جهدها لنيل حقها القانوني يف رفع حظر التسلح”.

حزب اهلل ينفذ هجومًا صاروخيًا 
في العمق »اإلسرائيلي«

طهران: سنجعل أمريكا تندم 
على اعتراضها الطائرة اإليرانية

المراقب العراقي/ متابعة...
أصيبت امرأة وطفليها بجروح، اليوم االثنني، جراء قصف سعودي 

استهدف قرى حدودية آهلة بالسكان يف محافظة صعدة.
وأف�اد موقع “املس�رية ن�ت” بإصاب�ة ام�رأة وطفلتيه�ا بقصف 
صاروخي ومدفعي س�عودي ع�ىل قرى آهلة بالس�كان يف مديرية 

شدا الحدودية صعدة.
يأت�ي ذلك يف س�ياق الجرائ�م واالعت�داءات اليومية الت�ي يرتكبها 
العدوان الس�عودي األمريكي بحق املدني�ني يف املناطق الحدودية يف 

ظل صمت دويل.

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�اد تقري�ر لألمم املتح�دة، االثن�ني، بأنه وعىل 
الرغم من توقيع ما يس�مى باتفاق الس�ام بني 
طالب�ان والواليات املتحدة فق�د قتل جرح ما ال 
يق�ل ع�ن 3500 مدني أفغاني نتيجة اس�تمرار 

العمليات العسكرية من الجانبني.
ونق�ل التقرير عن بعثة املس�اعدة التابعة لألمم 
املتح�دة يف أفغانس�تان أن ”أعم�ال العنف التي 
وقع�ت بش�كل رئي�ي ب�ني الق�وات األفغانية 
وحرك�ة طالب�ان أس�فرت ع�ن مقت�ل 1282 
وإصاب�ة 2176 بجروح يف حصيلة بلغت  3445 

إصابة مدنية”.
وأضاف أن ”أفغانس�تان ال تزال واحدة من أكثر 

أماكن الرصاع�ات دموي�ة يف العالم وخصوصا 
بالنس�بة لتأثرياتها ع�ىل املدنيني نتيج�ة الغزو 
األمريك�ي للب�اد، وع�ىل الرغ�م م�ن انخفاض 

الخسائر بنس�بة 13 يف املائة عن الفرتة املقابلة 
م�ن الع�ام امل�ايض، قال�ت البعث�ة إن “طالبان 
اإلرهابية استمرت يف التسبب يف غالبية الضحايا 
املدنيني، وذلك بشكل رئيي من خال استخدام 
امل�واد املتفجرة واالختط�اف واإلعدام بإجراءات 

موجزة”.
وتاب�ع التقرير أن ”طالبان مس�ؤولة عن 43 يف 
املائة من جمي�ع الضحايا املدني�ني وأن القوات 
الحكومية تس�ببت يف 23 يف املائة، بشكل رئيي 
م�ن الرضب�ات الجوي�ة والنريان غ�ري املبارشة 
أثناء العمليات، فيما كانت النس�بة املتبقية من 
اإلصابات بني املدنيني من حصة التحالف الدويل 

بقيادة الواليات املتحدة يف الباد”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت وزارة الخارجي�ة الصيني�ة، 
األمريكي�ة  القنصلي�ة  أن  االثن�ني، 
بمدين�ة تش�نغدو يف جن�وب غ�رب 
الباد أغلقت أبوابها الساعة العارشة 

صباحا )02:00 بتوقيت غرينتش(.
وقد أمرت الصني يوم الجمعة املايض 
بإغاق هذه القنصلي�ة ردا عىل قرار 
الوالي�ات املتح�دة إغ�اق القنصلية 

الصينية يف مدينة هيوستن.
وتأت�ي ه�ذه التطورات يف ظ�ل توتر 
بس�بب  البلدي�ن،  ب�ني  العاق�ات 
الح�رب التجارية وتب�ادل االتهامات 
ف�ريوس  تف�ي  ع�ن  باملس�ؤولية 

كورونا “كوفيد-19”.
وتأسس�ت القنصلي�ة األمريكي�ة يف 
مدينة تشنغدو الصينية عام 1985، 
املواطن�ني  ش�ؤون  تغط�ي  وه�ي 
األمريكي�ني بجن�وب غ�رب الص�ني، 

الس�يما منطقة التيب�ت ذات الحكم 
الذاتي.

وق�د رصحت الخارجي�ة الصينية يف 
وقت سابق أن قرار إغاقها يعد “ردا 
رشعي�ا ورضوري�ا عىل اإلج�راءات 

األمريكية غري العقانية”.

إصابة امرأة وطفليها جراء 
قصف سعودي على صعدة

الصين تغلق القنصلية األمريكية 
في تشنغدو

األمم المتحدة: 3500 مدني أفغاني قتلوا وجرحوا خالل
 النصف األول من 2020

المراقب العراقي/ متابعة...
ويف مش�هد لم يقع إالاّ يف شوارع شيكاغو 
أو انديان�ا بول�س وكيف تعام�ل الرشطة 
مع املُتظاهرون؛ يعود املشهد ذاته ليتكرر 
الي�وم يف ش�وارع الكي�ان، حي�ث ب�دأت 
الرشط�ة وبع�د منتص�ف اللي�ل، برضب 
املُتظاهري�ن الذين رفض�وا مغادرة مكان 
االعتص�ام املوج�ودون ب�ه وهو س�احة 
باريس يف الق�دس املحتلة، حيث اقتحمت 
رشطة مكافحة الش�غب مكان االعتصام 
ودهس�ت ع�دداً م�ن املتظاهري�ن الذي�ن 

رفضوا إخاء مكان االعتصام.
حمل�ة الرشط�ة العنيف�ة املس�ائية ض�داّ 
املُتظاهري�ن يف كافة أنحاء الكيان لم تنتِه 
إالاّ باعتق�ال الع�رشات من املش�اركني يف 
لت استعراضاً  تلك االحتجاجات التي ش�كاّ
كبرياً ض�د رئيس وزراء الكي�ان نتنياهو، 
الذي بات يجد نفسه محارصاً يف أيِّ مكان 
يتواج�د فيه، فا مق�ر الحكومة بات آمناً 

وال مقر إقامته، وال حتى بيته.
ولعلمه�م أناّ الوضع املتوتر ل�ن يخدم إالاّ 
نتنياه�و وحكومة الحرب التي يرأس�ها، 
دع�ا املتظاهري�ن إىل ع�دم االش�تباك مع 
رشط�ة الكي�ان، وقال�ت األخب�ار الواردة 
من هناك إناّ املُتظاهرون رفضوا الراّد عىل 
طة، غري أناّ األخرية ورغم  استفزازات الرشاّ
أناّ املُتظاهرين كانوا ُعزاّالً واجهتهم بشتى 
أن�واع العنف، واعتقل�ت الكثري منهم عىل 

امتداد الكيان.
وكم�ا كلُّ الدكتاتوري�ات يف العال�م؛ ف�إناّ 
لنتنياهو حزبه اليمني املُتطرف ُمدافعون 
ُوم�وردون، وع�ىل ه�ذا األس�اس خ�رج 
املُتطرف�ون  اليميني�ون  م�ن  مجموع�ة 
حرك�ة  متظاه�ري  ويه�ددون  ُيهين�ون 
»األعام السوداء« ليبدأوا بعدها بمهاجمة 
املُتظاهري�ن، ون�رشت مواق�ع التواص�ل 
االجتماعي صوراً ومقاطع ُمصواّرة لحوايل 
15 إىل 20 شابا حرضوا يف مجموعات من 
السيارات وهاجموا املُتظاهرين الذي كان 

من بينهم أطفاالً.
أكثر م�ن ذلك؛ وعىل الراّغم م�ن أناّ أعمال 

العن�ف ه�ذه الت�ي ق�ام به�ا اليميني�ون 
املُتطرف�ون ج�رت ع�ىل م�رأى ومس�مع 
الرشط�ة، غري أناّه�ا لم ُتحرك س�اكناً، بل 
ش�وهد عدد من عنارص الرشطة ُيش�ارك 
املُتطرف�ني بهجومه�م ع�ىل املُتظاهرون، 

بدالً من اعتقالهم.
وبع�د العمليات الهمجياّ�ة التي قامت بها 
عصاب�ات نتنياهو من اليم�ني املُتطرف؛ 
خرجت دعوات من قبل حركات سياس�ياّة 
ه  يف الكيان ُتهاج�م حكومة نتنياهو وزجاّ
بأنص�اره يف مواجهة الش�ارع املُتظاهر، 

وطالب�وا بمحاس�بته عىل إث�ارة املجتمع 
وتقس�يمه ونرش بذور الحرب األهلية بني 

كان. الساّ
أكث�ر  ُمح�ارصاً  ب�ات  ال�ذي  نتنياه�و 
م�ن أيِّ وق�ٍت م�ى؛ وبه�دف اله�روب 
االس�تحقاقات الداخلياّ�ة الت�ي ُتواجه�ه؛ 
وب�دالً م�ن العمل ع�ىل تخفي�ف التوتر يف 
املجتمع وتلبية رغبات املُتظاهرين؛ خرج 
بأسطوانة مرشوخة بأناّ ما يجري مؤامرة 
خارجياّ�ة!، وأناّ من هاجم�وا املُتظاهرين 
ه�م الفلس�طينيون الذين اس�تغلوا حالة 

الهرج واملرج يف الكيان ليقوموا بمهاجمة 
املُتظاهرين.

وم�ن الواض�ح ج�داً أناّ نتنياه�و لم يجد 
كذبة أس�خف من تلك؛ فالفلسطينيون إذا 
أرادوا مهاجمة أح�ٍد فبالتأكيد لن ُيهاجوا 
املتظاهرين، فعدواّه�م ليس املتظاهرون، 
ب�ل نتنياه�و وعصابات�ه الت�ي م�ا فتئت 
طرده�م  ُوتري�د  الفلس�طينيني  ُتهاج�م 
مم�ا بق�ي م�ن أراضيه�م، فنتنياهو هو 
من ُيري�د تنفيذ مش�اريع الضم وصفقة 
القرن وليس املُتظاهرون الذين يناصبونه 

العداء.
ويف النهاي�ة؛ ف�إناّ حرك�ة االحتجاج�ات 
رسيع�ة النم�و ه�ذه ض�د رئي�س وزراء 
الكي�ان، باتت ُتهدد لي�س نتنياهو فقط، 
ته بع�د أن انخرط  ب�ل التاّي�ار اليميني بُرماّ
ا نتنياهو  أتباع�ه يف قمع املُتظاهري�ن، أماّ
�ه بُمريدي�ه بمواجه�ة  وم�ن خ�ال زجاّ
الشارع املُقابل فإناّه ُيريد من ذلك الهروب 
من اتهامات الرش�وة واالحتي�ال وخيانة 
الثق�ة الت�ي ُتاحقه بس�بب سلس�لة من 

التحقيقات يف الفساد التي ارتكبها.

نيويورك تايمز: صقور إدارة ترامب يدفعون باتجاه المواجهة
الدائمة مع الصين

ميدل إيست آي: المال اإلماراتي يشتري والءات الفقراء للقتال في تعز

على طريق التدمير الذاتي يسير رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، بعد أن اتخذ لنفسه نهج »أنا ربكم األعلى وعليكم طاعتي«، 
ليتبع هذا النهج عنف مفرط مع المتظاهرين المنتمين إلى حركة »األعالم السوداء« الذين ُيطالبون بمحاكمته على جرائمه، محتّجين في 

الوقت ذاته على فساد الحكومة ودورها السلبي في التعامل مع األزمات التي تضرب الكيان، وهنا بدأ مسلسل العنف ينتشر في كافة أرجاء 
الكيان، خصوصًا في القدس، قيصرية، تل أبيب، بإضافة لمدن أخرى، غير أّن أكبر تلك التظاهرات جمع حوالي 6000 شخص بالقرب من المقر 

الرسمي لنتنياهو في شارع بلفور في مدينة القدس، كما تظاهر عدد آخر بالقرب من منزل نتنياهو الخاص في مدينة قيصرية، في الوقت الذي 
كان فيه يقضي عطلة نهاية األسبوع.

المراقب العراقي/ بغداد...
يف تقري�ر ل�ه، ق�ال موق�ع “مي�دل إيس�ت آي” 
الربيطاني، إن املال اإلماراتي بات يش�رتي والءات 
الفقراء يف تعز بهدف القتال مع طارق صالح، ابن 

شقيق عي عبد الله صالح الرئيس السابق.
وق�ال التقري�ر إن ط�ارق صال�ح يناص�ب العداء 
للس�كان املحلي�ني يف تعز منذ فرتة طويلة بس�بب 
ذكري�ات القم�ع وس�وء الحك�م، لك�ن األم�وال 
اإلماراتي�ة بات�ت الي�وم وس�يلة النضم�ام فقراء 

املنطقة إىل صالح.
ويتمتع طارق بسمعة سيئة كجزء من نظام لديه 
الكثري م�ن األعداء يف محافظة تع�ز، خصوصا أن 
كثريا من س�كان املنطقة يرون أن صالح مسؤول 
عن مئ�ات القت�ىل خال ف�رتة طويلة. وبحس�ب 
تقري�ر »مي�دل إيس�ت آي«، ف�إن ط�ارق مته�م 
باملسؤولية عن حمات القمع القاتلة التي واجهت 

حملة االحتجاجات عام 2011.
إىل رع�اة ج�دد  والحق�ا، س�لم صال�ح س�احه 

مدعومني م�ن الس�عودية واإلم�ارات، وعمل عىل 
إنشاء قوات مدربة، تتعارض مع مخططات حزب 

اإلصاح اليمني.
ويش�ري التقري�ر إىل أن الق�وات التي حل�ت مكان 
الجن�ود الس�ودانيني واإلماراتي�ني يحصل�ون عىل 
رواتبه�م بالريال الس�عودي، عىل عك�س الرواتب 
التي يحص�ل عليها املقاتلون الداعم�ون لعبد ربه 
منص�ور ه�ادي، الذي�ن يحصل�ون ع�ىل أموالهم 

بالعملة املحلية.

المراقب العراقي/ بغداد...
قال�ت صحيف�ة “نيوي�ورك تايمز” 
إن مس�ؤولني يف إدارة دونالد ترامب 
األمريكي�ة-  العاق�ات  يدفع�ون 
الصينية إىل نقطة الاعودة، مضيفة 
أن مساعدي الرئيس يريدون ترك أثر 
دائم عن عاقات متوترة بني القوتني. 
وج�اء يف تقرير أع�ده كل من إدوارد 
وون�غ وس�تيفن يل ماي�رز: “خطوة 
بع�د خط�وة، رضب�ة بع�د رضب�ة، 
والص�ني  املتح�دة  الوالي�ات  تق�وم 
بتفكيك عقود من التعاون السيايس 

بش�كل  واالقتص�ادي  واالجتماع�ي 
يفتح املجال أمام عرص من املواجهة 
تقوم ع�ىل مواقف وأصوات الصقور 
يف الطرف�ني”. فم�ع تراجع ش�عبية 
ترامب يف استطاعات الرأي واقرتاب 
موع�د االنتخاب�ات كث�ف مس�ؤولو 
األم�ن القوم�ي يف إدارت�ه هجومهم 
عىل الص�ني خال األس�ابيع القليلة 
املاضية، حيث اس�تهدفوا املسؤولني 
الرشكات.  وم�دراء  والدبلوماس�يني 
ويف الوق�ت الذي أكدت فيه الهجمات 
عىل رسالة حملة ترامب الرئاسية إال 

أن مسؤولني يخش�ون من خسارته 
يقومون بهندس�ة تغيريات ال رجعة 
فيه�ا للعاقات األمريكية- الصينية، 
وذلك حس�ب أش�خاص عىل معرفة 
بتفك�ري اإلدارة. وتق�ول الصحيف�ة 
جينبن�غ  يش  الصين�ي  الرئي�س  إن 
غ�ذى النزاع من خال تجاهله للقلق 
الدويل وتعزيز س�لطته الديكتاتورية 
وقم�ع الحري�ة يف إقليم تش�نجيانغ 
وهون�غ كونغ. وتعل�ق الصحيفة أن 
الجه�ود يف مجمله�ا قد تك�ون أكرب 
أثر يرتكه دونالد ترامب يف السياس�ة 

الخارجية، حتى لو لم تكن السياسة 
باس�تمرار،  متابعته�ا  تم�ت  الت�ي 
أي ترس�يخ املواجه�ة األيديولوجية 
واإلس�رتاتيجية بني أك�رب اقتصادين 
يف العال�م. ويهدف التيار املتش�دد يف 
إدارة ترام�ب إىل بناء حالة مس�تمرة 
والواس�ع،  الش�ديد  التناف�س  م�ن 
ألن املواجه�ة واإلك�راه والعدواني�ة 
والتحرش هو ما يجب أن تكون عليه 
العاقة مع الحزب الشيوعي الصيني 
أيا كان الفائز يف انتخابات الرئاس�ة 

نهاية العام الحايل.
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ندي�ن الصم�ت العامل�ي ع�ى كل جرائ�م اإلدارة األمريكي�ة 
الصهيوني�ة األعرابية بحق الحش�د الش�عبي العراقي املؤمن 
..وم�ن منطلق محور املقاوم�ة ووحدتها نح�ن أبناء اليمن 
ندي�ن الصم�ت العامل�ي ونس�تحقر اإلدارة األمريكية عى ما 
تقوم به من فتن يف الوطن العربي كافة خاصة يف دول محور 
املقاومة اليمن العراق فلسطني سوريا لبنان إيران ونذكرهم 
ونذكر العالم بدم الش�هيدين قاس�م س�ليماني وأبي مهدي 
املهندس ورفاقهما ودم الش�هيد الرئيس صالح الصماد الذي 
تم غدرهم بطران أمريكي مس�ر أن هذه الدماء هي الثورة 
يف كل نب�ض أحرار املقاومة ثورة مس�تمدة من ثورة كربالء 
ني تعصفهم كعصف  املقدس�ة التي س�تجرف الطغاة إىل ِسجِّ

مأك�ول .
نحن والله لن ننىس دماءهم وكل حرف يكتب من أثر دمائهم 
وأرواحه�م . وه�م القلب الذي نتحرك ب�ه لنصل للحقيقة ما 

دام منهجهم الدفاع عن املظلومني .
نح�ن يف مس�رة كربالء أب�ي األح�رار اإلمام الحس�ني عليه 
الس�الم سفينة النجاه حقا حقا ال ش�ك أبدا إن الحق شمس 
الحقيق�ة رف�ض كل طغ�اة العال�م املعتدين حق�ا علينا أن 
نرفض طغيانهم بكل ما يف وس�عنا من ق�درات ونحن ندعو 
أحرار العال�م أن يوجهوا جام غضبهم عى املعتدين الذين لم 
يرتاجعوا عن ظلم ولن يرجعوا ألصل الفطرة اإلنسانية ونحن 

نعرف أن رجعتهم مثل رجعة فرعون بوقت ال ينفع الندم .
العراق بلد األئمة األطهار عليهم الس�الم بلد اإلمام الحس�ني 
عليه السالم الذي رفض الظلم والعدوان فعى حكومة العراق 
أن تعي ذلك وهي تعي ذلك بدون توصية نتوسل بأن يحافظوا 
عى الحش�د الشعبي املؤمن ويوس�عوا من قدراتهم ودعمهم 
ورف�ع معنوياتهم نحن معكم معكم ،ما يؤلم ش�عب العراق 
يؤملنا ما يحزن الحش�د الشعبي يحزننا نحن جسد واحد من 
طرف األرض إىل طرفها وليس بوس�عنا إال أن نقول مسرتنا 
واحدة يجمعنا أبو األحرار اإلمام الحس�ني عليه الس�الم مع 

كل أحرار العالم الثائرين ضد الطغاة .
ال نيأس من روح الله .

وصيتنا، فلنكن كقاسم سليماني وأبي مهدي املهندس اللذين 
هما يف قلوبنا جميعا . ويف قلوبنا الرئيس صالح الصماد فكل 

من تغتاله إدارة أمريكا بال شك هو شوكة يف حناجرهم .
نتح�رك بأرواحهم وال ننىس مواقفهم وطريقهم حتى تتحرر 

كل البلدان العربية واإلسالمية
والحمد لله رب العاملني

األمريكان يجددون اغتيال 
أسود بغداد

اوال : اس�تمرارها ينمي الوضع اإلقتصادي 
بالدرج�ة االوىل فه�ي باس�تمراها تمن�ح 
العمل والعمالة فرتة أطول انتاجاً وتساهم 
يف تقليص البطالة التي تضغط عى الدولة 

الفاشلة باألصل!
»نفس�ية  تغي�ر  يف  ستس�اهم   : ثاني�ا 
املواط�ن« وتس�اعد يف دخل�ه األقتص�ادي 
حي�ث س�يتخلص م�ن »مولدة الش�ارع« 

باهض�ة الثم�ن وكذلك م�ن املرصوف عى 
»مول�دة البي�ت« ورصفه�ا الكثر بس�بب 
غي�اب الكهرب�اء!!! وهذا جان�ب مهم جداً 
»تغر نفس�ية املواطن« م�ن حالة االرباك 
أخ�رى  إىل  املس�تفز  وامل�زاج  والعصبي�ة 
مس�تقرة نوعاً م�ا مما س�ينعكس إيجاباً 
ع�ى األرسة األم�ر ال�ذي ال تري�دُه غ�رف 
الدراس�ات واملخططات يف كابينة اإلحتالل 

ومن يقف يفكر معُه!
ثالث�ا : أي اس�تقرار بأي م�روع مرتبط 
بالكهرب�اء م�ن أدق التفاصيل إىل تش�غيل 
املصان�ع وعودة الحياة العاملة التي تعتمد 
عى الكهرباء ممنوع ، ألنه بالتايل س�ينتج 
مواط�ن ل�ه الوقت ال�كايف يالح�ظ إخفاق 
الحكومة ووضع البلد »املحتل« مما يدفعُه 
للتصدي! وه�ذا األلهاء أس�لوب يتبعُه كل 

طغاة العال�م ورأينا يف زمن ه�دام والبعث 
كم ه�ي أدوات األلهاء والفق�ر والحرمان 
وأصبحت كربى الشهادات األكاديمية تبيع 
وتش�رتي العتيق من البالس�تيك والطحني 

وغره!!!
رابع�ا : االيذان بم�روع الكهرب�اء يعني 
فتح ناف�ذة يف جدار الحص�ار الذي تقيمه 
»الس�فارة واإلقلي�م« الخائ�ف م�ن عودة 

الحي�اة للمواط�ن العراقي وانتعاش�ُه عى 
كل صعي�د ، فقد عرفنا من خالل التجارب 
م�ا يمك�ن أن يت�رر من�ه اإلقلي�م حال 

االستقرار األمني واالقتصادي وغره!
خامسا : ال نية صادقة للركات األمريكية 
يف تبني إص�الح الكهرب�اء وبالتايل ممنوع 
أي مناف�س له�ا عليها وما قال�ُه قبل أيام 
الس�فر األملاني حول منع رشكة سيمنس 

من قبل أمريكا يوضح كل املؤامرة!!!
سادس�اً : هناك عمالء وخون�ة يتقاضون 
أمواالً عى عرقلة إنتاج الكهرباء بالش�كل 
الصحيح ، بل كل يشء مربمج يف موضوعة 
الكهرب�اء حت�ى مس�توى االمبرب�ة فيها 
والفولتي�ة وتذبذبها الذي ال يعطي كهرباء 
مريحة لألجه�زة وكذلك تذبذها الذي اهلك 
األجهزة ويستنزف اقتصاد املواطن بشكل 

مؤثر!!!
وغ�ره الكث�ر ، مل�ف معق�د س�اهم ب�ه 
للوط�ن  »الخائ�ن«  واملس�ؤول  الس�يايس 
والع�راق ممن ره�ن رقبته للس�فارة بأي 
أن�واع الره�ن التي س�لبت إرادت�ُه ورشفُه 
وخوفُه عى املواطن الذي يمر عليه »صيف 
ح�ارق ملته�ب« وه�و يعاني م�ن مرىض 
يعان�ون أم�راض »كورونا املميت�ة« والتي 
لوحده�ا تحتاج نفس�ية هادئة مس�تقرة 
ليعرف التعامل الصحيح معها ال ما يجري 
عليه م�ن كهرب�اء قطعه�ا عقوب�ة ألهل 
الجن�وب والوس�ط ألن أبنائه�م الش�هداء 
والحش�د~اويني ه�م م�ن خ�رب مروع 

اإلحتالل!!!

