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األميركيون ُيغازلون الكاظمي :قواتنا تحميك!

االمن النيابية :نراقب كواليس الحوار
االمريكي العراقي
المراقب العراقي /متابعة...

اك�دت لجنة األم�ن والدف�اع النيابية ،
ام�س األربعاء ،ع�ن مراقبتها كواليس
الحوار االمريكي العراقي املشرتك.
وق�ال عض�و اللجن�ة ب�در الزي�ادي يف
ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه «املراق�ب
العراق�ي» إن “الس�لطة التنفيذي�ة
ش�كلت لجنة من الخبراء واملختصني
لدراس�ة االتفاقية األمريكي�ة العراقية
وبي�ان نقاط الق�وة والضع�ف فيها”،

واشنطن تحوك ردا ًء َيست ُر «عورة الفساد»
ً
و ُت ّ
ّ
سخر سالحا لحماية «الحكومة الهشة»

مشيرا اىل أن “القوى السياسية ابلغت
رئي�س الحكومة مصطف�ى الكاظمي
رس�ميا برضورة الحفاظ عىل س�يادة
العراق وعدم السماح للقوات االمريكية
البقاء فرتة أطول”.
وأض�اف أن “مجل�س الن�واب يراق�ب
ع�ن كث�ب كوالي�س الح�وار االمريكي
العراقي” ،مؤكدا أن القوى السياس�ية
ال ترغ�ب ب�أي اتفاقي�ة أمني�ة مع اي
دولة ال تحرتم سيادة العراق”.

المراقب العراقي /المحرر السياسي...

ّ
س�خرت الواليات املتح�دة مواردها
لطامل�ا
البرشية واملادية ومجسّ �اتها االستخبارية،
لضرب األنظم�ة املس�تقرة أو الت�ي تحث
الخطى نحو تحقيق االستقرار ،وقد بدا ذلك
جلي�ا ً يف منطقة الرشق األوس�ط ،التي أبرَز
الالعب األمريكي فيها «عضالته» يف جوالت
اس�تعراضية كان الهدف منها االس�تحواذ
عىل ثروات البلدان العربية ومواردها.
وغالب�ا ً م�ا تس�تهدف اإلدارات األمريكي�ة
املتعاقب�ة ،البل�دان العربي�ة ذات امل�وارد
وامليزانيات الضخمة ،واألنظمة السياس�ية
اإلسلامية التي تبدو عليها بوادر مقاومة،
والس�عي الس�تبدالها بأخ�رى ذات توج�ه
مدني ،على اعتبار أن األوىل تش�كل تهديدا ً
مبارشا ً على الكيان الصهيون�ي واملصالح
االقتصادية والعسكرية للواليات املتحدة.
ولم يكن العراق بمعزل عن ذلك ،فعىل مدى
ال�ـ 17عاما ً املاضي�ة ،لم تدخر واش�نطن
جه�دا ً يف س�بيل رضب العملية السياس�ية
بدع�م من رشكائها يف املنطقة ،الس�عودية
واإلم�ارات ودول عربي�ة أخ�رى ،يف س�بيل
سحب البس�اط من التكتالت الشيعية التي
تول�ت الس�لطة التنفيذية يف البلاد بفضل
قاعدتها الش�عبية التي تمثل أغلبية عددية
من سكان العراق.
ووفق�ا ً ملراقبين للش�أن الس�يايس ،ف�إن
أمريكا ّ
غذت عمليات فساد كربى يف العراق،
لعرقل�ة نهوض البلد من كبوت�ه ،وذلك من
خالل دعم ش�خصيات سياس�ية والس�عي
إىل ال�زج به�ا يف مواق�ع تنفيذي�ة مهم�ة،
تس�ببت يف هدر مليارات ال�دوالرات لصالح
أف�راد ورشكات أجنبية تابعة أو مقربة من
الواليات املتحدة.
وأخيراً ،ولي�س آخ�راً ،أثمر الضغ�ط الذي
فرضت�ه إدارة الرئي�س األمريك�ي دونال�د
ترام�ب على الكت�ل السياس�ية ،ع�ن تويل
مصطف�ى الكاظم�ي رئاس�ة الحكوم�ة
العراقي�ة ،بع�د احتجاج�ات عارم�ة يف
محافظ�ات الوس�ط والجن�وب حصراً،

الصحة :زيادة عدد االصابات يعود
الرتفاع نسب الفحوصات
المراقب العراقي /متابعة...

اك�دت وزارة الصح�ة امس االربعاء ،أن زيادة مع�دالت االصابات جاء نتيجة زيادة
الفحوصات التي كشفت اعداد جديدة من املصابني.
وق�ال مدير الصحة العامة ،عبد االمري الحلفي ،يف ترصيح صحفي تابعته «املراقب
العراقي» ان «عدد الوفيات تناقص خالل االس�بوع الس�ابق عن االس�ابيع املاضية
بمعدل  518وفاة ،فيما كانت اعداد الوفيات يف االسبوع الذي قبله  ،631والذي قبله
 677واالسبوع الذي سبقهما .»717
وأض�اف الحلف�ي ،أن «تناق�ص مع�دل الوفيات بفيروس كورون�ا اليتضح خالل
االيام ،ونس�ب الش�فاء يف تصاعد» ،مبينا أن «وعي املواطن له دور مهم يف التصدي
للفيروس ،وقد بدأ املواطن�ون يتعالجون مبكرا بعد االصاب�ة بعدما كانوا يتخوف
ويبقون يف البيوت».

عضو في اللجنة القانونية يدعو لمعالجة
التهرب الضريبي
المراقب العراقي /متابعة...

دع�ا عضو اللجن�ة القانونية النيابية،
حسين العقابي ،ام�س األربع�اء ،اىل
معالجة الته�رب الرضيبي والكمركي
الذي تسبب بضياع موارد البلد.
وق�ال العقاب�ي ،يف بي�ان تابعت�ه
«»املراق�ب العراق�ي» ان�ه «أرشن�ا يف
ع�دة بيان�ات س�ابقة حج�م الخلل يف
املنظوم�ة اإلدارية يف الدول�ة العراقية
بم�ا يف ذلك الخل�ل الكبري يف اس�تيفاء
الرسوم والرضائب والتعرفة الكمركية
يف املناف�ذ الحدودي�ة  ،وال�ذي ي�ؤدي
إىل إه�دار ما نس�بته  %٩٠م�ن املوارد
املتوقعة يف هذا املجال».
وأض�اف «لضب�ط ومعالج�ة ح�االت
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الته�رب الرضيب�ي والكمركي نقرتح
تش�كيل لجنة يف دي�وان الرقابة املالية
تأخذ على عاتقها اس�تقطاع نس�بة
 %١٠من املبالغ التي يشتريها التجار
وأصح�اب الرشكات من م�زاد العملة
من البنك املركزي وتأمينها لدى وزارة
املالية لضمان اجبارهم عىل التحاسب
الرضيبي والكمركي».
وبني انه «إذ تودع هذه النسبة كأمانة
لدى وزارة املالية لحني تقديم أصحاب
الرشكات أوراقهم الرسمية التي تثبت
سلامة موقفهم الرضيبي واستيفاء
الرس�وم والتعرف�ة الكمركي�ة منه�م
 ،ويف ه�ذه الحال�ة فقط تع�اد األموال
املستقطعة لهم».

ش�هدت عمليات تصعيد خطيرة بمباركة
أمريكية.
وقدم الكاظمي بعد تولي�ه املنصب ،وعودا ً
كثرية لم يحقق منها شيئا ً حتى اآلن ،حيث
نرش موقع «ريسبونس�بل س�تيت كرافت»
األمريكي املتخصص بالتحليالت السياسية،
األربع�اء ،تقري�را ذك�ر في�ه أن الحكومة
العراقية يف أكثر مراحلها هشاشة منذ عام
 ،2003حيث يواجه رئيس الوزراء العراقي
الجديد مجموعة هائلة من التهديدات.
وبحس�ب التقري�ر ال�ذي اطلع�ت علي�ه
«املراق�ب العراق�ي» ” ،إذا اقرتبت حكومة
الكاظم�ي م�ن االنهي�ار يف األس�ابيع أو
األشهر املقبلة ،فس�تواجه واشنطن خيارًا
صع ًبا ،إمّ ا حفظه أو تركه يس�قط” ،مبينا

أن “سياس�ة الوالي�ات املتح�دة الحالي�ة
للحكوم�ة املدني�ة يف بغ�داد ه�ي تقدي�م
الدعم”.
وأوض�ح أن “ع�دد الق�وات األمريكي�ة يف
العراق يبل�غ حوايل  5200جن�دي ،ويكفي
لتأمني املركز الحكوم�ي يف بغداد والحفاظ
عىل الوجود امل�ادي للكاظمي وإدارته حتى
ل�و كان�ت الس�لطة السياس�ية الحقيقية
تق�ع يف م�كان آخ�ر” .ويف مث�ل س�يناريو
كه�ذا من املرج�ح عودة املزيد م�ن القوات
األمريكية إىل العراق إذا تم استخدام القوات
الحالية للحفاظ على الحكومة يف مواجهة
«التهديدات» ،ما يؤدي بال ش�ك إىل سلسلة
من املواجهات الدموية التي قد تش�به أيام
االحتالل  ،وفقا ً للتقرير األمريكي.

وتعليق�ا ً عىل التقري�ر األمريكي ،يتس�اءل
املحل�ل الس�يايس صب�اح العكيلي« :متى
كانت الواليات املتحدة حريصة عىل مصالح
الع�راق وحكومت�ه؟ إنه�ا تعم�ل لغ�رض
الحفاظ على مصالحها فقط» ،الفتا إىل أن
ما ورد يف التقرير «يأتي لفسح املجال أمام
تواجدها وتدخلها يف الشأن العراقي».
وي�رى العكييل أن «الواليات املتحدة تريد أن
توصل رسالة مُ فادها أن حكومة الكاظمي
ج�اءت برغب�ة أميركا وس�فريها تول�ر»،
معتربا ً أن «واشنطن كشفت أوراقها وبينت
أن الكاظمي هو جزء من املرشوع األمريكي
يف املنطقة».
وق�ال العكيلي لـ»املراق�ب العراق�ي» ،إنه
«من خلال مراقبتن�ا ألداء رئي�س مجلس

ال�وزراء وترصيحاته ،وجدن�ا أنه لم يمس
الجان�ب األمريك�ي ،وهن�اك غ�زل واض�ح
بالواليات املتح�دة ،عىل الرغم من جرائمها
املتعددة التي كان آخرها قصف معس�كري
صق�ر وس�بايكر ،ب�ل وحت�ى جريمته�ا
بقتل الش�هيدين القائدين ،حي�ث لم يعلن
الكاظم�ي نتائ�ج التحقيقات رغ�م تأكيد
الج�ارة إي�ران عىل كش�ف مالبس�ات هذه
الجريمة لغرض تقديم مذكرة قضائية لدى
املحكمة الدولية».
جدي�ر بالذك�ر أن مجل�س الن�واب ص�وت
خالل جلسة استثنائية عقدها يف الخامس
من كان�ون الثان�ي املايض عىل ق�رار ُيلزم
الحكوم�ة بإخ�راج الق�وات األجنبي�ة من
األرايض العراقية.

الحكومة «ترقع» ازمة الكهرباء بـ «مخيط» الفشل والتخبط
المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي

أكثر من عق�د ونصف من الزمن والعراق يعاني من
أزمة يف الطاقة الكهربائية  ,رغم رصف أكثر من 41
ملي�ار دوالر إلعماره�ا بعد تدمريها م�ن قبل قوات
االحتلال األمريكي وأضعاف املبلغ كرواتب ملوظفي
الوزارة  ,ومع ذلك تش�تد االحتجاجات الشعبية مع
بداية كل فصل صيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة
وتختف�ي معه�ا ترصيحات وزي�ر الكهرباء ،يف ظل
عقود أبرمتها الوزارة يف الس�نوات املاضية تدل عىل
استخفافها باملواطن العراقي ،ونموذج حي للفساد
يف مقدمتها تعاقد الوزارة مع رشكة «باور إنجينز»
الربيطانية لتنفي�ذ محطة توليد يف مدينة النارصية
واسترياد توربينات توليد عمالقة َتبينّ عند وصولها
إىل ميناء البرصة ّ
أنها لعب أطفال.
ومع تصاعد االحتجاجات الشعبية تحاول الحكومة
إيجاد حلول ترقيعية ويف مقدمة تلك الحلول صدور
أوامر من رئيس الربملان لتش�كيل لجنة لجرد عقود
ال�وزارة الخارجية وه�ي محاولة الحت�واء الغضب
الجماهيري  ,حي�ث أرس�ل محمد الحلب�ويس قبل
ش�هر مول�دات عمالق�ة ملحافظ�ة األنب�ار لزي�ادة
س�اعات تجهي�ز الكهرباء كش�فت انحي�ازة ألبناء
محافظت�ه دون املحافظات األخرى .وزير الكهرباء
ال�ذي لم يزور أي�ة محافظة خرج بحل�ول تدل عىل

ع�دم خربته يف مجال عمله  ,فهو يس�عى الس�ترياد
الطاق�ة م�ن كردس�تان وتركيا بعد فش�ل مرشوع
الرب�ط الكهربائ�ي م�ع دول التع�اون الخليج�ي ,
و يربر فش�له ب�أن هناك عش�وائيات وانش�طارات
باملن�ازل ،وتناىس الوزير أن عملية الربط تس�تغرق
أش�هر وكان األفضل له تفعيل االتفاقات مع رشكة
سيمنس وإبعاد جنرال إلكرتك األمريكية التي دمرت
ما تبقى باملنظومة وحس�ب أوامر اإلدارة األمريكية
التي الترغب بإعمار العراق بحس�ب ما يراه خرباء.
مختصون أكدوا أن ما يحدث يف العراق يدل عىل عدم
وج�ود حكومات قوية ب�ل إن املحاصصة الطائفية
هي السائدة .
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النسيان يلف «منافذ كردستان»..الضغوط
تجبر الكاظمي على «التقهقر»
المراقب العراقي /احمد محمد...

يب�دو أن مل�ف املنافذ الحدودي�ة وتوعد
الحكومة بجعلها جميعا تحت س�يطرة
الدول�ة وتضمني وارداته�ا بموازنة البلد

الطاقة البرلمانية :كردستان مستمرة بتهريب النفط
المراقب العراقي /متابعة...

أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية
 ،امس األربعاء ،اس�تمرار عمليات
تهريب النفط من إقليم كردستان.

وقال عض�و اللجنة همام التميمي
يف ترصيح صحفي تابعته «املراقب
العراق�ي» إن «الحكوم�ة م�ا تزال
تتخب�ط يف ح�ل ازم�ة الكهرب�اء

خليك في البيت
بغداد
االصابات الشفاء
913

580
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والحدي�ث ع�ن اس�تريادها م�ن
االقليم مؤسف».
وأضاف أن «اس�ترياد الكهرباء من
االقلي�م غير منطق�ي واملفروض

هن�اك ش�بكة وطنية ل�كل البلد»،
مؤكدا ً أن «اإلقليم لم يسلم كميات
النفط املتفق عليها وهناك عمليات
تهريب مستمرة من كردستان».

وتجدد كتل سياسية رفضها وامتعاضها
م�ن أن يك�ون الكاظم�ي ق�د استس�لم
للرف�ض الكردي فيما يخص تلك املنافذ،
مه�ددة باتخاذ إج�راء حازم م�ن نواب
ْ
يكن هناك إجراء
الوسط والجنوب إن لم
حكومي إزاء ذلك.
وأعل�ن رئي�س ال�وزراء مصطف�ى
الكاظمي ،مطلع الش�هر الجاري ،عزمه
يف القضاء عىل الفس�اد املتفيش باملنافذ
الحدودي�ة العراقي�ة وانتزاعه�ا ممّ�ا
أسماهم باألشباح ،حيث توجه إىل املنافذ
واملوان�ىء الواقعة بمحافظ�ات البرصة
وواسط و دياىل وسط مطالبات سياسية
وتحذي�رات نيابي�ة م�ن تجاه�ل مل�ف
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Corona Virus Infections
النجف االشرف

البصرة
الوفاة

الس�نوية بات «طي النسيان» خصوصا
بعد أن جاء الدور للمنافذ الكردس�تانية،
املُس�يطرعليها من قبل األحزاب الكردية
وبشكل علني.

منافذ اإلقليم وإع�ادة توجيه وارداته إىل
حكومة املركز بدال من ذهابها إىل جيوب
األحزاب الكردية.
ورح�ب ع�دد م�ن الكت�ل السياس�ية
بالحملة ،مش�ددة عىل رضورة أن تكون
شاملة ودون اس�تثناء ،مطالبة بتحرير
املنافذ من هيمنة الكتل الكردية.
ويف ذات س�ياق اعتربت أوساط سياسية
أن حملة الكاظمي عىل املنافذ الحدودية
تس�تثن أي منفذ
والت�ي يزع�م أنها ل�م
ِ
عراق�ي ،بأنه�ا مج�رد دعاي�ة إعالمية
هدفها بناء قاعدة شعبية له.
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

Almuraqeb Aliraqi Newpaper

هيبة الدولة تقف على حدود كردستان

ألواح طينية

حينما ارتفعت مستويات األشعة
فوق النرجسية لدى بعضهم!..
ثم�ة سلس�لة طويل�ة م�ن اآلراء؛ كان يفترض أن تحظ�ى باهتم�ام الق�وى
السياسية اإلسلامية ،ليس ألهميتها فحسب؛ بل ألن ما قيل كان يدق نواقيس
الخط�ر ،لك�ن يب�دو أن يف اآلذان وقرا..املصلحة الوطنية للع�راق؛ هي مجموع
مصال�ح العراقيني ،والتي يجب أن تعلو عىل جميع املصالح ،وبضمنها مصالح
اإلسلاميني وساس�تهم وقياداتهم ،الذين لعبوا عىل أحصنة خارسةَّ ،
لكن كالم
ذوي النوايا الحسنة لم يُسمع ،وذهب الكالم صيحات أدراج الرياح!..
عن نتيجة االنتخابات التي أنتجت واقعنا الراهن ،والتي كان من مؤداها تكليف
ين للوزراء ،لم يكن أي منهما منتخبا وفقا للسياقات الدستورية ،وحيث
رئيسَ ِ
ش�هدنا حركة احتجاج�ات وتظاهرات لم تكن مس�بوقة يف الحياة السياس�ية
العراقية ،ظهرت أصوات تقول إن ما حدث كان مُ قرَّا ومُ ع ّدا ً سلفا ،ملقني بتبعة
ذل�ك عىل الالعب الدويل ،عمال بنظرية املؤام�رة ،التي اعتدناها ألربعة عقود من
َّ
املؤسس�اتية؛ التي تقف
الزمن ،نلق�ي عليها تبعات إخفاقاتنا الذاتية ،وعيوبنا
وراء كل تراجع ،يف أي استحقاق مفصيل يف مسريتنا.
بالتفاصيل ،كان�ت االنتخابات مزورة بالتأكيد ،إذ على األقل جرى تالعب كبري
بالنتائ�ج ،ملصلح�ة عدة أطراف سياس�ية ،م�ن بينها طرف أجبر الجميع عىل
الرضوخ ،والقبول باألرنب بدل الغزال...بل وأكل الجميع األرنب مش�ويا بنريان
صناديق االنتخابات املحروقة ،مع أن أكل األرنب محرم بالفقه الشيعي!
ثمة من يتحدث بحرقة قلب ،عن أنه بعد زوال نظام القيح الصدامي ،نس�تذكر
لحظ�ة عودة اإلسلاميني املدوي�ة من املهج�ر إىل الوطن ،تلت�ف حولهم ماليني
ش�عبنا ،متعلقة بثيابهم كما يتعلق الحاج بأس�تار الكعب�ة ،أمال أن يبنوا دولة
تنصف�ه وتحفظ له كرامته ،يعي�ش فيها بالحد
أدنى ،من متطلبات العيش الكريم اإلنسانية.
لكنهم وبرسعة عجيب�ة ،ينكفئون عىل ذواتهم،
باحثين ع�ن فرصه�م ال ع�ن فرصة لش�عبنا،
ليب�دأوا معه مسلس�ل خذالنه ال�ذي حصدوه يف
نهاي�ة املط�اف ،تراجع�ا يف وجودهم الش�عبي
والس�يايس ،ويف مخرج�ات املس�ار الجه�ادي
اإليماني؛ الذي يفرتض أنه�م اعتنقوه ,ولكنهم
اعتنق�وا جيوبهم.لق�د كان ساس�ة الصف�وف
األوىل اإلسلاميون؛ مدفوعين بتضخي�م ال�ذات
قاسم العجرش
وتفخيمها ،وتخلوا ع�ن قدر كبري ،من واجباتهم
ومس�ؤولياتهم ،تجاه وجود قواهم السياسية ذاتها،
كتنظيم�ات جهادية ُق ِّي َ
ض لها أن تدوم حاملة الراية ،إىل أن تتحقق أهداف بناء
دولة العدل اإللهي ،التي يفرتض أنهم رأس نفيضة بنائها.هذا الهدف الس�امي
العظيم ،لم يكن يف أولوياتهم ،ولم يحرصوا اهتماماتهم به ،وانش�غلوا باملغانم
واملكاس�ب ،مُ ولني الفاشل الذي حصد يف االنتخابات السابقة  200صوت فقط،
موقع�ا يف مجل�س النواب!ين�زع بعض الساس�ة الش�يعة؛ إىل إلق�اء اللوم عىل
املرجعي�ة الدينية ،تربيرا س�قيما ألخطاء ه�م الذين صنعوه�ا ،محاولني خلع
ثياب مس�ؤولية الخطأ عن قياداتهم ،التي اعتربوها مقدسة وخطوطا حمراء،
وسيرتكبون خطأ فادحا يف هذا النزوع ،وسيقاربون إثما كبريا؛ا ْ
إن هم تحدثوا
بذلك ،ألنه ال يمك�ن أن نتصور ْ
أن تعمل املرجعية من أجلهم وحدهم ،خصوصا
بع�د تضخم ذواتهم إىل ح�د اعتقدوا فيه أنهم باتوا مقدسين ،بعدما وجدوا أن
لهم أتباعا يصفونهم بأنهم تيجان رؤوس ،فارتفعت بذلك مس�تويات األش�عة
فوق النرجس�ية لديهم ،إىل مديات ليست مس�بوقة يف واقعنا الشيعي!سيذهب
بعضنا إىل إلقاء اللوم عىل الشعب ،وهذا عذر أقبح من ذنب ،وسيكون من العار
الثقيل ..التحدث بمثل حديث كهذا..الس�ؤال الذي يجربنا أن نضعه واسعا كبريا
يف أفواهنا ،هو هل كبونا؟.بمعنى أوضح؛ هل أضعنا الطريق إىل أهدافنا؟! وهل
فقدنا البوصلة؟!
كالم قبل السلام :األس�ئلة الالحقة التي لم نقلها؛ أكثر جرأة من هذه األسئلة،
ولكننا ال نطرحها هنا بس�هولة ،فهي أسئلة ثمينة ،تحتاج إىل رجال أثمن منها
ك�ي يجيب�وا عنها ،وتلك هي املعظلة يف الطرح..أن تخاطب من ال يس�مع ،و لو
قلنا كل الذي يجب أن يقال ،لفضحنا أنفسنا!..
سالم.
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الكاظمي «يغلق» ملف السيطـــرة على
«منافذ اإلقليم» بعد ضغط األحزاب الكردية
املراقب العراقي /أحمد محمد...
يب�دو أن مل�ف املناف�ذ الحدودي�ة وتوع�د
الحكومة بجعلها جميعا تحت سيطرة الدولة
وتضمني وارداتها بموازنة البلد السنوية بات
«طي النس�يان» خصوصا بعد أن جاء الدور
للمناف�ذ الكردس�تانية ،املُس�يطرعليها من
قبل األحزاب الكردية وبشكل علني.
وتج�دد كتل سياس�ية رفضه�ا وامتعاضها
من أن يكون الكاظمي قد استس�لم للرفض
الك�ردي فيم�ا يخ�ص تل�ك املناف�ذ ،مهددة
باتخ�اذ إج�راء ح�ازم م�ن ن�واب الوس�ط
والجن�وب إن ل�م ْ
يكن هناك إج�راء حكومي
إزاء ذلك.
وأعلن رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي،
مطل�ع الش�هر الج�اري ،عزم�ه يف القضاء
على الفس�اد املتفشي باملناف�ذ الحدودي�ة
العراقية وانتزاعها ممّا أس�ماهم باألشباح،
حي�ث توج�ه إىل املناف�ذ واملوان�ىء الواقع�ة
بمحافظات البرصة وواس�ط و دياىل وس�ط
مطالب�ات سياس�ية وتحذي�رات نيابية من
تجاه�ل ملف مناف�ذ اإلقليم وإع�ادة توجيه
وارداته إىل حكومة املركز بدال من ذهابها إىل
جيوب األحزاب الكردية.
ورحب عدد م�ن الكتل السياس�ية بالحملة،
مش�ددة عىل رضورة أن تكون شاملة ودون
اس�تثناء ،مطالبة بتحرير املنافذ من هيمنة
الكتل الكردية.
ويف ذات س�ياق اعتربت أوس�اط سياسية أن
حملة الكاظمي على املنافذ الحدودية والتي
تس�تثن أي منفذ عراقي ،بأنها
يزعم أنها لم
ِ
مج�رد دعاي�ة إعالمي�ة هدفها بن�اء قاعدة
شعبية له.
ومن�ذ زي�ارة الكاظم�ي إىل مناف�ذ واس�ط
ودياىل ،يبدو أن املوضوع بات طي النس�يان،
خصوصا بع�د التحفظ ال�ذي أبدته األحزاب
الكردي�ة بمنعه�ا دخ�ول أي ق�وة عراقي�ة
م�ن بغ�داد إىل املنافذ الكردس�تانية ،مطالبة
بتف�اوض س�يايس وعق�د اتفاق م�ع بغداد
مقابل تسليم تلك املنافذ.
ول�م تعل�ق أي جه�ة حكومية س�واء هيئة
املنافذ الحدودية أو مكتب رئيس الوزراء ،عن
أي إجراء خاص بمنافذ كردستان.

وحول هذا املوضوع ،اعترب النائب عن تحالف
الفتح ،فاضل الفتالوي ،أن «إقليم كردستان
اعت�اد على مخالف�ة الدس�تور والقان�ون
والخروج ع�ن الضوابط العملية ،فباإلضافة
إىل ملف�ات النفط والرضائ�ب وحصوله عىل
الرواتب دون التعاون م�ع بغداد ،فهو اليوم
يخ�رق الدس�تور من أوس�ع األب�واب عندما
يرفض تس�ليم منافذه الحدودية إىل حكومة

املرك�ز خش�ية خس�ارة األح�زاب الكردي�ة
الواردات اليومية التي تجنيها م�ن املناف�ذ».
وق�ال الفتلاوي ،يف ترصي�ح ل�ـ «املراق�ب
العراقي» إن «الحكومة ورئيس�ها مصطفى
الكاظمي مُ طالَ َب ٌة بفرض هيبة القانون دون
استثناء ،فمثلما أرشف الكاظمي بالسيطرة
عىل منافذ الجنوب والوس�ط ،يجب أن تكون
ل�ه وقفة إزاء منافذ اإلقليم املس�تحوذ عليها

من األحزاب الكردية».
وحذر ،أنه «يف حال تنصل الحكومة عن فتح
ملف منافذ كردس�تان ف�إن الكت�ل النيابية
خصوص�ا الش�يعية منها س�يكون لها رأي
آخر ،ألنن�ا ال نقبل أن يتمت�ع الكرد بواردات
الدول�ة على حس�اب املحافظ�ات الجنوبية
والوسطى».
واته�م الحكوم�ة ب�ـ «الف�وىض واإلرب�اك

نائب :آليات الحكومة ضد الفساد «غير فعالة» ومستعدون لتشريع أي قانون يحد منه
املراقب العراقي /بغداد...
أك�د النائ�ب ع�ن الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني
دي�ار برواري ،ام�س االربعاء ،ان اآللي�ات التي تتبعها
الحكومة ضد الفس�اد ما زالت غري فعالة ،فيما كشف
ع�ن اس�تعداد الربمل�ان لترشي�ع اي قان�ون يح�د من
الفساد.

كتلة سياسية :مآرب شخصية
وراء تعطيل جلسات البرلمان

املراقب العراقي /بغداد...
كش�فت النائب�ة ع�ن تحال�ف املناط�ق املحررة
هدى جار الل�ه ،امس االربعاء  ،عن وجود مآرب
سياس�ية وراء تعطيل جلس�ات مجلس النواب،
مبين�ة أن�ه م�ن غير املبرر دس�توريا تعطيل
جلسات املجلس ألي سبب كان.
وقال�ت جار الل�ه ،يف ترصي�ح تابعت�ه «املراقب
العراقي» إنه «لالس�ف الشديد لحد هذه اللحظة
ال يوج�د رض�ا عىل أداء رئاس�ة مجل�س النواب
حيال تعطيل الجلس�ات بذريع�ة تفيش جائحة
وباء فريوس كورونا».وأضافت أن «عمل رئاسة
الربمل�ان خالل الفرتة املاضية لم يكن باملس�توى
الطموح” ،مش�ددة عىل «وجوب انعقاد جلسات
املجلس وعدم تعطيلها ملآرب شخصية».
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وقال ب�روراي ،يف ترصي�ح تابعته «املراق�ب العراقي»
إن «الحكوم�ة الس�ابقة ح�ددت  40ملف�ا ً للفس�اد يف
أجه�زة الدولة ،وطالبت مجلس الن�واب باقرار قوانني
ملكافحة الفس�اد ،وكان تحديث قانون النزاهة نتيجة
للمطالب�ات ،اضافة اىل توكيل االدعاء العام والس�لطة
القضائية القيام بمس�ؤوليات اكرب يف هذه املجال ومن

ضمنها الغاء مكاتب املفتشني العموميني».
وق�ال ب�رواري ،أن «الربملان مس�تعد لترشيع القوانني
التي تمكن الحكومة من القضاء عىل انتشار الفساد»،
الفتا ً إىل أن «االليات التي تتبعها الحكومة ضد الفس�اد
م�ا زالت غري فعالة ،ألن للفس�اد أوجه�ا ً عديدة وليس
الفساد املايل فقط ،بل هناك استغالل السلطة وتكريس

الروتني للحصول عىل بعض املكاسب».
وطال�ب ب�رواري الحكوم�ة بتفعي�ل «جمي�ع الدوائر
الرقابي�ة وآلياته�ا الفنية م�ن أجل الحد من الفس�اد،
وإحال�ة جميع ملفات الفس�اد عىل القض�اء واالعالن
عنها ومتابعتها من قبل االدعاء العام ،وهذا يحتاج اىل
جهد جماعي من املجتمع والحكومة».

على غرار المجموعة الطبية ..مطالبات بتعيين
خريجي المهن التمريضية
املراقب العراقي /بغداد...
طالب النائب ع�ن محافظة البرصة ،عدي
عواد ،امس األربعاء ،رئيس مجلس الوزراء
مصطف�ى الكاظمي بعقد جلس�ة طارئة
ملجلس الوزراء لتعيين خريجي املجموعة
الطبي�ة وامله�ن الصحي�ة والتمريضي�ة،
مشيرا اىل ان املستش�فيات تعان�ي م�ن
قل�ة الك�وادر الطبي�ة وامله�ن الصحي�ة
والتمريضي�ة والخريجين يفرتش�ون
س�احات التظاه�رات مطالبين بالتعيني.
وقال عواد يف بيان تلقت «املراقب العراقي»
نس�خة من�ه إن «خريج�ي املجموع�ات
الطبي�ة وامله�ن الصحي�ة والتمريضي�ة
(طبي�ة ،صحي�ة ،تمريضي�ة) يفرتش�ون
س�احات التظاهر واملستش�فيات بحاجة
لهم“ ،مبينا أن «الحرب الدائرة بني جائحة
كورون�ا وك�وادر الصح�ة والت�ي افقدتنا
الكثري من كوادره�ا أثناء تأديتهم الواجب
اإلنس�اني  ،كم�ا ت�م دخول مستش�فيات
جديدة ومئ�ات الردهات الوبائية وردهات
اإلنع�اش للعم�ل ولك�ن لألس�باب الت�ي

ذكرناه�ا بكث�رة اإلصاب�ات يف الك�وادر
ودخ�ول مستش�فيات جدي�دة للعم�ل
الس�تقبال مصابي كورون�ا قد ولد ضغط
كبير على ك�وادر الصح�ة وقد أث�ر عىل
عملهم وتقديم الخدمة للمرىض».
وأضاف ،أن «الحل األرسع واألمثل اآلن هو
إصدار قرار فوري ومس�تعجل من مجلس

االستخبارات تقبض
عىل متهم بالشروع بالقتل
الشريط
األمين

املراقب العراقي /بغداد...
تمكنت قوة من املديرية العامة لالس�تخبارات ومكافحة اإلرهاب ،امس األربعاء،
من إلقاء القبض عىل متهم بجريمة الرشوع بالقتل وسط العاصمة بغداد.
وق�ال املديرية ،يف بيان تلقت «املراقب العراقي» نس�خة منه ،إن «املفارز العاملة
ضم�ن املديرية العامة لالس�تخبارات ومكافح�ة اإلرهاب العامل�ة ضمن وكالة
االس�تخبارات يف وزارة الداخلي�ة ،ألقت القب�ض عىل أحد املتهمين بعد متابعته
ونصب كمني له بشارع املتنبي يف بغداد».
وأضاف البيان أن «املتهم مطلوب وفق أحكام املادتني ( )٢٢٨و( )٢٢٩من قانون
العقوبات (الرشوع بالقتل) ،وقد دونت أقواله وتمت إحالته إىل جهة الطلب».

ال�وزراء بتعيينهم عىل مالك وزارة الصحة
وتوزيعهم عىل املستش�فيات لسد النقص
الحاص�ل ،ولي�س تعينهم إعالمي�ا فقط،
كما أن ش�بابنا خريجو الصحة تعهدوا لنا
بأنهم مستعدون للعمل يف الجبهة الوبائية
وتعريض أنفس�هم للخطر من أجل إنقاذ
األرواح ومن أجل بلدهم العراق».

التربية النيابية :اصرار الوزارة
على اجراء امتحانات السادس
االعدادي سيتسبب باصابات
املراقب العراقي /بغداد...
حذرت لجنة الرتبية النيابية ،امس االربعاء،
م�ن وقوع اصاب�ات «كارثي�ة» يف صفوف
الطلبة يف ح�ال ارصت ال�وزارة عىل أجراء
االمتحانات ،مبينة ان الرتبية لن تلتزم باي
خط�وات احرتازية التي نوه�ت باتخاذها
خالل االمتحانات وتقليل االعداد.
وقال�ت عضو لجن�ة الرتبي�ة منتهى جرب،
يف ترصي�ح تابعت�ه «املراق�ب العراقي» إن
«ادع�اء وزارة الرتبية بإج�راء االمتحانات
م�ن دون اصاب�ات غير دقيق�ة وانم�ا
ستسجل ارقام كارثية».
واضاف�ت ان «وزارة الرتبي�ة اعلن�ت ع�ن
سلسلة من االجراءات ستتخذها من بينها
تحدي�د كل قاعة امتحاني�ه ب 15طالب»،
مشيرة اىل ان «ال�وزارة ل�ن تلت�زم بتل�ك
االج�راءات وسنش�اهد قاع�ات امتحانيه
بأكث�ر م�ن  100طالب فضال ع�ن العديد
م�ن املراقبين وعمال الخدمة مما يش�كل
خط�ورة ومنطق�ة خصب�ة لتس�جيل
االصابات».

عبوة ناسفة داخل سيارة «كيا»
تتسبب بجرح  5اشخاص وسط بغداد
املراقب العراقي /بغداد...
أصدرت خلية اإلعالم األمني ،امس األربعاء ،توضيحا حول اإلنفجار الذي وقع داخل
حافلة وسط بغداد ،معلنة حصيلة رسمية.
وقال�ت الخلية ،يف بيان تلقت «املراقب العراقي» نس�خة منه ،إن «عبوة داخل عجلة
ن�وع كيا انفجرت ،صباح امس قرب محطة وق�ود الكيالني مدخل الطريق الرسيع
ببغداد».
وأضافت ،أن «اإلنفجار ادى اىل جرح خمس�ة مواطنني كانوا داخل العجلة وحصول
ارضار مادية بالعجلة».

يف عمله�ا واالس�تخفاف بحق�وق باق�ي
املحافظ�ات أم�ام حج�م «ال�دالل» ال�ذي
تتمتع به كردس�تان عىل حساب أبناء باقي
املحافظات».
ولفت إىل أن «كردستان بارعة يف املماطلة مع
بغداد خصوصا يف امللفات املشتركة كالنفط
واملناف�ذ» ،محذرا «الحكوم�ة من الرتاخي يف
استعادة املنافذ الكردستانية»..

سبحان اهلل جيوش وتحالفات
آل سلول لم ترف لها اجفان
عيون اطف���ال اليمن النهم
على حق ومجرد تهديدات
اطلقها سيد المقاومة كانت
كافية اال تنام اسرائيل منذ
ليلتين النهم على باطل .
ادام اهلل رعب ابو هادي
#ح���زب_اهلل #نص���ر_اهلل
#من_العراق_مع_ح���زب_
اهلل

تغريدة

المحلل السياسي عباس العرداوي

ترصيح إذاعي
كتلة التغيري الكردية :حكومة
كردستان متواطئة مع تركيا
من أجل مصالحها
أك�د النائ�ب عن كتل�ة التغيير الكردي�ة كاوة محم�د ،امس
االربع�اء ،ان حكوم�ة اقلي�م كردس�تان متواطئة م�ع تركيا
بالسماح بانتهاكات االخرية من اجل مصالح
مشتركة.وقال محم�د ،يف ترصي�ح لراديو
«الرأي العام» وتابعته «املراقب العراقي»
إن «هن�اك قص�ف مس�تمر وتدخ�ل
س�افر م�ن قب�ل الق�وات الرتكية
وعلى م�دى الس�نوات الس�ابقة
للارايض العراقي�ة ضم�ن اقليم
كردس�تان» ،مبين�اً ان «ق�وات
البيش�مركة وحرس الحدود جزء
م�ن املنظوم�ة االمني�ة العراقية
والبيشمركة تس�مى حرس االقليم
حسب الدستور للدفاع عن حدود العراق
ضم�ن اقلي�م كردس�تان».وأضاف ان «هن�اك تواطؤ
م�ع الحكوم�ة الرتكي�ة من قب�ل حكومة كردس�تان وبعض
القوى السياس�ية الكردية لوجود عالق�ات امنية واقتصادية
وسياس�ية وخاصة بين الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني
وحزب العدالة والتنمية الحاكم يف تركيا».

اسعار الذهب

استقرار أسعار النفط نتيجة
مخاوف بشأن الطلب

اسعار الذهب عيار  48,917 21دينار

اسعار الذهب عيار  55,904 24دينار
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اس�تقرت أس�عار النفط  ،فيما أدت زيادة قياسية يف إصابات
كورون�ا يف بعض الوالي�ات األمريكية لتنامي املخاوف بش�أن
الطل�ب على الوقود يف أكرب دولة مس�تهلكة للخ�ام يف العالم،
مما محا املكاس�ب املبكرة التي حققها النفط عقب انخفاض
مفاجئ ملخزون�ات الخام األمريكية.وارتفع�ت العقود اآلجلة
لخام برنت ثالثة س�نتات ما يوازي  0.1باملئة إىل  43.25دوالر
للربميل بع�د انخفاض  0.4باملئة.ونزل�ت العقود اآلجلة لخام
غرب تكس�اس الوسيط األمريكي س�تة سنتات ما يعادل 0.2
باملئ�ة إىل  40.98دوالر للربمي�ل وكان�ت قد فق�دت  1.4باملئة
يف الجلس�ة الس�ابقة.وانخفضت مخزونات الخام يف الواليات
املتح�دة بواق�ع  6.8مليون برميل يف األس�بوع املايض إىل 531
مليون برميل وفقا لبيانات معهد البرتول األمريكييوم .

اسعار الذهب عيار  41,929 18دينار

اسعار الفضة

االقت�صادي

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

Almuraqeb Aliraqi Newpaper

اسعار النفط

ً
دوالرا للبرميل
برنت 43.84

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

ً
دوالرا
األمريكي 40.45

اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

الخدمات النيابية تعد خطة إلطالق 30
ً
ً
استثماريا لربط المحافظات
مشروعا

اعلنت لجنة الخدمات النيابية  ،عن خطة إلطالق  30مرشوعاً استثمارياً
يف مجال الطرق لربط املحافظات مع بعضها.
وقال عضو اللجنة جاس�م البخاتي يف ترصيح صحفي إنه «بعد االنتهاء
م�ن الدفعة األوىل وتحويل  7ش�وارع لالس�تثمار منها طريق (بس�ماية
– بغ�داد) ،س�يتم بعدها انطلاق الدفعة الثانية التي تض�م  30مرشوعاً
استثمارياً لربط املحافظات مع بعضها منها طريق عرعر – كربالء».
وأضاف ،أن «هذه املش�اريع ستسهم بشكل كبري بتشغيل األيدي العاملة
وتحريك عجلة االستثمار».
وفيم�ا يخص مرشوع القطار املعلق ،أوض�ح أن «املرشوع مهيأ إلحالته
لرشكة اس�تثمارية بع�د تجاوز جميع العقبات» ،مبينا أن «س�بب تأخر
إحالة املرشوع هو رشوط الرشكة والبيئة اآلمنة».

الخميس  30تموز  2020العدد  2388السنة العاشرة
سعر شراء الدوالر =  123.500دينار

سعر بيع الدوالر =  124.500دينار

ملف الطاقة  15..عاماً من األزمات

بعد فشل الربط مع الخليج ..الحكومة تطرق أبواب تركيا وكردستان الستيراد الطاقة !!
المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي
أكثر م����ن عقد ونصف م����ن الزمن والعراق يعان����ي من أزمة
في الطاقة الكهربائي����ة  ,رغم صرف أكثر من  41مليار دوالر
إلعماره����ا بع����د تدميرها من قبل ق����وات االحتالل األمريكي
وأضعاف المبلغ كرواتب لموظفي الوزارة  ,ومع ذلك تش����تد
االحتجاجات الش����عبية مع بداية كل فصل صيف نتيجة ارتفاع
درجات الحرارة وتختفي معها تصريحات وزير الكهرباء.
يف ظ�ل عق�ود أبرمته�ا ال�وزارة
يف الس�نوات املاضي�ة ت�دل على
اس�تخفافها باملواط�ن العراق�ي،
ونم�وذج ح�ي للفس�اد يف مقدمتها
تعاق�د ال�وزارة م�ع رشك�ة «ب�اور
إنجين�ز» الربيطاني�ة لتنفيذ محطة
تولي�د يف مدينة النارصية واس�ترياد
توربين�ات تولي�د عمالقة َتبّي�نّ عند
وصولها إىل ميناء البصرة ّأنها لعب
أطفال.
ومع تصاعد االحتجاجات الش�عبية
تح�اول الحكوم�ة إيج�اد حل�ول
ترقيعي�ة ويف مقدم�ة تل�ك الحل�ول

ص�دور أوام�ر م�ن رئي�س الربملان
لتش�كيل لجنة لجرد عق�ود الوزارة
الخارجي�ة وه�ي محاول�ة الحتواء
الغض�ب الجماهيري  ,حيث أرس�ل
محمد الحلبويس قبل ش�هر مولدات
عمالق�ة ملحافظ�ة األنب�ار لزي�ادة
س�اعات تجهي�ز الكهرباء كش�فت
انحي�ازة ألبن�اء محافظت�ه دون
املحافظات األخرى.
وزي�ر الكهرب�اء ال�ذي لم ي�زور أية
محافظ�ة خرج بحلول تدل عىل عدم
خربت�ه يف مجال عمله  ,فهو يس�عى
الس�ترياد الطاق�ة م�ن كردس�تان

وتركي�ا بع�د فش�ل مشروع الربط
الكهربائي مع دول التعاون الخليجي
 ,و يربر فش�له بأن هناك عشوائيات
وانشطارات باملنازل ،وتناىس الوزير
أن عملي�ة الرب�ط تس�تغرق أش�هر
وكان األفض�ل له تفعي�ل االتفاقات
م�ع رشكة س�يمنس وإبع�اد جنرال

النائب المالكي  :لجنة التحقيق بملف الكهرباء
توصلت السماء كبيرة عليها شبهات فساد
اكد النائب عبد السالم املالكي ،ان لجنة التحقيق بملف
الكهرباء توصلت اىل اسماء كبرية عليها شبهات فساد.
وق�ال املالك�ي ان «الكهرباء مش�كلة ازلية مس�تمرة
يف الع�راق والحكوم�ات املتعاقب�ة عج�زت ع�ن حلها،
ومازال�ت التظاه�رات تنطل�ق باملحافظات الوس�طى
والجنوبي�ة نتيج�ة انعدام التي�ار الكهربائي فيها رغم
رصف ما يقارب من  45مليار دوالر لكن لالسف معظم
هذه االموال ذهبت اىل جيوب الفاسدين».
واض�اف ان «لجنة التحقيق بملف الكهرباء منذ 2003
لغاية االن وصلت اىل حقاق وهدر باملال العام ورسقات

كورونا تكبد القطاع السياحي
 90بالمئة من إيراداته
تس�بب وباء كوفيد 19-بخس�ائر لقطاع الس�ياحة
العاملي بلغت  320مليار دوالر يف األش�هر الخمس�ة
األوىل م�ن الع�ام  ،2020م�ا يش�كل تهدي�دا لدخل
ماليني األش�خاص ،وفق ما أعلنت منظمة السياحة
العاملي�ة .وأفادت املنظمة األممية ومقرها مدريد أن
الرقم «أعىل بثالث مرّات من الخسائر التي سجّ لتها
الس�ياحة الدولية خلال األزمة املالي�ة العاملية عام
.»2009وتراجع عدد السياح يف العالم بـ 300مليون
بني كان�ون الثاني وأيار ،أي ما يعادل نس�بة  56يف
ج�راء تدابري
املئ�ة ،يف وقت ترضر قطاع الس�ياحة ّ
اإلغلاق التي فرض�ت للحد من تفشي كوفيد،19-
وف�ق املنظمة.وأفاد األمني العام لمنظمة الس�ياحة
العاملي�ة ُزراب بولوليكاش�فييل أن «ه�ذه البيان�ات
األخرية توضح أهمية إعادة إطالق الس�ياحة ما أن
يعتبر ذلك آمنا .يه�دد الرتاجع الهائل يف الس�ياحة
العاملية مصادر رزق املاليني».

وفس�اد مس�ترشي وكبري بوزارة الكهرباء» ،مشريا اىل
انه «س�يتم معاقبة جميع الفاس�دين الذين اس�تلموا
االموال وهدروها واملتالعبني بملف الكهرباء بالنس�بة
ملصالحهم الخاصة ومصالحهم السياسية والحزبية».
واك�د ان «امللف�ات قيد الدراس�ة وهناك اس�ماء كبرية
عليها شبهات فساد لم يتم االعالن عنها حتى ال يهربوا
من العدالة» ،داعي�ا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
اىل «س�حب ج�وازات كل الحكوم�ات املتعاقب�ة ومنع
س�فرهم لحني اكم�ال التحقيق بدرجة مدير قس�م اىل
درجة وزير».