تصريحات قادة الكيان: مناورة فاشلة ورسائل عجز
بقلم/ جهاد حيدر

لم تكن صدفة محاولة العدو املحافظة عى الصمت الرس�مي 
يف اليوم الذي تال استشهاد أحد مجاهدي حزب الله يف سوريا، 
الش�هيد عيل محس�ن. سياس�ة الصمت االبتدائية كانت جزًءا 
م�ن محاول�ة الحفاظ عى ق�در من الهدوء ع�ى الحدود، عى 
أمل أن ال يقرر ح�زب الله الرد عى هذا االعتداء. ولم يكن أمراً 
عرضًيا أن ينتقل بعدها إىل مرحلة توجيه الرس�ائل املدروس�ة 
واملضبوط�ة حت�ى اآلن، ث�م انتقال�ه إىل مرحل�ة االع�الن عن 
استعداداته ملواجهة أي رد قد يوجهه حزب الله. واألكثر داللة 
تعليم�ات رئيس أركان جي�ش العدو افيف كوخ�ايف، للجنود، 

بعدم منح حزب الله أهداًفا تجنًبا الصطيادهم.
يب�دو أن الع�دو راه�ن بق�در، ابت�داء، أن يتجاوز ح�زب الله 
استش�هاد أحد مجاهديه يف س�وريا، ب�دون رد دموي. والتزم 
لهذه الغاية الصمت الرسمي عى أمل أن تمر الحادثة من دون 

جباي�ة ثمن منه. وما ُيعزِّز هذا االتج�اه أن نتنياهو طلب من 
وزرائ�ه عدم اطالق ترصيحات بخصوص حادثة س�وريا وما 

ترتب عليها.
واك�ب هذا الخيار محاولة توجيه رس�ائل ع�رب االمم املتحدة، 
تص�ب يف نف�س االتج�اه. وحول ذل�ك، أعلن وزي�ر الخارجية 
اإلرسائييل غابي اش�كنازي، عن أن »إرسائيل« وجهت رس�الة 
ُمح�دَّدة إىل م�ن ينبغي من دون أن يفص�ح عن أي تفاصيل يف 
ه�ذا املج�ال. لكن الترسيبات اف�ادت بأن العدو ح�اول تقديم 
حادثة استشهاد الش�هيد عيل محسن، عى أنها خطأ وبالتايل 

يطلب من حزب الله عدم الرد.
لم يس�تمر ه�ذا الرهان طوياًل، وب�رز ذلك يف رس�ائل التهديد 
العلني�ة املضبوطة - حت�ى اآلن - والتي أطلقها نتنياهو وعدد 
م�ن املس�ؤولني االخرين. وانس�جاًما م�ع هذا االتج�اه، حدَّد 
نتنياهو يف تعليماته أنه باس�تثناء ما أطلقه من مواقف خالل 

جلس�ة الحكوم�ة، وم�ا يقوله وزي�ر االمن، ال يح�ق ألي من 
أعض�اء املجلس الوزاري املصغ�ر اطالق أي مواقف بخصوص 
الوضع ع�ى الحدود مع لبنان. تؤكد هذه التوجيهات أنها أتت 
يف أعقاب تقدير للوضع، خلص إىل رضورة اتباع هذه السياسة 
التي م�ن الواض�ح أنها ته�دف إىل محاولة تخفيف مس�توى 
التوت�ر ازاء الوض�ع الداخيل يف كيان العدو، الذي يش�هد املزيد 
من االنقسامات واملش�اكل االقتصادية والصحية. وهو بذلك، 
ال يري�د أن يرفع درجة التوتر يف صف�وف الجمهور اإلرسائييل 
الناقم عى مجمل الوضع االقتصادي والسيايس واالجتماعي.

مع ذلك، تبقى تعليمات كوخايف لجنوده األكثر داللة يف السياق 
اإلرسائي�يل، حيث توجه إىل الجنود برورة عدم توفر أهداف 
لحزب الله، واأليام املقبلة ستكون متوترة، وقد »ينتقم« حزب 

الله قبل عيد األضحى.
تنط�وي تعليم�ات كوخايف، ع�ى اق�رار رصيح الدالل�ة أمام 

جنوده وأمام الجمهور اإلرسائييل، بأن كل محاوالت ردع حزب 
الله وثنيه عن الثأر ملقتل أحد مجاهديه باءت بالفشل. وتعود 
رسعة هذا االس�تنتاج اىل أنه مس�تند أيًضا إىل مراحل س�ابقة 
وإىل محاوالت مماثلة فشلت ايضا قبل عملية افيفيم األخرة.

أهمي�ة ه�ذا االق�رار أن�ه عى خ�الف الص�ورة الت�ي نجحت 
»إرسائي�ل« بزرعها يف عيون العرب عن أنها دولة ال يجرؤ أحد 
عى املس�اس بها، حتى من موقع الرد ع�ى االعتداء. وتعزَّزت 
ه�ذه الص�ورة يف أكثر م�ن محط�ة يف تاريخ ال�رصاع العربي 
اإلرسائي�يل، لكنه�ا ع�ادت وتهش�مت ع�ى أي�دي املقاومة يف 
لبنان، حيث اس�تطاع حزب الله أن ُيغرِّ املعادلة ويفرض عى 
الكي�ان االرسائييل معادل�ة ردع أصبحت قيادة العدو مضطرة 
يف ضوئها إىل احتس�اب كل خط�وة تقدم عليها ازاء الس�احة 

اللبنانية.
ل تعليمات كوخ�ايف، أيًضا، اق�راراً اضافياً ب�أن الجيش  ُتش�كِّ

عاج�ز عن احباط أي محاولة من قب�ل حزب الله لجباية ثمن 
تناس�بي من�ه رًدا ع�ى اعتدائ�ه وجريمته. وه�و عى خالف 
الص�ورة املتش�كلة تاريخًي�ا يف وع�ي جمه�وره. ويعني ذلك، 
أن ه�ذه املواقف تؤس�س ملفاهيم جدي�دة يف الذاكرة الجمعية 
للجمه�ور اإلرسائييل، أهمه�ا االقرار بقيود الق�وة لدى قادته 

وجيشه وكيانه.
الواض�ح أن ما يجري هو محطة جديدة يف س�ياق تعزيز قوة 
ردع املقاومة لحماية عنارصه�ا، ولحماية لبنان، والتأكيد أن 
م�ا يراهن عليه العدو من قيود داخلي�ة وخارجية يحول دون 
مب�ادرة ح�زب الله للرد ع�ى اعتداءات »إرسائيل«، ليس�ت إال 
أوهاما ت�راود مخيلته، وأنه مهما كان�ت الوقائع االقتصادية 
والصحي�ة صعب�ة، فإن ذلك لن يح�ول دون أن تقوم املقاومة 
بمهم�ة الدف�اع وال�رد وال�ردع يف مواجهة التوث�ب اإلرسائييل 

للعدوان.

ممنوع إصالح الكهرباء!!!  
الكل يعلم أن »الكهرباء« عصب الحياة ألي فرد في أي شعب من شعوب الكرة األرضية ، وملف فسادها في العراق لُه »مشكلة مركبة ومعقدة« جدًا لدرجة 

استحال الحل فيه منذ سبعة عشر عامًا على مختلف الحكومات المتعاقبة لم يستطع أبن أنثى أن يفرض قرارُه فيها ، والسبب ألنها تعد من المشاكل التي لو 
ُحلت وتوفرت كهرباء طبيعية ستحل معها »مشاكل كثيرة« وهو األمر الذي يرفضُه األمريكان بالدرجة االولى ويرفضُه »اإلقليم« الذي هو المستفيد العظيم 
من تخلف المركز وغرقُه بهذا الشكل من المصائب ، بل هو داعم لكل مشكلة او نازلة »بالمركز« ويحاول من خالل فشل قادة الشيعة والسنة وفسادهم يكون 
االقوى ليستمر في هيمنته على القرار ويشكل به »بيضة القبان« لتستمر مسرحية الكهرباء في بغداد والمحافظات الجنوبية من كارثة إلى أخرى اعمق وأكثر 

ألم من سابقتها!!!
ألنها لو تم إصالحها ستكون هناك أمور عدة ومشاكل تحلها حال استمرارها وهي على النحو التالي :

بقلم/ مازن البعيجي

بقلم/ هشام عبد القادر

االقتصاد العراقي .. معادلة االستثمار بين العقبات والحلول
بغداد/نبراس المعموري

يع�د قان�ون االس�تثمار أح�د القوانین 
تصدرھ�ا  الت�ي  االقتصادي�ة  اإلداري�ة 
االس�تثمار  تش�جیع  لغ�رض  ال�دول 
وتوزيع رؤوس االموال ضمن مش�اريع 
س�واء اإلنتاجیة الس�لعیة أو الخدماتیة 
وف�ق اطارھ�ا املحيل او اوس�ع من ذلك 
اقلیمي ودويل حسب ما يتضمنه قانون 
تلك الدول�ة، و يرتتب عى ھ�ذا التنظیم 
االداري والقانون�ي الفع�يل الحقا زيادة 

االنتاج االجمايل املحيل وتوسیع حجم
املعامالت التجاري�ة الخارجیة، وفق ما 
يتوفر من فرص ترتبط بحجم رأس املال، 
ون�وع العمل، و حج�م القوى العاملة و 
مدى كفاءتھ�م اضافة اىل نزاھة النظام 
االداري املؤسساتي، و لھذا تسعى الدول 
لتنظیم قطاع االستثمار قانونیا ملأسسة 
نظ�ام اقتصادي رصین يعمل عى زيادة 
الدخ�ل القوم�ي و تقلی�ص البطال�ة و 
زي�ادة حجم الص�ادرات وخفض معدل 

الواردات اضافة اىل
زيادة القدرة االقتصادية و املنافسة.

بھ�ذا الص�دد ح�اول امل�رع العراق�ي 
بعد 2003  س�ن قانون االس�تثمار رقم 
)13 )لس�نة 2006 اليجاد بیئة قانونیة 
واألجان�ب  العراقیی�ن  للمس�تثمرين 
والنھ�وض بقط�اع االس�تثمار، ورغ�م 
املالحظ�ات الت�ي س�جلھا املختص�ون 
بش�ان بعض مواد وفق�رات القانون اال 
ان�ه بالت�ايل وفر فرص�ة جی�دة لتفعیل 
قط�اع االس�تثمار ضمن بیئ�ة قانونیة 
وجھ�ة رس�میة معنی�ة ب�ه، خاصة ان 
القان�ون نص ع�ى ان الھیئ�ة الوطنیة 
لالس�تثمار ھ�ي الجھة الرس�میة التي 

يق�ع ع�ى عاتقھ�ا رس�م السیاس�ات 
الوطنیة لالستثمار ووضع الضوابط لھا 
ومراقب�ة تطبیق الضواب�ط والتعلیمات 
الت�ي تختص باملش�اريع االس�تثمارية 
االتح�ادي  الطاب�ع  ذات  االس�رتاتیجیة 

حرصا. 
كم�ا ن�ص القان�ون ع�ى ان تش�كل يف 
املنتظم�ة  األقالی�م واملحافظ�ات غی�ر 
تتمت�ع  اس�تثمار  ھیئ�ات  إقلی�م  يف 
بالشخصیة املعنوية ويمثلھا رئیسھا أو 
من يخوله , وتمول من موازنة اإلقلیم أو 
املحافظة ولھ�ا صالحیات منح إجازات 
االس�تثماري,  االس�تثمار,والتخطیط 
وتش�جیعه، ولھ�ا ح�ق فت�ح ف�روع يف 
املناط�ق الخاضع�ة لھا بالتنس�یق مع 
الھیئة الوطنیة لالستثمارلضمان حسن 

تطبیق القانون.
االس�تثمار  قان�ون  ان  بالرغ�م م�ن  و 
العراق�ي ن�ص عى من�ح املس�تثمرين 
امتیازات وإعفاءات جمركیة ورضيبیة 
للمس�تثمرين  الالزمة  األرايض  وتوفی�ر 
إلقامة املشاريع االستثمارية، إال أن ذلك 
ظل حربا عى ورق و ذلك السباب منھا :

- املعرق�الت التي اثارتھا بعض الجھات 
املتنف�ذة من االح�زاب والكتل العرتاض 

طريق املستثمرين الحقیقیین.
- البیروقراطی�ة اإلداري�ة الت�ي تعان�ي 
منھا املؤسسات، التي مثلت حجر عثرة 

أمام تنفیذ املشاريع االستثمارية.
- رغم نص قانون االس�تثمار عى إلغاء 
العمل بأي قانون يتناىف مع نص قانون 
االس�تثمار، اال ان الوزارات املعنیة لغاية 

االن ال تعمل به.
- تحدي املل�ف األمني املتمثل باملجامیع 

املس�لحة والنزاعات العشائرية و فرض 
بعض الجماعات الخارجة عن القانون،

وتھدي�د  ال�ركات  ع�ى   ) )اإلت�اوات 
مصالحھ�ا وعمالھ�ا يف حال ع�دم دفع 
تلك اإلتاوات، األم�ر الذي دعا العديد من 
ال�ركات العاملی�ة إىل إع�ادة النظ�ر يف 

العمل واإلستثمار يف العراق.
- معوق�ات اداري�ة تتعل�ق بتخصی�ص 
األرايض الالزم�ة لالس�تثمار الس�یما يف 

القطاع الخدمي والزراعي.
- عدم تحديث دوائر التخطیط العمراني 
ملخطط�ات املدن، و الت�ي ال زالت تعتمد 
العمران�ي  التخطی�ط  كش�وفات  ع�ى 

لثمانینات القرن املايض.
- تع�دد الھیئ�ات املعنیة باالس�تثمار و 
خضوعھا لتصنیف�ات املحاصصة بعیدا 
ع�ن الكفاءة واالس�تقاللیة ادى اىل عدم 
وجود ادارة مركزية الدارة ھذا امللف مما 

زاد من نسبة الفساد املايل واالداري.
- ل�م يرس�م امل�رع العراق�ي االلیات 
املناسبة لالستفادة من االموال االجنبیة 
الس�یما عند مشاركة راس املال الوطني 
للمروع االجنبي املستضاف يف العراق.
- لم يل�زم القان�ون املس�تثمر االجنبي 

بنقل تكنولوجیا صناعته اىل العراق.
م�ى اكث�ر م�ن 14 ع�ام ع�ى اق�رار 
قانون االس�تثمار العراق�ي ولغاية االن 
تعاضد كل من تس�نم رئاس�ة الحكومة 
ع�ى تضمی�ن ترصيحات�ه وبرنامج�ه 
الحكوم�ي مل�ف االس�تثمار وتطوي�ره 
وتش�جیعه؛ باعتباره اللبنة االساس�یة 
التي يمكن من خاللھا النھوض بالواقع 
االقتص�ادي خاص�ة بعد ارتفاع نس�بة 
البطال�ة والفق�ر والذي س�جل حس�ب 

االحصائیة االخی�رة لوزارة التخطیط يف 
بعض املدن نسبة اكثر من 50 %وبالذات 
يف مناطق الجنوب والوسط اال انه لغاية 
االن لم نشھد عمل میداني حقیقي بھذا 
الص�دد ما ع�دا اقلی�م كردس�تان الذي 
نظم استثماره ضمن صالحیات االقلیم 
والھیئ�ة التي انیطت لھا ھ�ذه املھمة . 
كذلك تراجع ملف االستثمار و اصطدام 
املحاوالت الحكومیة باجراءات وقرارات 
وافع�ال من قبل اح�زاب و كیانات ذات 

سطوة وھیمنة
عى عمل وزارات سیادية، مما جعل كل 
ما تضمنته الربامج الحكومیة حربا عى 

ورق.
االزم�ة  تداعی�ات  توس�ع  ام�ام  و   
الس�ید  حكوم�ة  وتبن�ي  االقتصادي�ة 
مصطفى الكاظمي مجموعة اصالحات 
تباينت بین امنی�ة واقتصادية لذا اذا ما 
اردن�ا تفعیل قط�اع االس�تثمار فعلینا 

بالتايل:
االط�ار  وترتی�ب  تنظی�م  -اع�ادة   
املؤسس�اتي للھیئة الوطنیة لالستثمار 
والھیئات الفرعیة بعیدا عن املحاصصة 

و سطوة االحزاب.
-اس�تحداث جھة رقابی�ة داخل جمیع 
ارتباطھ�ا  يك�ون  االس�تثمار  ھیئ�ات 

بھیئ�ات  ولی�س  مب�ارشة  بالحكوم�ة 
س�یر  متابع�ة  لغ�رض  االس�تثمار 
االس�تثمار وتضییق حلقة الفساد املايل 

واالداري.
- التخفی�ف ق�در اإلمكان م�ن التحكم 
الحكومي والحزبي يف املشاريع الخاصة 
ذات املردود الوطني م�ن خالل القضاء 
ع�ى البیروقراطیة اإلداري�ة التي تعاني 

منھا املؤسسات.
-تفعیل املعالج�ات القانونیة من خالل 
تطبیقه ونفاذه عى الجھات واملجامیع 
املس�لحة الت�ي تع�رتض عم�ل رشكات 

االستثمار.

- فتح باب االتصال والتعاون مع الدول 
الت�ي قطعت ش�وطا مھا يف االس�تثمار 
دون انحی�از لدول�ة ع�ى حس�اب دولة 

اخرى.
ّ - تقدي�م الدعم والتمويل املايل، وخاّصة 
يف مج�ال الزراع�ة، أو تقدي�م العالجات 
ودع�م  والنب�ات،  ل�ألرض  املناس�بة 

الفالحین.
ع�ى  الحص�ول  إج�راءات  تس�ھیل   -
التصاري�ح والرتاخی�ص الالزم�ة، للبدء 
يف املروعات الجديدة خاصة املش�اريع 
الت�ي تس�تقطب اك�رب ع�دد ممكن من 

الشباب العاطلین عن العمل.
- محارب�ة االحت�كار و وض�ع تعلیمات 
واجراءات منافس�ة مھنیة وموضوعیة 

بین التجار.
ّ -دعم املنتجات الوطنیة، والس�عي نحو 
تحقیق االكتفاء الذاتي النسبي وخاصة 

يف مجال األغذية.
- توفیر التقنیات الصناعیة واس�تثمار 
ابنی�ة املعامل واملصانع الت�ي تم غلقھا 
مقص�ود،  غی�ر  او  مقص�ود  بش�كل 
األي�دي  والح�رص ع�ى ع�دم تھجی�ر 

العاملة والكفاءات.
- تحدي�ث دوائ�ر التخطی�ط العمران�ي 

ملخططات املدن.
 - محارب�ة الفس�اد بكاف�ة أش�كاله، 
والحرص ع�ى التوزيع الع�ادل للموارد 
املختلفة، بصورة تضمن إلغاء الطبقیة.

- وجود قضاء  نزيه للفض بین النزاعات 
املختلفة التي تتعلق باالستثمار .

- مطالب�ة مجلس النواب بتعديل قانون 
االستثمار بما يضمن العدالة واملصلحة 

الوطنیة.



كورون�ا  ف�روس  أص�اب 
 ،19 “كوفي�د  املس�تجد 

رياضياً جديداً يف العراق.
وق�ال بطل الع�اب القوى 
عب�د  يوس�ف  العراق�ي 

»اع�راض  إن  الرحم�ن 
ف�روس كورون�ا، ظهرت 
ع�ي خ�ال األي�ام القليلة 

املاضية«.
االم�ر  »ه�ذا  ان  وأض�اف 

دفعني اىل اجراء فحوصات 
طبي�ة للتأك�د م�ن حالتي 
الصحي�ة، حي�ث ظه�رت 
وكانت  الفحوصات  نتائج 

إيجابية«.

للحج�ر  »اخض�ع  وتاب�ع 
الوقت  املن�زيل يف  الصح�ي 
الح�ايل م�ع االلت�زام التام 
الطبي�ة  بالتعليم�ات 
م�ن  الش�فاء  ام�ل  ع�ى 

الفروس«.
يذك�ر ان عبد الرحمن يعد 
اح�د ابط�ال لعب�ة العاب 
الق�وى يف الع�راق، العب�اً 

ومدرباً.