إلكترك األمريكي�ة الت�ي دم�رت ما
تبق�ى باملنظوم�ة وحس�ب أوام�ر
اإلدارة األمريكي�ة الت�ي الترغ�ب
بإعمار العراق بحسب ما يراه خرباء.
مختص�ون أك�دوا أن م�ا يح�دث يف
العراق يدل عىل عدم وجود حكومات
قوي�ة ب�ل إن املحاصص�ة الطائفية

هي الس�ائدة ،فاإلقليم بنى محطات
واس�تغل الس�دود لتولي�د الكهرب�اء
لصالح�ه وم�ن ثم تس�عى ال�وزارة
لشراء الكهرباء منه وبذلك تش�جع
رسق�ات اإلقلي�م وتك�رس محاوالت
اس�تقالله  ,وأم�ا تركيا الت�ي عاثت
يف الع�راق فس�ادا فالوزي�ر يري�د أن

يكافئها برشاء الكهرباء منها .
وبه�ذا الجانب أكد املختص بالش�أن
االقتصادي جاس�م الطائي يف اتصال
م�ع ( املراق�ب العراق�ي):أن جميع
ال�وزراء يف وزارة الكهرباء يتحملون
مس�ؤولية اإلخف�اق يف توفري الطاقة
خلال الصي�ف ،فالوزي�ر الح�ايل لم
ي� ُز ْر أي محافظ�ة رغ�م تصاع�د
االحتجاج�ات الش�عبية ول�م ن َر منه
سوى حلول ترقيعية بعيدة عن أرض
الواق�ع  ,م�ا يدل عىل ع�دم خربته يف
مجال عمله  ,ب�ل إن املحاصصة هي
التي جاءت به  ,وأم�ا اللجنة املكلفة
بالتحقي�ق بعق�ود وزارة الكهرب�اء
خالل خمس�ة عرش عاما فهي تمثل
خيب�ة أم�ل م�ن قب�ل الربمل�ان الذي
يعل�م أنه الج�دوى من تل�ك اللجنة ,
وكان األج�در برئي�س الربملان محمد
الحلبويس أن يعمل بطريقة متوازنة
ما بني املحافظ�ات وليس تحويل17
محول�ة كهربائي�ة أهدته�ا الكويت
للبرصة بحجة أنها مستخدمة .
وتاب�ع الطائ�ي  :الفس�اد يف وزارة
الكهرب�اء مع�روف للجمي�ع واليمكن

هيئة المنافذ  :سنعمل لتوحيد الروزنامة الزراعية
والرسوم في كل منافذ المركز واالقليم
أكدت هيئة املنافذ الحدودية ان منافذ اقليم كردستان غري مرتبطة حتى اآلن
بالحكومة املركزية ،ال من حيث إيراداتها وال موظفيها ،فيما س�تكون هناك
اجتماع�ات وقرارات عند االنتهاء من ملف املنافذ االتحادية ،وفق ما يتضمنه
الربنام�ج الحكومي.وق�ال رئي�س الهيئ�ة عم�ر الوائلي يف ترصيح صحفي
«ان ق�رارا ص�در يف عام  2019نص على ان ترتبط مناف�ذ االقليم بالحكومة
االتحادية لكنه لم يطبق حتى االن ،وقد اجتمعنا (س�ابقا) مع املس�ؤولني يف
االقلي�م ولك�ن لم نصل اىل نتيجة» ،مشيرا اىل ان «رئيس ال�وزراء لديه خطة
له�ذا املوض�وع بدأت بضبط املناف�ذ الربية التي هي تحت س�يطرة الحكومة
االتحادي�ة ،ومن ثم س�ننتقل اىل امللف اآلخر املتعلق بمنافذ اقليم كردس�تان،
ويف قادم األيام س�يكون هناك اجراءات ولقاءات واجتماعات ونأمل ان تكون
حصيلتها ايجابية».

التدخ�ل به ألن هناك جه�ات خارجية
تحم�ي الفاس�دين يف ال�وزارة وه�ي
وراء ع�دم إصالح منظوم�ة الكهرباء
الوطنية واالعتماد عىل املولدات األهلية
م�ن أج�ل االس�تفادة من أم�وال زيت
الغ�از ( الكاز) الذي لم يذهب إىل بنود
املوازن�ة وإنما إىل جيوب الفاس�دين
والجميع يعلم بذلك  ,وأما مرشوع
خصخص�ة الجباية فه�و طريقة
جي�دة لرسق�ة األم�وال وع�دم
تس�ديدها ل�وزارة الكهرب�اء
وبالتعاون مع وزي�ر الكهرباء
ً
مدين�ة ولم
األس�بق م�ا زال�ت
تس�دد ما بذمتها  ,وأما عملية
الرب�ط الكهربائ�ي فه�ي
مؤامرة الس�تنزاف أموال
العراقيين عبر
ط�رق ملتوية
ول�م تنج�ح
بسبب كون
ا ملشر و ع
سيا س�يا
و لي�س
اقتصاديا..

العراق حقق االكتفاء الذاتي من القمح
للموسم الثالث على التوالي
اك�دت وكالة بلومبيرغ االمريكي�ة يف تقري�ر لها  ،ان
الع�راق ثان�ي اكرب مشتر للقم�ح يف الرشق األوس�ط
حق�ق االكتف�اء الذاتي يف محص�ول القمح للموس�م
الثالث عىل التوايل.
ونق�ل التقرير عن املتحدث باس�م وزارة الزراعة حميد
النايف قوله إن ” العراق يتوقع حصاد خمس�ة ماليني
طن للموس�م الزراعي الذي ينته�ي يف آب  ، 2021وهو
اكث�ر م�ن  4.5مليون طن م�ن القمح الت�ي تحتاجها
البالد لربنامج الحصة الغذائية املدعومة من الدولة “.
واض�اف ” لقد باع املزارعون حوايل  4.9مليون طن من

استثمار بغداد 622 :مشروعا استثماريا في العراق بكلفة  23مليار دوالر
كش�ف رئي�س هيئ�ة اس�تثمار بغداد،
شاكر الزاميل ،عن وجود  622مرشوعا
اس�تثماريا قيد العم�ل يف العراق بكلفة
 23ملي�ار دوالر ،مشيرا إىل أن اجم�ايل
املش�اريع االس�تثمارية بعموم العراق
تبل�غ  1771مرشوعا.وق�ال الزاملي،
َّ
إن «الواق�ع يحتم علينا دعم املش�اريع
االستثمارية العاملة والتي يصل عددها
اىل  622مرشوعا ً وبكلفة تبلغ  23مليار
دوالر وبمختل�ف القطاع�ات من خالل
تقدي�م جمي�ع التس�هيالت والس�ماح
بحركة التنقل ودخول املواد اإلنش�ائيَّة
وحرك�ة العاملين به�ذه املش�اريع
للحفاظ على اس�تمراريَّة العمل ودعم
املواطنين العاملين فيها ملن�ع البطالة
واس�تثنا ًء من ظ�روف الحظر بس�بب
جائحة كورون�ا مع األخذ باالحتياطات
الصحيَّة».أش�ار اىل َّ
أن «الفس�اد امل�ايل
واإلداري يقف�ان يف مقدم�ة أس�باب
إرب�اك العمل ،وهن�اك إحصائيَّة بوجود
أكث�ر م�ن  1771مرشوع�ا ً اس�تثماريا ً
يف  14محافظ�ة يف الع�راق تصل كلفها
اإلجماليَّة اىل نحو  53مليار دوالر ،املنجز
منه�ا بح�دود  423مرشوع�ا ً بواقع 5
ً
مرشوع�ا هي
ملي�ارات دوالر و622
قيد اإلنج�از بقيمة  23مليار دوالر،

ولكن املتوقف منه�ا هو  696مرشوعا ً
َّ
ألس�باب متعددة».ولف�ت اىل «وج�ود
مشكلة يف موضوع التعاقد مع الجهات
املالك�ة للأرايض بع�د من�ح اإلج�ازة
ٌ
تأخير غري مربر
االس�تثماريَّة وهن�اك
يف موض�وع املصادق�ة على التصاميم
وأيضا ً رف�ع يد اإلصلاح الزراعي ،كما
توج�د جه�ات حكوميَّة تؤخ�ر العمل،

فضالً عن َّ
أنأي شخص يريد الوصول اىل
األرض يواجه تحديات معقدة تمنع من
وصول�ه اىل األرض».ولف�ت اىل «رضوة
توجي�ه املص�ارف الحكوميَّ�ة بدع�م
املستفيد األخري من الوحدات الحكوميَّة
االس�تثمارية (املواطن) لغرض تحقيق
أربعةأم�ور رئيس�ة هي دع�م املواطن
بالحص�ول عىل ق�رض وتوفير تمويل

للمس�تثمر وتنش�يط القطاع�ات
االقتصاديَّ�ة املصاحب�ة لعملي�ة البناء
واإلنش�اءات وتحقيق فائ�دة مرصفيَّة،
م�ن خلال تش�غيل األم�وال وتحقي�ق
تنمية اقتصادي�ة يف مختلف القطاعات
من خالل حركة رأساملال».
وقال الزاميل َّ
إن «املشاريع االستثمارية
ج�ز ٌء بس�يط م�ن حرك�ة النش�اط
ً
أساس�ا للتنمي�ة
االقتص�ادي ،وال تع ّد
وإنم�ا ه�ي ج�ز ٌء منه�ا كونه�ا تعتمد
بالدرج�ة األوىل على رأس املال الخاص
واإلجازة االس�تثماريَّة ،ه�ي االذن ببدء
املرشوع االس�تثماري ولم تكلف الدولة
ش�يئا ً وتدخل حي�ز التنفيذ والحس�اب
ح�ال إكم�ال اإلج�راءات بع�د من�ح
اإلج�ازة (التعاقد ،املصادقة ،التس�ليم)
والت�ي ع�ادة ما تم�ر بمرحل�ة الروتني
والبريوقراطي�ة يف الجه�ات املالك�ة
لألرايض والجه�ات التخطيطيَّة» .يذكر
َّ
أن الشركات الدوليَّ�ة ال يمك�ن لها ْ
أن
تعم�ل يف ظ�روف أمنيَّة غري مس�تقرة،
فكما معروف َّ
فإن رأس املال يع ُّد جباناً،
فلا تغام�ر الشركات وتنف�ق ماليني
ال�دوالرات ثم تذهب أدراج الرياح ،كذلك
يع�د ركنا ً مهما ً
َّ
ُّ
فإن االس�تقرار األمني
من أركان االستثمار املمكن.

القم�ح للحكومة حتى اآلن يف املوس�م الحايل املنتهي يف
الش�هر املقبل ،وهي نفس الكمية تقريبا يف عام 2019
طبقا لهيئة الحبوب التي تشرتي القمح املحيل”.
وتاب�ع التقري�ر أن ” تعزي�ز إنت�اج الغذاء من ش�أنه
أن يس�اعد يف تقلي�ل ال�واردات وتخفي�ف الضغط عىل
االقتص�اد  ،الذي تضرر من جائحة فاي�روس كورونا
وتراجع أس�عار النفط .وبحسب صندوق النقد الدويل ،
س�يكون عجز الحساب الجاري للعراق  ٪22من الناتج
املحيل اإلجمايل هذا العام  ،وهو األكرب يف منطقة الرشق
األوسط وشمال إفريقيا”.

برلمانيون  :قوانين مكافحة
الفساد كافية بشرط تفعيلها
نب�ه أعض�اء يف مجلس الن�واب إىل أن معالج�ة ملفات
الفس�اد واالصالح ال تحتاج إىل ترشي�ع قوانني جديدة،
بقدر حاجتها إىل تفعي�ل القوانني النافذة ،كقانون من
أين لك هذا ،والكس�ب غري املرشوع ،محذرة أن الفساد
أصب�ح ظاه�رة عام�ة متج�ذرة ،ويحت�اج إىل تعاون
الجميع الس�تئصاله.وقال عضو لجنة النزاهة النيابية
صباح العكيلي :إن االصالح ينبغ�ي أن يبدأ من تفعيل
القوانني الت�ي تعمل عىل الحد من الفس�اد وتقويضه،
مشيرا ً إىل أن قانون�ي من أي�ن لك هذا ،والكس�ب غري
املرشوع ،بورش بالعمل فيهما يف مطلع السنة الحالية،
وق�د رف�ع جمي�ع املوظفين ذممه�م املالي�ة اىل هيئة
النزاهة.
وأضاف العكييل ، ،ان مش�كلة الفساد حاليا ً هي أنه لم
يع�د مقترصا ً عىل مس�ؤولني كبار ،ب�ل أصبح ظاهرة
عام�ة يف العديد من دوائ�ر الدولة ،ونحت�اج اىل تعاون
كبير م�ن املواطنين م�ع الدولة للح�د من انتش�اره،
واقتلاع قاع�دة هذه اآلف�ة التي يجب القض�اء عليها.
وأش�ار العكيلي إىل أن أوىل خط�وات الحد من الفس�اد
ه�ي توثيق هذه الجرائم من قبل املجتمع واالبالغ عنها
من قبل املواطنين أو املراجعني لدوائر الدولة ،مبينا أن
الدوائ�ر الرقابية الحكومي�ة ضعيفة جدا وال ترتقي اىل
مس�توى التحدي الذي يفرضه الفس�اد.ولفت العكييل
إىل أن اللجنة طالبت بضم مكاتب املفتشين العموميني
امللغاة اىل الهيئات الرقابية ،مثل هيئة النزاهة وغريها،
لالس�تفادة من خرباتهم وكفاءتهم إال أنه تم تحويلهم
اىل دوائر اخرى.

وزارة االتصاالت تحدد اسباب ضعف االنترنت
حددت وزارة االتصاالت اس�باب ضعف االنرتنت
يف العراق.
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة العام�ة لالتص�االت
واملعلوماتي�ة بال�وزارة باس�م االس�دي يف ترصيح
صحف�ي :إن «ضع�ف خدم�ة االنرتن�ت يع�ود اىل
االعتم�اد عىل أصح�اب االبراج يف تس�ويق الخدمة

بطريق�ة غري صحيح�ة ،بجعل اكثر من مشترك عىل
وصلات الخدم�ة ،م�ا يضع�ف جودته�ا ويجعله�ا يف
تذبذب مس�تمر» ،مشريا اىل ان «الوزارة تسعى إلدخال
منظوم�ة الكيب�ل الضوئ�ي للخدمة من خلال تفعيل
العم�ل بمشروع ال  FTTHالخاص به م�ن اجل انهاء
ازمة تردي الخدمة».

واض�اف ان «ال�وزارة تس�تعد للمرحل�ة االنتقالي�ة،
بتحوي�ل خدم�ة االنرتنت م�ن ال�واي ف�اي اىل الكيبل
الضوئي ،وايصال ش�عرية ضوئية ل�كل منزل» ،مؤكدا
انه «تم اكمال جميع االستعدادات لالعالن عن مشاريع
اس�تثمارية يف بغ�داد واملحافظ�ات لتفعي�ل منظومة
الشبكة الضوئية».
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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى
المراقب العراقي /متابعة...

أق�دم عشرات الصهاينة ،األربع�اء ،عىل
اقتحام باحات املس�جد األقىص ،بحراسة
مشددة من رشطة العدو الصهيوني.
وأف�ادت أوق�اف الق�دس ،ب�أن أكثر من
 110مس�توطن ،اقتحموا باحات املسجد

األقصى ،يف الفترة الصباحي�ة ،وتح�ت
حماية مشددة.
وكانت جماعات اس�تيطانية دعت لتنفيذ
اقتحامات كبرية ونوعية خالل ما يس�مى
بذك�رى “خراب الهي�كل” ،الخميس الذي
يوافق يوم عرفة.

وس�بق أن دع�ا خطي�ب املس�جد األقىص
الش�يخ عكرمة املقدسيني لشد الرحال إىل
املس�جد يف ي�وم عرفة وتن�اول اإلفطار يف
س�احاته والتصدي لدعوات املس�توطنني
باقتحامه بحجة ما يسمى بذكرى خراب
الهيكل املزعوم.

«خيبة أمل» تعصف بقادة الكيان المحتل

مرارة الهزيمة تدفع الصهاينة الختالق
«هزائم وهمية» لحزب اهلل
المراقب العراقي /متابعة...

تنفي�ذا ً للمشروع الصهيون�ي يف املنطقة ،نفذ
ً
ً
مختلف�ة من�ذ قيامه.
خطط�ا
الكي�ان املحت�ل
وتتمث�ل الخط�ة الحقيقي�ة للصهاين�ة يف وهم
يس�مى «من الني�ل إىل الف�رات» ،وال�ذي يق ّدم
ً
تعريفا واس ًعا للنهرين.
ّ
ً
ً
ويف ه�ذا التعريف ،يغطي النيل ج�زءا كبريا من
شمال رشق إفريقيا ،ويشمل نهر الفرات مئات
الكيلومترات م�ن الجانب اآلخر لنه�ر «أروند»
وإي�ران ،والنم�وذج األخير ملح�اوالت الحركة
الصهيوني�ة لتنفي�ذ هذه الخط�ة الخيالية ،هو
صفق�ة الق�رن الت�ي تأت�ي اس�تمرارا ً لخطط
الحكومات األمريكية املتعاقبة.
وخلال أكثر من س�بعة عقود م�ن االحتالل يف
املنطق�ة ،أظه�ر الصهاينة دائمًا أنهم يس�عون
لتنفيذ الخط�ة الخيالية املس�ماة «من النيل إىل
الفرات» ،وأي خطة يقدمونها تبنی علی أساس
ه�ذا الوه�م القدي�م .واملقاومة ه�ي اآلن أكرب
حاج�ز ضد الصهاين�ة ،ولهذا الس�بب يضعون
ً
ً
خططا ً
جديدة ملواجهها يف املنطقة.
ول�م ينترص الكي�ان الصهيوني على حزب الله
اللبنان�ي منذ ع�ام  .2006ولم ين�س بعد املذاق
امل�ر لهزيم�ة الحرب الت�ي اس�تمرت  33يومً ا،
ّ
وتقييمات لجنة «فينوغراد» التي بحثت أسباب
هزيمة الجيش اإلرسائييل يف هذه الحرب.
ومنذ ذلك الحني ،س�عی الصهاين�ة إىل تعويض
تل�ك الهزيم�ة ،الت�ي ل�م يفش�لوا يف تعويضها
فحس�ب ،ب�ل عان�وا ً
أيض�ا م�ن هزائ�م أخرى
أضيفت إىل مجموعة هزائمهم أمام حزب الله.
واس�تهداف دوري�ة إرسائيلية يف مزارع ش�بعا
ع�ام  - 2012ردا ً عىل االعت�داءات الصهيونية -
بع ّد الفش�ل يف الضغط عىل ح�زب الله للخروج
من األزمة السورية ،وفشل خطة احتجاز سعد
الحري�ري يف الري�اض ،والفش�ل يف خل�ق حرب
أهلية يف لبنان خالل األزمة الس�ورية ،هو جزء
من هذه الهزائم التي ازدادت اآلن مع انتصارات
حزب الله السياسية يف لبنان.

اآلن وق�د ت� ّم تعزيز انتصارات ح�زب الله هذه،
يش�عر الصهاين�ة بخيب�ة األم�ل ،فتحول�وا إىل
مرشوع اختالق الهزائم الوهمية لهذا الحزب.
حيث زعمت وس�ائل اإلعالم اإلرسائيلية يف ضخ
إعالمي واس�ع النطاق يوم االثنين ،أن عنارص
من الجيش أحبطت عملية تسلل من قبل قوات

ح�زب الل�ه اللبنانية يف مزارع ش�بعا ،وقصفت
موقع التسلل ردا ً عىل العملية.
وتم بث ه�ذا الخرب عىل عدة قن�وات تلفزيونية
صهيوني�ة ،وأف�ادت وس�ائل اإلعلام بتوق�ف
االجتم�اع الحزبي لنتنياهو وغانتس ،الذي عقد
بش�كل منفص�ل يف حزبيهم�ا ،وحضورهما يف

اإلمام الخامنئي :الحج حرب ناعمة ومناورات
اقتدار في مواجهة المستكبرين
المراقب العراقي /متابعة...

وص�ف قائ�د الث�ورة اإلسلامية اإلم�ام علي الخامنئي،
األربع�اء ،فريض�ة الحج بأنه�ا “حرب ناعم�ة” وبمثابة
من�اورات اقتدار يف مواجهة «املس�تكربين» الذين يعيثون
فسادا يف املجتمعات اإلسالمية.
وق�ال اإلم�ام الخامنئي يف نداء وجه�ه إىل حجاج بيت الله
الحرام ،إنه “علينا ألن نشعر بعظمة وقوة األمة اإلسالمية
الت�ي تتمث�ل يف الحش�ود املؤمن�ة املجتمع�ة يف الحرمين
الرشيفين وقب�ور أئم�ة البقي�ع م�ن مختل�ف الطوائف
واالتني�ات ونتأمل فيها أكثر من أي وقت مىض” ،مبينا أن
“الح�ج فريضة ال مثيل لها والزهرة املتألقة بني الفرائض
اإلسالمية”.
وأضاف أن “الحج هو بمثابة مناورات االقتدار يف مواجهة
املستكربين الذين يعيثون فسادا يف املجتمعات اإلسالمية،
وبمعنى آخر فإن الحج هو بمثابة حرب ناعمة”.
ودع�ا إىل رضورة “التحلي بالوح�دة بين املس�لمني لدرء
التهدي�دات والتصدي لألعداء” ،مؤكدا أنه “يجب أن تهوي
ه�ذه الوح�دة كالس�وط عىل الش�يطان املجس�م ،أمريكا
املعتدية الغدارة وكلبها املسعور الكيان الصهيوني”.
وأش�ار اإلمام الخامنئي إىل أن “الليربالية واملاركسية التي

كانت تمثل االنجاز األعظ�م للحضارة الغربية خالل املائة
وخمسين عاما املاضي�ة فقدت بريقه�ا يف الوقت الراهن
وبان�ت عيوبه�ا حي�ث انه�ار النظ�ام املبني على احدها
والثان�ي يعاني م�ن أزمات ال تعد وال تحصى جعلته عىل
شفري هاوية االنهيار”.

مبنى وزارة الحرب الصهيونية.
وكانت وس�ائل اإلعلام اإلرسائيلية واألوس�اط
األمني�ة يف الكيان قد زعمت يف وقت س�ابق ،أن
حزب الله اللبناني يسعى لالنتقام من الصهاينة
بعد استش�هاد أحد قواته يف الهجوم اإلرسائييل
اإلرهابي عىل منطقة حول مطار دمش�ق .ومع

نرش هذه األخبار ،اعتربت جميع وس�ائل إعالم
الكيان أن هذا الحادث هو االنتقام املرتقب.
لك�ن بيان ح�زب الله َّ
ک�ذب الصهاين�ة ووضع
النقاط علی الح�روف .إذ ذكر البيان أن الحزب
ل�م يتخذ أي إج�راء يف مزارع ش�بعا ،وما ينرش
يف إعالم الصهاينة هو أوهام ومحاوالت الخرتاع

سلطة البحرين تنتهج سياسة االنتقام  ..فهل
تصدق مع معتقلي «جو» ؟
المراقب العراقي /متابعة...

ّ
املركزي
أعلن املعتقلون يف سجن ج ّو
ّ
ف�ك إرضابهم بعد وع�ود جديدة من
إدارة الس�جن بالنظ�ر يف مطالبهم،
بحس�ب م�ا أف�ادت مص�ادر أهليّة
ملوقع “منامة بوست”.
وه�ذا اإلعلان يأت�ي بع�د ادعاءات
ّ
للمؤسسة الوطنيّة لحقوق اإلنسان
تتح�دث ع�ن زي�ارة قام�ت به�ا إىل
السجن يف محاولة إلنكار االنتهاكات
الت�ي يتع�رّض له�ا املعتقل�ون
السياسيون وإرضاباتهم املستمرة.
وكان  500معتق�ل ق�د أرضبوا منذ
ما يقارب األس�بوعني ع�ن االتصال
بعوائله�م بس�بب التضيي�ق ال�ذي
يتعرّض�ون ل�ه يف الس�جن وجمل�ة
انتهاكات ممنهجة ترتكبها الداخلية
البحرينية بحقهم.
وإىل جان�ب ذل�ك ،ت�م حرم�ان
املعتقلني م�ن أداء الش�عائر الدينيّة
وتوفير الرعاي�ة الصحيّ�ة اللاّ زمة،

بحس�ب ما أكد مدير معهد البحرين
للديمقراطيّة وحقوق اإلنسان أحمد
الوداعي.
وق�د طال�ب املعتقل�ون يف مبنى 13
و 14من سجن ج ّو بوقف استخدام
التكبي�ل الخلفي ،باإلضافة إىل وقف
التضيي�ق أثناء االتص�ال ،والحفاظ
على الخصوصيّ�ة ،والس�ماح لهم
بإقام�ة الش�عائر الدينيّ�ة ،وتوفري
أدوات النظاف�ة الش�خصيّة يف
مقصف الس�جن .ويف السياقّ ،
تؤكد

ّ
املنظم�ات الحقوقيّة الدوليّة
تقارير
اس�تمرار الس�لطات البحرينيّ�ة يف
منهجيّ�ة االنتق�ام م�ن املعتقلين
السياس�يني ،بالتضييق والتهديدات
واملعاملة غير اإلنس�انيّة ،ما يدفع
املعتقلين لالحتج�اج ب�اإلرضاب
ع�ن الطع�ام أو االتص�ال ،إليص�ال
مطالبه�م إىل الجه�ات الحقوقيّ�ة
املعنيّ�ة ،وإىل إدارة الس�جن .فه�ل
تص�دق ه�ذه الس�لطة يف تنفي�ذ
وعودها رغم نفيها “اإلرضاب”؟

المراقب العراقي /متابعة...
كش�ف تقرير عىل موق�ع “بلومبيرغ” أن االنتعاش
الهش لالقتص�اد العاملي بات معرضا لخطر الجمود،
نتيجة عودة ارتفاع اإلصابات بفريوس كورونا حول
العال�م من جدي�د .و ُينظر إىل ع�ودة ظهور الفريوس
يف جميع أنحاء منطقة آس�يا واملحي�ط الهادئ ،التي
اعتربت أنها كبحت انتش�اره بش�كل أكثر فعالية من
أي مكان آخ�ر ،عىل أنها تحذير مبك�ر لبقية العالم.
وسجلت الصني هذا األسبوع أكرب عدد من اإلصابات
املحلي�ة منذ أكثر من أربعة أش�هر ،كما ظهرت حالة
جدي�دة يف بكين ،األوىل من�ذ  21يومً �ا .كما ش�هدت
كل م�ن طوكي�و ،وهونغ كونغ ،وملب�ورن ،إصابات
قياس�ية ،وحت�ى فيتنام ،الت�ي مر  100ي�وم تقري ًبا
دون مريض محيل جديد .ويس�تمر الوباء باالنتشار

برسعة يف مناطق عدة من الواليات املتحدة ،والنقاط
الس�اخنة يف أوروبا ،ويف االقتصادات الناشئة الكبرية
بما يف ذل�ك الهن�د والربازيل .وبحكم ع�دم غياب أي
آلي�ات فعال�ة لكبح الفيروس قبل أن يتم اكتش�اف
لقاح وتوزيع�ه ،تضطر الحكوم�ات ملضاعفة قيمة
التحفي�ز التي باتت تبل�غ  11تريلي�ون دوالر ،ودعم
الصادر عن البنوك املركزية والذي وصل إىل مستويات
لم يس�بق لها مثيل منذ أن ب�دأت األزمة .ومن املقرر
أن يجتم�ع مجلس االحتياط�ي الفي�درايل األمريكي
هذا األس�بوع التخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة يف
الوقت الذي يناقش فيه املرشعون األمريكيون حزمة
تحفي�ز مايل أخ�رى بقيمة تريلي�ون دوالر .كما ّ
وقع
االتح�اد األوروبي للتو عىل حزم�ة مخصصة لألزمة
بقيمة  750مليار يورو ( 878مليار دوالر).