كورونا يصيب 
رياضيًا جديدًا  الثالثاء 28 تموز 2020 

العدد 2386 السنة العاشرة

6الرياضية

بين السطور

جوالت وزير الشباب والرياضة عدنان درجال 
المتزايدة هذه االيام تزعج الكثيرين النها 

تكشف عن العديد من مواضع الفساد في البنية 
التحتية الرياضية، هو يتعرف على ما يدور في 
المحافظات في: مالعبها في منشآتها ويحاول 
الوصول الى حلول رغم ان الوزارة كبقية دوائر 
الدولة تعاني من عدم وجود ميزانية مالية ومن 

عدم  وجود تخصيصات وكل ما عليه القيام به 
هو بعض االجراءات االدارية لمعالجة بعض 

المشاكل.
اغل�ب املاعب تعاني والس�بب انها ب�ا ادارات وبا عاملني 
وبا مؤسس�ات حقيقية، ماعب افتتح�ت وتركت هكذا يف 
العراق دون عناية واهتم�ام لذلك ندفع الثمن حاليا، بعض 
هذه املاعب ي�كاد يتدمر من س�وء االدارة ومن عدم وجود 
االهتمام الخاص بها، بع�ض هذه املاعب با عمل حقيقي 

لذلك ندفع الثمن غاليا.
ال اع�رف اين كان�ت وزارة الش�باب عندما كان�ت امليزانية 
املالي�ة قوية وعام�رة وكانت االمور تجري بش�كل ايجابي 
قبل حل�ول املش�اكل االقتصادية واملالية الت�ي يعاني منها 
الع�راق؟! مل�اذا ل�م تلجأ ال�وزارة حينه�ا اىل تعي�ني ادارات 
وعامل�ني ومتخصصني يف تل�ك املاعب من اج�ل ديمومتها 

ومن اجل املحافظة عليها من الهاك والدمار؟!
مل�اذا لم تلجأ ال�وزارة اىل القيام بواجباته�ا يف تعيني ادارات 
حقيقي�ة يمك�ن ان تنه�ض بواقع تل�ك املاعب واملنش�ات 
ولاس�ف ف�ان اغلب املاعب التي ش�يدت يف الع�راق تحدث 
فيها املس�ؤولون عن مدن رياضية كامل�ة، املدن الرياضية 
نقص�د به�ا ماعب لكره الق�دم وقاعات داخلية ومس�ابح 
وقاع�ات للتدريب وماعب للتدري�ب اىل غر ذلك من املرافق 

الرياضي�ة املهم�ه لكنن�ا فوجئنا 
االن بان كل ما بني هي عبارة عن 
ماعب كب�رة فقط دون حتى ان 
يرافقها ماع�ب تدريب الئقة وال 
منشآت رياضية مكملة يمكن ان 

تنهض بدورها!
مش�اكل وزارة الشباب والرياضة 
وس�يبقى  كب�رة  س�تبقى 
وس�يبقى  يترضرون  الرياضيون 

الاعب واملدرب واالداري يعاني الننا لم نس�تطع التأس�يس 
ملؤسس�ات رياضية فاعل�ة، ونقصد بذلك املؤسس�ات التي 
تق�وم ب�ادارة املاعب ورعايته�ا فهي من اهم املؤسس�ات 
الن هذه املؤسس�ات او ه�ذه املاعب بنيت بام�وال عراقية 
ورصف�ت عليها مايني الدوالرات فلي�س صحيحا ان يجري 
االن اهمالها او ان يجري عدم االلتفات اليها وبالتايل تذهب 
تلك االموال هباء بينما كان من ش�أنها تش�كيل مؤسسات 
حقيقي�ة ان تقوم بدورها يف الرعايه واالهتمام الن ديمومة 
تل�ك االماكن اهم من بنائها وانش�ائها هذا ال�ذي افتقدناه 
طوال الس�نوات املاضي�ة وندفع ثمنه االن وربما س�نخرس 
الكث�ر من املاعب ج�راء عدم العناية به�ا وجراء االهتمام 
الغائ�ب عنها، الوزاره قررت منذ الي�وم االول ان تكون هي 
صاحبة اليد العليا يف كل يشء، الوزارة املركز تتدخل يف عمل 
املدين�ة الرياضية يف الب�رة او يف ملعب النجف او يف ملعب 
كرب�اء فتس�ر العاملني فيها هن�ا وهناك وه�ذا امر ليس 
بصحي�ح وليس بالعمل الحقيقي، العم�ل الحقيقي هو ان 
تكون هناك اجهزة ومؤسسات حقيقية تنهض بواقع هذه 

املاعب يوميا وتحافظ عليها.
ال ب�د لل�وزارة االن من معالج�ة املوقف رسيع�ا عن طريق 
الطل�ب اىل مجل�س ال�وزراء ووزارة املالي�ة باملوافق�ة عى 
خطط ال�وزاره للنهوض بتلك املاعب وانش�اء مؤسس�ات 
واقعية ترعاه�ا وتهتم بها وبايد عامل�ة حقيقية وواقعية 
ومهندس�ني متخصص�ني وبعامل�ني يف مختل�ف املج�االت 
اضافة اىل القيادات الكف�وءة واالدارات غر التابعة للوزارة 
وانم�ا تك�ون ادارات مس�تقلة لتل�ك املاعب لك�ي تنهض 
بواجباته�ا وتحاف�ظ عى العمل 
وتحافظ  العراق�ي  الريايض 
الرياضي�ة  املاع�ب  ع�ى 
ع�ن  بعي�دا  العراقي�ة 
التدمر ال�ذي يجري بها 

حاليا.
ملتابع�ة  ع�ودة  ولن�ا 
إج�راءات ال�وزارة حول 

املوضوع..!

مالعب بال ادارات!  
عدنان لفتة

يبق�ى رصاع التعاق�دات حديث 
الك�روي  الش�ارع  يف  الس�اعة 
املنافس�ة  ظ�ل  يف  العراق�ي، 
الرشس�ة ب�ني األندي�ة إلكم�ال 
صفقاته�ا قب�ل انط�اق بطولة 
ال�دوري، لكن العملي�ة لم تخلو 
م�ن بع�ض األخط�اء اإلداري�ة، 
والتي ش�كلت نقطة تقاطع بني 
األندية، وسجلت عامات تعجب 

كبرة جراء تلك األخطاء.
موعد االنتقاالت

حدد االتحاد العراقي، الفرتة من 
الثامن عرش م�ن تموز الجاري، 
إىل الس�ادس م�ن أيل�ول املقبل، 

مدة مفتوح�ة لانتقاالت، إال أن 
بعض األندية بارشت بالتعاقدات 

قبل هذا املوعد.
وع�ى رأس ه�ذه األندي�ة، فريق 
الرشطة، الذي تنتظره مش�اركة 
يف دوري أبط�ال أس�يا، وبالت�ايل 
قب�ل  ب�دأت  االنتق�االت  حرك�ة 
املوع�د املح�دد، وبالتايل س�باق 
األندي�ة ش�هد تعاق�دات مث�رة 
للج�دل، دون أن يكون هناك من 

يفض نزاعات بعض األندية.
صفقة ثاثية

الع�ب  تحس�ني،  زي�د  يرتب�ط 
الع�راق، بعقد  منتخ�ب ش�باب 

ملدة 5 س�نوات، مع ن�ادي نفط 
الوس�ط من املوسم املايض، وتم 
إضافة الاعب لكشوفات الفريق 

يف املوسم املنرم.
 وُفوج�ئ الجميع ب�راع معلن 
ب�ني أمان�ة بغ�داد، ال�ذي وق�ع 
عق�دا م�ع الاعب نفس�ه، فيما 
اعرتض�ت إدارة ن�ادي النج�ف، 
التي تدع�ي أن زيد مرتبط معها 
بعقد رسمي، وتطلب رد رسمي 

من إدارة أمانة بغداد.
فيما بق�ي نفط الوس�ط ملتزم 
التداخ�ل  الصم�ت، لح�ني ح�ل 
بطريقة قانونية، طاملا أنه يملك 

الوثائ�ق املصدق�ة م�ن االتحاد، 
ب�أن الاع�ب يرتبط م�ع النادي 
بعقد، وت�م تثبيته يف كش�وفات 

الفريق يف املوسم امللغى.
العب لفريقني

واحدة م�ن الطرائ�ف، التي تدل 
ه�ى  االنتق�االت،  ف�وىض  ع�ى 
تعاقد نفط الوس�ط، مع الاعب 
أركان عم�ار، من�ذ بداي�ة ف�رتة 
االنتق�االت، لك�ن الاع�ب فاجأ 
اإلع�ام بتوقيعه عق�د مع نادي 
النج�ف دون إذن، عى الرغم من 
أن�ه وقع بوقت س�ابق مع نفط 

الوسط.

ولم تفصح إدارة نفط الوس�ط، 
وكي�ف  الاع�ب،  س�لوك  ع�ن 
املوض�وع،  م�ع  س�تتعامل 
وتنتظرانته�اء م�دة االنتق�االت 
لحس�م تفاصي�ل القضية، علما 
ب�أن أركان عم�ار، الع�ب مث�ر 
الجدل، وس�بق وأن تكررت هذه 
الحالة معه، يف أخر موسمني من 

خال توقيعه ألكثر من نادي.
فرض إرادات

نف�ط  ن�ادي  إدارة  اش�تكت 
ن�ادي  ضغ�ط  م�ن  الجن�وب، 
الرشطة عى الاعبني، من خال 
إغرائه�م بمبال�غ مالي�ة كب�رة 

لضمهم للفريق، وتحدثت اإلدارة 
عن الطريقة التي تم من خالها 
التعاقد مع الع�ب نفط الجنوب 

صادق زامل.
أن  الرشط�ة،  إدارة  ت�رى  فيم�ا 
وم�ن  مرشوع�ة،  املفاوض�ات 
حقها من�ح الاعبني املبالغ التي 
تراه�ا مناس�بة، وأنه�ا طريقة 
قانونية طاملا أن الاعبني يبدون 
رغبته�م يف االنتق�ال للرشط�ة، 
فيم�ا ت�رى إدارة نف�ط الجنوب 
فرض اإلرادات وق�وة املال، لعب 
دورا س�لبيا يف تمرد الاعبني عى 

أنديتهم.

فوضى التعاقدات تشعل موسم االنتقاالت 
واخطاء كثيرة تنتظر الحسم 

ع�اد مهاج�م املنتخب الوطن�ي لكرة 
القدم مهن�د عي “ميم�ي”، اىل نادي 

الدحيل القطري.
وق�ال مص�در مق�رب من ميم�ي إن 
مهن�د  العراق�ي  املهاج�م  »تجرب�ة 
م�ع  رس�مي  بش�كل  انته�ت  ع�ي، 

بورتيمونينيس الربتغايل«.
فريق�ه  اىل  ع�اد  »ميم�ي  ان  وأض�اف 
الدحي�ل وه�و االن ينتظ�ر الع�روض 

الت�ي تلقاه�ا وكي�ل اعمال�ه كريس�تيان 
اميي، لتحدي�د وجهته املقبلة خال الفرتة 

املقبلة«.
وق�ى ميم�ي تجرب�ة غ�ر موفق�ة مع 
اىل  فريق�ه هب�ط  ك�ون  بورتيمونين�يس، 
الدرجة الثانية والاعب لم يشارك سوى يف 

دقائق قليلة جداً من املباريات.
يذكر ان اميي ه�و ذاته وكيل اعمال العب 

املنتخب الوطني عي عدنان.

لن�ادي  اإلداري�ة  الهيئ�ة  تعاق�دت 
الصناعات الكهربائية، مع الحارس 
صكر عجيل، قادًما من أمانة بغداد، 

لتمثيل الفريق يف املوسم املقبل.
اإلداري�ة  الهيئ�ة  رئي�س  وق�ال 
للصناع�ات الكهربائي�ة، عي خلف، 
»اإلدارة نجحت يف التعاقد مع حارس 

أمانة بغداد السابق، صكر عجيل«.
وأض�اف »صك�ر إضاف�ة قوي�ة ملا 
يمتلكه من خ�ربة رائعة، بعد تمثيل 

عدد كبر من األندية املحلية«.

إنه�اء  اإلدارة ماضي�ة يف  أن  وب�ني 
لتك�ون  الصي�ف،  ه�ذا  تعاقداته�ا 
القائمة مكتملة بشكل نهائي، حيث 
يطمح املدرب الش�اب عم�اد عودة، 
لتحقي�ق نتائ�ج ممي�زة يف املوس�م 

املقبل. 
ثال�ث  عجي�ل  صك�ر  أن  إىل  يش�ار 

الع�ب ينتقل م�ن أمان�ة بغداد 
الكهربائي�ة،  للصناع�ات 

س�ليم  مهيم�ن  بع�د 
وسجاد حسني.

قررت الهيئ�ة التطبيعية لاتحاد العراقي لكرة القدم، تأجيل تس�مية 
مدرب املنتخب الوطني خال الفرتة الحالية.

وق�ال مصدر يف الهيئ�ة إن »الهيئة التطبيعي�ة قررت تأجيل 
تس�مية مدرب املنتخ�ب األوملبي لكرة الق�دم خا الفرتة 

الحالية«.
وأضاف ان »س�بب التأجيل يأتي لعدم وجود بطولة 
تنافس�ية قريب�ة للمنتخب األوملبي«، مش�راً إىل ان 
»الخي�ار األجنبي ه�و االكثر مقبولي�ة لدى أعضاء 

اللجنة عند تسمية املدرب«.
يذكر ان مدرب األوملبي الس�ابق عبد الغني ش�هد، يدرب 

حالياً فريق الكرة بنادي الرشطة.

تعاقد الطلبة مع الحارس السابق 
للق�وة الجوية أمجد رحيم، لتمثيل 
الفريق يف منافسات املوسم املقبل.

ونرش الح�ارس املنضم حديثا عى 

حس�ابه الش�خيص عرب فيسبوك، 
تغريدة، ق�ال فيه�ا »بداية جديدة 
وموسم جديد وتحد جديد مع أنيق 

العراق نادي الطلبة«.
وأضاف »أتمنى م�ن الله التوفيق، 
موسم يحتاج جهدا كبرا وعزيمة 
وإرصار ونح�ن ع�ى أب�واب ع�دة 
بط�والت مهم�ة وكب�رة نتمن�ى 

املساندة من جمهور الطلبة«.
ويعد رحيم م�ن الصفقات البارزة 
التي يعول عليها الطلبة الستعادة 
مكانته ب�ني الفرق املنافس�ة عى 

اللقب.
ب�دأ منتخب الش�باب لك�رة القدم 
تحضرات�ه الفعلية لبطولة آس�يا 
تح�ت 19 عام�ا والتي س�تقام يف 

للف�رتة  أوزبكس�تان 
ولغاي�ة   14 م�ن 
األول  ترشي�ن   31

.2020
وخ�اض منتخ�ب 
أول  الش�باب، 

وح�دة تدريبي�ة له 
بع�د جائحة فروس 

كورون�ا، ع�ى ملعب 
املرح�وم ع�ي حس�ني 

ش�هاب، بتواجد العب�ي العاصمة 
العب�و  يلتح�ق  أن  ع�ى  فق�ط، 
املحافظات خال األيام املقبلة 
الداخ�ي  املعس�كر  يف 
يف  س�يقام  ال�ذي 

بغداد.

»ميمي« يعود الى الدحيل بعد تجربة 
مع بورتيمونينسي

التطبيعية تؤجل تسمية مدرب 
المنتخب األولمبي

الصناعات الكهربائية 
يضم صكر عجيل

أمجد رحيم ينضم لصفوف االنيق منتخب الشباب يبدأ التحضير 
لنهائيات آسيا

اقرتبت إدارة النجف من التعاقد مع املحرتف السوري 
يوسف قلفا، لانضمام إىل الفريق يف املوسم املقبل.

وق�ال مص�در مقرب م�ن الن�ادي إن »اإلدارة وصلت 
التف�اق نهائ�ي م�ع الاع�ب املح�رتف يف الفحيحيل 

الكويتي«.
وبني أنه »من املؤمل أن يوقع قلفا العقد بشكل رسمي 

خ�ال اليومني املقبل�ني، ليكون ثالث مح�رتف يف قائمة 
النجف والسوري الثاني بعد شادي الحموي«.

وأش�ار إىل أن النجف تعاقد بوقت سابق مع الكامروني تاال 
والس�وري ش�ادي الحموي ويف حال تمت صفق�ة قلفا يتبقى 

العب واحد ضمن قائمة املحرتفني.
وتشر املصادر إىل أن مدرب النجف يبحث عن العب محرتف يف قلب 
الدف�اع. يش�ار إىل أن النجف ج�دد تعاقده مع املدرب حس�ن أحمد 

لقيادة الفريق باملوسم املقبل.

النجف يقترب من ضم 
السوري يوسف قلفا 



كش�ف تقرير صحفي عن تطور املفاوضات بني بنفيكا الربتغايل، 
وإدينس�ون كافاني مهاجم باريس س�ان جريم�ان، الذي أصبح 

العًبا حرًا بعد انتهاء تعاقده بنهاية الشهر املايض.
وأش�ار التقرير إىل أن األخ غري الش�قيق لكافان�ي، ووكيل الالعب 
األوروجويان�ي، يتواج�د يف الربتغال منذ عدة أيام، وزار منش�آت 

بنفيكا، وعقد جلسة تفاوضية مع املدير الريايض تياجو بينتو.
وأض�اف أن وكي�ل كافاني ح�ر أيًضا مباراة الديرب�ي التي فاز 
فيها بنفيكا عىل س�بورتينج لشبونة بنتيجة 2-1 مطلع األسبوع 
الجاري.ولف�ت التقري�ر إىل أن املهاج�م األوروجويان�ي اش�رط 

التوقيع عىل تعاقد مدته 3 مواسم.
وذك�رت التقارير أن املفاوضات ال تعد س�هلة، حيث يتبقى أيًضا 
التف�اوض ح�ول الرات�ب الضخم إلدينس�ون كافان�ي، والحوافز 

املالية التي سيحصل عليها الالعب.

تلقى كيكي سيتني املدير الفني لربشلونة، 
رضبة موجعة قبل املب�اراة املرتقبة أمام 
ناب�ويل، يف إياب ثمن نهائ�ي دوري أبطال 

أوروبا.
وذك�رت صحيف�ة »م�اركا«، أن رونال�د 
أراخو مدافع برش�لونة، تع�رض إلصابة 
بالتواء يف الكاحل األيمن، خالل مشاركته 
يف مباراة الرديف أمام س�اباديل، يف نهائي 

تصفيات الرقي لدوري الدرجة الثانية.
وأضافت أن مشاركة أراخو يف لقاء نابويل، 
محل شك، مشرية إىل أن ذلك يضع سيتني 
يف موق�ف صع�ب، خاص�ة وأن ج�ريارد 

بيكيه س�يكون املداف�ع الوحي�د الجاهز 
بنسبة %100.

ولفتت الصحيفة إىل أن صامويل أومتيتي 
لن يش�ارك يف مباراة ناب�ويل، أما كليمنت 
لينجلي�ت يتع�اىف من بع�ض االنزعاجات 
يف الفخ�ذ، باإلضاف�ة إىل بع�ض الغيابات 
األخ�رى مثل في�دال وبوس�كيتس لراكم 
أن برش�لونة تع�ادل يف  البطاقات.يذك�ر 
مب�اراة الذهاب الت�ي أقيمت ع�ىل ملعب 
س�ان باول�و بنتيج�ة )1-1(، ويس�تعد 
الفريقان ملوقعة اإلي�اب يف الكامب نو، يف 

8 آب املقبل.

أعلن البلجيكي يان فريتونخني، مدافع توتنهام هوتسبري، رحيله 
عن صف�وف النادي اإلنجلي�زي، عقب نهاية املوس�م الحايل من 
الربيمريلي�ج.وكان توتنهام قد أعلن الش�هر املايض، تمديد عقد 
فريتونخني، حتى نهاية املوسم الحايل، لريحل الالعب رسمًيا بعد 

نهاية عقده ويصبح العًبا حرًا.
وق�ال فريتونخ�ني، عرب حس�ابه الرس�مي عىل موق�ع التواصل 
االجتماع�ي توير »وقت�ي يف النادي ينتهي، يوم حزين ألس�باب 
عديدة«.وأضاف »س�أفتقد األصدقاء الذي�ن تعرفت عليهم هنا، 
املوظف�ني الذين يجعلون النادي يس�ري، اللع�ب يف امللعب الجديد 

املذهل، وبالطبع الجماهري«.
وعىل مدار 8 مواسم قضاها املدافع البلجيكي يف توتنهام، شارك 
يف 315 مباراة بجميع املس�ابقات، تمكن خاللها من تسجيل 14 

هدًفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

ذك�ر تقرير صحف�ي، الي�وم اإلثنني، أن 
برش�لونة س�يعيد النظ�ر يف مس�تقبل 
نجمه، الذي ارتبط بمغادرة النادي خالل 

املريكاتو الصيفي املقبل.
وبحس�ب صحيفة »موندو ديبورتيفو«، 
فإن مس�تقبل التش�ييل أرت�ورو فيدال مع 

برشلونة، قد ينقلب رأًسا عىل عقب.
وارتبط فيدال بالرحيل عن برشلونة واالنتقال 
لصفوف يوفنتوس أو إنر ميالن، إال أن النادي 
الكتالوني ال يس�تبعد اس�تمرار الالعب ملوسم 
جديد.وانض�م فيدال إىل صفوف برش�لونة يف 
2018 قادًم�ا م�ن بايرن ميون�خ، بعقد يمتد 

حتى صيف 2021.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن تأل�ق في�دال ه�ذا 
املوس�م، وتنوعه وحالته البدنية الجيدة، 
جعل برشلونة ُيعيد النظر يف استمرار 

الالعب.
وختم�ت بأن في�دال )33 عاًما( 
ه�و  تس�جيل  مع�دل  يمتل�ك 
األفض�ل له، بعدما س�جل 8 
أه�داف يف 1663 دقيق�ة 
لع�ب، بمعدل تس�جيل 
 208 كل  ه�دف 

دقائق.