ميدل إيست آي :جونسون ليس رئيس وزراء
بريطانيا الحقيقي!
المراقب العراقي /متابعة...

نشر موقع “مي�دل إيس�ت آي” مق�اال للكاتب بيرت
أوب�ورن يقول فيه إن بوريس جونس�ون ليس رئيس
ال�وزراء الحقيقي ،بل من يتخذ الق�رارات هو مايكل
غوف ،وزير ش�ؤون مجلس الوزراء .ويكتب أوبورت:
“م�رت  17س�نة من�ذ أن ق�اد املحافظ�ون الج�دد
بريطانيا والواليات املتح�دة إىل الغزو املفجع للعراق.
بحكم حجم الكارثة ،قد يتوقع البعض أن يختفوا من
الحياة العامة والسياس�ة” .إال أن ذلك لم يحصل ،فلم
ينج املحافظون الجدد فحس�ب ،ب�ل ازدهروا .إن من
فقد الس�لطة هم من ع�ارض الحرب .ويعترب الكاتب
أن زعيم حزب العمال السابق ،جرييمي كوربني ،املثال
الرئييس عىل ذلك .ويشير الكاتب إىل أنه يف بريطانيا،
يع�د مايكل غ�وف اليوم املمث�ل األبرز م�ن تلك األيام

منظمة دولية :أنقذوا أطفال
ً
جوعا
لبنان من الموت
المراقب العراقي /متابعة...

ح�ذرت منظم�ة دولية معني�ة بحقوق األطف�ال ،من أن نح�و مليون
نسمة يف منطقة بريوت ال يملكون املال الكايف لتأمني الطعام ،أكثر من
نصفهم من األطفال املهددين بالجوع جراء األزمة االقتصادية.
وأوردت املنظمة “س�ايف ذي تش�يلدرن” يف تقرير أنه يوجد يف بريوت
الكبرى “ 910آالف ش�خص ،بينه�م  564ألف طف�ل ،ال يملكون املال
الكايف لرشاء احتياجاتهم الرئيسية”.
وقال مدير املنظمة بالوكالة يف بريوت ،جاد صقر“ :س�نبدأ بمش�اهدة
أطفال يموتون جوعا قبل حلول نهاية العام الحايل”.
وأض�اف“ :تضرب األزم�ة الجميع ،العائلات اللبنانية كم�ا الالجئني
الفلس�طينيني والس�وريني عىل حد س�واء” .ودفع االقتص�اد اللبناني
“املنه�ار” وف�ق التقري�ر “أكثر من نص�ف مليون طف�ل يف بريوت إىل
الكف�اح من أج�ل الحي�اة أو إىل الجوع” .وق�ال التقري�ر إن عائالتهم
غري قادرة عىل تأمني حاجاتهم األساس�ية م�ن طعام وكهرباء ووقود
ومستلزمات صحية ومياه .ويشهد لبنان االنهيار االقتصادي األسوأ يف
تاريخه الحديث ،خصوصا مع خس�ارة الليرة أكثر من ثمانني يف املئة
من قيمتها أمام الدوالر ،ما تسبب بتآكل القدرة الرشائية.

الهند تعتقل عصابة تهرب أدوية
مزعومة لعالج كورونا إلى العراق

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية
بلومبيرغ :االنتعاش االقتصادي الذي شهده العالم
خالل شهرين معرض للخطر

انتصارات وهمية كاذبة ضد حزب الله يف لبنان.
وأض�اف بيان حزب الل�ه أن االنتقام من الكيان
بسبب استشهاد «عيل كامل محسن» يف محيط
مطار دمش�ق «آتٍ حتماً» ،وأن حزب الله سريد
يف الزم�ان واملكان املناس�بني .كم�ا أن القصف
الذي حصل عىل قرية «الهبارية» وإصابة منزل
أحد املدنيني ،لن يتم السكوت عنه عىل اإلطالق.
وبع�د هزيمته�م يف الح�رب التي اس�تمرت 33
ً
خطة لقطاع غزة لتدمري
يومً ا ،وضع الصهاينة
املقاومة الفلس�طينية عرب غزو ه�ذه املنطقة.
لكن خطتهم هذه لم تك�ن أكثر من وهم أيضاً،
واآلن بعد ميض  11عامً ا علی هزيمة الصهاينة
يف الحرب التي اس�تمرت  22يومً �ا ،لم يتمكنوا
إال م�ن مواصل�ة حص�ار قطاع غ�زة بدعم من
أمريكا.
ويف الس�نوات األخيرة ،كانت خط�ة الصهاينة
يف ه�ذه املنطق�ة ،إىل جانب اس�تمرار الحصار،
الس�عي لن�زع سلاح املقاوم�ة .وم�ن خلال
ممارس�ة الضغط األقىص عىل قط�اع غزة عرب
الحصار والحروب املتقطع�ة ،يعتزم الصهاينة
زيادة تكلفة املعيش�ة يف هذه املنطقة املقاومة،
حتی ترفع املقاومة راية االستسالم.
ومؤخرا ً أعلن «إس�ماعيل هني�ة» رئيس املكتب
الس�يايس لحركة حماس ،أن الصهاينة عرضوا
علی املقاومة الفلس�طينية م�ن خالل األطراف
األوروبي�ة ،التخيل عن سلاح املقاومة يف قطاع
غزة مقابل  15مليار دوالر.
وقال هني�ة إنهم أعلنوا من خالل الوس�اطات،
عن عرض اس�تثماري بقيمة  15مليار دوالر يف
قطاع غزة ،يش�مل بناء مين�اء ومطار ،رفضه
مسؤولو حماس عىل الفور.
وه�ذا يعن�ي أن الصهاين�ة يحاول�ون اختب�ار
ط�رق مختلفة عن املايض حيال املقاومة .وعىل
الرغم من أن الصهاين�ة يقرعون طبول الحرب
بطبيعته�م ويبحث�ون ع�ن الوس�ائل العنيفة،
ولک�ن يب�دو أنه�م يحاول�ون اختبار الوس�ائل
املدنية ،يف هذه املرحلة عىل األقل.

املظلمة عندما كانت الطبول تندفع للحرب يف العراق.
يتاب�ع أن غوف هو القائد العام ملعاديي املس�لمني يف
ح�زب املحافظين ،باإلضاف�ة إىل أكرب دع�اة الحرب
يف بريطاني�ا وأكثرهم خربة .حيث أن�ه لم يكن هناك
غ�زو أجنبي أو تدخل لم يؤيده .ليس العراق فقط ،بل
أفغانستان وليبيا أيضاً .ويتابع الكاتب أن غوف كان
وزي�ر التعليم الذي دمر مسيرة العدي�د من املعلمني
وأرض بف�رص مئ�ات األطف�ال م�ن خلال رده عىل
“مؤامرة حصان ط�روادة” (باإلش�ارة إىل االدعاءات
التي تم تلفيقها ضد مسلمي مدينة بريمنغهام بأنهم
يروج�ون للتط�رف يف املدارس) .كما نعل�م اآلن ،فإن
ما يس�مى باملؤامرة اإلسالمية للسيطرة عىل مدارس
برمنغهام كان�ت ملفقة ،كانت مجرد نظرية مؤامرة
معادية لإلسالم بتشجيع من غوف وأتباعه.

المراقب العراقي /متابعة...

تمكن�ت الس�لطات الهندية من القبض عىل عصاب�ة مكونة من أربعة
عراقيين وامرأة من أوزبكس�تان تق�وم بتهريب ما يزع�م بأنه أدوية
لوباء كورونا من الهند وبيعها يف العراق بأسعار خيالية.
وذك�رت صحيفة “اندي�ان اكسبريس” أن “أحد األدوي�ة والذي يبلغ
سعره  5400روبية يف الهند لكل زجاجة يباع يف العراق بمبلغ  100ألف
روبية ،أم�ا دواء فابيلو الهندي املتاح بس�عر  2500روبية لكل رشيط
فيباع بمبلغ  8000روبية يف العراق وحقن لوبيكاست التي تباع بسعر
 3990روبية تباع يف العراق بمبلغ  15ألف روبية“.
وأضاف�ت أنه “تم ش�ن غارتني منفصلتني من قس�م مراقب�ة األدوية
ووكالة االس�تخبارات حيث القي القبض عىل عصابة التهريب والعثور
عىل األدوية املذكورة بحوزة املتهمني إىل جانب مبلغ  740ألف روبية“.
وتابعت الصحيفة أن ”العصابة املكونة من خمسة أشخاص ،هم أربعة
رج�ال عراقيين وامرأة من أوزبكس�تان كانوا قد دخل�وا ضمن قائمة
املس�افرين عىل طائرة الركاب املتجهة إىل العراق يف محاولة للتخطيط
إلرس�ال األدوي�ة على ش�كل دفع�ات صغيرة هن�اك” .وأوضحت أن
”العراقيني واملرأة األوزبكية كانوا يقومون بتخزين األدوية املستخدمة
يف علاج كورون�ا إىل جان�ب أدوي�ة أخ�رى مث�ل املض�ادات الحيوي�ة
ومض�ادات الحموضة ومضادات الحساس�ية واألدوية املس�تخدمة يف
عالج الرسطان وفريوس نقص املناعة البرشية (االيدز)”.
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بقلم /محمود الهاشمي

لم يكن الش�هيد الحاج قاسم سليماني اس�ما ً عاديا ً يف قائمة(
ابط�ال التحرير) يف العالم ،فقد رفعت ص�وره اىل جوار جيفارا
وبوليفار ،يف معظم شوارع اوربا وامريكا الشمالية والجنوبية،
وش�يعت جثمانه املاليني فيم�ا مازالت صوره تزين الش�وارع
العامة والس�احات يف دول عديدة..
الش�ك ان عملي�ات اغتي�ال ق�ادة التح�رر يف العال�م ،هو جزء
م�ن مرشوع االره�اب االمريك�ي فهي ترى به�ؤالء «االبطال»
سلاحا ً يهدد هيمنتهم وس�طوتهم ،على العالم،لكن «هؤالء»
االبطال وان كانوا يتعرضون لالغتيال والقتل تبقى مسيرتهم
ومناهجه�م عنوانا للحرية واالنعتاق م�ن الظلم والظاملني ،وال
غراب�ة ان تجد االجي�ال الجديدة التي لم تش�هد ايام بطوالتهم
ونضالهم وجهادهم تعلق صورهم عىل املالبس والعجالت وعند
البوابات العامة والخاصة ،وان تذكر اسماؤهم يف مالحم الشعر
واالدب ،ويف خطب من التحق بمسيرتهم وس�ار عىل خطاهم،
فبمج�رد ذكر اس�مائهم توقد الص�دور بالثار واقتحام س�وح
القتال ،فمثالً الس�يد حس�ن نرص الله عندما يورد اس�م االمام
الحسين «ع» كعنوان للش�جاعة والش�هادة ،يتصاعد الهتاف
«لبيك ياحسين» فيما ترتعد فرائص االعداء م�ن هذا الهتاف،
وهذا االمر يتمدد عىل مساحة العراق وسوريا واليمن باالضافة
اىل عمق املقاومة ومصدر قوتها « الجمهورية االسلامية»..
نعم ان االمريكان ترددوا كثريا ً يف املغامرة باغتيال الحاج قاسم
س�ليماني لس�بب مهم وه�و علمه�م ان الرد س�يكون بحجم
اس�مه وكما قال الس�يد القائد خامنئي للشباب «سرتون انتم
كيف س�تنهار امريكا وتزول ارسائيل» لذل�ك فهذا هو «عدله»
يف منط�ق املقاوم�ة وليس عدله مقتل ش�خصية سياس�ية او
عسكرية امريكية!!..
ل�م تتعود امريكا ان تصفع الخد االيمن لدولة فرتد بل اعتادوا
ان تمنحه�م «الخد االيرس» هكذا هم منذ انتهاء الحرب العاملية
االوىل والثاني�ة التي كانت س�ببا ً يف ظهورهم كدولة كربى!! اما
انن�ا النتحدث عن حروب التحرير النهم تلقوا خس�ائر كبرية يف
ذلك وخاصة يف الحرب الفيتنامية.
يف اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
م�ع قائد الثورة الس�يد الخامنئ�ي اكد القائد «اي�ران لن تنىس
جريمة اغتيال الش�هيد س�ليماني ابدا ً وستوجه رضبة مماثلة
لالمريكيني بالتاكيد»..هذه الجملة بحاجة اىل وقفة ولالس�باب
االتية:

1ان القائد لم يعلن عن عهد يوما ً ولم يفِ به والس�جل يف ذلكطويل
2ان القائد مرجع ديني وامتداد الهل البيت «ع» وكالمه فتوى3اكد «ايران لن تنىس» اي وضع املس�ؤولية االوىل عىل الشعبااليران�ي وان كان االم�ر عاما ً وملزما ً لكل مس�لم الن الش�هيد
«مسلم» وقد قتل غيلة وبهتاناً.
4اس�تخدام «لن تس�نى» وهذا يعني ان دماء الش�هداء تبقىحراراتها تغيل يف النفوس املؤمنة ولن تربد حتى يتم الثار لها.
5اس�تخدم القائ�د مفردتين للتوكي�د «ابداً-بالتاكي�د»واليحتاجان اىل تفسري سوى حتمية الثار.
6-اس�تخدم القائ�د «س�توجه رضب�ة مماثلة» اي وف�ق مبدأ

االسلام «العني بالعني والس�ن بالس�ن» ام�ا «مماثلة» فيبقى
عدلها بمنزلة دم الشهيدين سليماني واملهندس.
نحن نعلم ان امريكا تفهمت الرس�الة سواء ما يخص الواجب
االيران�ي والعراق�ي« ،االمريكي�ون اغتال�وا ضيفك�م الش�هيد
س�ليماني يف ارضكم واعرتف�وا رصاحة بالجريم�ة وهذا ليس
بالقليل»!! ويعني سماحته «ليس بقليل» يف بعده القيمي «ماذا
يعن�ي ان يقتل ضيفك»؟ والبعد الديني الضيف ضيف الله ،وما
الثار ألولئك الذين يقتلون ضيف الله؟.
الس�يناريوهات التي تتحدث عنها وسائل االعالم يف كيفية الرد
االيران�ي عديدة حتى ان االعض�اء الديمقراطيني يف الكونغرس
االمريكي مدركون الرد لذا يحاولون ان يتهربوا من املس�ؤولية

ب�د ًء من رئيس�ة مجلس الن�واب اىل رئي�س اللجن�ة االمنية يف
الكونغ�رس ،متهمني ترامب انه اتخذ االج�راء «منفرداً» بينما
اعتبر البنتاغون ان القرار اتخذه «ترام�ب « دون الرجوع لهم
وهو من امر الجيش باالجراء!!.
تقري�ر مطول لوكالة «البي بي يس» يف  17كانون الثاني 2020
يعترب ان اغتيال الحاج قاس�م س�ليماني يعود ملوقف شخيص
م�ن قب�ل وزير خارجي�ة امريكا بومبي�و باعتبار ان�ه طلب يف
اوائل عام  2016تاشيرة دخول عرب السفارة الباكستانية مع
اثنني من اعض�اء الكونغرس للذهاب اىل ايران يف مهمة مراقبة
االنتخاب�ات الربملاني�ة وزيارة املواق�ع النووية وعق�د اجتماع
مع كبار املس�ؤولني االيرانيني والحصول عىل معلومات بش�ان

ً
خليجيا
تالق عماني كويتي في وجه اإلمارات
ٍ
نجحت أبو ظبي في إقناع الرياض بتأجيل المصالحة مع قطر وإجهاض الوساطة األميركية ،ولكن ال يبدو أ ّنها الجولة األخيرة في
هذا الملف .ثمة استياء عماني كويتي من سياسة اإلمارات في الخليج ،تكشفه تحركات ّ
مكثفة وإصرار من الدولتين على إحداث
خط السعودية ،تعمل الكويت على ّ
خرق في جدار الخالف الخليجي .وبينما تعمل عمان على ّ
خط أنقرة.
تتبادل اإلمارتان األدوار في محاولة لضبط اإليقاع .مسؤولون في الخارجيّة العمانية ،وبإشراف مباشر من السلطان هيثم بن طارق،
يستأنفون تحركهم في الساحة السعودية وإرسال الرسائل إلعادة إحياء المبادرة التي كانت قاب قوسين أو أدنى من الحل لوال ّ
تدخل
أبو ظبي ،بحسب التسريبات األميركية.
بقلم /وفاء العم

األمني العام لوزارة الخارجية العمانية بدر بن
حمد البوس�عيدي يجتمع بس�فري السعودية
يف مس�قط عيد بن محمد الثقفي ،ويناقشان
املواضي�ع ذات االهتم�ام املشترك ،بحس�ب
وس�ائل اإلعلام العماني�ة .ويف املعلوم�ات،
َّ
إن الخلاف م�ع قط�ر كان املل�ف األب�رز يف
االجتماع .الس�لطنة حمّلت س�فري السعودية
رسائل بشأن عودة املفاوضات ،إلنهاء األزمة
الخليجي�ة ه�ذه امل�رة تحت رعاية الس�لطان
هيثم بن طارق.
من جانبه ،نقل س�فري السعودية قناعة بالده
بضرورة إنهاء األزم�ة الخليجي�ة ،رشط أن
تنه�ي قطر الوج�ود الرتكي على أراضيها ،إذ
يب�دو َّ
أن الغضب الس�عودي لم يع�د كما كان
يف بداي�ة األزم�ة ،كم�ا أن التمس�ك بالرشوط
املطروحة بات أقل حدة ،واملوقف أكثر مرونة،
بحسب وصف مصدر عماني ألجواء االجتماع.
الرتاجع يف املوقف السعودي هو نتيجة لرتاجع
الدور السعودي يف املنطقة؛ خسارة يف سوريا،
ومنه�ا خس�ارة يف لبن�ان ،واملل�ف األه�م هو
التورّط يف الحرب عىل اليمن.
ويضيف املصدر« :هناك اس�تياء خليجي عام
من سياسة اإلمارات ،واستمرار هذه السياسة
من ش�أنه أن ّ
يفكك املجلس إىل األبد .املصلحة
االستراتيجية األمنية والسياسية تقتيض حلّ
الخالفات».
تجد مسقط من يش�اركها االستياء يف ميدان
السياس�ة .وهنا نتحدث ع�ن الكويت .تتالقى
السّ �لطنة واإلمارات يف االس�تياء من سياسة
أبو ظب�ي ومن مقاطعة قط�ر .هما تتالقيان
يف القناع�ة بضرورة إبقاء مجل�س التعاون،
ورف�ض مرشوع مجل�س التع�اون الخليجي
الجديد ال�ذي روج له الثالثي إب�ان األزمة مع
الدوحة ،واإلرصار عىل مواجهة أبو ظبي بدعم
املصالحة القطرية السعودية.
الس�فري الكويتي لدى تركيا ،غس�ان يوس�ف
ال�زواوي ،التق�ى يف املجمع الرئ�ايس يف أنقرة
الس�فري محمد فردان تش�اريكجي،مستشار
الرئيس الرتكي يف القرص الرئايس.
وجّ ه أمري الكويت رس�الة ّ
خطي�ةإىل الرئيس
رج�ب طي�ب إردوغ�انَّ ،
أك�د خالله�ا أهمية
ح�ل األزم�ات الراهن�ة يف املنطق�ة بالط�رق
الدبلوماس�ية .وبحس�ب الخارجية الكويتية،
َّ
فإن الجان�ب الرتكي عبرّ ع�ن تقديره لجهود

الكويت الرامية إىل ل ّم الش�مل الخليجي .وهنا
تكم�ن األهمية .رس�الة تق�رأ منه�ا محاولة
لحلحلة األزم�ة الخليجية عبر إرشاك أنقرة.
والالفت أن هذه الرس�الة ج�اءت بعد توتر يف
العالق�ة بني البلدين ،على خلفية تدخل تركيا
يف ش�مال العراق ،وإدانة الكويت لهذا التدخل.
وبطبيعة الحال ،إنه�ا خطوة لن تقبل بها أبو
ظبي.
َطرق الكويت باب أنقرة رس�الة إىل أبو ظبي،
ّ
فأي رسالة تريد توجيهها؟
يف الخلفيَّة ،كان وزي�ر خارجية اإلمارات عبد
الله ب�ن زايد قد نرش مقطع فيديو هاجم فيه
ّ
املفك�ر الكويت�ي املعروف عبد الل�ه النفييس.
الفيدي�و حم�ل عن�وان «يعم�ل م�ع جماعة
اإلخوان املس�لمني اإلرهابية» ،األمر الذي أثار
حفيظ�ة الكوي�ت ،فالجمي�ع يعل�م أن تي�ار
اإلخ�وان املس�لمني يف الكويت قوي ج�دا ً وذو
حضور فاعل يف املشهد السيايس.
استش�عرت الكويت باك�ورة ّ
تدخل إماراتي يف
ش�ؤونها الداخلية ،فجاءت الرسالة واضحة:
الكوي�ت يف الداخل خط أحمر .يف الحقيقة ،ما

يجري أكرب من اس�تياء بالنس�بة إىل الكويت،
ويص�ل إىل ح�د تحدي اإلم�ارات بالنس�بة إىل
عم�ان ،وذل�ك يف ظ�ل تصاع�د التوت�رات بني
البلدين.
سلاح الج�و العمان�ي كان قد أج�رى مؤخرا ً
عملي�ة إن�زال طائ�رة عمودي�ة تابع�ة ل�ه يف
محافظة رأس مسندم ،إلجالء مواطنة ومقيم
من بنغالدش ،ونقله من مستش�فى خصب يف
محافظة مس�ندم داخل الحدود اإلماراتية إىل
مستشفى خولة يف محافظة مسقط .العملية
أثارت حفيظة أبو ظبي .العديد من الناشطني
اإلماراتيين عَّب�رَّ وا يف «تويرت» عن اس�تيائهم
مما أسموه الخرق املتكرر لحدود اإلمارات من
قبل سالح الجو العماني .املنصة باتت وسيلة
إليصال الرسائل السياسية بني الخصوم يف ما
بات معروفا ً باسم «الجيوش اإللكرتونية».
يب�دو أن التصعي�د العمان�ي ج�اء ردا ً على
مقت�ل مواط�ن عماني عىل يد ح�رس الحدود
اإلماراتيين ،بع�د أن ح�اول اجتياز الس�ياج
الفاص�ل بني البلدي�ن ،والذي أنش�ئ ملواجهة
فيروس كورونا .ثم�ة روايتان ،تق�ول األوىل

َّإن�ه قتل عىل يد حرس الحدود ،واألخرى تقول
إنه قتل قنصا ً بطائ�رة عمودية .هذه الحادثة
ل�م يكن لعمان أن ترتكه�ا من دون تعليق ،بل
وصل األمر إىل حد التلميح بالحرب ،يف س�ابقة
غري معهودة يف الخطاب العماني.
الكات�ب العماني حمد بن س�الم العلوي نرش
مق�االً تعليق�ا ً على الحادث�ة بعن�وان مقتل
ش�خص وآخر مفق�ود يف مثلث دب�اُ :
«عمان
يش�هد الل�ه له�ا أوالً ،ث�م العالم أجم�ع ،أنها
تس�عى بالس�لم بني ال�دول ،لوق�ف الحروب
وحل الخالفات بينهم ،ال أن تشعلها هي حربا ً
ضد جوارها ،أو ترس�ل مُ تسلّلني من املخربني
عبر الح�دودُ ،
وعم�ان إذا أعلن�ت الحرب عىل
أحد ،فس�تكون قد اس�تنفدت كل سبل الخري،
وإن أعلنته�ا  -حين�ذاك  -للدفاع عن نفس�ها
ومواطنيها ،وليس اعت�دا ًء وبطرا ً عىل غريها،
أو طمعا ً يف ثرواته وخريات بالده».
ً
ترتاك�م امللفات بين البلدي�ن ،وخصوصا بعد
الكش�ف عن خلية التجسّ �س اإلماراتية العام
املايض ،حيث باتت الس�احة أكثر سخونة بني
الطرفني .ولم يعد مس�تبعدا ً أن يخرج الخالف

من أروقة القصور إىل العلن.
يف املجم�ل ،تعصف الخالف�ات بهذه الدول من
ّ
كل ص�وب ،فعىل صعيد األزم�ة الخليجيّة مع
ً
قطر ،تبدو مسارات الحل أكثر تعقيدا ،وتحمل
العديد من العقد الت�ي تعتمد يف تفكيكها عىل
م�دى اس�تجابة الس�عودية وحج�م تأثري أبو
ظبي ،كما تعتمد على التنازالت القطرية وما
ق�د تقدم�ه أنقرة يف س�بيل ف�ك الحصار عن
الدوحة .هو مشهد بأوراق كثرية!
أما عىل صعيد مجلس ّ
التعاون ،ككيان جامع
للمصري املشرتك ،فقد تغيرّ بتغيرّ شكل العالقة
بني األشقاء ،والتوترات والخالفات تنخر فيه،
ولم تع�د محصورة بين جدران�ه .ربما نجح
القادة الخليجيون س�ابقا ً يف إخفاء خالفاتهم
طيلة عق�ود عىل قاع�دة أن املشتركات أكرب
من الخالفات ،ولكنها باتت اآلن أكثر وضوحا ً
للعلن ،ولم يعد األمر مس�تبعدا ً أو مستغربا ً لو
ش�هدنا انقس�اما ً خليجيا ً جديدا ً بني الكويت
وعم�ان يف مقابل اإلم�ارات ،إضافة إىل األزمة
م�ع قط�ر ،الت�ي بات�ت عملي�ا ً خ�ارج البيت
الخليجي يف السياسة واألمن.