توق�ع األملان�ي يورغن كل�وب م�درب ليفربول بطل 
إنكل�را أن يواجه فريقه رصاع�ا أقوى وأصعب عىل 
لق�ب الدوري املمت�از املوس�م املقبل بع�د أن فرض 

سيطرة شبه تامة عىل املوسم الحايل.
وأنهى ليفربول املوسم متفوقا يف الصدارة بفارق 18 
نقطة عن مانشس�ر س�يتي الوصيف وحسم لقب 
ال�«برمريليغ« قبل س�بع مراحل من النهاية، ليتوج 

بطال إلنكلرا للمرة االوىل منذ 30 عاما.
وبع�د أن حق�ق الفريق االحم�ر لق�ب دوري أبطال 
أوروبا يف موس�م 2018-2019 وكأس العالم لألندية 
يف كان�ون االول الفائ�ت، توقع الكث�ريون أن يتمكن 
النادي بقيادة االملان�ي من بناء جيل ذهبي وتحقيق 
لق�ب ث�ان متت�ال يف ال�دوري للم�رة االوىل منذ عام 
1984.إال أن كلوب يتوقع منافسة رشسة عىل اللقب 
املوس�م املقبل، ليس فقط مع سيتي بطل املوسمني 
املاضيني، بل أيضا مع كل من الغريم االزيل مانشسر 

يونايتد الذي أنهى املوسم ثالثا وتشليس الرابع.
وق�ال كل�وب »مهما يق�ول الناس، لن يك�ون مهما 

للموسم املقبل ألنه علينا أن نكون جاهزين حتما«.
وتابع مدرب بوروس�يا دورتموند السابق »لقد رأينا 
ع�ودة يونايت�د. ظن الن�اس أن لي�س لديهم فرصة 
)لتحقيق أحد مراك�ز دوري االبطال( ولكن رأينا أنه 

م�ع ق�دوم العب او اثن�ني، كم هم جي�دون وما هي 
إمكاناتهم، وبالطبع لن يكونوا أس�وأ املوسم املقبل، 
وهناك تش�ليس أيض�ا اآلن«.وأردف صاح�ب ال�53 
عاما »لن ينحرص األمر بيننا وبني سيتي. يف العامني 
املاضيني سيطرنا مع سيتي عىل قمة جدول الرتيب، 
وس�يطر س�يتي عليها ألربع أو خمس س�نوات قبل 
ذلك«.ورغم أن النادي الش�مايل أنهى املوس�م مبتعدا 
18 نقط�ة ع�ن البط�ل إال أن�ه يبقى املرش�ح األبرز 

للمنافسة عىل لقب الدوري املمتاز املوسم املقبل.
ورغ�م حاجة »س�يتزنز« لتحس�ني دفاعه�م حيث 
ب�دا الضعف يف الخ�ط الخلفي بع�د رحيل املخرم 
البلجيكي فنسان كومباني وإصابة املدافع الفرنيس 
أيمريي�ك البورت يف بداية املوس�م، إضاف�ة اىل رحيل 
العب خط الوسط اإلس�باني دافيد سيلفا مع نهاية 
املوسم الحايل بعد عرشة أعوام يف النادي، لكن كلوب 
ال يتوق�ع أي تراج�ع يف أداء س�يتي ال�ذي اكتس�ح 
ليفربول برباعية نظيفة يف أول مباراة له بعد حس�م 
اللقب.وق�ال األملان�ي الذي وصل إىل ملع�ب أنفيلد يف 
ع�ام 2015 »أن�ا إيجابي جدا تج�اه فريقي ولكن ال 
يمكنني أن أنكر أن مانشسر سيتي فريق جيد جدا. 
كان ه�ذا ه�و الحال دائم�ا وال أرى نهاية ألي يش يف 

مانشسر سيتي«.    

يورغن كلوب يتوقع منافسة أصعب على اللقب الموسم المقبل

مشكلة دفاعية 
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الكالتشيو.
ن�ت  عنو و

صحيف�ة 
يت�ا  ز جا ال «
ديللو سبورت«: 

س  فنت�و يو «
أبط�ال  الجدي�د، 

إيطاليا«.وأضافت 
ع�رب  »الي�ويف 

س�امبدوريا ليكون 
سلس�لة  أط�ول 

بال�دوري  انتص�ار 
واألول  التاري�خ،  يف 
املغلقة  األب�واب  خلف 

والتاسع عىل التوايل«.
فيم�ا عنون�ت صحيفة 

ديلل�و  »كوري�ري 
سبورت«: »اليويف، اللقب 

التاس�ع عىل الت�وايل وهو 
سجل بالدوريات الكربى«.

»توت�و  صحيف�ة  أم�ا 
فاكتف�ت  س�بورت«، 
العبي  ص�ورة  بن�رش 

وقال�ت:  يوفنت�وس 
»القوة 9«.

صحف إيطاليا 
تحتفي بسلسلة يوفنتوس الذهبية

فيرتونخين يغادر توتنهام بعد 8 مواسم

لم يفق�د كيليان مبابي، مهاجم باريس س�ان جريم�ان األمل تماما 
يف اللح�اق بمواجهة أتالنتا اإليطايل، املقرر له�ا 12 آب املقبل، ضمن 
منافس�ات دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.وكش�ف إدوارد ليبكا 
طبيب منتخب فرنس�ا الس�ابق عن خطة عالجي�ة لتجهيز مبابي، 
قائال »أش�عة الرنني املغناطييس ال يمكن االعتماد عليها دائما عند 
إجرائها بعد أيام قليلة من اإلصابة، لتورم كل األجزاء حول موضع 
اآلالم، ب�ل يمكن أن تكون أكثر دق�ة إذا أجريت بعد 4 أو 5 أيام«.
وأضاف ليبكا »إذا كان باستطاعة مبابي امليش عند إجراء الرنني 
املغناطييس، س�يكون ذلك مؤرشا جيدا، بالتأكيد لن يش�ارك يف 
مباراة ليون بنهائي كأس الرابطة، لكن يف رأيي سيكون جاهزا 
ملواجهة أتالنتا«.وأوضح الطبيب الفرنيس »كيليان س�يحصل 
عىل راحة من 4 إىل 5 أيام للتخلص من آالم التورم واالرتشاح، 
ومع الثلج واملس�كنات ستنخفض اآلالم تدريجيا، وربما يتم 
توجيه�ه بأال تلم�س قدم�ه األرض أثناء النوم«.واس�تطرد 
»يف الي�وم الع�ارش، يمكن لق�دم مبابي أن تلم�س األرض، 
أوال عن طريق امليش يف خط مس�تقيم ثم بش�كل متقاطع 
لقياس اس�تجابة الكاحل لتغي�ري االتجاهات«.وأتم ليبكا 
ترصيحات�ه »إذا كان الكاح�ل يدع�م تغي�ري االتجاهات، 
وقتها يمكن ملبابي التدرب بالكرة، ومدى شعوره باآلالم 
يف ه�ذه املرحل�ة، ف�إذا كان هن�اك أل�م، فإنه ل�ن يكون 

خطريا، بل يمكن أن يخوض املباراة وقدمه ملفوفة برباط طبي«.

خطة طبية للحاق
 مبابي بمواجهة أتالنتا

أكد املهاجم الصيني وو يل اس�تمراره بصفوف إسبانيول، رغم هبوط الفريق الكتالوني لدوري القسم الثاني 
يف إس�بانيا.وقال وو يل يف مقابلة مع ش�بكة )يس جي تي ان( الصينية »قررت البقاء يف اس�بانيول وخوض 
دوري الدرج�ة الثاني�ة م�ع فريقي«.وأقر املهاج�م الصيني بأنه تاب�ع اهتمام الناس خ�الل الفرة املاضية 
بمس�تقبله وفريقه الجديد، بعدما ارتبط اس�مه بالدوري اإلنجليزي )وولفرهامبت�ون وواتفورد( وكذلك يف 

تركيا )بشكتاش(.
لك�ن وو، أفضل الع�ب صيني يف الوقت الح�ايل، أنهى الج�دل وأكد بقاءه يف الفري�ق الكتالوني، 
الذي هبط لدوري الدرجة الثانية للمرة األوىل منذ 1993.وخالل موس�مه األخري خاض املهاجم 
الصيني 33 مباراة بالدوري وس�جل أربعة أهداف، يف حني س�جل 3 أه�داف أخرى يف اليووربا 

ليج وكأس امللك.

وو لي يحسم مصيره مع إسبانيول

رودج�رز  برين�دان  ق�ال 
مدرب ليس�ر س�يتي، إن 
افتق�ر لإلب�داع يف  فريق�ه 
الثل�ث األخ�ري م�ن موس�م 
الدوري اإلنجليزي، وسيحتاج 
لضم عن�ارص قوة اذا أراد دخول 
املربع الذهبي يف املوس�م املقبل.

وخرس ليس�ر 2-صفر من مانشس�ر يونايتد لينهي املوسم 
يف املركز الخام�س وفقد فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا.
ون�ال املهاجم جيمي ف�اردي جائزة الح�ذاء الذهبي كهداف 
للدوري بعد تس�جيل 23 هدفا لكن ل�م يتمكن أي العب آخر 
يف ليس�ر من تحقيق أرق�ام مزدوجة.وقال رودجرز »قطعنا 
خط�وات رائع�ة وكنا ن�درك حاجتنا لتس�جيل أكث�ر من 65 
هدفا وس�جلنا 67، لك�ن خوض تحديات أم�ام فرق املقدمة 

يتطل�ب املزيد م�ن اإلب�داع والكفاءة«.وأض�اف »تررنا يف 
الفرة األخرية من املوس�م مع غي�اب ثالثة من رباعي الدفاع 
لكنني سعيد بالطريقة التي دافعنا بها وكنا نود إضافة املزيد 
من اإلبداع يف النهاية«.وأكد رودجرز أنه يتطلع للمنافس�ة يف 
ال�دوري األوروبي يف املوس�م املقبل.وتابع »هذه هي الخطوة 
القادمة للفريق، خاض الالعبون موسما جيدا وخربات اللعب 

يف منتصف األسبوع ستجعلنا أكثر صالبة«.

رودجرز: ليستر سيتي يفتقر لإلبداع

النادي الكتالوني ُيعيد 
النظر في مستقبل فيدال
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تنوع المدارس الفنية في منجز التشكيلي عضيد طارق

املراقب العراقي /خاص ...
للش�اعر  األول  الدي�وان  مؤخ�را  ص�در 
العراق�ي أس�عد حس�ن الزام�ي بعن�وان 
)أرشقُت هن�اك(, والديوان م�ن إصدارات 
دار الورش�ة الثقافي�ة للطباعة والنرش يف 
بغ�داد, وقد جاء )أرشق�ُت هناك( من مئة 

وثمان صفحات من القطع املتوسط.
حي�ث أطل�ق الش�اعر رشاع�ه يف ديوان�ه 
لبح�ور الخلي�ل ناف�ذا منه�ا إىل قصائ�د 
ش�عر التفعيلة والنثر ليتجول بني القديم 
والحدي�ث، مطلق�ا س�حابة من العش�ق 
لل�ذات اإللهية حينا وي�رشق يف بغداد حبا 
وجم�اال حين�ا آخ�ر إىل أن يص�ل إىل مرفأ 

الغزل بومضات ختم بها رحلته.
ويذكُر أن الشاعر أسعد الزامي من مواليد 
مدينة بغداد ويحمل ش�هادة املاجستري يف 
هندسة التعدين ويعمل حاليا كتدرييسٍّ يف 

الجامعة التكنولوجية يف بغداد.
ومن قصائد الديوان

قد ح��لَّلوا قتَل الوص�����اِل وأباح���وا
وب�دا ل���ه�م بس���ما ال�������ف�راِق 

جناُح
واستنظرْت رسُل الوصال سالمهم

ما طلَّ ل����يٌل أو أطلَّ صب��������اُح

 »أشرقُت هناك« الديوان األول للشاعر أسعد الزاملي

اصداراصداراصداراصدار

األدب العربي في أجواء الحروب والثورات متفرد وسيكتب عنه التاريخ بمداد من ذهب
  املراقب العراقي / القسم الثقايف ...

يرى الكات�ب املغربي بوزيان موس�اوي ان األدب العربي تحت أجواء 
الحروب و الثورات متفرد وسيكتب عنه التاريخ  بمداد من ذهب.

وقال موس�اوي يف ق�راءة نقدية خص بها )املراقب العراقي( :يس�ود 
معتق�د لدى املهتمني بأن اإلب�داع األدبي و الفني يزدهر بوترية ملفتة 
للنظ�ر و الفض�ول يف بؤر التوتر و األزمات )الح�روب التحريرية ضد 
مختلف انواع االستعمار و االحتالل و االستوطان؛ الحراكات الشعبية 
ضد التحكم و االس�تبداد يف ظل األنظمة الدكتاتورية؛ الثورات األهلية 
و الطائفية العقائدية و االيديولوجية و السياسية يف األقطار املتعددة 

اإلثنيات و الديانات و املذاهب و اللغات...(.
واض�اف :انطلق�ت ملقارب�ة تيمة ه�ذه املقالة م�ن القراءات 
النقدية األدبية التطبيقية التي قمت بها ش�خصيا مؤخرا يف 
اعمال أدبية عربي�ة )روايات؛ مجموعات قصصية؛ دواوين 
ش�عرية( صدرت عن دور نرش عربية مختلفة يف السنوات 
الث�الث األخ�رية، اذك�ر منه�ا:  روايتني ) قيام�ة البتول 
األخرية، و الخاتم االعظم( للروائي السوري زياد كمال 
حمام�ي، و رواي�ة مق�اش للروائية الفلس�طينية 
س�هام أبو عواد،  و رواية إعدام شيوعي للكاتب 
العراق�ي عي ع�ازي، و رواية قاع�ة االنتظار 
للروائي�ة املغربي�ة الزه�رة رمي�ج، و رواية 
ق�رارة الخي�ط للكات�ب املغرب�ي جم�ال 
و 6 مجموع�ات قصصي�ة  العثمان�ي، 
للقاص الس�وري مصطفى تاج الدين 
املوىس، و املجموع�ة القصصية رائحة 
األمكن�ة للقاصة العراقية ليىل املراني، 
و املجموع�ة القصصي�ة رص�اص 

القل�م للقاص العراق�ي عبد الله امليايل، و املجموع�ة القصصية هناك 
خط�أ م�ا للقاص املغربي عب�د املجيد طع�ام، و املجموعة القصصية 
يف الق�اع حكايات اخرى للقاصة التونس�ية نعيمة قربع، و املجموعة 
القصصي�ة النه�ر يعش�ق ايض�ا لألدي�ب الجزائ�ري الطي�ب صالح 
طه�وري، و ديوان أختفي يف الضوء لألديب العراقي عىل لفته س�عيد، 
و ديوان قهوة الكالم للش�اعرة و االعالمية السورية فاتن حمودي، .و 
أوديس�ا نقار الخشب للشاعر الس�وري حسان عزت، و ديوان تراتيل 
القمر للشاعرة العراقية سعاد العتابي، و ديوان فوضاي تكتب نثرها 
للش�اعر املغربي يحيى عمارة، و ديوان حوريات بقدم الكون للشاعر 
املغربي جم�ال أزراغيد.وتابع :هي نماذج من بني أعمال أخرى كتبت 
يف مختل�ف األقطار العربية أو يف املنايف، تؤس�س لحرك�ة أدبية تؤرخ 
فني�ا ملا قد نطلق عليه اس�م »أدب الحرب« )الحرب بمعناها الواس�ع 
بكل تجلياتها و تمظهراتها كما أفرزتها »انتفاضات الربيع العربي«(.

واستدرك :لكن، و اليشء باليشء يذكر، البد من التوضيحات التالية:ال 
عالقة ألدب الحرب يف سياق هذه املقالة بادب املالحم و البطوالت كما 
عند االغريقيني هومريوس و فريجيل، أو عند فطاحلة الش�عر العربي 
القديم كما بعض أشعار عنرتة، و أبي فراس الحمداني، و غريهما وال 
عالق�ة ألدب الحرب هن�ا بكتابات كبار املبدعني الع�رب الذين حاربوا 
االستعمار بالقلم أمثال أبي القاسم الشابي و عبد الحميد بن باديس، 

عبد الكبري الخطيبي و قبلهم رافعة الطهطاوي، و غريهم كثر.
واس�تطرد: يبدو يف املقابل أن هذا األدب من خالل النماذج التي قرأتها  
قد  تأثر بش�كل الفت بكتابات أدبية و فلس�فية ه�ي نتاج لعقود من 
الحرب الباردة بني املعس�كرين االش�رتاكي و الرأسمايل. تأثري واضح 
م�ن خ�الل كتابات مناهض�ة لالس�تبداد، و الظلم، و القه�ر، و قمع 
الحري�ات العام�ة، و الس�جن و االغتي�االت و األح�كام باإلع�دام، و 
النف�ي، و االعتقاالت التعس�فية، و الخطف... م�ن أهم النماذج منها 

كتابات فرتة سميت يف املغرب ب »سنوات الرصاص« إبان سبعينيات 
و ثمانيني�ات الق�رن املايض؛ تش�به إىل حد املطابقة كتاب�ات إبداعية 
انخرطت يف نفس النمطية بأسماء و نعوت مختلفة، وجه الشبه فيها 
انه�ا كلها كتبت و ال ت�زال تكتب تحت الرصاص... نذكر عىل س�بيل 
املثال ال الحرص  كتابات عبد اللطيف اللعبي، و بدر ش�اكر السياب، و 

محمود درويش، و رشيد بوجدرة... و غريهم.
وم�ى اىل الق�ول :كم�ا تأثر إىل حد  بعي�د باآلعمال األدبي�ة و الفنية 
الغربي�ة ولي�دة الحربني العامليني. أعمال أسس�ت لتي�ارات و مدارس 
أدبي�ة فنية كرس�ت فلس�فة العب�ث ب�دالالت تص�ب يف الوجودية، و 
الرسيالية، و الس�ؤال االبس�تمولوجي، و الحفري�ات االنرتبولوجية، 
كما أعمال كافكا، و س�ارتر، و كامي، و بريشت، و سامويل بيكيت، 
و روب غري�ي، و نات�ايل س�اروت... و آثار هذه األعم�ال جد بادية يف 
قص�ص مصطف�ى تاج الدي�ن امل�وىس، و الطيب صال�ح طهوري، و 
رواي�ات زي�اد كم�ال حمامي، و اش�عار يحي�ى عمارة، و ع�ىل لفته 
س�عيد، من بني آخرين لكن، ال يمكن الجزم، يف سياق ثقافة االعرتاف 
بإبداع�ات الكت�اب/ نماذج هذه املقال�ة، بأن املتون املقروءة املش�ار 
إليه�ا هنا، مجرد انخراط يف موضا العرص، اي مجرد تقليد و محاكاة   
ألعم�ال غربي�ة عاملية.وختم: ان راهني�ة األدب العرب�ي تحت أجواء 
الحروب و الثورات و الفتن حركة متفردة س�يكتب عنها تاريخ األدب 
العرب�ي بم�داد من ذه�ب. و الرتاكم�ات الحالية كم�ا و كيفا تحتاج 
لحركة نقدية مواكبة بأفكار و أنس�اق و آليات جديدة، و لم ال لنشأة 
و تط�ور مدارس نقدية أدبية و فنية حديثة و حداثية يتم تأسيس�ها 
ع�ىل يد منظري�ن أمثال محمد بني�س و محد برادة يف املغ�رب، و ثلة 
م�ن كب�ار النقاد من س�وريا و العراق و مرص و تون�س و الجزائر و 
ليبي�ا... وأهم ما قرأته مؤخ�را يف هذا املضمار بي�ان الرواية للعراقي 

داود سلمان الشويي.