برنام�ج الصواري�خ الباكس�تانية ومقابلة س�جناء امريكيني
لكنه�م لم يحصل�وا عىل التاشيرة فكت�ب «بومبي�و» تغريدة
«اضعك�م نص�ب عين�ي» اي (ايران)وم�ا زال بومبي�و يتنقل
م�ن منص�ب اىل اخر حت�ى حصل على وظيفة «مدي�ر وكالة
االس�تخبارات املركزي�ة االمريكي�ة» فعل�ق مس�ؤول ايران�ي
رفي�ع «كان يمكن ان يكون لدينا مدير االس�تخبارات املركزية
االمريكية يف طهران» !!.
وخلال الفترات الالحقة ظ�ل بومبيو ش�غله الش�اغل جمع
املعلوم�ات ع�ن فيلق الق�دس وقياداته وعن فصائ�ل املقاومة
وكان ق�رار اس�تهداف الجنرال االيراني يحتل اولوية بالنس�بة
لبومبي�و كما يقول تقرير «البي بي يس» وهو من اقنع ترامب
باتخ�اذ القرار معتبرا ً ان (عدله) يس�اوي يف االهمية اية الله
الخامنئي كما اكد التقرير ايضاً.
ليس مهما ً من كان وراء القرار املهم ان اعىل سلطة يف الواليات
املتح�دة وه�و الرئيس ترامب ق�د اعلن انه من اص�در القرار..
واملهم ان «عدل» الحاج قاسم انهيار امريكا وزوال ارسائيل!.
ولي�س مهما ً كان بومبيو او غريه وراء ذلك فالحمزة اس�د الله
قتله العبد «وحشي» واالمام عيل «عليه السلام» قتله الجبان
عبد الرحمن بن ملجم والحسني ع قتله ابن العاهرات عبيد الله
بن زياد ..الخ.
املهم ان االسلام باق ومازالت املآذن ترف�ع «الله اكرب» يف اخر
بقعة من ارض الله ،اما الثار فلن يتاخر ونتذكر كم ثورة قامت
بعد استش�هاد االمام الحسين «ع» ولم يس�لم احد من جميع
الذين ش�اركوا بقتله وقتل اصحابه بد ًء من الذي اصدر االوامر
(يزيد) وصوالً اىل عبيد الله بن زياد اىل حرملة والشمر والقائمة
تطول !!.
والس�ؤال :هل يمكن المريكا ان تنهار وهل يمكن الرسائيل ان
ت�زول؟ نقول اولئك اصدقاء الله ي�رون ما النرى ومن قبل قال
االمام الخميني «قدس رسه» لوزير خارجية االتحاد السوفيتي
«ستصبح الشيوعية قريبا ً يف متحف التاريخ» ومن كان يصدق
يومها ان هذه الدولة التي تمتد عىل قارتني وتمتلك من االسلحة
النووي�ة ما يكفي لفن�اء اهل االرض جميعا ً ق�د هوت وتحول
الحزب الذي يحكمها اىل متحف التاريخ.
سؤال آخر :هل لدينا دالئل عىل قرب انهيار امريكا؟ نقول لدينا
ولدى االخرين ولدى االمريكان انفس�هم م�ا يكفي من الدالئل
«فلما جاء امرنا جعلنا عاليها س�افلها وامطرنا عليها حجارة
من سجيل منضود».

ازدواجية االعالم بالتعامل
مع المتظاهرين !..
بقلم /د .عيل الطويل
يف مظاه�رات ترشي�ن  ٢٠١٩كانت هن�اك املئات م�ن الصفحات
والعشرات من القن�وات الفضائي�ة  ،التي تن�ارص التظاهرات ،
وتب�ث عىل مدار الس�اعة وت�روج صدق�ا وكذبا للطع�ن باجهزة
الدول�ة وجعلها عبارة ع�ن اجهزة ظامله مجرم�ه  ،همها الوحيد
قت�ل املواطنني الذين يطالبون بحقوقهم عرب التظاهر الس�لمي ،
وحتى تلك املظاهر الس�يئة والشاذه التي برزت من قبل فئات من
املتظاهرين كتعطيل الدولة  ،واالعتداء عىل املؤسسات واملوظفني
واملواطنين  ،وقط�ع الطرق ومن�ع املارة من الدخ�ول والخروج،
ومظاهر كثري كانت يف حقيقتها التعرب عن املتظاهرين السلميني
وحركته�م النت�زاع الحق�وق حت�ى تلك كان�ت تعامل على انها
تظاه�رات خالقة  ،وما ان تغريت الحكوم�ة حتى اختفت املئات
من الصفحات وس�كتت عرشات الفضائيات الداعمة  ،وكان االمر
ه�و اس�تبدال رئيس ال�وزراء فقط  ،فلا املحاصص�ة انتهت وال
الخدمات تحسنت وال الدستور تغري او يوجد امل لتغيريه.
القم�ع ال�ذي تعرض ل�ه املتظاه�رون قب�ل ثالثة ايام  ،س�كتت
عن�ه هذه املواق�ع وتجاهلته تمام  ،والس�بب باعتقادنا يرجع اىل
.1 :ام�ا ان رئي�س ال�وزراء هو م�ن كان يدير الحمل�ة االعالمية
ض�د الحكوم�ة والحرب النفس�ية ضدها ،وهو ج�زء من اجهزة
الحكوم�ة يف حينها ،ودليل ذلك ان العديد من نش�طاء املظاهرات
واعالميبه�ا اصبحوا ضمن الجوق االعالمي�ة للكاظمي  ،مثل مال
طالل ومرشق عباس ونبيل جاس�م  ،وه�ؤالء ابرز من كان يوجه
سهامه لالجهزة االمنية وبالضد من الحكومة يف حينها  ،ولكنهم
اليوم اصبحوا ضمن املدافعني عن الحكومة وان كان اسلوبها مع
املتظاهرين اس�لوب قمعي ادى اىل ش�هداء وجرحى  ،فقد قبضوا
الثم�ن واداروا وجوهه�م للمتاظهرين وللش�عب ( املس�موط من
الحر ) بعد ان جلسوا عىل اجهزة التربيد .
.2موق�ف الفضائي�ات التي كان بثه�ا عىل مدار الس�اعة وكانت
تصطن�ع احداثا لعم�ل اثارة وتخوي�ف اكثر يف صف�وف الناس ،
والفصل بني الش�عب والدولة ( والنق�ول الحكومة) بل كان االمر
الح�ث عىل اس�تهداف املؤسس�ات  ،وحت�ى توجي�ه املتظاهرين
بطريق�ة عمل القنابل الحارقة  ،وكيفية رضب االجهزة االمنية ،
والدف�اع حتى عن بعض عمليات االجرام وجعلها بمثابة الجهاد ،
ومعلوم اهداف بعضها كالرشقية والعربية ودجله وغريها .
 .3موق�ف االم�م املتحدة ومنظم�ات املجتمع املحلي�ة و الدولية
 ،حي�ث اعتق�د الكثري ان بالس�خارت  ،كادت ان ترع�ى انقالبا يف
الع�راق  ،وذل�ك ملواقفها وتدخالتها يف الش�ان العراق�ي  ،ولكنها
الي�وم صمتت امام مايتعرض له املتظاهرين من قتل واعتداءات ،
كحملة الشهادات العليا وخريجي العلوم السياسية واملحارضين
املجانيني  ،وامس متظاه�ري التحرير  .ان هذه املواقف مجتمعه
ومواقف اخرى لكتل ش�يعية وفضائياتها تكش�ف بشكل اللبس
في�ه ان القضية ليس�ت قضية حقوق  ،ودفاع ع�ن من يطالبون
بالحق�وق بقدر ان هناك اهداف خارجية وداخلية انس�جمت مع
بعصها ونهل بعضها من املنهل االمريكي  ،لغرض تغيري الحكومة
السابقة واالتيان بحكومة جديدة ترعى مصالح هؤالء جميعا .
فاين النواش�يط واين مالطالل ومرشق عباس وجوحي والبشري
وس�تيفن  ،واي�ن الرشقية ودجل�ة والتغيري وبع�ض الفضائيات
الش�يعية  ،الي�س هذا وطن نفس�ه وطن ترشي�ن  ،او ان طبيعة
الوط�ن اختلف�ت االن  ،ف�اي وط�ن تري�دون هل الوط�ن بالثوب
االمريك�ي ام وط�ن مذلول ومهان وي�داس من ابنائ�ه واالجانب
 ،ام ان الوط�ن ه�و مايمنحكم الوظأئف املتمي�زة وبغريه الوطن
لديكم مجرد س�ؤال يحتاج ان يق�ف عنده صاحب البصرية فهل
من معترب ؟

الكهرباء يضم العبين جديدين
اعلن نادي الكهرباء الريايض ،تعاقده
مع العبين جديدين لتعزي�ز صفوف
الفريق الكروي يف املوسم املقبل.
وق�ال النادي إن «الالع�ب أركان امري،
وقع عىل كشوفات نادي الكهرباء ،من
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اج�ل تمثيل الفريق الكروي للموس�م
 2021-2020قادما ً من نادي دهوك».
وأض�اف ان «الالع�ب روا يوس�ف
يوقع عىل كش�وفات ن�ادي الكهرباء
الري�ايض ،م�ن اج�ل تمثي�ل الفري�ق

الكروي للموس�م  2021-2020قادما ً
من نادي بيش�مرگة أربي�ل» .يذكر ان
األندية العراقية تواص�ل صفقاتها يف
االنتق�االت الصيفية الجاري�ة لتعزيز
صفوفها استعدادا ً للموسم املقبل

Almuraqeb Aliraqi Newspaper
صحيفة-يومية-سياسية-عامة

مدرب منتخب الصاالت يقرر االعتزال نهاية العام الحالي
أعل�ن مدرب املنتخ�ب العراقي لكرة الص�االت هيثم بعيوي
اعتزاله التدريب بش�كل نهائي يف نهاي�ة العام الحايل حيث
ينتهي عقده مع اتحاد الكرة.
ونرش بعيوي رس�الة له عىل حس�ابه بموقع «انس�تجرام»
ج�اء فيها« :هذه ه�ي الحياة لكل بداي�ة نهاية ،املهم راحة
الضمري فكل قط�رة عرق تهادرت من جبينن�ا وذلك الجهد
أمام خارطة الوطن ال تس�اوي ش�يئا فطاملا آمنا بانتمائنا
للخارطة».
وتابع« :لكن ما يحز بنفوسنا محيطنا الذي تركنا يف املعركة
دون سالح وأمام خصوم توفرت لهم كل مستلزمات الراحة
والتطور ،بينما نحن نعاني ليس ذلك فحس�ب بل هناك من
يس�عى دائما لوضع العصا يف دوالب عطائنا ،شكرا لكل من
أعطانا حقنا ولو بكلمة».
وواصل« :س�تكون س�نة  2020هي األخرية يل مع املنتخب
الوطني للصاالت ومع نهاية العقد س�أعلن اعتزايل التدريب
بش�كل نهائ�ي ،قدم�ت لكرة الص�االت الكثير وأخذت من
صحتي ووقتي باملقابل ما كنت أش�عر باالهتمام الحقيقي
أو تقدي�ر ملا نقدمه واإلهمال ح�ارض يف أغلب أوقات عملنا
وعدم التقدير أثر بشكل كبري عىل مسريتنا».
كم�ا أن الصاالت عان�ت عدم االهتمام إعالمي�ا طيل الفرتة
املاضية عىل خالف البلدان األخرى ،لذا النهاية خطت لتكون
بموعدها قبل أن يضيع الخيط والعصفور».
سأعلن اعتزال التدريب بشكل نهائي واتفرغ للعمل اإلداري
كنائب رئيس لنادي نفط الوس�ط وأب�دأ بالتفكري يف العمل
اإلداري سواء عىل مس�توى اتحاد كرة القدم
أو اللجنة األوملبية أو بقية االتحادات
الرياضية.
وبكل رصاحة الجهاز الفني
الح�ايل ب�ات يمل�ك م�ن
الخربة الكافي�ة لقيادة
املنتخب الوطني بكرة
الص�االت فيم�ا ل�و
توف�رت ل�ه ظ�روف
جيدة وسبل حقيقية
إلنج�اح املهم�ة ،وال
يفوتن�ي أن أب�ارك
صبح�ي
لألس�تاذ
رحي�م لتس�نمه لجن�ة
الصاالت وأتمنى له التوفيق
ولرفاقه».

بين السطور

ادعموا مهند

عدنان لفتة
ضغوطات كبيرة يواجهها الالعب العراق�ي املحرتف مهند عيل يف
تجربته املنتهية يف الدوري الربتغايل حيث أن هذه االنتقادات انهالت
عليه بش�كل غريب رغم انه ال يتحمل سببا يف الجلوس عىل مقاعد
االحتياط أو عدم مشاركته مع فريقه الذي هبط إىل الدرجة األوىل.
الالعب الشاب تعرض إىل س�يل من االنتقادات والسخرية من قبل
بعض الوكاالت والقنوات واملواقع اإللكرتونية والجمهور الريايض
يف تغريداته عىل الفيسبوك وتويرت.
يهاجم�ون الالع�ب الذي ال يتحم�ل حقيقة ما يج�ري فهو ليس
مس�ؤوال عن تش�كيلة فريق بورتيمونينيس الربتغايل التي ال يجد
له مكانا فيها.
مهن�د الالع�ب الهداف ال�ذي أبىل بالء حس�نا يف تش�كيلة املنتخب
الوطن�ي او مع فريق�ه الرشطة قبل موس�مني لكنه ل�م يوفق يف
مش�وار االحرتاف عربيا م�ع فريق الدحيل القط�ري ومع الفريق
الربتغ�ايل ،مهند يحت�اج اىل الفرصة إلثبات ذات�ه ،يحتاج أن يلعب
ك�رة قدم ك�ي يقدم ما لديه من مواهب وإبداع ،لألس�ف لم تمض
األمور كما يش�تهي يف الدوري القطري حي�ث حاربه مدرب فريق
الدحيل بطريقة غريبة ولم يشارك يف اغلب املباريات وتكرر املشهد
مع الفريق الربتغايل الذي هبط إىل الدرجة األدنى لسوء نتائجه!!
امل�درب ل�م يمن�ح أي فرصة للهداف الش�اب للمس�اهمة يف إنقاذ
فريقه لذا اليمكن تحميل مسؤولية فشل فريق كان يتذيل الرتتيب
قبل حتى وصول مهند اليه.
احرتافي�ا ال يمكن الحكم عىل مهند بالفش�ل وهو م�ا زال صغريا
واالم�ر الثاني لم يش�ارك حتى اآلن بصورة مس�تمرة حتى يمكن
توجيه النقد له النه تراجع يف املستوى ،ما زال يحتاج أن يلعب ،ما
زال يحتاج أن يس�جل لكن ذلك يرتبط بالفرص�ة التي يحظى بها
ولألسف هو لم ينل تلك الفرصة التي يستحقها حتى اآلن!
انتهى املش�واران القطري والربتغايل واألم�لأن يجد مهند فرصته
الثالث احرتافيا يف دوري قوي ويف ناد يمنحه الفرصة ليقدم كل ما
لديه من امكانيات ،مهند يمكن أن ينطلق ويبدع ويتألق ويصل إىل
أفضل مراتب النجومية لو س�نحت له الفرصة للمش�اركة وارتاح
نفس�يا من الضغوطات والهموم التي يرزح تحتها ،هو يحتاج إىل
الدعم ،يحتاج إىل املساندة والنصيحة من العبي الخربة واإلعالميني
والوس�ط الرياض يمكن أن يلعبوا هذا الدور يف دعم الالعب الشاب
واملحافظ�ة علي�ه من أجل أن يع�ود قويا واثقا من نفس�ه ،ثقتنا
عالية انه س�يعيد اكتش�اف نفس�ه يف التجربة الجديدة التي نأمل
أن تت�وج بالخري والنجاح يف املوس�م املقبلوينسى مهند ما حدث
خل�ف ظهره يف الدوح�ة او الربتغال ليكتب ح�روف االبداع بنجاح
منقطع النظري.
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اتحاد غرب آسيا يبحث سبل التعاون مع االتحاد العراقي
محمد فرحان ،عن استعداد اتحاد غرب آسيا ألن يكون وسيطا ً
لرتتي�ب اتفاقية تعاون بين االتحاد العراق�ي ورابطة الدوري
اإلس�باني «ال ليجا» .وتأتي هذه املب�ادرة كخطوة لفتح املجال
أمام االتحاد العراقي لالس�تفادة من خربات «ال ليجا» الكبرية
يف اللعب�ة ،وتحديدا ً كرة القدم النس�وية الت�ي تحظى باهتمام
بالغ لدى اتحاد غرب آس�يا واالتح�ادات األهلية يف اإلقليم .كما
اس�تعرض الس�الم مع البلويش وفرحان التصورات املطروحة
حاليا ً لعودة النش�اطات الرياضية التي فرضت جائحة كورونا
توقفه�ا ،وتم االطالع املس�تجدات التي طرأت عىل النش�اطات
املحلي�ة يف ُعمان والع�راق من جهة ،وتلك الت�ي أصابت أجندة
اتحاد غرب آس�يا من جهة أخرى ،وت�م التوقف عند الخيارات
املمكن اللج�وء إليها أثناء إعادة برمجته�ا للبطوالت والربامج
اإلقليمية ،والتعرف بش�كل أدق عىل مواعيد عودة النش�اطات
الكروية يف االتحادين األهليني.

بح�ث اتح�اد غرب آس�يا لكرة القدم م�ع االتحادي�ن ال ُعماني
والعراق�ي أوجه التعاون على الصعيدين الفن�ي واإلداري بما
يخدم املصالح املشتركة .وعقد األمني العام التحاد غرب آسيا،
خليل السالم ،مع األمني العام لالتحاد ال ُعماني سعيد البلويش،
اجتماعا ً تم خالله التأكيد عىل العالقة التشاركية بني الطرفني،
ومناقش�ة س�بل تبادل الخربات والتجارب التي تس�هم بشكل
مبارش بتطوير كرة القدم املحلية يف ُعمان ،ويف اإلقليم عىل حد
سواء .واستعرض السالم مع البلويش الربامج التي ينوي اتحاد
غرب آس�يا تنفيذها ،وخصوصا ً يف ما يتعل�ق بتنظيم الدورات
التدريبي�ة وورش العم�ل يف مختل�ف املج�االت ،م�ع إمكانية
االس�تفادة من الخبرات املميزة التي يملكه�ا االتحاد ال ُعماني
به�ذا الجانب واالس�تعانة بها ،األمر الذي يث�ري فعاليات هذه
الربامج ،ويدفع نحو تحقيق األهداف املرجوة منها.
ويف اجتماعه مع االتحاد العراقي ،كش�ف السالم لألمني العام،

حمودي يحدد موعد االجتماع
االستثنائي للجمعية العمومية
ح�دد رئيس اللجن�ة االوملبية الوطني�ة العراقية رعد حمودي ،يوم الس�ادس
والعرشي�ن من ش�هر آب املقبل موع�دا ً لعقد االجتماع االس�تثنائي للجمعية
العمومية للجنة االوملبية .وقال حمودي ان «االجتماع االس�تثنائي ُ
س�يكرّس
ملناقش�ة مضم�ون رس�الة اللجن�ة االوملبية الدولي�ة االخرية الت�ي بعثتها يف
الس�ابع من تموز الجاري ،والجراء ما يلزم من تعديالت عىل النظام االسايس
بم�ا يتوافق مع قانون اللجنة االوملبية ذي الرقم ( )٢٩لس�نة  ،٢٠١٩وامليثاق
االوملب�ي الدويل» .ولفت حمودي اىل ان «االجتماع االس�تثنائي املقبل س�يحدد
موع�د إج�راء االنتخابات التكميلي�ة للجمعية العمومية الت�ي أبطل نتائجها
القضاء العراقي املوقر يف وقت س�ابق» ،مشيرا ً اىل «ان ذلك يندرج يف التمهيد
الجراء إنتخابات مكتب تنفيذي جديد» .وكان حمودي قد وجّ ه الدعوة ،بكتاب
رس�مي ،يف السادس والعرشين من تموز الجاري لالتحادات األوملبية االعضاء
يف الجمعية العمومي�ة طالبا ً من املمثلني القانونيين املخوّلني من إتحاداتهم
باس�تالم الدعوة ،مرفقة بج�دول أعمال املؤتمر االس�تثنائي املقبل ،من مقر
اللجنة االوملبية بحسب السياقات املعمول بها يف النظام األسايس.

في كربالء  ..منتخب الشباب يستعد لبطولة آسيا
يدخل منتخبنا الش�بابي لكرة القدم ،معس�كرا ً
تدريبي�ا ً يف محافظ�ة كربلاء ،وذل�ك تحضيرا ً
لبطولة آس�يا تح�ت  19عاما والتي س�تقام يف
أوزبكس�تان للفرتة من  14ولغاية  31من شهر
ترشين األول املقبل.
وب�دأ منتخب الش�باب تدريبات�ه الفعلية ،األحد
املايض ،تحضريا ً للبطولة القارية ،بتواجد العبي
العاصمة بغداد فقط ،مع إتباع رشوط الوقاية،
وذل�ك للحف�اظ على سلامة الالعبين واملالك
التدريبي من فريوس كورونا.
وكان م�ن املؤم�ل أن يدخ�ل منتخبنا الش�بابي
لكرة القدم معس�كرا تدريبيا مغلقا يف العاصمة
بغداد ،قب�ل أن يتم االتفاق عىل إقامة معس�كر
تدريب�ي يف محافظ�ة كربلاء ،وبتواج�د جميع
العبي املنتخب.
وتقدم�ت الهيئ�ة التطبيعي�ة لالتح�اد العراقي

لك�رة القدم ،والجهاز الفني ملنتخبنا الش�بابي،
بالش�كر والتقدير إىل وزير الش�باب والرياضة،

عبر المنصة األلكترونية ..حكام المواي تاي في دورة دولية
نظم األتح�اد الدويل للم�واي تاي
( )IFMAوعبر منص�ة ZOOM
األلكرتونية دورة تحكيمية دولية
لجمي�ع األتح�ادات العربية وملدة
ثالث�ة أي�ام ح�ارض فيه�ا الحكم
الدويل (غونتري بالنك) نائب رئيس
لجن�ة الحكام الدولي�ة واملحارض
األمارات�ي الحك�م ال�دويل عم�ر
املرزوق�ي رئي�س لجن�ة الح�كام
األماراتي�ة لرشح اخ�ر التعديالت
الت�ي ط�رأت على قان�ون اللعبة
فضلا ع�ن مواصف�ات الحك�م
ونظام التنقيط.
هذا وش�ارك عرشة حكام دوليني
ووطنيين ،فضلا ع�ن خمس�ة

م�ن مدرب�ي منتخباتن�ا الوطنية
يف ال�دورة التي أعتمده�ا األتحاد
ال�دويل ألكرتوني�ا بع�د جائح�ة
فاي�روس كورون�ا الت�ي رضبت

العالم مؤخرا وهم كل من الحكام
الدوليني حيدر عبد الواحد البهاديل
رئيس لجنة الحكام وحيدر حميد
تويل ومحمود هاشم صبري ومنري

جب�ار عل�ك ،فيما ش�ارك الحكام
الوطنيي�ون مه�دي جوادكاظ�م
ومحمد جاس�م هاتو وعيل محمد
علي ورائ�د حميد ت�ويل ومحمود
عبد الرحمان هراط وضياء صفاء
عبد الرزاق.
اما بالنسبة ملدربينا الدوليني فقد
شارك يف الدورة كل من عيل ساهر
عبد الواحد مدرب املنتخب الوطني
ومرتضى عن�اد مجي�د مس�اعد
م�درب املنتخ�ب وعلاء فاض�ل
كاظ�م م�درب منتخ�ب الش�باب
ونوار حيدر عباس مساعد مدرب
الش�باب ومحم�د حسين جحف
املدير الفني ملنتخب الشباب.

عدنان درجال ،وذلك لجهوده يف تذليل املعوقات،
وتوفري متطلبات املنتخب يف معسكره الداخيل.

ً
رئيسا لرابطة
قتيبة عبد اهلل
العبي كرة السلة
أعلنت رابطة العبي كرة الس�لة يف العراق ،تسمية الالعب قتيبة عبد
الله ،رئيسا ً للرابطة .وذكرت الرابطة انه «تم تأسيس رابطة لالعبي
كرة الس�لة ،تض�م الالعب قتيبة عبد الله رئيس�ا ً وعلي عامر نائبا ً
وحسني الساعدي ،عضوا وناطقا ً اعالميا ً باسم الرابطة».
وأضاف�ت أن «اه�داف الرابط�ة ايص�ال ص�وت العبي كرة الس�لة
بخص�وص الدع�م الحكوم�ي القليل والبن�ى التحتية غير الجيدة
والظل�م االعالم�ي الذي يتعرض ل�ه الالعبني وعدم تس�ليط الضوء
عليهم» .وتابعت أن «الرابطة ستحمل عىل عاتقها املطالبة بحقوق
العب�ي كرة الس�لة املادية التي ال تس�ددها االندية وس�تكون هناك
ن�دوات تثقيفية تعقد لرفع مس�توى الوعي لدي العبي كرة الس�لة
وخاصة الشباب منهم وحثهم عىل ان يكونوا قدوة لغريهم».
وبين�ت ان «جميع الط�رق التي س�تدافع بها الرابط�ة عن حقوق
الالعبني املادية واملعنوية ،ستتخذ بها األطر القانونية».

الصين تقلل من
تجنيس الالعبين
البرازيليين

أك�د األمني العام لالتح�اد الصيني لك�رة القدم ليو يي
أن تش�كيلة املنتخب الوطني س�تقترص عىل «ثالثة أو
أربع�ة» العبين برازيليي املول�د ،يف الوق�ت الذي أعرب
فيه العب منتخب الس�امبا السابق أوسكار عن رغبته
يف تمثي�ل أكرب دول�ة يف العالم من حيث عدد الس�كان.
ويحتاج العب ش�نغهاي سيبغ إىل إحداث تغيري جذري
يف سياس�ة االتحاد ال�دويل للعبة (فيف�ا) ليصبح قادرا
عىل اللعب مع املنتخب الصيني كونه شارك مع منتخب
بالده األصيل يف  48مباراة بينها س�ت مباريات يف كأس
العال�م  2014على أرضه حينما س�جل هدفني.واعترب
أوسكار أن هذا القرار يدل عىل تحول بارز يف كرة القدم
الصينية وقال االثنني لشبكة «يس جي تي ان» الرسمية

ردا عىل سؤال حول ما إذا كان مستعدا للعب للمنتخب
الصين�ي يف حال تغيري القوانين «يمكن أن أفكر باألمر
نعم ،ال س�يما وأنه من الصع�ب اللعب ملنتخب الربازيل
يف الوق�ت الح�ايل بس�بب تواج�دي هنا».و ُيع� ّد انتقال
أوس�كار من تش�يليس اإلنكليزي إىل ش�نغهاي مقابل
 60مليون ي�ورو يف كانون الثاني  2017رقما قياس�يا
آسيويا.واس�تدعى املنتخب الصيني الطامح للتأهل إىل
كأس العال�م  FIFAقط�ر  ،™2022يف العام املايض إىل
تش�كيلته مهاجمي غوانغج�و إيفرغراندي الربازيليني
إلكيسون وألويزيو.وذكرت وسائل االعالم أن ما ال يقل
عن ثالث�ة مهاجمني برازيليني آخرين جنس�وا أو أنهم
عىل وشك الحصول عىل الجنسية الصينية.

االصابات والغيابات تضرب برشلونة قبل مواجهة نابولي بالتشامبينزليغ

الرياضية
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ساسولو يستعد
لضم رامون رودريجيز
كش�ف تقرير صحفي إيطايل ،أن ساس�ولو اإليطايل يف طريقه لضم العب
برشلونة الشاب رامون رودريجيز خيمينيز «مونشو» هذا الصيف.
ويلع�ب مونش�و ( 20عامً �ا) يف صفوف فري�ق برش�لونة  ،Bحيث يقدم
مستويات مميزة مع الفريق ،لكنه فشل مؤخرًا يف التأهل لدوري الدرجة
الثانية اإلسباني.
وبحسب ش�بكة «سكاي س�بورت إيطاليا» ،فإن ساسولو بدأ محادثاته
م�ع برش�لونة بالفعل م�ن أجل ضم مونش�و ،يف ظل وج�ود اهتمام من
فيورنتينا ً
أيضا ،لكن ساسولو أكثر جدية.
وأوض�ح التقرير أن مونش�و بدأ يف ري�ال مايوركا كالعب وس�ط ،ولديه
ق�درة كبرية عىل الخروج بالكرة من الخلف لألمام ،كما أنه يجيد تس�ديد
الركالت الثابتة ورضبات الجزاء بش�كل جيد ،ولديه صفات مشرتكة من
تشايف هرينانديز وتياجو ألكانتارا وأرتورو فيدال.
ويدرك برش�لونة أن مونشو بحاجة إىل تحقيق قفزة يف مسريته ،لذا طلب
ساسولو ضمه ،وهناك ً
أيضا اهتمام من قبل أندية فالنسيا وريال بيتيس
وريال سوسيداد وفيورنتينا.

فرناندينيو :غوارديوال فكر
في تدريب منتخب البرازيل

تلق�ى كيكي س�يتني ،املدير الفني لربش�لونة،
صدم�ة جدي�دة قبل أي�ام قليلة م�ن مواجهة
نابويل ،يف دوري أبطال أوروبا.
ً
ضيفا عىل برش�لونة ،يوم  8أب
ويحل ناب�ويل
املقبل ،عىل ملع�ب كامب نو ،يف إياب مباريات
دور الـ 16لدوري أبطال أوروبا.
ويفتق�د برش�لونة يف تل�ك املواجه�ة لخدمات
الثنائي سيرجيو بوس�كيتس وأرتورو فيدال
لإليقاف ،إىل جان�ب احتمالية غياب آرثر ميلو
بس�بب تم�رده ،كم�ا أن أنط�وان جريزم�ان
ورونالد أراوخو يعانيان من اإلصابة.

ً
بيان�ا رس�م ًيا ،أعلن خالله
وأصدر برش�لونة
إصاب�ة ظهيره الش�اب دان�ي موري�ر ،العب
الفريق الرديف ،دون تحديد موعد لعودته.
وقال برشلونة يف بيانه« :أُصيب الالعب الشاب
داني مورير يف العضلة ذات الرأسين الفخذية
يف الساق اليمنى».وأضاف« :لن يتمكن الالعب
من االنضمام إىل جلسات تدريب الفريق األول،
وتعتمد عودته عىل مدى رسعة تعافيه».
وكان م�ن املقرر أن ينض�م مورير إىل تدريبات
الفريق األول ،لتعويض الغيابات قبل مواجهة
نابويل ،لكنه س�يخرج من حس�ابات س�يتني

بايرن ميونخ يحدد
سعر تياجو

ق�ال تقرير صحف�ي أملاني ،إن بايرن ميونخ حدد س�عر العب
وس�طه اإلس�باني ،تياجو ألكانت�ارا ،القريب م�ن الرحيل هذا
الصيف.
وينته�ي عقد ألكانت�ارا ( 29عامً ا) مع بايرن ،بنهاية املوس�م
املقبل ،ويهتم أكثر من نا ٍد بضمه حال ًيا ،أبرزهم ليفربول.
وبحس�ب صحيفة «بيلد» األملانية ،فإن العمالق البافاري حدد
 30مليون يورو ،للموافقة عىل رحيل نجم برش�لونة الس�ابق،
لكن النادي لم يتلق أي عروض رسمية حتى اآلن.
ويعتمد تخطيط إدارة بطل البوندس�ليجا ،عىل بيع العبني مثل
تياجو وكورينتني توليس�و ،من أجل توفير أموال لضم جناح
آخر ،بعد لريوي ساني الوافد من مانشسرت سيتي.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن بايرن ،يأمل التوصل التفاق مع إنرت
ميالن بشأن الالعب الكرواتي ،إيفان برييسيتش ،حيث يحاول
تقليل قيمة بيعه وراتبه.

بس�بب ه�ذه اإلصاب�ة.اىل ذل�ك كش�ف تقرير
صحف�ي كتالوني ،ع�ن تلق�ي األوروجواياني
ً
عروضا
لوي�س س�واريز ،مهاج�م برش�لونة،
لالنتقال إىل الدوري األمريكي.ويرتبط سواريز
( 33عامً �ا) بعقد مع البلوجران�ا ،حتى نهاية
املوس�م املقب�ل ،م�ع إمكانية تمديده ملوس�م
إض�ايف ،حال مش�اركته يف  %60م�ن مباريات
املوس�م الجديد.وبحس�ب صحيف�ة «مون�دو
ديبورتيف�و» الكتالوني�ة ،يرغ�ب س�واريز يف
اس�تكمال مسيرته يف كامب ن�و ،إال أنه يملك
ً
عروضا مغرية من دوري املحرتفني األمريكي،

نظرًا السمه الكبري يف عالم كرة القدم.
وأشارت الصحيفة إىل أنه كث ً
ريا ما يكون اللعب
يف أمري�كا ،جذا ًبا لنجوم الكرة األوروبية ،ليس
م�ن الناحي�ة املالية فق�ط ،ولك�ن ألن بعض
امل�دن هناك توف�ر نوعية حياة جي�دة ،إضافة
إىل الحملات اإلعالنية الضخمة التي تقوم عىل
تواجد هؤالء النجوم.
وارتبط اسم سواريز باالنتقال إىل إنرت ميامي،
اململ�وك للنج�م اإلنجلي�زي الس�ابق ،ديفي�د
بيكه�ام ،وال�ذي يس�تعد للمش�اركة يف أول
مواسمه بدوري املحرتفني.

«يويفا» يؤكد اقامة مواجهة السيتي والريال في موعدها
كش�ف االتح�اد األوروب�ي لك�رة الق�دم "يويف�ا" ،موقفه
م�ن إقام�ة مب�اراة ري�ال مدري�د ومانشستر س�يتي ،يف
دوري األبط�ال األس�بوع املقبل ،بعد ظهور حال�ة إيجابية
بكوفيد 19-ملاريانو دياز ،مهاجم املريينجي.وقال "يويفا"
يف بي�ان لوس�ائل إعلام بريطاني�ة "نتواص�ل م�ع النادي
(الري�ال) ملراقب�ة املوق�ف ،وقرارات الس�لطات اإلس�بانية
املعنية".وأض�اف "نث�ق يف أن ه�ذه الحال�ة ،ل�ن تؤثر عىل
إقامة املباراة بش�كل طبيعي".وقال ري�ال مدريد ،إن عينة
دياز ظه�رت إيجابية ،وهو ما أثار الش�كوك حول إمكانية
مش�اركته يف املب�اراة ،املقررة على ملع�ب االتحاد.وخرس
الفري�ق امللك�ي ( )1-2أمام مانشستر س�يتي ،لحس�اب
ذه�اب دور الـ 16يف مدريد ،قبل توقف املس�ابقة يف مارس
آذار املايض.وتصاعد عدد اإلصابات بكوفيد 19-يف إس�بانيا
مؤخرا ،مع تس�جيل آالف الحاالت الجديدة خالل األس�بوع
املايض ،ليزيد العدد اإلجمايل عن  298ألف إصابة.

أك�د فرنانديني�و ،نج�م مانشستر س�يتي ،أن مدرب�ه اإلس�باني بي�ب
جوارديوال ،فكر من قبل يف تدريب منتخب الربازيل.
ولم يدرب جوارديوال أي منتخبات يف مسيرته حتى اآلن ،حيث توىل قيادة
 3فرق كبرية هي برشلونة ،بايرن ميونخ ،وأخ ً
ريا مانشسرت سيتي.
وق�ال فرناندينيو يف ترصيحات لش�بكة «« :»ESPNبيب قال إنه يريد أن
يجعل الربازيل بطلة كأس العالم ،ولديه إسرتاتيجية كاملة تجعلنا أبطالاً
للعالم».
وأض�اف« :لك�ن مس�ؤويل املنتخ�ب ال يريدون ذل�ك ،ألنهم قال�وا إنهم ال
يعرفون ما إذا كانت الربازيل ستقبل تعيني مدرب أجنبي أم ال؟»
وتابع« :بمجرد أن تحدثنا أنا وجوارديوال عن ذلك ،وبطريقة غري رسمية،
ت�م اس�تعراض األمر يف صح�ف الربازيل ،والت�ي زعمت أن�ه يريد تدريب
املنتخب».
وأكمل« :ولكن أعتقد أن األمر أش�به باملس�تحيل ،وجوارديوال نفسه قال
إن�ه عىل الربازيل واألرجنتني أن يكون لديهما مدربني محليني ،نحن ننتج
الكثري من الالعبني ولدينا القدرة عىل إنتاج مدربني رائعني».
وأتم« :أعتقد أن األمر صعب يف املحادثة غري الرسمية ،ولكن يف كرة القدم
ليس هناك يقني بشأن أي يشء».

مرسيدس يرفض رحيل هاميلتون

رسميًا ..تحديد موعد مباراة الدرع الخيرية
حدد االتح�اد اإلنجليزي لكرة القدم ،موعد مباراة الدرع الخريية ،التي س�تجمع
بني بطيل الربيمريليج وكأس االتحاد.وقال االتحاد إن املباراة س�تقام يوم السبت
املوافق  29آب املقبل ،عىل ملعب ويمبيل.وس�تجمع املواجهة بني ليفربول ،حامل
لقب الدوري املمتاز ،والفائز من مباراة آرسنال وتشيليس يف نهائي كأس االتحاد
اإلنجلي�زي ،املقررة الس�بت املقبل.وبحس�ب ش�بكة «س�كاي س�بورتس» ،من
املحتم�ل أن تش�هد املباراة تواجد ع�دد محدود من الجماهير ،كجزء من خطط
عودة املشجعني للمالعب عىل نطاق أوسع ،بد ًءا من  1ترشين أول املقبل.وسيتبع
مب�اراة ال�درع الخريية على الفور ،فترة توقف
دولي�ة بين يوم�ي  2و 10أيلول.وس�ينطلق
املوس�م الجدي�د م�ن الربيمريلي�ج (-2020
 ،)2021يوم  12س�بتمرب ،على أن ينتهي يف
 23آيار من العام املقبل.

أرسنال يقترب من تمديد إعارة سيبايوس
اقرتب أرس�نال م�ن تمديد
إع�ارة اإلس�باني دان�ي
س�يبايوس الع�ب ري�ال
مدريد ملوسم إضايف.
وبحس�ب وس�ائل إعالم
إنكليزي�ة ف�إن االتفاق
بين الناديين يقترب
من الحص�ول عىل صفة
الرس�مية ،لك�ن ري�ال
مدري�د يري�د بي�ع الالعب
بشكل نهائي ،وقد عرض عىل أرسنال رشاء عقد
سيبايوس مقابل ما يقارب تسعة وثالثني مليون دوالر
أمريكي.وتتبقى لداني سيبايوس ثالث سنوات يف عقده
مع النادي امللكي.

كرر توتو فولف ،رئيس فريق مرسيدس ،املنافس يف سباقات سيارات
فورم�وال  ،1التأكي�د على أن�ه ليس هن�اك ما يدع�و لعدم اس�تمرار
الس�ائقني ،لوس هاميلت�ون وفالتريي بوتاس ،م�ع الفريق إىل ما بعد
موس�م .2020وجدد بوتاس عقده بالفعل ،بينما لم يوقع هاميلتون،
املت�وج بلقب العالم س�ت مرات ،على تمديد التعاقد حت�ى اآلن.وقال
فول�ف ،يف ترصيح�ات نرشتها مجل�ة «أوت�و ،موتور أوند ش�بورت»
األملاني�ة« :،نح�ن مسرورون للغاي�ة بس�ائقينا ،كل منهم�ا يتمت�ع
بالرسع�ة».وأردف «فالتيري ينج�ح يف التعوي�ض ،إذا ع�اش لويس
يوم�ا س�يئا ..وعندما يكون لوي�س يف يومه ،ال يمك�ن التغلب عليه».
وأضاف أن األجواء جيدة بني س�ائقي الفري�ق ،مؤكدا أن األنانية إذا
تس�للت لهما ،يكون من الصع�ب التتويج بلقب فئة
الصانعني.وتابع« :كل منهما يحرتم مرسيدس،
لذلك هما يشكالن أفضل حل لدى الفريق».
وواصل مرسيدس تفوقه يف موسم ،2020
حيث ت�وج بوتاس بالس�باق االفتتاحي،
ثم ف�از هاميلت�ون بالس�باقني التاليني.
ويق�ام الس�باق املقبل يف
بطولة العالم ،يوم األحد،
حي�ث يحتض�ن مضمار
سيلفرس�تون سباق الجائزة
الكبرى الربيطان�ي ،ال�ذي
ت�وج ب�ه هاميلت�ون س�ت
مرات.

الثقافـي

طرائف من التراث
ولبعض النساء من اسمها نصيب
تزوج االخطب بن عوف م�ن فتاة تدعى « فتنة
« م�ن قبيل�ة « األرمكي « ً
ظن منه أنها ش�ديدة
الحس�ن و الجم�ال لذل�ك اس�موها فتن�ة .وملا
ج�اء لك�ي يدخل بها س�اءه قبحه�ا ودمامتها
 ،فانتظره�ا حت�ى نامت وح�زم أمتعت�ه وه ّم
باملغادرة .
وقب�ل مغادرته أدركته أمه فقال�ت له إىل أين يا
ولدي أنت ذاهب يف ليلتك األوىل من الزواج؟
فقال لها  :أني مغادر إىل أرض الكوفة فقالت له
 :وماذا عن فتنة؟
فق�ال  :الفتن�ة نائم�ة لع�ن الل�ه م�ن ايقظها
ولبعض النساء من اسمها نصيب
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مصطلحات ادبية
اللغة

غ�ة يف دنيا البرش ُّ
اللُّ ُ
ه�ي ُالوعاء الحامِ ُ
�ل لألفكار،
ُ
يطوف هذا اإلنس�ان أرج�اء األرض التي جعله ربُّه
ً
َ
ثمرة
خليف�ة فيه�ا ،يح�اول فهم م�ا فيها ،يق� ِّدم
تكش�ف ع�ن رُؤاه ،مِ ن هذه
ه�ذا الفه�م يف قوالب
ِ
القوالب اللغة التي َّ
خذ يف اس�تخدام ذاك اإلنس�ان
تت ِ
ُّ
الفن ،ومن أش�كال
له�ا مظاه َر عدي�دة؛ من بينها
َّ
ُ
وقصة،
�عر
ش
من
املتعددة؛
األدب بأنواعه
هذا الفن
ِ
ٍ
ومق�ال ،ويف القدي�م خطب�ة
ومرسحي�ة
ورواي�ة
ٍ
ورسالة ووصيَّة.
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تعد من روائع الشعر العربي الحديث

«معراج الشهادة» معلقة عمار عبد الباقي عن الشهيد القائد ابي مهدي المهندس
املراقب العراقي  /القسم الثقايف...
يعد عم�ار عبد الباقي العم�ري واحدا من أفضل الش�عراء الذين
كتب�وا الش�عر العم�ودي حي�ث ان�ه مع�روف به�ذا اإلب�داع منذ
عق�ود ولديه العديد م�ن القصائد املنش�ورة يف الصحف العراقية
والعربي�ة وهو م�ن مواليد  1964يف مدينة املوص�ل ولديه العديد
من اإلصدارات األدبية يف مختلف رضوب الشعر  .ويمتلك العمري
اثنتني من الش�هادات العلمي�ة هما بكالوري�وس قانون جامعة
املوص�ل وبكالوري�وس إدارة أعم�ال جامع�ة املوص�ل ويمته�ن
املحاماة والزراعة وهو يعش�ق قيم البطولة والشجاعة املوجودة
ل�دى الش�هيد القائد أب�ي مهدي املهن�دس ولذلك كان م�ن أوائل
الش�عراء الذين رث�وه وقد خص (املراقب العراق�ي) بهذه املعلقة
الرثائي�ة التي تعد من روائع الش�عر العرب�ي الحديث حيث يقول
فيها:
ر َْكبٌ بمِعراج َ
الب َ
الشها َد ِة سارا أ َ ْم نا ِد ٌر َغ ِن َم رُ
اق وطارا
ِ
ِ
حني َع َ
ِس) إِذ َتصاع َد مُ سلِماَ و َ
َحيّوا (املُ َهند َ
انق يف ال ُعال َعمّارا
كان َض ِح ً
للح ِّق َ
الهما لل َبغي َ
ية َو ِك ُ
َف ِك ُ
الهما َ
كان ِشعارا
َ ِ
الهما رَ ِّ
للش َ
رص َ
كان مُ َهندِساً َو ِك ُ
َو ِك ُ
كان َدمارا
للن
ما
اله
ِ
اصطفا ُه  ،أ َ
َحيّوا ب ِه َض َ
يث َ
يف الحُ سَ ني ب َج َّن ٍة َح ُ
َ
دارهِ  ،دارا
م
ما
ِ ِ
ِ
ِنع َم املُ ُ
ضيف  ،و ِنع َم َضيفٍ َغا ِن ٍم وافا ُه يف رِس ٍب يَرومُ ِجوارا

زعيم الطائي ..سارد االمكنة !!
شوقي كريم حسن

بين خطوتين غريبتين ،واك�داس م�ن االحالم،
واالف�كار ،والق�راءات ،كان الفت�ى الديواني ،الذي
يش�به ،عود رمان ،يدس رأسه  ،بعجب ،أينما وجد
أن ثم�ة مايمأل رأس�ه ،بأوهام الشاش�ة البيضاء
التي ماعش�ق س�واها ،يجلس القرفص�اء مراقبا ً
هدي�ل القلوب ومحن�ة الرصاص ،وخب�ب الجياد،
املارقة بأتجاه املجهول ،يتمنى لو أنه انشمر بقوة
فع�ل معجزة اىل قل�ب اللعب�ة ،لكنه يع�ود خائباً،
املس�افات بين هولي�ود والديواني�ة ،ال تجتازه�ا
خط�وات ول�د منفل�ت الخي�ال وح�ده ،دون عدة
وعتاد ،ومعاندة ،بهدوء ش�يطاني ،اعاد حساباته
 ،ليجد ان هناك طريق ميلء باالخيلة ،واملتخيالت،
تجع�ل الس�ينما اينما كان�ت  ،تجيء الي�ه طائعة
منصاعة لرغباته ،امسك بجربوت البياض ،وجعله
يستكني بني يديه طائعاً ،كان السؤال االهم ،ايهما
ابقى الحكاية الرسدي�ة ام صورتها التي يمكن ان
تتالىش وتندثر؟.
والديواني�ة مه�د حكاي�ات االرض ،وخصوب�ة
الخي�ال ،بدأ البي�اض ينتمي الي�ه ،رسديات تلتهم
االفكار املصنوعة بدقة ،وعذوبة لغة لم تك القصة
الس�تينية تالفها من قبل ،ج�اء العاصمة ليدرس
االنكليزية ،الحل�م العتيق يراوده ،قرأ االدب وتماله
حت�ى صار يفك�ر بالهروب من بين براثن القص
الس�تيني الذي ما كان يجيد االبت�كار وال التجديد،
هيمنة جيلية ايدلوجية ،تتصارع ،وتنفي ،وتثبت،
والقادم يتأمل.
تمكن زعيم الطائي  ،وبرسعة برق ان يكون رقما ً
 ،م�ع كل االضطراب�ات السياس�ية واالجتماعي�ة
التي كانت فاعلة يف الس�احة الثقافية ،بل يف عموم
الوع�ي الجمع�ي ،ش�خوص الطائ�ي ،تتعامل مع
العزلة بدقة املكتشف ،وهدوء الباعث عىل السؤال،
ثمة م�ا يجعلها محايدة بأيجابية ،وقصدية تأثري،
ثيمه املكانية هي االهم ،وهي املعول عليها لتش�د
املتلقي اىل مس�احاتها املتناسلة ،ال يكتفي بالثيمة
الواح�دة ،مثلم�ا كان يفع�ل ابن�اء جيل�ه الذي�ن
غ�دوا االن كب�ارا ً فاعلين ،انتصفته�م االيدلوجيا،
س�واه الطائي ،كان انس�انيا ً غوته رسيات املدينة
الصاخبة ،وتحتانياتها.