 محمد البندوري
تتع�دد امل�دارس وال�رؤى الفني�ة يف منج�ز التش�كيي عضيد 
ط�ارق، وفق مس�الك جمالي�ة متنوعة، وأس�اليب تش�كيلية 
تتمي�ز بمقوم�ات فني�ة، وتفاعليات جمالية مختلفة، س�واء 
عىل مستوى البناء الفضائي، أو عىل مستوى التقنيات العالية 
املوظفة، أو عىل مس�توى االس�تعماالت املضامينية، والجهاز 

املفاهيمي بكل مقوماته.
إىل صناع�ة مجموع�ة  الفني�ة يف مجمله�ا  امل�ادة  وتف�ي 
م�ن العالق�ات التحاوري�ة، لبس�ط أنم�اط تعبريي�ة مغايرة 
للمأل�وف، يؤطرها املب�دع بمجموعة من التقني�ات واألدوات، 
وباس�تعماالت عالماتي�ة. فيبن�ي فضاءات أعمال�ه الواقعية، 
باعتم�اد الش�خوصات كركي�زة بورتريهي�ة، وي�روم التعبري 
وفق نس�يج لوني ورمزي وعالماتي، يت�م توظيفه وفق أبعاد 
وقي�م اجتماعية وثقافية وفنية، بمس�الك يتوخى من خاللها 
بس�ط الصيغ الجمالية املتنوعة، باعتبار واقعية الشخوصات 
التي تروم الس�يولة التعبريية لدى املب�دع، ما يجعل من بعض 
التوظيف�ات العالماتي�ة واللوني�ة أدوات أيقوني�ة تفصح عن 
دالالت ورؤى ومعان�ي متع�ددة، وتع�ر عن خلج�ات الفنان 
وأحاسيس�ه بس�حر فني الئق، بل إنها تضم�ر يف طيها أبعادا 
فلس�فية وقيمي�ة، تتفاع�ل م�ع مقوم�ات العمل التش�كيي 
املعارص، وتنسجم مع سياقات املجال التعبريي التعددي الذي 
يش�تغل عليه. إنها مس�احة كبرية خصبة تحت�وي مجموعة 
من املدارس واملعارف التش�كيلية واملعالم الفنية من الواقعية، 
وف�ن البورتريه والتكعيبية، وكلها تندرج ضمن نس�يج ثقايف 
واجتماع�ي وفن�ي، ورصيد معريف تش�كيي، يتحك�م املبدع يف 
تدبريه بالشكل األمثل، وإدارته رسما وتعبريا، ويوظفه بشكل 

منظ�م ودقي�ق، مع االعتن�اء بقيم الس�طح إىل ح�د كبري. إن 
أعمال الفنان عضيد طارق، تنطق برؤى فلس�فية متناس�قة، 
تؤكده�ا التعددية األس�لوبية املتف�ردة، وهي تعكس بش�كل 
ج�ي ثقافت�ه التش�كيلية املوس�وعية، واجتهادات�ه الرصينة 
املبنية عىل املوهبة، وعىل أس�س فنية قويمة، ما يشكل ارتقاء 
بالعم�ل اإلبداع�ي إىل التم�رد عىل الجاه�ز، وتج�اوز املألوف. 
وعمال بقاعدة النقد التش�كيي، فإن املب�دع يعتمد الصياغات 
اللوني�ة املتنوع�ة يف س�ياقات منس�جمة، يصنع م�ن خاللها 
مج�اال تش�كيليا يتأس�س عىل ثواب�ت تصوري�ة، ورؤى فنية 
عامل�ة، فيوزع املادة التش�كيلية يف مختل�ف أعماله – بتنوعها 
وتعدديته�ا – ب�ني الف�راغ الذي يعت�ر قيمة فني�ة تعبريية يف 
املنظومة التش�كيلية املع�ارصة، والكثاف�ة. فيتقيد بتصاميم 
وف�ق منظور فن�ي معارص، م�ا يجع�ل البعد الجم�ايل مثقال 
بالتعاب�ري والقيم اإلنس�انية، وتتب�دى فيه اجته�ادات كبرية، 
ترب�ط أعماله ككل باملادة التش�كيلية الرصف�ة، التي يقاربها 
بماهي�ة إنتاجات�ه املتع�ددة ذات تعاب�ري م�ن ع�رصه، ومواد 
من بيئت�ه، وبذل�ك تتخطى أعماله ح�دود الواق�ع باملقاييس 
التش�كيلية، الت�ي يعتمدها كأدوات فني�ة بنائية، وكمقومات 
جمالي�ة خالص�ة، ما يصن�ف أعماله يف خانة صف�وة الفنون 
التشكيلية املعارصة ذات الطابع الجمايل الرصف. فهو يالمس 
املادة التعبريية، س�واء من خالل املادة التكعيبية أو الواقعية، 
أو من خالل فن البورتري�ه، أو الفيكرياتيف بمؤهالت وكفاءة 
عالي�ة، ومهارات كب�رية، يحرك بها النس�ق اللون�ي، واملجال 
التعب�ريي، ويح�ول املادة من الواقع إىل فلس�فة فني�ة، ثم إىل 
دالالت أخ�رى تح�رك مش�اعر الق�ارئ. بأس�اليب تحاورية، 

وأدوات تحولية، وتداخالت قيمية وجمالية.

عادة تعث�ر ش�أنها كّل صباح تلك 
الصبّي�ة بدمية قديم�ة مركونة يف 

زاوية ما: مزبلة،
ش�ارع فرع�ي، حديق�ة عامة أي 
مكان كان، فتعود بها وتظّل النهار 
تناغيها وتتحدث معها، ثم يراودها 
س�أم فرتمي الدمية وال يخطر عىل 

بالها أن تعود إليها.
ذلك الصباح عثرت عىل غري املألوف 
يف حديق�ة املدينة العامة عىل دمية 
جدي�دة ذات ش�عر أش�قر وعينني 
زرقاوين تشعان بريقا وذك����اء.

غري�ب.  إحس�اس  الصبي�ة  راود   

نشوة. ذهول .
ابتسامة.

راحت تناغي اللعبة طول الطريق. 
تهزها. تربت عىل كتفيها.

 وب�ني حني وآخر تمس�د ش�عرها 
األشقر الطويل.

 ل�م تفك�ر ق�ط أن ترك�ن الدمي�ة 
الجدي�دة يف مكان فتنس�اها. حني 

وصلت وجدت أنها تغرّيت تماما.
انقل�ب ش�عرها األس�ود إىل بياض 
علت�ه  وجه����ه�ا  خال�ص، 
ت�كاد  تله�ث  التجاعيد..عج�وز 

تتهاوى
أما الدمي�ة بني يديه�ا فمازالت يف 

ريعان شبابها

الكاتب المغربي بوزيان موساوي:

وماذا عن ضحكات تراب 

 أرشقت يف وجه املواسم ؟  

وماذا عن  أمٍل

ملّته مقاعد االنتظار ؟ 

وماذا عن غدٍّ  

يقرتب فيبتعد ؟ 

وماعداه 

هامش عمر وحسب 

وماذا عن الدفء 

الذي رسقه الكراس من 

حضني 

وعن ظهري الذي توأم 

الحقيبة 

عن أم تجعل الله يف عيوني 

أبدا لن يكون هذا وذاك 

ومضا من قبيل ...الرساب 

َعِشق وردك  أركاني 

فتنفس يف املسام 

وصار القمر من أمامي 

يناديني ...بلغة الهيام 

أقبل السالم وسقاناي 

كأسا من خمر األحالم 

فرصت أدنو وأنغامي 

تسبقني إىل  االبتسام 

وإليك جميع األوهام 

تصبح حقا يف املقام 

يا مرتعا عشقا ... 

إليك تعدو فال تعدو عنك 

األحالم 

ومنك يدنو  فال  يدنو بعدك 

ربيع  األيام 

هاجس أنت يف سفر 

الغربة .. 

وكل ابتعاد .. هو زمن 

وضام 

أنا لست فيك اإل نفحة 

من أمان 

ويقرصني البالء .. 

إن مسك لدغ األغراب 

من راحتيك أروي عطش 

السنني 

آه لو تدري كيف  أنزف .. 

مصابك  كل حني ؟ !

وكيف سقُت إليك 

ما يولد يف الصميم 

ويف جفن العني ..   

لن ألوذ عنك اإل اليك 

ول�ن أبكي�ك إال م�ن عي�ون 

القصيدة 

أنت املسجى باملجد 

واملجد ... تاجك .. 

 والحنني 

إن  زارتك املايس 

فاعلم أن أبناءك .. 

قدور ... 

بالصر معجونني 

يا وطني ... 

ملاذا كلما أفقت من أحالمي

وجدت األفق ينأى بعيدا

ملاذا كلما

أفردت أجنحتي

للطريان

يفاجئني ضاحكا يسخر

مني)ابن فرناس(؟؟

*

ملاذا كلما

أفقت من أحالمي

وجدت األفق ينأى بعيدا

يحجب عني

 حتى رساب األمل

*

فتحت أمامك 

صناديق  صدري

رايتك  شامتا

يا لغبائي 

حسبتك ياهذا 

 صديقي

*

ألنها تستجدي حافية 

القدمني

أردت أن ابكي

قالت عيوني

من أين يل الدموع

أنسيت انك استنزفتها

 يف عامك األول

املراقب العراقي / خاص...
َفاََز القاص العراقي ) عي الس�باعي ( باملركز الثاني 
يف مس�ابقِة أدِب الرسائِل التي أقامها: ) بيت الفنون 
( يف واش�نطن بالواليات املتحدة األمريكية، برسالته 
املوس�ومة بعنوان: )رس�الة من الباحث عن الخلود 
) كلكام�ش ( إىل كات�ب القص�ة القص�رية العراقي 
الجوزائي املزاج ) عي السباعي (.وهذه هي النسخة 
األوىل من املس�ابقة، التي ته�دف إىل إحياِء فِن كتابِة 

الرس�ائل، وقد ش�ارك يف هذِه الجائ�زِة الرائدِة كتاب 
كثر من مختلِف بقاع أرجاء املعمورة.وتشكلّت لجنة 
التحكيم للمس�ابقة من: ) الروائي محس�ن الرمي، 
والش�اعرة حبيبة محمدي، والروائي سالم إبراهيم، 
والشاعر عبد الرزاق الربيعي(، وكانت نتائج الجائزة 
كم�ا أعلنت من قب�ل اللجن�ة راعية الجائ�زة، وعىل 
النحو التايل:الفائز األول: الكاتب واملرتجم األكاديمي 

الدكتور ) رشف الدين شكري (، من الجزائر.

القاص العراقي علي السباعي يفوز بجائزة أدب الرسائل 
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

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

نور 9
على 
نور

حياة  املاضية  السنني  يف  البغادة  جمهور  عاش   
فطرية بسيطة. لكنها كانت مثقلة بالشقاء والتعب 

والحرمان.
ولم يشعروا ببوادر التحسن النسبي إال بعد إنتهاء 
عنه  ينفض  العالم  بدأ  حني  الثانية  العاملية  الحرب 
بعد خراب شامل.  البناء  ليبدأ مرحلة  املعارك  غبار 
بإعتباره  التقدم  ذلك  من  بعضا  العراق  نال  وقد 
تلك  لحياتهم   البغادة  تقبل  وکان  العالم.  من  جزًء 
بصرب وجلد ؛ لظن منهم بأن فقرهم إن هو إال  قدر 
محتوم قد كتب عىل جباههم منذ الوالدة. ومع كل 
ومتعهم  وألعابهم  هواياتهم  لهم  كانت  فقد  ذلك 
اليومية  الحياة  تلك  ثنايا  بني  من  إنتزعوها  التي 
القاسية. وهوايات البغادة وألعابهم ومتعهم كثرية 
ومتنوعة عىل حسب أعمارهم وأجناسهم وثقافتهم 
وما  منها.  إنحدروا  التي  اإلجتماعية  وطبقاتهم 

يهمنا يف هذه املقالة الرتاثية هو التأكيد عىل الفئات 
التي لم تتوفر لها سبل ووسائل  الواسعة  الشعبية 
الرتفيه الباذخة التي كانت من نصيب أبناء الوجهاء 

والفئات امليسورة من الناس.
عن  يعرب  بخاصة  والبغدادي  بعامة  العراقي  وكان 
مشاعره املكبوتة بقوة ؛ وينفثها احيانا من داخل 
هوايته  يمارس  وهو  ظاهرة  بمبالغة  أعماقه 
الفقر  هو  ذلك  وسبب  يعشقها.  التي  لعبتة  او 
والحرمان وضيق ذات اليد الذي إلتصق به ألتصاق 
حني  عارمة  بلذة  يشعر  فكان  بالشاخص.  الظل 
او  درهما  )يوميته(  اىل  يضيف  عمل  عىل  يحصل 
درهمني ؛ أو عىل لعبة أجّد وأحدث ؛ او يأكل وجبة 

طعام لذيذة او يلبس لباسا جديدا.
وغالبا ما يكون ذلك يف األفراح وايام األعياد. فقد كنا 
)دشاديشهم(  الفرحني وهم يضعون  الصبية  نرى 

 .! )القندرة(  جانبها  واىل  )املخدة(  تحت  الجديدة 
ينتظرون  وهم  بأألرق  يصابون  كانوا  ما  وكثريا 
املصلني  اصوات  وإرتفاع  العيد  )صبحية(  إنبالج 
؛  الراديو  من  او  القريبة  املنائر  من  وتكبرياتهم 
دواليب  حيث  )الِفْرجة(  نحو  ذلك  بعد  لينطلقوا 
الهواء واملراجيح ..... والحمري ليستمتعوا بركوبها. 
ثم ليعودوا إىل منازلهم وهم يعرجون اويقزلون من 
يفحجون  أو  ؛  أقدامهم  عىل  الجديد  الحذاء  ضغط 
بافخاذهم  الحمار  )جالل(  برذعة  إحتكاك  بسبب 

التي عالها أإلحمرار ؛ او تسلخ جلدها !.
أعمارهم  بحسب  العامة  العاب  تنوعت  وقد     
يهرعون  الرجال   فكان  قلنا.  كما  وأجناسهم 
لينصبوا  الصيف  موسم  بداية  يف  الشواطئ  اىل 
منطقة  يف  او  نؤاس(  )أبو  شارع  عند  )الچراديغ( 
)الرصافية( عند الجرس الحديد ؛ او يف غريهما من 
الفعاليات  ألوان  فيها  ليمارسوا  مناسبة  أمكنة 
واملناسبات  وأألفراح  أألعياد  ففي  الربيئة.  واملتع 
السعيدة مثال نراهم يشاركون يف رقصة )الچوبي( 
اإلستعراضية  املبارزة  وهي  )الساس(.  لعبة  أو 
يف  )الطاويل(  او  )الدومنة(  يلعبون  او  بالسيوف. 
املقاهي.  كما مارست فئة معينة من املجتمع لعبة 
الشطرنج املعروفة. بينما إنشغلت فئة أخرى بلعبة 
)الورق( ؛ اما لهوا او للمقامرة. فكانوا يمارسونه 
عىل إستحياء إذا كان يف العلن. او يمارس بكثرة يف 
)التلخانات( ويف الخفاء.ولعل مما إستهوى الكثري 
البغادة يومئذ ممارستهم للسياسة ومناقشة  من 
واملقاهي  الفضوات  يف  العام  الوطني  الشأن 
باب  يف  املعرض(  )حديقة  مثل  العامة  والحدائق 
تكن  ولم  البتاويني.  يف  السعدون(  و)پارك  املعظم 

النوادي قد إنترشت بعد.
    اما الشبان والصبية فألعابهم كثرية ومتنوعة. 
من  خطر.  او  رضر  من  يخلو  ال  بعضها  وكان 
الطيارات   ، السباحة  املثال:  سبيل  عىل  نذكر  ذلك 
)الصچم(  بنادق  ؛  املصيادات   ، الچعاب   ، الورقية 
لصيد العصافري والحمام ؛ الچقة وشرب )بالدعبل( 
أألطراف  بني  الكسار   ، )الدوامات(  املصاريع  ؛ 
الحرامية   ، گَمر  یا  طّفريَك   ، )املقاليع(  باملعاچيل 
الچرخ   ، العالية  العكازات  إرتقاء   ، والچرخچية 
والُعودة ، الدبّابة ) بكرة خيوط وصابونة والستيك( 
، عربانة بولربن )چروخ صچم( ؛ طيارة هليكوبرت 
 ( املاش  تفگة   ، خشب(  وعمود  صغرية  مروحة   (
انبوبة صغرية وحبوب املاش( ، الطگاگات باملفتاح 
وکربیت الشخاط ؛ رمي الصحون يف الهواء وتلقفها 
ثانية ؛ امُلطّرة وبلبل )الحاح( ، الفرارة او الوّرارة ) 
 ( تلفون   ، قيد حديد مربوطة بخيط(  وهي قطعة 
علبتان وخيط( ، الپوتاس وأأللعاب النارية )يف ليلة 

املِْحيا( وغريها..
واملمارسات  املمتعة  الهوايات  من  السباحة  وتعترب 
وبمختلف  جميعا  الناس  استهوت  التي  النافعة 
قدم  قديمة  ممارسة  وهي  وثقافاتهم.  أعمارهم 
اإلنسان  حياة  من  رئيسا  جزًء  كانت  فقد  ألتأريخ. 
الشاقة  اليومية  حياته  ظروف  فرضتها  ؛  القديم 
حني كان يواجه خطر املوت كل لحظة ؛ وخصوصا 
أألنهار والبحريات والبحار وهو يكافح من أجل  يف 

الحصول عىل قوت يومه.
خاصا  إهتماما  العرب  قدماء  اوىل  كيف  ورأينا 
بالسباحة ؛ اىل جانب الرماية وركوب الخيل. فقالوا 
البغادة  رعى  لذلك  جميال.  ونثرا  جيدا  شعرا  فيها 
التي  مدينتهم  ظروف  ويف  املحببة  الرياضة  تلك 
الخالد من شمالها اىل جنوبها.  إخرتقها نهر دجلة 
فلم تكن يف بدايات القرن املايض مسابح او معدات 
متقدمة كما هو الحال اليوم. وكانت نسبة الشبان 
النهر ويجيدون  الذين يسكنون قريبا من شواطئ 
البعض  راح  بينما  أألعىل.  النسبة  هى  السباحة 
يف  السباحة  ممارسة  يف  هوايته  يشبع  هؤالء  من 
الحارثية  يف  موقعه   كان  الصغريالذي  )الخر(  نهر 
الصيف  ايام  وخصوصا  الكبرية.  السواقي  يف  او  ؛ 
بمحلة  تمر  السواقي  تلك  إحدى  وكانت  القائظ. 
بعيدا  وليست  ؛  الحقوق  كلية  وأمام  ؛  )الكرنتينة( 
يف  وذلك  ؛  )إبراهيم عرب(  الذكر  الخالد  عن مقهى 
املاىض.  القرن  أربعينات  وبدايات  ثالثينات  اواخر 
الناس  املألوفة بني  السباحة  تعّلم  السواقي ال  لكن 
املاء ومشاكله  يألف  الشاب  فتجعل  لها  تمهد  بل  ؛ 

يف أألقل.
وجميع هؤالء الشبان كانوا قد تعلموا السباحة عىل 
الفطرة ومن خالل ما يعرف بني العامة )باإلطبّْش( 
عند الشاطئ ؛ ليتمكنوا بعد مدة زمنية ؛ طالت او 

قرصت ؛ من أن يصبحوا سباحني متمكنني.

البرش،  بماليني  بعضها  فتك  امراض  عدة  أنتشار  وحديثا  قديما  العالم  اخترب 
وكأن الحرب الخفية مع هذه الكائنات الصغرية )الجراثيم والفريوسات( لم تزل 

مستعرة، رغم التطور العلمي الهائل الذي وصل اليه االنسان اليوم.
، حيث  الدويل هو فايروس كورونا  املستوى  الصحية عىل  التهديدات  واخر هذه 
تيدروس  الدكتور  أعرب  املستجد،  الفايروس  هذا  حول  الصحفي  املؤتمر  يف 
الزيادة  إزاء  الشديد  قلقه  عن  العاملية  الصحة  منظمة  عام  مدير  غيربييسوس، 
يف الحاالت يف جمهورية إيران اإلسالمية، حيث تم تأكيد 18 حالة وأربع وفيات 
عدد  بقلق شديد حيال  أيضا  “نشعر  يقول:  وأضاف  املاضيني فقط.  اليومني  يف 
أو  الصني  إىل  السفر  سجل  مثل  واضحة  وبائية  صلة  لها  ليس  التي  الحاالت 
برينسس” فإن جمهورية  “دايموند  فبعيدا عن سفينة  االتصال بحالة مؤكدة. 
مع  كثب  عن  نعمل  ونحن  الصني،  خارج  الحاالت  عدد  تتصدر  الجنوبية  كوريا 

الحكومة لنفهم تماما ديناميكية انتقال الفريوس التي أدت إىل هذه الزيادة”.
يعاني  الخدمي،  الجانب  يف  منها  عديدة  مشاكل  يواجه  الذي  البلد   ، العراق  ويف 
وباء،  أي  تفيش  مواجهة  عن  عاجزا  تجعله  خطري  تردي  من  الصحي  القطاع 

فكيف اذا كان بخطورة كورونا املستجد؟
السلطات  عجز  وحاالت  والوفيات  باالمراض  يغص  الوبائي  العراق  تاريخ  ان 
عن  اعدت  دراسة  ففي   . االرواح  وانقاذ  املوقف  احتواء  عن  االزمنة  مختلف  يف 

االمراض التي اجتاحت العراق يف العهد العثماني نالحظ االتي:
بغداد  يف  الطاعون  أنترش   1638  ،1635  ،1619 عام   ، عرش  السابع  القرن  يف 
 ،1718 االعوام   ، عرش  الثامن  القرن  يف  ظهوره  وتكرر   ، كثُر  بضحايا  وتسبب 
1737، 1739 يف بغداد والنجف واملوصل بحيث كانت ضحاياه هناك الف انسان 
السنوات 1801، 1804، 1820  الظهور يف  التاسع عرش عاود  القرن  يوميا. ويف 
حيث كانت ضحاياه يف البرصة سبعني الف. ويف القرن العرشين فتكت الكولريا 
العراقية عامي 1916، 1917 حيث سقط يف املوصل وحدها عرشة االف  باملدن 

ضحية.
البالد وانما حلت عليه ضيفا  لم تكن متوطنة يف  انها  املالحظ يف هذه االمراض 
تتخذ  لم  كذلك   . وغريهم  الدينية  املراقد  زوار  او  التجار  خالل  من  جاءت  ثقيالً 
السلطات أي اجراء حقيقي النقاذ حياة املواطنني، الذين كانوا يعيشون يف واقع 
معييش تغيب عنه النظافة واملاء الصالح للرشب وعوامل اخرى كضعف الوعي 

الصحي تجعل من انتشار االمراض امرا هينا .
التخوف الحايل من مرض كورونا له ما يربره ، لعدة أسباب منها : ضعف الجانب 
اسرتاتيجية  وجود  عدم  كذلك   ، صحية  وإجراءات  مستشفيات  من  الصحي 
عموم  لدى  الصحية  الثقافة  وضعف   . األوبئة  تفيش  ملواجهة  املعالم  واضحة 
بني  الفايروس  انتشار  عىل  تساعد  قد  شعبية  وتقاليد  عادات  ووجود   ، الشعب 
العامة. وكل ما سبق ينذر بحدوث إبادة جماعية يف حال تفيش فايروس كورونا 
يف العراق ، مما سينذر بموجات هجرة ونزوح داخلية وخارجية وفوىض عارمة 

داخل املدن الكربى.

حياة البغداديين قديما..مثقلة بالتعب والحرمان

البعثة  قدمت   1952 عام  شباط  ويف   
تقريرها اىل رئيس الوزراء بعنوان التنمية 
 The Economic للعراق   االقتصادية 
كان  والذي   Development of Iraq
برامج  عليها  اعتمدت  التي  االسس  من 
 ،  Development Programs التنمية 
التي كانت تسمى بلغة تلك األيام مناهج 
األعمار  مجلس  ادارها  التي  األعمار 
 .  1950 عام  تأسس  الذي  )التنمية( 
مجلس  اسس  الذي  القانون  وبموجب 
موازنة   األعمار ملنهج  أصبح  األعمار 
ومحاسبة  ونفقات،  بإيرادات  مستقلة 
املوازنة  تسمى  صارت  والتي  وتدقيق، 
الجمهوري  العهد  يف  االستثمارية* 

ولحني اعادة توحيد املوازنة. 
العراق عام  ان سكان  التقرير     ويشري 
نسمة،  ماليني  خمسة  حوايل   1950
وحسب  ألف،   200 بحوايل  منهم  والبدو 
يكون  ربما  الحقا  نرشت  التي  البيانات 
مليون   5.160 حوايل  العراق  سكان 
الدخل  متوسط  التقرير  ويقدر  نسمة. 
السنة  يف  دوالر،   84 او  دينار   30 للفرد 
الرشائية  بالقوة  دوالر(   910 يعادل  )ما 
بالقياس   2018 عام  الثاني  لكانون 
لم  اذ  تقريبي  تخمني  وهو  االعتيادي، 
تعد آنذاك حسابات قومية نظامية، وهذا 
يعني ان مستوى املعيشة حوايل 15 -17 
يكون  وقد  الحايل،  املستوى  من  باملائة 
اخرى  مؤرشات  اعتمدت  ما  إذا  أدنى 
االستهالك  مستويات  عىل  مبارشة  دالة 

وانماط العيش. 
جامعة  مركز  منشورات  ووفق   
Groningen للتنمية والنمو GGDC لعام 
تقديرات  بتحديث  قام  والذي   ،2018
ماديسون املعروفة، فإن متوسط الناتج 
املحيل للفرد يف العراق بالدوالرات الدولية 
 2011 لعام  الرشائية  القوة  متعادلة 
مما  باملائة   407 يعادل   2011 عام  يف 
ان  آخر  وبتعبري   ،1950 عام  عليه  كان 
يعادل   1950 عام  للفرد  الدخل  متوسط 

 ،2011 لعام  مستواه  من  باملائة   24.6
وهذه املؤرشات ليست بعيدة عما اوردناه 
آنفا. وكان متوسط الدخل يف العراق عام 
1950 اعىل من رشق آسيا ومرص وأدنى 
يف   1950 عام  والعراق  السعودية.  من 
متوسط الدخل للفرد يعادل 308 باملائة 
تقدير  مما كان عليه عام 1870 حسب 
GDC املذكور آنفا. وتفيد هذه املؤرشات 
النامي،  العالم  يف  الناس  كان  كيف 
اوضاعهم  قسوة  يعانون  العراق،  ومنه 

االقتصادية. 
العراق  باملائة من سكان  ان 90   ويذكر 
عرضة  منهم  والكثري  اميّون،  حينها 
لألمراض املوِهنة مثل البلهاريزيا واملالريا 
فقر  تسبب  التي  األنكلستوما،  ودودة 
الوحدات  عالجت   1949 سنة  ويف  الدم. 
الصحية حوايل 5.9 مليون حالة مرضية 
والتي  باملالريا،  تقريبا(  )ألف   493 منها 
الفيضان  اوقات  بها  اإلصابة  ترتفع 
فمثال عام 1946 حوايل 743 )ألف( حالة 
كانت  وتلك  الصحية  الوحدات  شهدتها 
اإلصابة  معدالت  وكانت  فيضان.  سنة 
 1946 عام  يف  عالية  ايضا  بالرتاخوما 
حوايل 558 )ألف حالة( ومجموع حاالت 
الوحدات  التي عالجتها  املعدية  األمراض 
 1949 عام  حالة(  )ألف   1189 الصحية 
ال  الذي  السكان  اىل  نسبة  كثرية  وهي 
وأواخر  نسمة.  ماليني  خمسة  عىل  يزيد 
 4.750 العراق  سكان  كان  االربعينات 
مليون نسمة، وعدد األطباء يف كل العراق 
الصحي  والرصف  والسكن  طبيب.   797
ذلك  ويرتبط  السكان.  ألغلبية  بدائي 
البؤس باإلنتاجية الواطئة للعمل ارتباطا 
املنخفض  واملستوى  التقني  بالتخلف 
انخفاض  وبالتايل  للعامل  املال  لراس 
كانت  وقد  للفرد.  املحيل  والناتج  الناتج 
بعثة  قدمتها  التي  التنمية،  مقرتحات 
التي  باالتفاقية  متفائلة  الدويل،  البنك 
النفط  رشكات  مع  الحكومة  عقدتها 
الرشكات  ألزمت  والتي   1951 آب  يف 

بمناصفة ارباح النفط مع الحكومة.
األرباح،  مناصفة  اتفاقية  وجاءت     
متزامنة  النفط،  ورشكات  العراق  بني 
ايقنت  ربما  أي  بها،  إيران  مطالبة  مع 
ال  السياسية  االوضاع  أن  الرشكات 
تسمح باإلبقاء عىل سياساتها السابقة. 
   والذي حصل يف ايران ان تمنّعت رشكة 
»األنجلو-فارسية«،  الربيطانية،  النفط 
األرباح،  مناصفة  ملطلب  االستجابة  عن 
عىل  بمجلسيه  اإليراني  الربملان  فصوت 
عام  من  نيسان  اواخر  النفط  تأميم 
اسِقطت  التأميم  هذا  وبسبب   ،1951
بمؤامرة  بعد،  فيما  مصدق،  حكومة 
امريكية بريطانية معروفة. بينما كانت 
تناصف  األمريكية،  ارامكو،  رشكة 

األرباح مع السعودية اصال.   
انتاج  وزيادة  األرباح  مناصفة  اتفاقية 
تمويل  عىل  العراق  ساعدتا  النفط 
مشاريع للسيطرة عىل املياه وتنظيمها، 
التي  والنهضة  التحتي  البناء  وتطوير 
التي  القليلة  السنوات  يف  العراق  شهدها 

سبقت الجمهورية، وفيما بعد.
 وكانت رشكات النفط يف العراق انتجت، 
فقط، 6.37 مليون طن من النفط الخام 
عام 1950، أي حوايل 126 )ألف برميل( 
يف اليوم، ويرتفع اىل 155 )ألف برميل( يف 
ابدا  يتناسب  ال  والذي  اليوم عام 1951، 
مع االحتياطيات النفطية للعراق وال مع 
الرشكات،  للتمويل. وتعهدت  احتياجاته 
 30 اىل  اإلنتاج  برفع  االتفاقية،  تلك  يف 
 1955 عام  نهاية  السنة  يف  طن  مليون 
اليوم(، ويف عام  )الف برميل يف  أي 592 
1960 وصل اإلنتاج يف العراق 972 )الف 
برميل يف اليوم( ورغم انه اعىل بكثري مما 
كان عليه بداية الخمسينات بقي اقل من 
انتاج الكويت، الذي يزيد عىل 1.6 مليون 

برميل يف اليوم عام 1960. 
        ويفهم من تلك البيانات ان الرشكات 
مغرضة،  العراق  مع  سياستها  كانت 
كانت  االستكشاف  عمليات  ان  حتى 

التعتيم  الرشكات  تعمدت  او  محدودة 
للعراق،  الكبرية  النفطية  الثروات  عىل 
احتياطيات  ان  البعثة  تقرير  يذكر  حيث 
مليار  بحوايل  كركوك  يف  النفطية  العراق 
يزيد  وال  البرصة  يف  تقريبا  ومثلها  طن 
املعلنة  االحتياطيات  بينما  ذلك،  عىل 
تلك  امثال  عرشة  تبلغ  السنوات  هذه 
املذكورة يف التقرير عدا كردستان، آخذين 
عام  منذ  اإلنتاج  استنزفه  ما  باالعتبار 

  .1950
ويذكر يف تقرير البعثة ان 60 باملائة من 
وهو  الزراعة،  عىل  يعيشون  العراقيني 
تقدير يتناسب مع الحجم النسبي لسكان 
الريف آنذاك* . وان الكثري من املياه تُهدر 
بقيت  ولذلك  الخزنية.  اإلمكانات  لقلة 
الفيضانات تجتاح مساحات شاسعة يف 
الربيع، وتكرر الفيضان ثمان مرات بني 
سنتي 1923 و1949، وتشح املياه عادة 
يف الخريف. والزراعة ال تعاني فقط من 
مشكلة انتظام املياه عىل مدار السنة بل 
وارتفاع امللوحة يف تربة األرايض املروية. 
مهتمة  كانت  الدولة  ان  التقرير  واظهر 
السدود  يف  استثمارية  لربامج  ومهيأة 
من  املياه،  ادارة  وإنشاءات  والخزانات 
املوارد  لكن  والروافد،  والفرات  دجلة 
شحيحة واإلمكانات تبعا لذلك محدودة. 
وعىل سبيل املثال يعمل يف املديرية العامة 
األشغال  لوزارة  تابعة  كانت  التي  للري 
 26 منهم  منتسب   1330 واالتصاالت 
مهندس فقط. وكانت، وكما هو املتوقع، 
قلة  مع  بدائية،  الزراعي  االنتاج  تقنيات 
والعاملني  واملكائن،  الحرث  حيوانات 
من  األكرب  الجزء  يف  عاطلني  الزراعة  يف 
القابلة للزراعة  السنة. ومساحة األرض 
48.1 مليون دونم والتي تزرع فعال 11.1 
مليون دونم )الدونم ربع هكتار(. وتفيد  
كانت  الحيوانية  الثروة  ان  البيانات 
 7.5 بحوايل  االقتصادي  لألمن  مرتكزا 
تقريبا  مليون   1.8 و  الضأن  من  مليون 
من املاعز وأكثر من مليون بقرة، و200 

الف من الجاموس وحوايل 280 الف من 
دالالتها  تتضح  املؤرشات  الجمال، وهذه 
عدد  او  السكان  بحجم  تقارن  عندما 

األرس وهي اقل من مليون ارسة. 
 ونبّه التقرير اىل قسوة الوضع االقتصادي 
ملالك  األغلب  عىل  مدين  وهو  للفالح، 
األرض ما يضطره اىل البقاء هناك مهما 
تلك  أنهكت  وقد  العيش.  صعوبة  بلغت 
املعاناة سكان الريف وصحتهم، وان فقر 
املنتجات  سوق  يضيّق  الزراعي  املجتمع 
االستقرار  يهدد  وربما  الصناعية، 
الحظت  اخرى  جهة  ومن  االجتماعي. 
البعثة ان دوافع األنفاق لتحسني اإلنتاج 
 « األرض،  مالك  لدى  ضعيفة  الزراعي 
القليل«،  إال  ينفقون  وال  الكثري  يأخذون 
توجهات  عىل  األمثلة  بعض  توجد  لكن 
وتحسني  اإلنتاج  تنويع  نحو  جديدة 

التقنيات لكنها محدودة. 
الزراعية  غري  القطاعات  كافة  ويف   
يعمل 450 )ألف( عام 1950، ويذكر ان 
العاملني يف النفط آنذاك 12 )الف(، وتوجد 
بدائية  ايضا  والصناعة  املدن،  يف  بطالة 
واكثرها يدوية بمنشآت صغرية، ومع ان 
العاملني يف الصناعة 60 الف لكن 2000 
فقط يعملون عىل صناعات توصف بأنها 
حديثة. ويستفاد من هذه املؤرشات ان 
كانت  العاملة  القوى  من  باملائة   5-4
يف الصناعة وهي منخفضة ايضا رغم 
تكن  لم  للعراق  النفطية  الخاصية  ان 
اموال  رؤوس  وتقدر  بعد.  ظهرت  قد 
اليدوية،  غري  الحديثة،  الصناعات 
وتعادل  عراقي  دينار  ماليني  اربعة 
ذلك  دوالرات  من  دوالر  مليون   11.2
مليون   121 حوايل  وتكافئ  الزمن، 
الثاني  لكانون  الرشائية  بالقوة  دوالر 
البيانات يبدو واضحا  تلك  2020. من 
ان اقتصاد العراق كان زراعيا متخلفا، 
العيش،  يعاني شظف  واملجتمع فقري 
النفط  موارد  زيادة  ساعدت  وقد 

العراق كثريا. 

العراق في منتصف القرن الماضي .. عناء وأمل

  طلبت حكومة العراق من البنك الدولي IBRD في 
اكتوبر عام 1950 تقديم تقرير شامل عن وضع العراق 
البنك  بعثة  وصلت  للتنمية.  ومقترحات  االقتصادي 
البيانات  جمع  واكملت   1951 شباط  في  العراق  الى 

واالطالع والتشاور في مايس من نفس العام،

تاريخ االوبئة في العراق



يف  الطبي  األوكسجني  نقص  معضلة  تزال  ال   
العراقية  املستشفيات  يف  بثقلها  تلقي  العراق 
يف  كورونا  فريوس  جائحة  تفيش  مع  تزامنا 
منذ  االتحادية  الصحة  وزارة  سجلت  إذ  البالد، 
إصابة،  آالف   104 من  أكثر  الفريوس  تفيش 
أكثر من 4200 حالة وفاة يف عموم  فضال عن 

املحافظات العراقية.
األوكسجني الطبي

“محمد  الدكتور  التخدير  أخصائي  يعرف 
أنه األوكسجني  الطبي عىل  صالح” األوكسجني 
لديهم  تنخفض  الذين  املرىض  لعالج  املستخدم 
نسبة األوكسجني إىل ما دون 95% يف دم اإلنسان 
توفري  ال تستطيع  الرئة  بأن  والذي ييش عندئذ 
األوكسجني الكايف لديمومة عمل أعضاء الجسم 
البرشي ما قد يؤدي إىل املوت يف حاالت متقدمة.
نقص  مشكلة  تفاقمت  شهرين  من  أكثر  منذ 
األوكسجني يف العديد من املستشفيات العراقية 
إىل  أدى  ما  كورونا،  فريوس  مرىض  تضم  التي 

وفاة العديد من املرىض.
ويضيف يف حديثه أن األوكسجني يَوَفر لوحدات 
التخدير الطبية داخل املستشفيات، حيث يعمل 
ما  األنسجة  األوكسجني يف  استعادة نسبة  عىل 

يساعد عىل استقرار القلب واألوعية الدموية.
ويلفت صالح إىل أن رضورة وأهمية األوكسجني 
حياة  إنقاذ  يف  الكبري  دوره  من  تأتي  الطبي 
اإلنسان خالل العمليات الجراحية عندما يكون 
املخدر،  تأثري  تحت  الجراحية  للعملية  الخاضع 
واملعقدة  املتقدمة  التنفسية  األمراض  أن  كما 
الرئة  تهرئ  عىل  يعمل  كورونا  كفريوس 
استخالص  يف  املطلوبة  بالصورة  عملها  وعدم 
عنرص  يضم  الذي  الهواء  من  األوكسجني 
أهمية  تأتي  وهنا  عظمى،  كنسبة  النرتوجني 
األوكسجني الطبي الذي يزود للمرىض بفريوس 
كورونا من خالل تزويدهم باألوكسجني الطبي 
عن  الناجم  النقص  تعويض  لغرض  النقي 

إصابات الرئة.
معامل األوكسجني يف العراق

نقص  مشكلة  تفاقمت  شهرين  من  أكثر  منذ 
األوكسجني يف العديد من املستشفيات العراقية 
إىل  أدى  ما  كورونا،  فريوس  مرىض  تضم  التي 

وفاة العديد من املرىض.
معامل  لعدد  دقيقة  إحصائية  توجد  ال 

األوكسجني الطبي يف البالد، إال أن مدير الدائرة 
“نارص  واملعادن  الصناعة  وزارة  يف  الفنية 
إدريس” أكد ان جميع املحافظات العراقية تضم 
معامل حكومية إلنتاج األوكسجني الطبي، الفتا 
 7 قرابة  تضم  بغداد  العراقية  العاصمة  أن  إىل 

معامل إلنتاج األوكسجني.
هناك ما يقرب من 12 معمال إلنتاج األوكسجني 
من  يقرب  ما  هناك  أن  مؤكدا  البالد،  يف  الطبي 
8 معامل انتاج لألوكسجني الطبي متوقفة عن 
وعمل  عليها  املحيل  الطلب  عدم  بسبب  العمل 
وزارة الصحة عىل استرياد األوكسجني من دول 

الجوار.
ويؤكد إدريس أن الوزارة افتتحت الشهر املايض 
كانت  الطبي  لألوكسجني  جديدة  معامل   4
استعان  العراق  أن  إىل  الفتا  فرتة،  منذ  متوقفة 
البالد  يف  الطبي  األوكسجني  لتوفري  باالسترياد 

من خالل شحنات استرياد من دولة الكويت.
الصحة  لوزارة  الفني  الوكيل  عزى  جهته،  من 
يف  الحادة  األزمة  أسباب  الجمييل”  “حازم 
إىل  املستشفيات  يف  الطبي  األوكسجني  نقص 
زيادة الطلب الكبري عىل األوكسجني، فضال عن 
اإلمكانيات املحدودة للمصانع املحلية املختصة 

بإنتاج هذا الغاز.
مبادرات تواجه العمل املتلكئ

باألجهزة  املختص  املهندس  يقول  جانبه  من 
املستشفيات  إن  عيل”  “حسن  الطبية 
توفري  يف  طريقني  عىل  تعتمد  برمتها  العراقية 
أن  مبينا  للمستشفيات،  الطبي  األوكسجني 
قناني األوكسجني ومنظوماته يف املستشفيات 
يف  املتوفرتان  الوحيدتان  الوسيلتان  تعد 

املستشفيات العراقية.
األوكسجني  توفري  يف  الحديثة  اآلليات  وعن 
املختص  املهندس  كشف  العالم،  يف  الطبي 
باتت  العالم  دول  أن  عن  الطبية  باألجهزة 
توفري  يف  ورخيصة  حديثة  تقنية  عىل  تعتمد 
للقناني  حاجة  ودون  مبارشة  األوكسجني 
صغري  جهاز  عن  عبارة  وهي  املنظومات،  أو 
يعمل  مربع،  مرت  نصف  حجمه  يتجاوز  ال 
األوكسجني  وعزل  الهواء  معالجة  عىل 
املريض  تزويد  ثم  ومن  النيرتوجني،  عن 
القديمة،  للتقنيات  الحالة  دون  باألوكسجني 
مشريا إىل أن سعر هذا الجاهز ال يتجاوز 1500 

دوالر كحد أقىص ومن أفضل املناشئ العاملية.
الفساد  وبسبب  الصحة  وزارة  أن  عيل  ويلفت 
الكبري الذي يعرتي عملها لم تستطع توفري أو 

رشاء أي قطعة من هذا الجهاز، بحسبه.
وعن نوعية األوكسجني الطبي املنتج يف العراق، 
الطبي  األوكسجني  بأن  حديثه  عيل  يختتم 
الحكومية واألهلية قريب يف  املنتج يف املصانع 
مواصفاته من األوكسجني الطبي الذي تعتمده 

معايري منظمة الصحة العاملية.
وكان تجار وصناعيون يف محافظة األنبار قد 
أبدوا استعدادهم لتزويد املستشفيات العراقية 
يف  مقابل،  دون  مجانا  الطبي  باألوكسجني 
مبادرة ملواجهة كورونا وتالفيا لتسجيل املزيد 
من الوفيات بالفريوس بعد أزمة نقص خانقة 

يف بعض املستشفيات بسبب نقص الغاز.
تسجيل وفيات

سجلت املحافظات العراقية العديد من الوفيات 
نتيجة نقص األوكسجني الطبي، وتأتي مدينة 
مستشفياتها  تعاني  مدينة  كأكثر  النارصية 

من نقص األوكسجني.
أن  عن  “يقني”  لوكالة  طبي  مصدر  وكشف 
أزمة نقص األوكسجني بدأت يف منتصف شهر 
حزيران/ يونيو املايض بعد أن ارتفعت معدالت 

االصابة بالفريوس يف النارصية.
مستشفيات  يف  األوكسجني  نقص  أزمة  أن 
شخصيات  وتحكم  الفساد  إىل  ترجع  العراق 
الطبي  األوكسجني  بملف  متنفذة  حزبية 
عدم  اشرتط  الذي  املصدر  البالد.ويضيف  يف 
 50 عن  يقل  ال  ما  أن  عن  هويته  عن  الكشف 
مستشفيات  يف  توفوا  بالفريوس  مصابا 
توفر  عدم  نتيجة  واحد  شهر  خالل  النارصية 
شد  بني  األزمة  أن  مؤكدا  الطبي،  األوكسجني 
األوكسجني  وفرت  الصحة  وزارة  وأن  وجذب 
تحتاجه  ما  كمية  لكن  للمستشفيات،  الطبي 
بسبب  الوزارة  توفره  ما  يفوق  املستشفيات 

عدد االصابات الكبري.
مدينة  من  الناشط  يكشف  جهته،  من 
نفسه  عن  التعريف  فضل  الذي  النارصية 
يف  األوكسجني  نقص  أزمة  أن  عن  غ(  )م.  بـ 
وتحكم  الفساد  إىل  ترجع  العراق  مستشفيات 
األوكسجني  بملف  متنفذة  حزبية  شخصيات 

الطبي يف البالد.

عثروا  النارصية  شباب  أن  الناشط  ويضيف 
عىل مئات قناني األوكسجني املمتلئة مخبأة يف 
بها،  املستشفيات  تزود  أن  دون  املواقع  إحدى 
الفتا يف الوقت ذاته إىل أن العراق كان قد استورد 
قبل نحو 10 سنوات العديد من مصانع تجهيز 

األوكسجني، إال أنها ظلت حبيسة املخازن.

يف  األوكسجني  نقص  أزمة  وتستمر 
البالد  حال  وصل  حتى  العراقية،  املستشفيات 
إىل استرياده من دول مجاورة كإيران والكويت، 
أن  إىل  صناعيون  فيه  يشري  الذي  الوقت  يف 
الحد من  الهواء يف سبيل  يستورد  بات  العراق 

وفيات فريوس كورونا.

اذا كانت الحكومة متواطئة مع شركات )النقال( من يحمي المواطن ؟

كان الن���اس يتندرون بتحوي���ل الكهرباء 
و الم���اء و المدارس وبقي���ة الخدمات الى 
القط���اع التج���اري الخ���اص ..) ل���و كانوا 
اله���واء  حت���ى  س���يبيعونا  يس���تطيعون 
بقنابي ( .. وه���ا قد جاء زمن بيع الهواء 

و اسيرادده ... 
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جاء الزمان الذي يستورد فيه العراق الهواء 

استقدام مدير عام صحة نينوى لمخالفته ضوابط خلية جائحة كورونا

أغل�ق محتج�ون يف قض�اء الش�طرة التابع إىل 
محافظة ذي قار مبن�ى دائرة توزيع الكهرباء 
احتجاج�ا عىل تردي واقع الكهرب�اء واملطالبة 

بإقالة مدير الدائرة.
وقال أح�د املحتجني للمربد انه�م أغلقوا مبنى 
الدائ�رة لع�دم وج�ود املوظف�ني فيه�ا يف ظ�ل 
الظروف الحالية التي يعاني منها أهايل القضاء 
بسبب تردي خدمات الكهرباء والتي تحتاج إىل 

جهود إضافية لتحسني هذا الواقع.