مث�ل باحث اثري ،كان يتابع خطوات املكان ،وهو
االهم ،تاركا ً للزمان أخذ دورته االعتيادية ،ال تثريه
الثوابت ،وال يكترث لحضورها النه يعرف بمهارة
السارد ،ان االزمنة عبور زائل ،بدقة يصنع امكنته
املتماس�كة واملتواشجة مع تلك التي جيء بها من
مراب�ع صب�اه ،مع مش�هدية س�ينمائية واضحة
يف كل اش�تغاالته الرسدية ،يجل�س متلقيه مراقبا ً
ً
متململا  ،او رافضاً،
ردود افعال�ه ،وحني يبرصه
يدفع اليه بفعل اكثر حدة ،وقسوة ،ليثري انتباهه.
يمنح زعيم الطائي لش�خوصه لغ�ة واعية فاعلة،
ال تؤم�ن وال ت�رىض بالحيادية ،وه�ذه واحدة من
اشكاليات السينما التي ال تهتم بالحياد وال تتبناه،
الفع�ل يقابله فعل اخر ،دون ان يش�كل رداً ،لكنه
عن�د نقط�ة الوص�ول ،وهي ل�دى زعي�م الطائي،
مقص�ودة ،ومعروف�ة ال�دالالت والرتمي�ز ،يمحو
ثيمه البسيطة ،او يصهرها داخل الثيمة الرسالية
الكبرى ،تلك مهمة م�ا كانت رسدي�ة القص قبل
س�بعينيات القرن املنرصم ،واضحة املعالم ،وحني
ولج�ت الحرب اعمارن�ا ،وقف الطائ�ي محايداً ،ال
يقبل بأن يكون اداة فعل موت الرضورة منه.
اتخذ مس�ارا ً معرفيا ً تدوينيا ً اش�د خوفا ً وقتامة،
لكن�ه االكثر تمكن�ا ً من قول بعض م�ن مهيمنات
الحقيقة ،ظ�ل يدون الرسدية القصصية ،بعش�ق
املتردد ،وهذه واحدة م�ن اهم خذالن�ات الطائي،
هو ال يخلص لقص  ،اال اذا وجد رضورة نفس�ية
للتدوي�ن ،يقرأ االح�داث ،ويتاب�ع اليوميات ،دون
رغب�ة بالتدوين ،لم يقرتب الرسدية الروائية ،حتى
حني اخذته الغرب�ة بعيداً ،جلس فوق قمة التأمل،
وهو يردد ..ان يف الحياة ألف س�ؤال وسؤال ..والف
حقيقة وحقيقة ..فمن اين نبدأ ..ولم تكون البداية
م�ن هنا ال من مكان آخر ربم�ا يكون اكثر فعالية
وتأثيرا ً باملتلق�ي ،ومع االضط�راب يتأرجح وعي
الغربة ،فيعاود االرتماء يف حضن عش�قه الرسدي
االول ،يرس�م مالمح شخصية ربما يستدعيها من
خرائب اوروك ،ليكتب ..يكتب بلذة العرفاني ،الذي
ل�م تعد النتائج تهم�ة ،وصلت الخطوات منذ زمن
اىل مبتغاها  ،وما تصنعه االيام ماهو اال رذاذ مطر،
ال يثري الدهشة وال االستغراب!!...
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الجها ُد َفخارا
يا أَيُّها املَج ُد املُ َتو َُّج بالدِماِ بدِما ِئ َك
ازدان ِ
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نتهي و ََن ُّ
سَ َت ُّ
ظل فينا َزم َزماً ال َي َ
ناك َيسارا
ظل َنهجُ َك  ،لِلسَ ما ِء َ ،ط َ
ُّ
َو َي ُّ
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ريقنا

«على طاولة النقد» جديد عبد الباري المالكي
املراقب العراقي /خاص...
صدر للشاعر والناقد عبد الباري
محمد املالكي كتابا نقديا جديدا
يحم�ل عنوان «عىل طاولة النقد
«وال�ذي يحت�وي عىل دراس�ات
نقدي�ة ألربعة وعرشين ش�اعرا ً
عراقيا.
وق�ال املالك�ي يف ترصي�ح
لـ(املراق�ب العراق�ي)  :بع�د
ثالث س�نني من الجهد املتواصل
 ،ص�در الي�وم كتاب�ي النق�دي
املوس�وم (عىل طاول�ة النقد ) ،
وق�د ض ّم بين طيّاته دراس�ات
نقدي�ة ألربعة وعرشين ش�اعرا ً
 ،وه�و كتاب م�ن الحجم الكبري
()١٧×٢٤س�م  ،يتألف من ٢٦٨
صفح�ة  ،وقد ت�م إرفاق صورة
ش�خصية ل�كل ش�اعر  ،م�ع
دراس�ة نقدي�ة متواضعة عنه ،

ونم�وذج من قصائده إضافة اىل
سريته الذاتية .
واض�اف :يف الوقت الذي يتزامن
ص�دور ه�ذا الكت�اب م�ع عيد
األضح�ى املب�ارك فإن�ي أهديه

اىل جمي�ع إخوت�ي الش�عراء
عون يل وس�ن ٍد
الذين كانوا خري
ٍ
والش�عراء الذي�ن كان يل رشف
الكتاب�ة عنه�م ه�م  :محم�د
حسني آل ياسني وعادل الغرابي

وعباس الفرزدق الحيل و-حيدر
محس�ن الربيع�ي وجعف�ر
الخطاط وفريد مس�عود ورافد
عزيز القرييش وقاس�م العابدي
وآمن�ة املي�اح ول�ؤي عبداألمري
و ابراهي�م الكبيسي ومعتص�م
السعدون وحنان قرغويل وخالد
منش�د ن�ارص وخال�د الباش�ق
وأس�عد الزاميل وماجد الربيعي
واس�ماعيل حقي حسني وزاهد
املسعودي وأجود مجبل وحسني
البابلي وحماد الش�ايع و حازم
الش�مري والش�يخ جم�ال ال
مخيف.
وخت�م  :اق�دم الش�كر الجزي�ل
ل�دار املثق�ف للطباع�ة والنرش
ولألس�تاذ رياض جواد كشكول
ال�ذي لم ُ
يأل جه�دا ً لطباعة هذا
الكتاب بأحسن صورة .

العراق في مؤتمر مكافحة االتجار غير المشروع
بالممتلكات الثقافية
املراقب العراقي /متابعة...
ش�ارك العراق يف املؤتمر الدويل االفرتايض
ملكافحة االتجار غري املرشوع باملمتلكات
الثقافي�ة ال�ذي عقدت�ه منظم�ة العالم
اإلسلامي للرتبي�ة والعل�وم والثقاف�ة
إيسيس�كو ، -وبالتع�اون م�ع وزارةالس�ياحة واآلث�ار بجمهوري�ة مصر
العربي�ة ،بمش�اركة مجموع� ٍة م�ن
ال�وزراء املعنيني باآلثار يف ع�د ٍد من دول
العال�م ،وخبراء دولييــــــــ�ن يف
مكافح�ة رسقة وتهـــري�ب اآلثار الذي
ب�دأت فعاليات�ه مس�اء الثالث�اء املوافق
..٢٨/٧/٢٠٢٠
و تناول�ت الجلس�ة األوىل الحالة الراهنة
لالتج�ار غير املشروع باملمتل�كات
الثقافي�ة يف العال�م اإلسلامي وج�اءت
كلمة الع�راق يف الرتتيب الثاني بعد كلمة
الدول�ة املنظمة يف املؤتم�ر وتحدث فيها
وزير الثقافة والس�ياحة واآلثار الدكتور
حس�ن ناظم عن التحديات التي واجهت
الرتاث العراقي بعد عام .٢٠٠٣

ودع�ا ناظ�م املرك�ز اإلقليمي السترداد
املمتل�كات الثقافي�ة ب�أن ينج�ح يف
اس�تقطاب جه�ود املجموع�ة العربي�ة،
واإلسلامية يف مج�ال التعاون املشترك
الستعادة املمتلكات العربية ،أو العراقية،

«كورونا فوبيا» معرض افتراضي للفنان شوقي الموسوي
املراقب العراقي /متابعة...
اقامت دائ�رة الفنون العامة
معرضه�ا االفترايض الرابع
والثمان�ون تح�ت عن�وان (
كورونا فوبيا) للفنان شوقي
املوسوي.
وذكر بي�ان ل�وزارة الثقافة
تلق�ت (املراق�ب العراق�ي)
نس�خة من�ه  :ضم�ن
نش�اطاتها املستمرة اطلقت
دائ�رة الفن�ون العام�ة
معرضه�ا االلكرتوني الرابع

والثمان�ون ال�ذي اقيم تحت
عن�وان ( كورون�ا فوبي�ا)
للفن�ان ش�وقي املوس�وي ،
عبر صفحته�ا الرس�مية (
الفيس�بوك) اعتب�ارا م�ن،
صب�اح الثالث�اء  / ٢٨تموز
 ٢٠٢٠وملدة اسبوع.
واض�اف البي�ان :ان املعرض
اش�تمل على ( )١٥لوح�ة
فنية  ،اجاد الفنان املوسوي
تجس�يد رؤيت�ه الفني�ة
بطريقة أبداعية .

وكذلك أكد رغبة العراق املخلصة يف العمل
ضمن نطاق ح�دود اإلمكاني�ات املتاحة
م�ع املنظم�ة املوق�رة ودوله�ا األعضاء
ملواجه�ة تحدي�ات ظاه�رة االتجار غري
املرشوع باملمتلكات الثقافية.

قصتان قصيرتان جدا
قسوة الماضي

أنتب�ه اىل ص�وت متس�ول طاع�ن
بالس�ن ،مالبس�ه رثة ،قذرة ينادي
ارحمون�ي يرحمكم من يف الس�ماء،
نظ�ر أليه تذكر الس�وط ال�ذي كان
يمزق جس�ده عندم�ا كان قابعا ً يف
احد س�جون الطغاة .
قــال:ــ انه صاحب الس�وط الذي
ال ت�زال آثاره على ظه�ري ،واآلالم
الت�ي م�ا زال�ت تؤرقن�ي ،ه�ز يده

مخاطبا ً املتس�ول :ـ�ـ كيف أرحمك
وكنت أتوسل أليك ان ترحمني.

عناق

كابوس يراودني ال أستطيع الفكاك
من اس�اره ،يش�تد حزني على أبي
الذي يميش حايف القدمني يبحث عن
أم�ي ،الراقدة تح�ت االنقاض ،يعود
متعب�ا ً يعانقن�ي ويقبلن�ي بحرارة،
اف�ز مرعوب�ا ً وانا أعان�ق طيف ابي
امليت.

يا صمت هذا الليل
سامية بوطابية

يا صمت هذا الليل
يا برد الزوايا
ماذا يريد الشوق
من تلك الشظايا
إني زرعت الحلم
يف فكر،،تهاوى
هال سقاه الحظ
من وجدٍ .بقايا!؟
هل يستحيل اللوع
آالما...جساما
يف قلب من يستل
من لوع..هدايا
هل يستعيد اللحظ
ألوانا تالشت
خلف الركام..الجرح
من تلك املرايا
هل تلبس األشعار
أسماال..و تميض
بالحلم و األوهام...يا ذا
الصمت
آيا يا كل هذا الحمل
ضيعت انتماء
بني الصدى و الصمت
قد تاهت ...خطايا
عات الزمان ; .الضيم
يف قلب تمنى..حظا يعيد
الغبط
هدتني املنايا....
مايل و طعم الحزن،قد عشت
اغرتابا
يف ظلمة األيام
أشقتني الرزايا
مازال بعض النبض
محبوس�ابصدري
هل يل ببعض الحب
ينسيني أسايا
إنالهوىوالش�وق
واللقيا رساب
والصرب و االحالم
يف الدنيا سبايا
قولوا ملن أهواه
علتني االماني
إني جعلت املوت يف صمت
مُ نايا

أوراق

9

من اقوال االمام علي ( عليه السالم )

نور
على
نور

والظلم فإ ّنه أكبر المعاصي ،وإنّ ّ
إيّاك ّ
الظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.
إيّاك ومصادقة األحمق فإ ّنه يريد أن ينفعك فيضرّك.
ً
صديقا حتى يحفظ أخاه في ثالث :في نكبته وغيبته ووفاته.
ال يكون الصّ ديق
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العراق  ..باالرقام
بعد س�نوات من الح�روب والعقوب�ات اإلقتصادية
ً
هش�ا .ومنذ
والرصاع�ات ،ال يزال الوضع يف العراق
س�قوط املقبورع�ام  ،2003بدأ الع�راق يربز ببطء
كدول�ة ديمقراطية يف الوقت الحارض .إالّ أن ش�عب
العراق اليزال يعاني من تداعيات الركود اإلقتصادي
وقلة فرص الحصول عىل الخدمات األساسية.
معلومات أساسية عن العراق
السكان واإلسكان
زاد عدد س�كان العراق ثالثة أضع�اف يف الفرتة بني
عام�ي  1970و  2007إذ ارتفع�ت أعدادهم من 10
مليون نسمة إىل  32مليون نسمة.
يعي�ش  71%من س�كان الع�راق حالي�ا ً يف املناطق
الحرضي�ة ،حيث يعيش أكثر من نصفهم يف ظروف
شبه عشوائية.
س�يبلغ عدد الس�كان نحو  50مليون نسمة بحلول
ع�ام  ،2030مما سيش�كل مزيدا م�ن الضغط عىل
فرص الحصول عىل السكن املالئم.
العمل والفقر
يعي�ش  7مليون عراق�ي أي  23%م�ن العدد الكيل
لس�كان الع�راق يف حال�ة فق�ر ( ينف�ق الش�خص
العراق�ي الواحد أقل م�ن  77,000دين�ار عراقي يف

الشهر أو  2.2دينار يف اليوم)
ذك�ر  3من بين كل  4عراقيني الحاجة إىل الحد من
الفقر باعتبارها أشد الحاجات إلحاحاً.
يبل�غ مع�دل البطال�ة  11%عىل املس�توى الوطني
( 7%من الذكور و  % 13من اإلناث) .فيما بلغ عدد
العاطلني عن العمل  653,000شخصاً.
تبلغ نس�بة العاملين بدوام كام�ل يف القطاع العام
نح�و  .60%ويف عام  2011وف�رت الحكومة 40%
م�ن الوظائ�ف ،بينم�ا وف�ر القطاع الخ�اص بقية
الفرص .عىل الرغم من أن قطاع النفط يس�اهم بـ
ً
حالي�ا ،إالّ أن عدد
 65%م�ن إجمايل النات�ج املحيل
العاملني ب�ه ال اليتجاوز  1%من العدد الكيل للقوى
العاملة يف البالد.
إزداد اإلقب�ال على اس�تخدام التكنولوجيا بش�كل
رسي�ع من�ذ الع�ام  ،2003إذ يس�تخدم  78%م�ن
العراقيين الهوات�ف النقال�ة ويمتل�ك  12%منه�م
أجهزة كمبيوتر شخصية.
الشباب واملرأة
إنخفضت مس�تويات البطالة بني فئة الش�باب من
الس�كان يف الفئ�ة العمرية م�ن  24 – 15عاما من
 30%يف عام  2008إىل  % 22.8يف عام .2011

يعترب العراق واحدا ً من أكثر البلدان الفتية يف العالم
ذل�ك أن نصف ع�دد س�كانه تقريب�ا ً دون الحادية
والعرشين من العمر.
ال تزال مش�اركة املرأة يف السياس�ة دون املستوى
املستهدف .ففي عام  2010بلغ متوسط نسبة عدد
مقاعد الربملان التي شغلتها نساء .27%
تبلغ نسبة النساء العامالت أو الباحثات عن العمل
 18%فق�ط .ويحصل�ن على  7%فق�ط من فرص
العمل يف القطاعات غري الزراعية.
تؤثر أعمال العنف ،واملفاهيم األجتماعية التقليدية
وانع�دام األم�ن ،واألداء الضعيف ملؤسس�ات الدولة
عىل دور املرأة العراقية يف إعادة بناء البالد.
إرتفع�ت نس�بة النس�اء العاملات لق�اء أج�ر يف
القطاعات غري الزراعي�ة من  12.1%يف عام 2008
إىل  14.7%يف عام .2011
الالجئون والنازحون
يعيش ما يقدر بـ  1.5مليون عراقي يف دول الجوار
 35,000تقريبا ً من الالجئني تم تس�جيلهم يف داخل
الع�راق ،معظمه�م من الفلس�طينيني والس�وريني
واإليرانيني.
أش�ارت أرس النازحين والالجئين إىل الحصول عىل

الخدم�ات مث�ل ف�رص العم�ل وامل�أوى والخدمات
الصحية واملياه والوق�ود باعتبارها إحتياجات ذات
أولوية.
التعليم ومحو األمية
يوجد ش�خص واحد من بني كل خمسة عراقيني يف
الفئ�ة العمرية بين  49 – 10عاما ً م�ن غري امللمني
بالقراءة والكتابة.
تعي�ق املناه�ج التي عف�ا عليه�ا الدهر وأس�اليب
التدري�س والبني�ة التحتي�ة الضعيف�ة العملي�ة
التعليمية يف كافة املراحل الدراس�ية .وقد انخفضت
النس�بة الكلية لإللتحاق بمرحل�ة التعليم اإلبتدائي
م�ن  91%يف ع�ام  1990إىل  85%يف ع�ام .2007
وتنخفض هذه النسبة بشكل خاص بني الفتيات يف
املناطق الريفية حيث بلغت .70%
أح�رز العراق تقدم�ا ً مضطردا ً فيم�ا يخص إلحاق
األطف�ال بمرحلة التعلي�م اإلبتدائي .فق�د ارتفعت
نس�بة اإللتحاق باملدرسة من  76.3%يف عام 2000
إىل  89.1%يف عام 2011
تبلغ نس�بة األمية بني النس�اء العراقي�ات ()24%
أي ضع�ف نس�بتها تقريبا ً بين الرج�ال العراقيني
(.)11%
لألمي�ة تأثير س�لبي عىل س�كان املناط�ق الريفية
( )25%أش�د م�ن تأثريه�ا على س�كان املناط�ق
الحرضية ( ،)14%كما أن الشقة كبرية بني النساء
والرجال يف املناطق الريفية من حيث األمية.
الصحة
يواج�ه القطاع الصح�ي يف العراق تحدي�ات كبرية
ومعق�دة عىل الرغم من التحس�ينات التي ش�هدها
القط�اع مؤخراً .فقد تحس�نت فرص الحصول عىل
خدم�ات الرعاي�ة الصحي�ة األولي�ة الجي�دة ،إالّ أن
املراك�ز التي تق�دم تل�ك الخدمات ال ت�زال توجد يف
أماكن بعيدة عن كثري من املواطنني.
تحتاج األرسة إىل  20دقيقة يف املتوس�ط للوصول إىل
أقرب مرفق صحي.
انخفضت نسبة وفيات األطفال قبل بلوغهم السنة
من  50%إىل  35%يف كل  1000حالة والدة حية.
إرتفعت نس�بة حاالت الوالدة التي تتم تحت إرشاف
كادر مؤهل بش�كل ملحوظ من  50%يف عام 1999
إىل  89%يف عام . 2006

العراق يتحول الى منبع للمنتوج الزراعي
ّ
فصل�ت وزارة الزراعة ،،قرار مجلس
ال�وزراء بالس�ماح لتصدير الش�عري
وإعط�اء الفالحين الوق�ت ال�كايف
لالهتمام باملواصفات النوعية ،فيما
اعلن�ت ال�وزارة ع�ن تصدي�ر 750
طن�ا ً م�ن  3محاصيل مهم�ة لدولة
اإلمارات.
وذكرت الوزارة يف بي�ان 28( ،،تموز
 ،)2020ان «مجلس ال�وزراء قرر يف
جلس�ته الس�ماح بتصدير محصول
الش�عري م�ن قب�ل القط�اع الخاص
و ا عتم�ا د

الجدي�دة
املواصف�ات
للمحاصي�ل الع�ام املقب�ل ،وع�دم
اعتم�اد املواصفة النوعية للموس�م
الزراعي الس�ابق والخاصة باستالم
محصول الشعري».
واض�اف البي�ان ان «املجل�س ش�دد
عىل إعطاء الفالحني واملزارعني وقتا ً
كافيا ً لالهتمام باملواصفات النوعية
ملحص�ول الش�عري للموس�م املقب�ل
عن�د االس�تالم ليطاب�ق املواصف�ة
املطلوبة».
واش�ار اىل ان «الس�ماح بالتصدي�ر
يأتي بع�د ارتفاع نس�ب إنتاج
هذا املحص�ول حيث بلغت
الكميات املستلمة
قب�ل
م�ن
رشكة مابني

للب�ذور
العام�ة
النهري�ن
ولغاي�ة)٤٨٧٣٢٢ ( ٢٧/٧/٢٠٢٠
طن ،فيما استلمت الرشكة العراقية
للب�ذور ()٢٨١٤٦٦ط�ن ،ويس�تمر
االستالم لغاية .»١/٨/٢٠٢٠
واش�ارت وزارة الزراعة إىل «مضيها
يف العم�ل اله�ادف إىل توفري مختلف
املحاصي�ل الزراعي�ة وإس�ناد
اقتص�اد البالد س�يما خلال جائحة
كورون�ا» ،الفت�ة اىل انه�ا «برهن�ت
على نج�اح خططه�ا الزراعي�ة من
خلال توفير املحاصيل يف األس�واق
وبأس�عار مناس�بة
ا ملحلي�ة

بع�د تقدي�م املس�تلزمات الزراعي�ة
للفالحين واملزارعين من األس�مدة
والب�ذور واملكننة الزراعي�ة الحديثة
املدعوم�ة فضال عن دع�م املدخالت
واملخرجات».
يف الس�ياق ،اعلن�ت وزارة الزراع�ة،
الثالثاء ،تصدي�ر  750طنا ً من ثالثة
محاصي�ل مهم�ة لدول�ة اإلم�ارات،
فيم�ا أك�دت أن فرض هيب�ة الدولة
عىل املنافذ الحدودية أس�هم بحماية
املنت�ج املحلي ودعم
الفالحني.