محتجون يغلقون دائرة كهرباء قضاء الشطرة

قطع محتجون الطريق الرابط بني قضائي الشطرة والدواية يف ذي قار احتجاجا عىل تردي 
واقع الكهرباء من خالل نصب خيمة وحرق اإلطارات.

وقال أحد املحتجني للمربد انهم يعانون من تردي خدمات الكهرباء منذ عدة أيام يف ظل 
ارتفاع درجات الحرارة دون اي اجراء حكومي ملعالجة هذه املشكلة .

عالء  النائب  النواب  مجلس  عضو  اكد   
الربيعي » ان الكلمة الفصل يف رفض تجديد 
ستكون  النقال  الهاتف  رشكات  عقود 
امللف«.  هذا  عاتقه  عىل  اخذ  الذي  للقضاء 
بمعيّة مجموعة  تقدمنا   « الربيعي  وأوضح 
القضاء  مجلس  لدى  بشكوى   ، النواب  من 
رئيسه  لقاء  بعد  به  التامة  لثقتنا  االعىل 
اللذين   ، العام  االدعاء  ورئيس  زيدان  فائق 
اكدا ان االجراءات القانونية ستأخذ مجراها 
 : الربيعي  واوضح   .« الصحيح  بالشكل 
الكبري  الرفض  بعد  جاء  للقضاء  اللجوء  ان 
الحكومي  والتمسك  العقود  هذه  لتمرير 
غري املربر لحسم هذا املوضوع ، الذي يشري 
االمر«.  هذا  تحوم  كبرية  فساد  شبهات  اىل 
الفصل  الكلمة  يمثل  القضاء  ان   »: واضاف 
املؤسسة  هذه  لنزاهة  نظراً  امللف  حسم  يف 
التي كانت وما تزال عالمة فارقة يف النظام 
، ولم تتأثر برصاع الجسد السيايس  الجديد 
الذي مزقته املصالح الحزبية والشخصية »، 
متمنياً ان يحسم هذا امللف بالقريب العاجل 
برفض  الحاسمة  كلمته  القضاء  يقول  وان 
هذه العقود التي ستؤدي اىل ارضار جسيمة 
اىل  الربيعي  واشار   . العراقي  املواطن  عىل 
وجود ديون مرتتبة بذمة الرشكات واالحالة 

يرتتب عليها هدر للمال العام .

حديث العدسة 

محتجون يقطعون طريق الدواية في ذي قار

عدد  شكا 
باعة  من 

م  غنا ال ا
اليوم  واسط  يف 

االثنني من انخفاض 
عىل  العام  لهذا  مبيعاتهم 

عيد  اقرتاب  مع  العادة  غري 
االضحى.

محمد  ويدعى  الباعة  احد  وقال 
اسباب  عدة  ان  للمربد  كاظم 

منها  مبيعاتهم  تراجع  اىل  ادت 
تأخر توزيع الرواتب عىل املوظفني 

القطاع  عمل  انخفاض  اىل  اضافة 
تدهور  اىل  ادى  الذي  االمر  الخاص 

اسعار  ارتفاع  اىل  لفت  مبيعاتهم.كما 
لعدد  وفيات  حاالت  وحدوث  واألعالف  االغنام 

بشكل  اثر  الحرارة  درجات  ارتفاع  نتيجة  منها 
سلبي عىل هذه الرشيحة.

وزيري  اقالة  اىل  الفتالوي،  فاضل  النائب  دعا   
الكهرباء والصحة بعدما ثبت فشلهما.

التي  »املربرات  ان  ترصيح  يف  الفتالوي  وقال 
الطاقة  واقع  تردي  بعد  الكهرباء  وزارة  تطلقها 
فمحافظات  حقيقية،  غري  وهي  منها  الجدوى 
الكهرباء رغم  تعاني من سوء  والجنوب  الوسط 
رصف اكثر من 60 مليار دوالر عىل هذا القطاع«، 
مبينا ان »الوضع الصحي مرتد ايضا ،وان معظم 
االوكسجني  يف  نقص  من  تعاني  املستشفيات 

وهذه نكسة كبرية«.
جلسة  »عقد  اىل  الربملان  رئاسة  الفتالوي  ودعا 
الكهربائي  الخدمي  الواقع  ملناقشة  طارئة 
حول  الوزراء  رئيس  واستضافة  والصحي 
الوعود  سئم  »املواطن  ان  اىل  مشريا  املوضوع«، 

التي ال تغني وال تفعل شيئا«.
الكهرباء  وزيري  بـ«اقالة  الفتالوي  وطالب 
فشلهما  ثبت  بعدما  منصبيهما  من  والصحة 

وغيابهما عن املشهد.

محكمة  قايض  إصدار  عن  النزاهة  هيئة  يف  التحقيقات  دائرة  كشفت 
ة بقضايا النزاهة يف محافظة نينوى أمر استقداٍم بحقِّ  التحقيق امُلختصَّ
جائحة  أزمة  ة  خليَـّ ضوابط  ملخالفته  املحافظة؛  ة  لصحَّ العامِّ  املدير 
تفاصيل  عن  حديثها  معرض  ويف  الدائرة،  ان  الهيئة  كورونا.وقالت 
األمر، أكَّدت تنفيذ مالكات مديريَّة تحقيق الهيئة يف املحافظة، عمليَّة 
ضبٍط بموجب ُمذكَّرٍة قضائيٍَّة لـ)12( »طبلة« ملحجوزين ووافدين من 
 ، خارج املحافظة تمَّ إخراجهم من الحجر دون إجراء الفحص املختربيِّ
األزمة  خليَّة  وُمقرَّرات  لضوابط  خالفاً  يوماً   )14( مدَّة  وحجزهم 
هت إىل تنظيم املديريَّة محرض  ة بجائحة كورونا.ونبَـّ ة الخاصَّ املركزيَـّ
امُلختصِّ  التحقيق  قايض  السيِّد  عىل  وعرضه  باملربزات،  أصويلٍّ  ضبط 
الذي أصدر أمر االستقدام؛ استناداً إىل أحكام املادَّة )331( من قانون 
ٍة،  ذتها املديريَّة بموجب ُمذكَّرٍة قضائيَـّ العقوبات.ويف عمليٍَّة أخرى نفَّ
امُلنتجات  لتوزيع  ة  العامَّ الرشكة  يف  ُموظٍَّف  ضبط  من  فيها  تمكَّنت 
مبالغ  باستحصال  ُمتلبِّساً  املحافظة،  فرع  الغربيَّة  الهيئة   – النفطيَّة 
ماليٍَّة ملصلحته الشخصيَّة من املواطنني أكثر من السعر الرسميِّ مقابل 
التحقيق  قايض  السيّد  عىل  امُلتَّهم  املديريَّة  بالوقود.وعرضت  تزويدهم 
القايض  السيِّد  قرَّر  إذ  بحوزته،  املضبوطة  األموال  صحبة  امُلختصِّ 

 )315( املادَّة  أحكام  وفق  عقوبات.توقيفه 

دعوة لمحاسبة الوزراء الفاشلين

شهاب  اركان  االتصاالت  وزير  اكد   
الظروف  ورغم  تسعى  الوزارة  ان 
الحالية اىل توفري االنرتنت والخدمات 
العاصمة  يف  بدءا  بيت  لكل  االخرى 

بغداد .
سؤال  عن  رده  معرض  يف  وقال 
ضمن لقاء جمعه مع وسائل اعالم  
الكيبل  عرب  االنرتنت  ايصال  ان 

قريبا  سيصل  الضوئية  والشعرة 
لكل بيت اضافة لخدمات اخرى من 
االتصال االريض واالشرتاك بالقنوات 

الفضائية وعرب اجور رمزية.

 كل بيت في بغداد سيصله االنترنت قريبا عبر مشروع الكيبل الضوئي 

هناك جهاز صغير ال يتجاوز حجمه نصف متر مربع، 
يعمل على معالجة الهواء وعزل األوكسجين عن 

النيتروجين، ومن ثم تزويد المريض باألوكسجين دون 
الحاجة للتقنيات القديمة، سعر ه ال يتجاوز 1500 دوالر 

كحد أقصى ومن أفضل المناشئ العالمية.وبسبب 
الفساد الكبير الذي يعتري عمل وزارة الصحة  لم تستطع 

توفير أو شراء أي قطعة من هذا الجهاز.

العهدة على القائل

باعة اغنام في واسط يشكون انخفاض مبيعاتهم 
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كشبفت علماء الطب يف معهد آرش بجامعة أدنبره، طبيعة املأكوالت 
التي يجب تناولها للحفاظ عىل شباب البرشة ونضارة الجلد.

ونقلبت صحيفبة »ذي صبن« عن هبذه العاملبة التي وصفتهبا بأحد 
»أصبوات بريطانيبا الرائبدة« يف مجبال التغذيبة، قولهبا إنبه: »مبن 
الرضوري تجنبب األطعمة الغنية بالحديد، وخاصبة اللحوم الحمراء 
)لحم البقبر والضأن(، والتي يمكن أن تبؤدي إىل تغيريات دراماتيكية 

تتعلق بالعمر«.
وتعتقد أوجال أنه للحفاظ عىل شباب البرشة 
ونضبارة الجلد يجب تنباول األطعمة الغنية 
بمضبادات األكسبدة والكوالجبن واملعادن 
والغنيبة بالخصائبص املضبادة لاللتهابات 
التبي من شبأنها أن تجدد نشباط الجسبم 

وتحسن وظائفه.
وقالبت العاملة إن تنباول الكثري من الفاكهة 
للجسبم  سبيوفر  يبوم  كل  والخبرضوات 
مجموعبة متنوعة مبن املبواد النباتية التي 
توازن ببن االلتهاب غري البرضوري وتقليل 

تلف الخاليا وحمايتها أثناء الشيخوخة.
وأضافبت أن النظام الغذائي منخفض الروتن يمنع اإلفراط يف إنتاج 

هرمون النمو، والذي يمكن أن يرسع التغريات املرتبطة بالعمر.
واختتم أوجال حديثها قائلة إن األمر كله يتعلق بمبادئ األكل الصحي: 
بشبكل أسبايس النباتات والدهون عالية الجودة )املكرسات والبذور( 

وتناول األطعمة الغنية باأللياف واألطعمة الكاملة غري املصنعة.

حدد مختصون يف امراض الدم جملة من االسباب التي تقف وراء زيادة 
عدد الصفائح الدموية و التي تصنع يف نخاع العظم، مبينن أن السببب 

الرئييس هو زيادة انتاج نخاع العظم.
واشبار االطباء اىل أن »هناك اسبباب ثانوية اخرى تفاعلية ليسبت من 
خلل النخاع، و تتضمن هذه االسبباب ارتفباع صفائح الدم التفاعيل او 

الثانوي وهي:
بب نزيف حاد وفقدان الدم و الحروق. 

ببب الرسطان مبن ضمنهبا رسطانات 
الدم.

ببب اي نوع من فقر البدم بضمنها فقر 
البدم االنحباليل وهبو       نبوع من فقر 
الدم الذي يدمر الجسبم خالياه الدموية 

الحمراء. 
بب العبدوى بضمنهبا البكترييبة يف اي 
مبكان بالجسبم ممكبن أن تزيبد عدد 

الصفيحات الدموية.
املفاصبل  التهباب  ببب 

الروماتيزمبي او داء األمعاء 
االلتهابي  التقرحي.

بب نقص الحديد.
ببب عملية جراحية كرى، اي بعد عملية جراحية تزداد 

صفائح الدم.
ببب إزالة الطحال، حيبث أن بعد إزالبة الطحال تزداد 

الصفيحات الدموية.
ب ببب اي التهباب بالجسبم مثبال  لتهبا ا

الزائبدة الدوديبة او التهاب 
البنكرياس.
بب التدخن.

ببب بعبض االدويبة 
زيبادة  تسببب 

طفيفة.

أغذية تساعد في الحفاظ
 على شباب البشرة ونضارة الجلد

جملة اسباب وراء زيادة
 الصفائح الدموية

كشف أطباء يف االمراض الباطنية، عن أكثر الخرضاوات 
غبزارة بفيتامن يس، مؤكدين عىل أهمية تناوله خالل 

فرتة الوقاية من كورونا.
وقالبوا إنبه »قد يكبون الرتقال اول مبا يخطر يف بال 
النباس جميعهبا عنبد التفكبري بتنباول فيتامن يس، 
مبينبن أن الرتقال مجرد مصبدر عادي للحصول عىل 

الفيتامن.
واشباروا اىل أن »الفلفل« هو ذلبك النبات الذي 

يكون غنيا بفيتامن يس.
واوضحوا نسب الفيتامن من كل محصول 
بينهم »الفلفل«: ببب الرتقال يحتوي عىل 

٦٠ ملغم من فيتامن يس.
ببب االنناس يحتبوي عبىل ٧٩ ملغم من 

فيتامن يس.
ببب الفراولبة تحتوي عبىل ٨٠ ملغم من 

فيتامن يس.
ببب املانجبو يحتوي عبىل ١٢٢ ملغم من 

فيتامن يس.
ببب الكيوي يحتبوي عبىل ١٢٨ ملغم من 

فيتامن يس.
ببب البروكيل يحتبوي عبىل ٨١ ملغبم من 

فيتامن يس. 
ببب الفلفل يرتاوح ببن ٩٥ اىل ٣٤٠ ملغم من 

فيتامن يس.

عالجات طبيعية لتشققات البطن
أكثبر  البوزن الرسيعبة مبن  تعتبر زيبادة 
األسبباب التي تؤدي إىل ظهور التشبققات يف 
البطبن، حيث تؤدي زيبادة البوزن إىل تمزق 
خيوط من كوالجن واألسبتن املوجودة داخل 
نسبيج الجلد، وبالتايل ضعبف ارتباط الخاليا 
ببعضهبا، وتغري لونها إىل اللون الوردي، ومع 
أن اللون يبهت بعد مدة زمنية ترتاوح ما بن 
بضعبة شبهور إىل عبدة سبنوات، إال أن هذه 

التشققات ال تختفي تماماً.
ويقدم هذا املقال عالجات طبيعية لتشققات 

البطن:

فيتامن أ:
وهبو ما يدعى بمادة ريتينويبد، وهذه املادة 
تجعل الجلد يببدو أكثر مرونًة وأصغر عمراً، 
ويسبتخدم يف كثرٍي من الكريمات التجميلية، 
حيث يمكن اسبتخدامه بشبكٍل موضعي أو 
عن طريق تناوله من خالل الفم، وقد يساعد 
اتباع نظباٍم غذائبي غني ببعبض األطعمة، 
مثبل: الجبزر، والبطاطبا الحلوة عبىل زيادة 

مستويات فيتامن أ.
السكر:

يسباعد السبكر عىل تاليش تشققات البطن، 

وذلك عن طريق فرك السكر عىل البرشة حيث 
يعمل عىل تقشبري املنطقبة، ويكون ذلك من 
خبالل خلط كوٍب من السبكر مبع ربع كوٍب 
من زيت اللوز أو زيت جوز الهند، وبعض من 
عصبري الليمون، ثّم فبرك الخليط عىل مكان 
التشبققات، والتكرار عّدة مراٍت يف األسببوع 
أثناء االسبتحمام، والتأكد من فبرك الخليط 

ملّدة ٨-١٠ دقائق.
األلوفريا:

تعالبج  األلوفبريا  أّن  عبىل  دليبل  يوجبد  ال 
التشبققات، إاّل أّنها ُتستخدم كملٍن للبرشة، 
وذلبك من خالل وضع األلوفبريا عىل عالمات 

التمدد يومياً بعد االستحمام.
الليمون:

يحتوي عصري الليمون عبىل حمض الفواكه 
الطبيعيبة، والبذي يعمل عىل تبييبض الجلد، 
والحبّد من احمبرار عالمات التمبدد، أي أّنها 
يمكبن أن تجعل عالمات التمدد أقل وضوحاً، 
وذلبك عبن طريق فبرك عصبري الليمون عىل 
التشبققات بحركاٍت دائرية، ثّم تركه ليتخلل 
بالببرشة ملبّدٍة تبرتاوح بن خمبس إىل عرش 
دقائق قبل مسحه، ويمكن استخدام طريقٍة 
أخبرى لليمبون، وهي مزج نصبف كوٍب من 
زبدة الكاكاو مع ملعقتن كبريتن من عصري 
الليمبون يف وعاٍء، ثّم وضعه عىل التشبققات 

بحركاٍت دائرية.

C الفلفل« أكثر الخضراوات غزارة بفيتامين«

اكد مختصون يف االمراض التنفسية، أن الكمامة 
الخاصبة بالوقاية من وباء كورونبا لم تقلل من 
نسببة االوكسبجن يف دم االنسبان، مثبتبن ذلك 

بالدليل البرشي. 
وقال االطباء، إنه »بالنسببة للبكالم الذي انترش 
عن ان ارتداء الكمامة يقلل نسببة االوكسبجن، 
فبأن لتصحيبح املعلومة حول ذلك فانبه لو كان 
لدى الشبخص مرض صدري مزمن او طفل اكر 

من سنة فان ارتداء الكمامة اليقلل من  مستوى 
االكسجن يف الدم.

واضافوا أن هذا االمبر اثبتته حالة لدى رجل قام 
بارتداء الكمامة واحرض جهاز قياس االكسجن 
يف االصاببع وسبار ٢٢ كبم، فبعبد ذلبك تبن أن 

مستوى االكسجن لم ينزل عن ٩٨.
ولفتبوا اىل أن الجري ملسبافة طويلبة يعمل عىل 

زيادة استهالك االكسجن ١٠ اضعاف«.

اىل  نصيحبة  عراقبي  طبيبب  وجبه 
االشبخاص الذين يالمسبون املصابن 
حمبزة  الطبيبب  وقبال  بكورونبا. 
الخفاجبي، إن »اي عبالج وقائبي 
من الفايبروس اليوجبد، وأي 
تدخل بالعالجبات يف هذه 

املرحلة لبم نحتاجه، وبالتبايل اليحتاج اىل 
حجرتام.واكد أنه يفضل أن يبتعد بمسافة 

عن الناس قلييل املناعة وكبار السن.
وشدد انه يف حال شعر املريض بأي أعراض 
رأسبا فالبد أن يقوم بحجر نفسه، اما اذا 
كانت امراة ولديها اطفال، فتسبتطيع أن 

تراعبي اطفالها مع اخذ االحتياط بغسبل 
اليدين اثناء تحضري االكل وعدم فرك الغن 
واالنف، مع رضورة ارتبداء الكمامة اثناء 
رعاية االطفال، ويستمر ملدة ٧ اىل ١٠ ايام 
وبعدهبا نكدر نعتر انفسبنا سباملن من 

االصابة«. 

كشبف اخصائيون بطبب االطفال، عن 
ثماني حقائق وصفوها بالصادمة حول 
االطفال حديثبي االوالدة ترافقهم اثناء 

مرحلتهم البدائية بعد الوالدة.
ونقل االطبباء، أن من هذه الحقائق هو 
أنه يحدث عندهم خروج كلما يرضعون 
و هبذا يش طبيعي جبدا و باالخص من 
هبم يرضعبون طبيعيبا فهبذا يعني ان 

الحليب كايف. 
واضافبوا أن الحقيقبة الثانيبة هبي أن 
االدرار لديهم يحدث ٤ اىل ١٢ مره باليوم 
و هذا طبيعي، وكذلك فهم اليرون جيدا 
و باالخبص االلوان حيث تكون ليسبت 

واضحة. 
واشباروا اىل أن مبن الحقائبق االخبرى 
انهبم يحببون الوجبوه و يفضلوهبا 
اكثبر من االشبكال الهندسبية، 
واحسن مسبافة هي حوايل 
٢٥ سبنتمرت بعبد عبن 
اضافبة  عيونهبم، 

ىل  ن ا أ

الحقيقة االخرى هبو أن بكاؤهم بدون 
دمبوع وهو امبر طبيعبي ألن الدمع ما 
يتكون اال بعمر شهر اىل ٣ اشهر تقريبا 

و هذا هو العادي. 

واكملبوا أن ببروز الصدر عنبد االطفال 
املولوديبن حديثا ذكبورا واناثا وهو امر 

طبيعي جدا. 
واضافبوا أن حديثي البوالده من االناث 

ممكبن ان يحبدث لهبا نبزف قليبل من 
الجهاز التناسبيل يشبه الدورة الشهريه 

بحجم اقل. 
مبن الحقائبق هبي ان يأتبي االطفبال 
بالعديد مع العالمات الجلدية مثل عضة 
اللقلبق )قبلة املالئكبة( و اللتي تختفي 

بعمر سنتن 
عالمبه اخرى هبي ما تسبمى بالوحمة 
الدمويبة البيل تكبون تشببه الفراولبة، 
باالضافبة اىل امكانية ظهور بقع داكنة 
اللون عىل ظهر الطفل باالخص االطفال 
اللذين برشتهم داكنة تشببه اىل حد كبري 
رضبات قديمة و هذه ال تحتاج اىل عالج 

و تختفي تلقائيا. 
كما ويولد االطفال و لديهم ١٠٠ عظمة 
اكثر مبن الكبار حيث يولبدون و لديهم 
٣٠٠ عظمه يف حن عدد العظام بالكبار 

٢٠٦ عظمة !  
امبا الحقيقبة الثامنة وهي أن رأسبهم 
كبري مقارنة بجسمهم فراسهم يمثل ١ 
من ٣ او ١ من ٤ من الطول الكيل يف حن 
ان البالغن فان الراس يشكل فقط ٨/١ 

اي ثمن طولنا.

طبيب يوجه نصيحة الى مالمسي المصابين بكورونا

كشف خراء أن التدخن من األسباب 
الرئيسية لتدهور الصحة السيما مع 
التقدم يف العمر، إال أن الجديد يف األمر 
هو اكتشباف مدى تأثري التدخن عىل 
اإلدراك وتسبببه يف حالة من التدهور 
املعريف.وتوصلبت دراسبة جديبدة إىل 
أن مهبارات التفكري لدى اإلنسبان قد 
تكون عرضبة لالنخفاض يف منتصف 
العمر إذا كان مبن املدخنن أو يعاني 
مبن ارتفباع ضغبط البدم أو مبرض 

السكري.
وأشبار معّدو الدراسبة، التي ُنرشتها 
املتخصصبة  “نيورولوجبي”  مجلبة 
بعلم األعصباب والدماغ، وفق ما نقل 
موقع “يو ببي آي” اإللكرتوني إىل أن 
عوامل خطر اإلصابة بأمراض القلب، 
والسبكري،  البدم  ضغبط  وارتفباع 
أصبحبت أكثبر شبيوعاً يف منتصبف 
العمر.وقالت الدكتورة كريستن يايف، 
أستاذة الطب النفيس وعلم األعصاب 
واألوبئة يف جامعة كاليفورنيا، سبان 
فرانسيسبكو، فبإن عوامبل الخطبر 
اآلنفبة الذكبر، مرتبطبة باحتمباالت 
أعىل للتدهور املعريف املتسبارع، حتى 

عبىل مبدى فبرتة قصبرية ال تتجاوز 
الخمس سبنوات فقبط، مضيفة أنه 
“مبن املشبجع أن نعبرف أن هنباك 
سبلوكيات يمكبن للنباس تعديلها يف 
منتصبف العمر للمسباعدة عىل منع 
الرتاجع الحاد يف التفكري والذاكرة مع 

تقدمهم يف العمر«.
الروتبن  أن  إىل  الدراسبة  وتوصلبت 
الجيبد”  “بالكوليسبرتول  املرتببط 

مبن  يقلبل  خطر قبد 
اإلصاببة بالخبرف. 
الدراسبة  وأكبدت 
عبىل أن األشبخاص 

يعانون  والذين  البدناء 
الكوليسبرتول  ارتفاع  من 

لم يكبن لديهم خطبر أكر من 
التدهبور املعريف مقارنبة باملدخنن 

وأمبراض  بالسبكري  واملصاببن 
القلب.وأكبدت يايف عبىل أن الرتكيز يف 
الوقاية مبن التدهور املعريف، يجب أن 
ال يقتبر عىل كبار السبن فقط، بل 
ينبغي األخبذ باالعتبار العبببببوامل 
التي تؤدي إليه يف العقد الخامس من 

العمر.

8 حقائق صادمة عن االطفال حديثي الوالدة

اكتشاف أضرار جديدة لـ »التدخين«

هل يقلل ارتداء الكمامة من نسبة االوكسجين؟
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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

جون  األمريكي  الشاب  واستغل 
الذي  النادر  الفلكي  الحدث  نيكوتريا، 
شاهده سكان الكوكب مؤخرا ليضفي 
رونقا  حبيبته  من  زواجه  يوم  إىل 
أحد  يستطيع  لن  شديدة  وخصوصية 
اليوم  من  عام   6800 قبل  تكرارها 
الناري. وايز«  »نيو  مذنب  رؤية  وهو 
وكان الشاب األمريكي قد خرس فرصة 
سابقة، كان قد خطط لها مع أصدقائه، 
لطلب الزواج من حبيبته بجانب بحرية 
كراتري، )فوهة بركانية واقعة يف املركز 
األمريكية(،  أوريغون  لوالية  الجنوبي 
فريوس  انتشار  بسبب  فشلت  والتي 
الحجر  وإجراءات  املستجد  كورونا 

بحسب  أمريكا،  يف  املطبقة  الصحي 
لم يستسلم،  الشاب  إن«.لكن  إن  »يس 
كانت  والتي  »ب«  الخطة  وضع  فقد 
مميزا  توقيتا  اختار  حيث  لصالحه، 
جدا وفريدا ليكون اليوم الذي سيشهد 
عىل زواجه من حبيبته.وكان نيكوتريا، 
راقب  قد  الفضاء  محبي  من  وهو 
يف  الفكرة  ظهرت  عندها  أليام،  املذنب 
هذا  يكون  »قد  لنفسه:  وقال  رأسه، 
يحدث يف حياتنا  لن  زواجنا.. هذا  يوم 
أو يف حياة خمسة أجيال قادمة أيضا«.
إىل  حبيبته  اصطحاب  نيكوتريا  وقرر 
أولد فورج يف نيويورك، إىل مكان جميل 
بالقرب من منزل عائلته، بهدف رؤية 

بصديقه  الشاب  املذنب.واستعان 
تذكارية  صور  أخذ  الذي  املصور، 
للحبيبني، ليطلب الشاب الزواج من 
حبيبته، إيريكا بندراك )26 عام( يف 

هذه اللحظات الفريدة.
وأخذ الحدث تفاعال كبريا يف وسائل 
التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم 
خصوصية  بسبب  األمريكية، 

التوقيت الذي اختاره الشاب.
األمريكية  الفضاء  وكالة  وبحسب 
»ناسا«، فإن مذنب »نيو وايز« هو 
عام   6800 كل  يأتي  ناري  مذنب 
هائلة  دورة  يكمل  أن  بعد  فقط 

حول مداره.

قرر شاب أمريكي جعل 

زفافه مناسبة فريدة 

جدا لن يستطيع أحد 

تكرارها قبل أكثر 

من 6 آالف عام على 

األقل.. 

األمريكية  والدواء  الغذاء  إدارة  حذرت 
إىل  أدت  سالطة  تناول  بعدم  املستهلكني 
االمريكيني  من  مئات  عند  طفيلية  عدوى 
تم سحبها من األسواق منذ أكثر من شهر

برس  »يونايتد  وكالة  ذكرت  ما  وحسب 
السالطة  فإن  اإلخبارية،  إنرتناشيونال« 
وامللفوف  والجزر  الخس  من  مزيجا  تضم 
متاجر  من  عدد  يف  بيعها  وجرى  األحمر، 
»واملارت«  ذلك  يف  بما  الرئيسية،  البقالة 
نيوز.وأوضحت  سكاي  بحسب  و«ألدي« 
مرتبطة  السلطة  أن  والدواء  الغذاء  إدارة 
بعدوى  األشخاص  مئات  بإصابة 
»بدأ  مضيفة  الطفيلية،  »السيكلوسبورا« 
و5  مايو   11 بني  ما  الحاالت  عن  اإلبالغ 

 11 يف  شخصا   641 أن  وأضافت  يوليو«، 
إن  الخرباء  بالعدوى.ويقول  أصيبوا  والية 
عدوى سيكلوسبورا )داء حلقيات األبواغ( 
تسبب إسهاال مائيا، يكون شديدا يف بعض 

األحيان.وتم نقل 37 من هؤالء 
يف  املستشفيات،  إىل  املرىض 
وإلينوي  جورجيا  من  كل 
ومينيسوتا  وكانساس  وأيوا 
ونرباسكا.وسحبت  وميسوري 
هذه  البقالة  متاجر  كل 
التي جرى تصنيعها  السالطة، 
إكسربيس«،  »فريش  بواسطة 
والدواء  الغذاء  إدارة  وحذرت 
بعدم  املستهلكني  األمريكية 

املنزل. يف  منها  أي  لديهم  كان  إذا  تناولها 
وأضافت أنها أصبحت بحاجة إىل التخلص 

من العبء الذي يثقل ضمريها.

ال يزال دوغ بيثيل البالغ 89 عاماً من العمر، 
مع  فيه  ترعرع  الذي  عينه  املنزل  يف  يعيش 

إخوته الستة منذ 72 عاماً.
عائلته  يؤسس  لم  السابق  البحرية  قبطان 
الخاصة، إال أنه اختار يف نهاية املطاف العودة 
الربيطانية  ليفربول  يف  والديه  مع  لإلقامة 
وذلك حتى وفاتهما. وعىل مدى 60 عاماً بعد 
ذلك لم يشأ دوغ أن يحدث أي تغيريات عىل 
عاشها  التي  الذكريات  عىل  حفاظاً  املنزل 
تماماً. حاله  عىل  البيت  بقي  وهكذا  فيه. 

ويقول دوغ: »ال تزال غرف النوم كما كانت 
األبواب والسقوف  تزال  وال  حني كنا أطفاالً 
وأضاف  األصلية«.  حالتها  عىل  واألرضيات 
دوغ بأنه منذ عرش سنوات فقط قام بتغيري 
املقابس الكهربائية التي كانت تستعمل منذ 
قديم  األثاث  غالبية  أن  وأكد   .1950 العام 

معظمه يعود إىل هدايا زفاف والديه.

يف حادثة غريبة من نوعها، اعتقلت 
رشطة كانبور ماعزاً كان يتجول يف 
زعماً  الهندية،  بيكونغانغ  منطقة 
أنه خالف اإلجراءات االحرتازية ضد 
الكمامة  ارتداء  بعدم  »كوفيد-19« 

الواقية للوجه.
الحادثة  إخبارية  مواقع  وتداولت 
نهاية  عطلة  خالل  وقعت  التي 
األسبوع املنرصمة، بعد أن اعتقلت 
واقتادته  املاعز  بيكونغانغ  رشطة 

يف سيارة من طراز جيب.
الحيوان  صاحب  هرع  جهته،  من 
علم  عندما  الرشطة  ملركز  األليف 
ماعزه،  الستعادة  متوسالً  بالنبأ، 
إعادتها  بعد  املسؤولون  وقد حذره 
يف  تتجول  حيواناته  ترك  من 

الطريق، نقالً عن موقع »نيوز 18« 
الهندي الناطق باإلنجليزية.

للواقعة  أكثر  منطقي  تفسري  ويف 
التواصل  مواقع  رواد  تداولها  التي 
عالية،  فكاهية  بروح  االجتماعي 
إنهم  الرشطة  دائرة  يف  ضابط  قال 
عثروا عىل شاب بدون قناع حامالً 
أبرص  إن  ما  هرب  لكنه  املاعز، 

وجودهم وترك املاعز خلفه.
وباملقابل اعرتف أحد رجال الرشطة 
الذين أحرضوا املاعز بأنهم رصدوا 
ألنه  املاعز  قبل  من  خرق  مخالفة 
»إذا  موضحاً:  قناع،  دون  كانت 
حالياً  كالبهم  يلزمون  الناس  كان 
يشمل  ال  فلماذا  األقنعة،  بارتداء 

األمر املاعز؟«.

أكرب   إطالق  يف  الصني  نجحت 
أمس  العالم   يف  برمائية  طائرة 
بحسب  البحر،  من  األحد 

صحيفة »الشعب« الصينية.
الربمائية  الطائرة  انطلقت  وقد 
فوق  من    »600 جي  »أيه 
تشينغداو  بمدينة  البحر  مياه 
رشقي  شاندونغ  بمقاطعة 

الصني.
الربمائية،  الطائرة  وهبطت 
يف  الصني،  يف  محليا  املطورة 
يف  شانشيخه  ريتشاو  مطار 
أمس  صباحا   10:49 الساعة 
مدتها  تجريبية  رحلة  بعد  األحد 

28 دقيقة.

عدوى طفيلية تصيب المئات بأمريكا.. والسبب تناول سالطة ! تماسيح أمريكا تنحدر من فصيلة منقرضة !

...  االمام الحسين ) عليه السالم (فمن قبلني بقبول الحق فاهلل أولى بالحق

مواقيت ال�صالة

الثالثاء  28 تموز  2020   العدد  2386  السنة العاشرة

قال رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله وسلم(: »أال أدلكم عىل 
سالح ينجيكم من أعدائكم، ويدّر أرزاقكم؟ قالوا: بىل،
قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن سالح المؤمن الدعاء«

صالة الصبح

صالة الظهر

صالة المغرب

صالة العشاء

3 :35

12 :9

7 :23

8 :19

رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

تنظيف  يجري  تايوان،  وسط  »وانشو«  مصبغة  يف 
الرشعيني،  أصحابها  إىل  وإعادتها  املتسخة  املالبس 
شاردي  أصحابها  نسيها  التي  الثياب  بعض  باستثناء 
معروضة  أخرياً  املطاف  بها  ينتهي  كان  فتلك  الذهن، 
املسنني، وهما  اثنني من  أجساد  تزين  »انستغرام«،  عىل 
تشانغ وان جي وزوجته هسو شوإير، اللذين تمكنا من 
تحقيق شهرة عاملية من خالل إقامة عروض منسقة من 
املصبغة. يف  املنسية  والرساويل  والتنانري  البلوزات  مئات 

تنقل صحيفة » نيويورك تايمز« عن حفيد الثنائي الذي 
خرج بالفكرة، ريف تشانغ، إنه شعر بالصدمة أن يهتم 
يشعر  كان  فهو  الجدان.  يفعله  بما  األجانب  من  العديد 
بضجرهما بعد تباطؤ العمل يف املصبغة، وأراد أن يجعل 
أن يستقطب سلوك  حياتهما أكثر إرشاقاً.وكان مفاجئاً 
حيث  والعالم،  تايوان  من  املعجبني  الشبابي  املسنني 
منذ  متابع،  ألف   136 »انستغرام«  حصد حسابهما عىل 
جديه  أن  تشانغ  ريف  يونيو.ويعتقد   27 يف  انطالقته 
سبب  يكون  قد  وهذا  الكامريا،  أمام  طبيعيني  يبدوان 
شهرتهما، فمن جهة تتميز جدته هسو البالغة 83 عاماً، 
بجو  احتفاظها  من  الرغم  عىل  أزياء  عارضة  بغطرسة 
من املرح، فيما يمثل جده تشانغ البالغ 84 عاماً، الوداعة 
تظهره  ما  مع  يتكامل  الذي  البارد  بترصفه  املثالية 
يف  املالبس  الزوجان  متبجح.ويعرض  سلوك  من  الزوجة 
متجرهما الذي يوفر خلفية مكونة من ثياب مكدسة يف 

حزم بالستيكية أو معلقة عىل الرفوف. وهما يعمالن يف 
الجد بعمر 14 عاماً، وقد تمكنا  أن كان  املجال منذ  هذا 
من بناء عالقات جيدة مع زبائن كثر، بعضهم ال يزالون 
انتقالهم  من  الرغم  عىل  املصبغة،  إىل  غسيلهم  يجلبون 
من الحي.يقول ريف تشانغ أن األسابيع القليلة املاضية 
يعمالن  اللذين  لجديه  بالنسبة  خاصة  بأوقات  تميزت 
وحدهما يف املصبغة، فالزبائن كانوا يقضون وقتاً أطول 
يف التحدث إليهما، كما شكلت الرسائل اللطيفة من أنحاء 

العالم مصدر فرح لهما.

ُمسنان يحققان شهرة كعارضين
 لمالبس منسية في مصبغة !

قبطان متقاعد لم يجدد منزله منذ 72 عامًا !

زواج فريد لن يتكرر إال بعد 7 آالف عام !

سمكة عمرها 70 مليون سنة !القبض على ماعز لعدم ارتداء كمامة !

معقدة  عملية  متطوعة  إنقاذ  فرقة  نفذت 
إلنقاذ بومة نرسية صغرية من برئ قلعة سابقة 
الرشطة  ذكرت  حسبما  زيجبريغ،  باد  بلدة  يف 
أحد  جانب  من  الرشطة  إبالغ  األحد.وتم  أمس 
البومة يخرج  الذي سمع صوت  أفراد الشعب، 
من البرئ، وفقا ملا ذكرته الرشطة يف بيان.ومع 
ذلك، ولدى وصولهم إىل املوقع، لم ير املنقذون 
أية عالمة عىل وجود البومة يف البرئ التي يصل 
قياس  جهاز  إنزال  وتم  مرتا.   40 إىل  عمقها 
مستويات  الجهاز  واكتشف  البرئ  إىل  خاص 
منخفضة من األكسجني يف األسفل.وتم العثور 
عىل الطائر الصغري، وهو بومة نرسية أوراسية، 

أخريا باستخدام كشاف ومنظار مكرب.
وذكر بيان الرشطة أن عملية اإلنقاذ استغرقت 
 20 بمشاركة  الساعة  ونصف  ساعات  ثالثة 

شخصا.

20 شخصًا إلنقاذ بومة سقطت في بئر !

إن كانت ماري شيليل قد بدأت بكتابة فرنكشتاين بعمر الـ18، ونرش جون 
كيتس ديوانه بسن الـ20، فقد هزمهما طفل يف الرابعة من العمر بديوانه 
عقده  وّقع  سورجني  شما  نديم  سنوات.  األربع  يتجاوز  ال  وهو  الشعري، 

األول مع دار »والكر« إلصدار ديوانه الشعري.
والعناق«،  الربيق  يمأله  عاملاً  تنىشء  العبقري  الطفل  قصائد  »كلمات 
العام.  لهذا  أورويل  بجائزة  الفائزة  كالنيش  كايت  واملعلمة  الشاعرة  تقول 
وكانت قد التقت والدته ياسمني شما املحارضة يف األدب يف جامعة ريدنغ 
الربيطانية بعد أن جمعهما اهتمام مشرتك بتعليم الالجئني كتابة الشعر. 
التواصل  مواقع  عىل  نديم  شعر  من  مقاطع  بضعة  بنرش  كالنيش  وقامت 
تايمز« وتلفزيون  لتحدث ضجة كربى، وتجري كل من صحيفة »صنداي 

»سكاي نيوز« مقابالت مع الصبي املوهوب.
و تقول كالنيش: تتوزع قصائد نديم  بني »العودة إىل املنزل«، حيث يمكن 
الذين رغم  املعطف. وقصيدة »األرشار«  الباب كما  الشجاعة عىل  أن تعّلق 
عن  القصائد  »تتحدث  قلوبهم.  يف  بالحب  يحتفظون  أنهم  إال  اعتقالهم 
املثالية  الكلمات  نديم  يجد  حيث  والوحدة،  كالحب  للغاية  مهمة  مشاعر 

للتعبري عنها لتأتي بسيطة ملهمة ومليئة بالحكمة«،.

املتحدة  الواليات  يف  تلفزيونية  مراسلة  اكتشفت 
عن  خارجة  بطريقة  الرسطان  بمرض  إصابتها 

املألوف، فلم تذهب إىل طبيب ولم تجر فحصا.
التي أوردتها »سكاي نيوز عربية«،  التفاصيل  ويف 
األحد، فقد تنبهت فكتوريا برايس )28 عاما( أنها 
تلقت رسالة  أن  بعد  الرسطان،  تعاني من مرض 
من أحد املشاهدين، الشهر املايض.وقال املشاهد يف 
الرسالة: »مرحبا. لقد رأيت للتو تقريرك اإلخباري. 
ما يقلقني هو وجود ورم يف عنقك. يرجى فحص 
الغدة الدرقية«.وبالفعل، عملت فكتوريا بنصحية 
إصابتها  لتكتشف  الطبيب  وراجعت  املشاهد 
ظهور  يف  تسبب  الذي  الدرقية،  الغدة  برسطان 
نتوء لم تنتبه له الصحفية.وتعمل فكتوريا مراسلة 
يف  يس«  بي  »أن.  لشبكة  التابعة  »ويفال«  لتلفزيون 
لعملية  فكتوريا  فلوريدا.وستخضع  بوالية  تامبا  مدينة 
الغدد  من  وعدد  الرسطاني،  الورم  إزالة  أجل  من  جراحية 
رسالة  بنص  متابيعها  فكتوريا  القريبة.وشاركت  الليمفاوية 
املشاهد التي جاء فيها »إن النتوء يذكرني بحال رقبتني. تبني يل 

أنه رسطان. اعتن بنفسك.«
الورم  إن  الطبيب  لها  قال  بالرسطان،  إصابتها  تأكيد  وبعد 
ينترش، لكن ليس كثريا، معربا عن أمله يف أن تكون العملية 

الجراحية املقررة هي األوىل واألخرية.

كشفت دراسة جديدة أن جمجمة متحجرة لفصيلة تماسيح إفريقية منقرضة، أظهرت تشابهاً 
كبرياً مع تماسيح معارصة يف قارة أمريكا، يُعتقد أن أجياالً قديمة منها قطعت املحيط األطليس 
»نيترش ساينتيفك  التي نرشتها مجلة  الدراسة  األقل. ورأى معّدو هذه  قبل 5 ماليني سنة عىل 
هذه  من  حامل  وحيدة  أنثى  من  متحدرة  كلها  تكون  قد  األمريكية  التماسيح  أن  ريبورتس« 
الفصيلة اإلفريقية القديمة، التي حملتها أمواج املحيط إىل »العالم الجديد«.وأوضح املعّد الرئييس 
للدراسة، ماسيمو دلفينو، من جامعة تورينو اإليطالية، أن التيارات البحرية يف املحيط األطليس، 

سهلت عىل األرجح تفّرق التماسيح خالل انتقالها إىل أمريكا.

شاعر في الـرابعة يستعد إلصدار 
ديوانه األول !

نجاح إطالق أكبر طائرة برمائية في العالم من على سطح البحر
يف  يتمثل  مثري  اكتشاف  عن  حفريات  علماء  أعلن 
الحقبة  إىل  تعود  عمالقة،  لسمكة  متحجرة  بقايا 
 70 قبل  الديناصورات،  فيها  عاشت  التي  نفسها 
األرجنتينيني،  العلماء  فريق  سنة.وأوضح  مليون 
منطقة  يف  عليها  عثر  التي  املتحجرة  أن  بيان،  يف 
طولها  يتجاوز  »لسمكة  البالد،  جنوبي  باتاغونيا، 
ستة أمتار«.ورشح البيان أن هذه السمكة الكبرية 
نهاية  »يف  باتاغونيا  بحر  يف  تعيش  كانت  الحجم 
كانت  عندما  الكريتايس(،  )أو  الطباشريي  العرص 
حرارة مياه البحر أكثر برودة مما هي عليه حاليا«.

»ألتشريينغا«  مجلة  االكتشاف  خرب  إىل  وأشارت 
املتخصصة يف علم اإلحاثة.وعثر عىل متحجرة هذه 
كولهوي هوابيال،  بحرية  السمكة عىل مقربة من 
جنوب مقاطعة تشوبوت، عىل بعد 1400 كيلومرت 
جنوب بوينوس أيريس. وتتميز هذه السمكة بأنها 

آكلة للحوم، وذات طابع عدائي.

مشاهد ينبه مذيعة بإصابتها بالسرطان..