وق�ال الناطق باس�م ال�وزارة حميد
الناي�ف 28( » ،تم�وز  ،)2020إن
«ال�وزارة ص� ّدرت  750طن�ا م�ن
البطاط�ا والباذنج�ان والطماط�م
لإلم�ارات م�ن قبل رشك�ة الواحة»،
كاش�فا عن «وجود طل�ب دويل عىل
املحاصيل الزراعية العراقية».
وأضاف ،أن «األيام املقبلة ستشهد
تصدي�را للتم�ور واملحاصي�ل
الزراعي�ة األخ�رى ،إىل ع�دد م�ن
ال�دول التي ترغب باس�ترياد املنتج
العراقي» ،منوه�ا أن «الوزارة دعت
جميع الشركات لتصدير املحاصيل
الزراعي�ة خ�ارج الع�راق وهنال�ك
امتي�ازات كبرية س�تمنح للرشكات
العراقية املصدرة».
ولف�ت إىل أن «الخط�ة الزراعية لهذا
الع�ام نجح�ت بتحقي�ق  5ماليين
و 500أل�ف طن لبذور الرت�ب العليا
للحنطة والشعري».
وتاب�ع ،أن «الع�راق وص�ل إنتاج�ه
م�ن الحنطة قرابة ال�ـ 5ماليني طن
وما يحتاج�ه لتحقيق األمن الغذائي
ه�و  4ماليين و 500أل�ف ط�ن من
الحنطة ،حيث إن الفائض س�يكون
خزين�ا استراتيجا لالس�تفادة منه
يف تحقي�ق االكتف�اء الذات�ي لألعوام
املقبل�ة» ،موضح�ا أن «فرض هيبة
الدولة على املنافذ الحدودية أس�هم
بحماية املنتج املحيل ودعم الفالحني
عرب إيقاف دخول املحاصيل املتوفرة
محليا».
وأك�د وزي�ر الزراع�ة محم�د كريم
الخفاج�ي) ،أن ال�وزارة مس�تمرة
بالتنس�يق م�ع
وزارة املوارد
املائية،

يف

ا لعم�ل
على إق�رار خطة
زراعي�ة طموح�ة لتحقي�ق األم�ن
الغذائ�ي الوطن�ي ،من خلال توفري
املنتج�ات الزراعي�ة لتغطي�ة حاجة
الس�وق املحلي�ة وتصدي�ر الفائض
منه�ا اىل خ�ارج البالد ،مش�ددا ً عىل
«تعظيم إي�رادات الدول�ة عن طريق
القط�اع الزراع�ي ،واملحافظ�ة عىل
العمل�ة الصعبة وع�دم مغادرتها اىل
خارج البالد».
وق�ال الخفاجي يف ترصيح صحفي،
إن «دول الخلي�ج العربي هي األقرب
الس�ترياد منتجاتن�ا الزراعي�ة م�ن
البل�دان األخ�رى ،لك�ون املحاصي�ل
ً
فضلا
الزراعي�ة س�تبقى طازج�ة،
عن انخفاض تكاليف النقل والرغبة
برشاء املحاصي�ل العراقي�ة النباتية
والحيواني�ة لكونه�ا محاصي�ل
ممي�زة» مشيرا ً إىل أن «أح�د أه�م
األه�داف األساس�ية لل�وزارة ،ه�و
تش�جيع القط�اع الخ�اص على
تسويق املحاصيل الزراعية الفائضة
ع�ن الحاج�ة املحلي�ة إىل االس�واق
العربية فضالً عن ايقاف اس�ترياد
املحاصي�ل واملنتج�ات الغذائية،
كالبي�ض ولح�وم الدواج�ن،
وكذل�ك بإمكانها التش�جيع
عىل تصنيع املنتجات
الزراعية».
ولف�ت إىل أن
«تطور القطاع
الزراعي،

وخاصة
محا صي�ل
الخضراوات؛ ج�اء نتيج�ة جه�ود
وزارة الزراع�ة ودعمه�ا املتمث�ل
بتوفري األس�مدة املدعومة والنايلون
الزراع�ي ،ودور اإلرش�اد الزراع�ي
بنشر ثقاف�ة الزراع�ة ع�ن طري�ق
البي�وت البالس�تيكية ,إذ أن مجم�ل
ه�ذه النش�اطات أس�همت يف زيادة
االنتاج املحيل» ،مستدركا ً بالقول :إن
«ضعف عملية التس�ويق للمحاصيل
الزراعية بس�بب عدم توفر وس�ائط
نق�ل مبردة لنق�ل محاصي�ل
الخرضاوات إىل الخارج ،مما يتسبب
بتل�ف نس�بة كبيرة منه�ا ،وهو ما
ي�ؤدي إىل خس�ارة تض�اف إىل الكل�ف
النهائي�ة للمنتوج املس�وق ،ل�ذا فإن
التصنيع الزراعي والتصدير يعدان من
أهم وسائل تعظيم القيمة االقتصادية
لهذه املحاصيل».
وبش�أن الخط�ة الزراعي�ة للموس�م
الزراع�ي املقبل ،وهل تكفي الحصص
املائية الواردة لتحقيق موس�م زراعي
ناج�ح ،أك�د الخفاج�ي أن «ال�وزارة
مس�تمرة بالتنس�يق مع وزارة املوارد
املائي�ة ،للعمل عىل إقرار خطة زراعية
طموح�ة لتحقي�ق األم�ن الغذائ�ي
الوطن�ي ،من خلال توفير املنتجات
الزراعي�ة التي تغطي حاجة الس�وق
املحلي�ة ،وتصدي�ر الفائ�ض منها اىل
خارج البالد» .مشريا ً اىل أن «الحكومة
ج�ادة بتس�ديد جمي�ع مس�تحقات
الفالحين واملزارعني وع�دم تأخريها،
يف إطار جهود الدولة يف دعم الفالحني
والنهوض بالقطاع الزراعي».

الشورجة
رئة بغداد االقتصادية

ل�م تتمكن كل األس�واق وامل�والت الجديدة ،التي تب�دو فخمة وذات
واجهات براقة وأجهزة ونظام تس�وق حديث ،من منافس�ة أشهر
وأقدم أس�واق بغداد التجارية ،س�وق الش�ورجة الواقعة يف جانب
الرصافة من العاصمة العراقية بغداد.
صم�دت س�وق «الش�ورجة» الت�ي حملت عبر تاريخه�ا الطويل
تس�ميات كثرية بدأت بتس�ميتها «س�وق الرياحين» ،حيث كانت
يف قرون س�ابقة مختص�ة بتجارة العطور ،ومن ثم أصبح اس�مها
«س�وق العطاري�ن» بعد أن توس�عت منافذ التجارة فيها لتس�تقر
منذ نحو أكثر من قرنني من الزمان بـ«س�وق الشورجة» .واملفردة
األخرية مشتقة طبقا ملؤرخي بغداد وأشهرهم الراحل جالل الحنفي
من كلمة (شوركاه) أي محل الشورة أو (املاء املالح) إذ كانت محلة
الشورجة قديما برئا أو بركة ماء فحرفت إىل الشورجة.
ومع أن هناك رأيا آخر يرى أن كلمة شورجة متحدرة من «الشربج»،
وه�و دهن السمس�م فإن هن�اك رأيا ثالث�ا يرى أنه�ا كلمة كردية
تتك�ون من مقطعني املقطع األول (الش�ور) ويعني املالح واملقطع
الثان�ي الـ(جه) أي مكان فتعني امل�كان املالح ،وبذلك يكون معنى
الشورجة (النهر املالح).
تتكون الش�ورجة من عدة أس�واق مثلما يرى التاجر عمار القييس
أح�د أصحاب املحالت فيه�ا ، ،حيث «تبدأ تقريبا من س�وق املتنبي
املختصة بالكتب والقرطاسية إىل السوق العربي املختصة باملالبس
والعطور وس�وق الصفارين املختصة بالنحاس�يات وس�وق الغزل
املختص�ة بكل أنواع الطيور والحيوانات فضال عن الس�وق األصلية
الخاصة بكل أنواع حركة التجارة بدءا من اإلبرة وحتى أكرب املكائن
الصناعية».
وبش�أن حركة التس�وق والتبضع يف هذه الس�وق يقول القييس إن
«الحركة ممتازة ألن الش�ورجة وبرغ�م كل التحوالت التي حصلت
يف البلاد بع�د عام  2003بقي�ت محافظة عىل وضعه�ا دون تغيري
من حيث االس�ترياد والترصيف» ،مشريا إىل أن «حركة السوق تتأثر
باملناس�بات ،ال س�يما الدينية منه�ا ،حيث إن غالبي�ة العمال ربما
يذهب�ون إىل الزيارات أو بس�بب قط�ع الطرق يصع�ب الوصول إىل
السوق».
عىل صعي�د األحداث السياس�ية يقول التاجر رمض�ان العبيدي إن
األح�داث الراهن�ة أثرت عىل الس�وق م�ن جانبين ،األول أن حركة
البضائع تصاب بالشلل مثلما هو جار اآلن يف األنبار ،حيث تتكدس
الش�احنات عند املنفذ الح�دودي مع األردن ،وهو م�ا يرتك تأثريه،
ال س�يما أن هن�اك بضائ�ع رسيعة التل�ف باإلضاف�ة إىل أن للدولة
مساهمة فاعلة يف السوق تزيد عىل ما نسبته  40يف املائة من حيث
مس�تلزمات دوائر الدولة واملقاوالت ،حي�ث إن هناك تجارا كثريين
يعتم�دون يف مقاوالته�م عىل الدول�ة ،وبالتايل فإن تأخير املوازنة
املالية بات يؤثر عىل السوق».
وح�ول ما إذا كان هناك بديل لنق�ل البضائع إىل العراق يف حال تأثر
الطري�ق الرابط بني الع�راق وكل من األردن وس�وريا يقول التاجر
عم�ار القييس إن «حركة التجارة عرب ميناء العقبة أفضل وأرخص
بكثري من أم قرص؛ لذلك فإن أي تأخري من جهة منفذ طريبيل يعني
حصول أزمة».
ويضيف القييس أن «حركة س�وق الش�ورجة تتأث�ر أيضا بارتفاع
وانخفاض الدوالر» .وبش�أن أهم املناش�ئ التي يعتمد عليها سوق
الش�ورجة اآلن يقول التاجر رمضان العبيدي إن «ما نس�بته  85يف
املائ�ة من البضائع ذات منش�أ صيني ،باإلضاف�ة إىل بضائع أخرى
وبمختل�ف التخصص�ات ،غذائي�ة وكهربائية ومنزلية وإنش�ائية
وغريها من ماركات أملانية وفرنسية وغريها» .ويرى التاجر القييس
أن «الش�ورجة رغم أنها بقيت محافظة عىل طابعها الرتاثي الفريد
ف�إن العوملة قد دخل�ت إليها من حيث دخول الحاس�بات واملخازن
الحديثة واإلنرتنت ،حيث صار التعامل إلكرتونيا داخل الس�وق بعد
أن كان يدويا يف املايض».
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وقفة احتجاجية
نظم�ت الك�وادر الطبية
والصحية يف مستش�فى
واألطف�ال
النس�ائية
بمحافظ�ة الديواني�ة
وقف�ة احتجاجي�ة داخل
املستشفى احتجاجا عىل
تأخير رصف رواتبه�م،
مطالبني برصف رواتبهم
وعدم تأخريها.

الخميس  30تموز  2020العدد  2388السنة العاشرة

الفساد يعرقل عمل المشاريع االستثمارية العامة
كش����ف رئيس هيئة استثمار بغداد ،شاكر الزاملي ،عن وجود 622
مشروعا اس����تثماريا قيد العمل في العراق بكلفة  23مليار دوالر،
مشيرا إلى أن اجمالي المشاريع االس����تثمارية بعموم العراق يبلغ
 1771مشروعا.
وقال الزاميل،يف ترصيح صحفي َّ
إن
«الواقع يحتم علينا دعم املشاريع
االستثمارية العاملة والتي يصل عددها
اىل  622مرشوعا ً وبكلفة تبلغ  23مليار
دوالر وبمختلف القطاعات من خالل

تقديم جميع التسهيالت والسماح
بحركة التنقل ودخول املواد اإلنشائيَّة
وحركة العاملني بهذه املشاريع للحفاظ
عىل استمراريَّة العمل ودعم املواطنني
العاملني فيها ملنع البطالة واستثنا ًء من

ظروف الحظر بسبب جائحة كورونا
مع األخذ باالحتياطات الصحيَّة».
وأشار اىل َّ
أن «الفساد املايل واإلداري
يقفان يف مقدمة أسباب إرباك العمل،
وهناك إحصائيَّة بوجود أكثر من 1771
مرشوعا ً استثماريا ً يف  14محافظة يف
العراق تصل كلفها اإلجماليَّة اىل نحو
 53مليار دوالر ،املنجز منها بحدود
 423مرشوعا ً بواقع  5مليارات دوالر
و 622مرشوعا ً هي قيد اإلنجاز بقيمة
َّ
ولكن املتوقف منها
 23مليار دوالر،
هو  696مرشوعا ً ألسباب متعددة».

ولفت اىل «وجود مشكلة يف موضوع
التعاقد مع الجهات املالكة لألرايض بعد
منح اإلجازة االستثماريَّة وهناك تأخريٌ
غري مربر يف موضوع املصادقة عىل
التصاميم كما توجد جهات حكوميَّة
تؤخر العمل ،فضالً عن ان اي شخص
يريد الوصول اىل األرض يواجه تحديات
معقدة تمنع من وصوله اىل األرض».
وبينَّ َ الزاميل َّ
أن «حلول املشكالت
التي تواجه املشاريع االستثماريَّة
الجهات كافة
تكم ُن يف إلزام

تزويد قضاء السلمان في المثنى بمولدة إضافية للطاقة
أعلن فرع توزيع كهرباء املثنى اليوم األربعاء ،عن تزويد قضاء السلمان الواقع
يف بادية املحافظة بمولدة إضافية للطاقة لوزارة بسعة ( )K.V 1750بعد نقلها
من مديرية توزيع كهرباء الديوانية ،ليصل عدد املولدات يف القضاء إىل  6لتغطية
حاجة املواطنني.وذكر الفرع يف بيان تلقى املربد نسخة منه إن األيام القادمة

انتحال صفة
كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة عن تنفيذها
ثلاث عمليات ضبط يف الط�رق الرابطة بني
محافظ�ات صلاح الدين وكرك�وك وبغداد
أسفرت عن ضبط ( )11متهما ً يستحصلون
مبالغ جباي�ة بطرق غير قانونية.وأفادت
دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة ،ويف مع�رض
حديثه�ا عن تفاصيل العمليَّ�ات التي ُن ِّف َذت
ُّ
بموجب مُ َّ
بتمكن فريق من
رات قضائ َّي ٍة،
ذك ٍ
مكتب تحقيق الهيئة يف املحافظة من ضبط
( )8أش�خاص ،متلبسين بالجرم املش�هود
جباي�ات من
وه�م يقوم�ون باس�تحصال
ٍ
س�يارات الحم�ل املارة عرب الطري�ق الرابط
بين محافظتي بغ�داد وكركوك قرب قضاء
ً
فضلا عن ضبط املبال�غ املاليَّة التي
آمريل،
أقدم�وا عىل اس�تحصالها عبر عملهم غري
القانوني.وأش�ارت الدائ�رة إىل تنفيذ املكتب
عملية ضبط أخ�رى س�بقت العملية األوىل
يف املدخ�ل الرشقي ملدين�ة تكريت من جهة
محافظة كركوك أسفرت عن ضبط شخص
ي َّدع�ي انتس�ابه إىل إح�دى النقاب�ات يقوم
بجمع مبالغ مالية من سيارات الحمل التي
ً
مؤكدة
تدخل مدينة تكريت عرب ذلك املدخل،
ضبط املبال�غ املالي�ة التي كان�ت بحوزته،
ً
فضلا عن خت�م ودفات�ر وصوالت.وتابعت
إن الفري�ق وأثن�اء عودت�ه يف العملية األوىل
إىل مرك�ز املحافظة ق�ام بضبط متهمني يف
املكان ذات�ه الذي تمَّ ت في�ه العملية الثانية
متلبسني بممارس�ة األعمال غري القانونيَّة
نفس�ها باس�تحصال مبال�غ مالي�ة م�ن
س�يارات الحمل املارة عبر املدخل الرشقي
ملدينة تكريت من جهة محافظة كركوك.
ضبط أصوليَّة
ونوَّه�ت بتنظيمها مح�ارض
ٍ
يف العملي�ات ،وت� َّم عرضها رفق�ة املُ َّت َهمَ ِنْ
ي
ع�ز ً
واألوراق التحقيقيَّ�ة ،مُ َّ
زة باملبرزات
املضبوط�ة ،عىل قايض التحقي�ق املُ
ّ
ختص؛
الذي ق�رر توقيفهم وفق أح�كام املادة
 240عقوبات.

حديث العدسة

ستشهد وصول مولدة أخرى وبنفس السعة من توزيع كهرباء الديوانية
لضمان أكرب عدد من ساعات التجهيز والتخفيف من معاناة مواطني القضاء
بسبب ارتفاع درجات الحرارة.وأضاف أن الفرع يعمل عىل تعزيز ناحية بصية
بمولدتني كهربائيتني من توزيع كهرباء محافظة كربالء .

بتنفيذأحكام قانون االستثمار رقم 13
لسنة  2006املعدل وأحكام املادة  30من
القانون والتي ألزمت جميع الوزارات
ومنها البلديات واملالية وأمانة بغداد
واملحافظات بإعداد قائمة باألرايض
ومساحاتها واستعماالتها وإرسالها
اىل الهيئة الوطنية لالستثمار وهيئات
املحافظات لغرض إعالنها فرصا ً
استثماريَّة ويف القطاعات االقتصادية
كافة».ولفت اىل «رضورة تفعيل النافذة
الواحدة يف الهيئات االستثماريَّة كافة
من خالل إرسال مندوبني مخولني
لديهم صالحية إعطاء القرار نيابة
عن دوائرهم لغرض منع
الروتني والبريوقراطية
وتسهيل منح اإلجازة
االستثمارية بموجب
موافقة املندوبني
املخولني

هموم الناس

لجنة األمن والدفاع النيابية تناقش
استكمال إعادة المفسوخة عقودهم

استمرار موجة الحر
مع الغياب املستمر للكهرباء توقع مدير قسم التنبؤ يف هيئة األنواء الجوية حيدر
حبيب بان يستمر تأثري املنخفض املوسمي الحراري القادم من املحيط الهندي
املعروف محليا بـ(الرشجي) عىل املناطق الجنوبية للعراق حتى منتصف شهر أيلول
املقبل ولكن بشكل متفاوت.وقال حبيب ان املناطق الجنوبية تصل لها امتدادات هذا
املنخفض عرب منطقة الخليج
ً
متسببة
والجزيرة العربية
بحدوث رطوبة عالية يف
األجواء العراقية.
وكانت هذه املوجة الحارة
الرطبة قد بدأت يف البرصة
ومدن اخرى منذ نحو اسبوع.

عقدت لجنة األمن والدفاع النيابية صباح اليوم اجتماعا يف مقر اللجنة بمجلس
النواب ملناقشة استكمال إعادة املفسوخة عقودهم وتطورات األوضاع األمنية «.
وقال عضو اللجنة النائب عدنان االسدي يف بيان  :ان لجنة األمن والدفاع النيابية
ناقشت يف اجتماع اليوم استكمال إعادة املفسوخة عقودهم وتعديل رشط عمر
كلية الرشطة و موضوع أصحاب الشهادات غري األصولية وتطورات األوضاع
األمنية
واوضح « ان إن اإلجتماع بحث مقرتح تعديل قانون كلية الرشطة لغرض
تعديل رشط العمر يف القبول إىل  40سنة كحد أقىص  ،مشريا ً إىل انه  :تم
التطرق إىل استكمال قانون إعادة املفصولني من أصحاب الشهادات غري
االصولية وإدراجه ضمن املوازنة العامة للبالد.
واوضح األسدي  :إن لجنة األمن والدفاع استعرضت تطورات األحداث
األمنية يف الساحة املحلية  ،مؤكدة أهمية إتخاذ عدد من التدابري
العاجلة لضمان أمن املواطنني وحماية حق التظاهر السلمي
ومحاسبة كل من يهدد حياة أبناء الشعب العراقي.

شركات الهاتف مطلوبة
رسميا للعراق بمليار دوالر
اكدت عضو لجنة اإلعالم
واالتصاالت النيابية هدى سجاد،
ان رشكات الهاتف النقال مطلوبة
رسميا للعراق بمليار دوالر.
وقالت سجاد يف ترصيح صحفي:
ان «رشكات الهاتف النقال أقامت
دعاوى قضائية لتعويضها عن
السنوات الثالث التي خرست فيها
إبان سيطرة عصابات داعش يف
بعض املحافظات وتدمري أبراجها
والبنى التحتية الخاصة بها».
وأضافت أنه «بسبب عدم وجود
رشط يلزم العراق بتعويضها،
ارتأت هذه الرشكات اللجوء
إىل التمديد» ،مبينة أن «هذه
الرشكات ليس لديها حسن

نية وهي مطلوبة بشكل رسمي
إىل الحكومة العراقية ،ومتلكئة
يف تسديد ديونها منذ عام ٢٠٠٧
وحتى اآلن».
وتابعت ان «مجموع الديون
املرتتبة عىل هذه الرشكات يصل
إىل مليار دوالر» ،مشرية اىل ان
«هناك غيابا واضحا لسياسات
االتصاالت يف العراق ،فال يوجد
تخطيط واضح لزيادة واردات
رشكات الهاتف النقال السيما
بعد رفع أسعار كارتات الرصيد،
ويف ظل وجود تطبيقات التواصل
االجتماعي ،حيث يلجأ املواطن
إىل االتصال عرب االنرتنت إلنه أقل
تكلفة بالنسبة له».ية أخرى”.

حقوق االنسان في البصرة تطالب بتأجيل
االمتحان الخارجي الى ايلول

تظاهرة في العزيزية للمطالبة بالخدمات
نظم العرشات من مواطني قضاء العزيزية شمايل واسط تظاهرة
للمطالبة بالخدمات وإقالة املحافظ ،متهمني الحكومة املحلية
بعدم الجدية يف تحقيق مطالبهم وتوفري الخدمات سيما الطاقة
الكهربائية.وقال عدد من املتظاهرين للمربد إن استمرار سوء
األوضاع املعيشية ملواطني القضاء وانقطاع التيار الكهربائي
بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة يدفع املواطنني إىل التظاهر
من أجل تحقيق هذه املطالب.

محتجون متطوعون في سوق الشيوخ ينفذون حملة تنظيف
اقام محتجون متطوعون يف
قضاء سوق الشيوخ التابع
إىل محافظة ذي قار حملة
واسعة لتنظيف املدينة
بعد انتهاء احتجاجاتهم
املطالبة بإقالة قائم مقام
القضاء الذي تمت موافقة
إدارة املحافظة عىل طلب
اعفائه من منصبه.
وقال أحد املشاركني يف
الحملة انه تم تنظيف
جميع األماكن التي شهدت
حرق اإلطارات خالل فرتة
اسبوعني عىل التوايل ورفع
جميع األنقاض وغسل
والتقاطعات
الشوارع
بمشاركة واسعة.
يذكر أن قضاء سوق
الشيوخ شهد تصعيد
عىل مدى
احتجاجي
اسبوعني متتاليني للمطالبة
بإقالة القائم مقام بسبب
تردي واقع الخدمات.

طالب مكتب حقوق االنسان يف البرصة وزارة الرتبية بتأجيل االمتحان التمهيدي للطلبة
الخارجيني اىل مطلع شهر ايلول املقبل بدال من إقامتها يف شهر آب نظرا ً الرتفاع درجات
الحرارة.وقال مدير املكتب مهدي التميمي انه نظرا لالوضاع املناخية القاسية من
االرتفاع الشديد يف درجات الحرارة والرطوبة وحفاظا عىل سالمة الطلبة املقبلني عىل
اداء االمتحان التمهيدي الخارجي للدراسة االعدادية الذي سيكون بعد انتهاء عطلة عيد
األضحى يطالب املكتب وزارة الرتبية للنظر يف تأجيل االمتحان إىل مطلع شهر ايلول.
وكانت وزارة الرتبية قد اعلنت يف بيان لها بوقت سابق ان انطالق االمتحانات التمهيدية
للطلبة الخارجيني (داخل العراق) وامتحانات الدور األول للطلبة النظاميني (خارج
العراق) سيكون يف تمام الساعة السابعة من يوم األحد املوافق للتاسع من آب املقبل
بسبب عطلة عيد األضحى املبارك.

التربية النيابية تتهم الوزارة بتضارب مواقفها
كشفت لجنة الرتبية النيابية،
الثالثاء ،عن خلل كبري يف وزارة
الرتبية ،متهمة اياها باختالق
حجج واهية للتهرب من منح
الطلبة املعدل الرتاكمي وتضارب
مواقفها بشأن الرصانة العلمية.
وقالت عضو لجنة الرتبية النائب
منتهى جابر ان “اللجنة طلبت
من وزير الرتبية اعتماد املعدل
الرتاكمي لطلبة السادس االعدادي
وباقي املراحل كون البالد مرت
بظروف استثنائية”.
واضافت ان “الظرف االول
التظاهرات التي عمت البالد يف
الوسط والجنوب ومن ثم جائحة
كورونا ما اثر عىل الطلبة مما
يتطلب قرارات تنصف حقهم”،
مشرية اىل ان “اللجنة وجدت خلل
كبري يف وزارة الرتبية من خالل
الحجج التي طرحها الوزير والتي
رفض املعدل الرتاكمي خاللها”.
واوضحت ان “الوزير ادعى
برفضه لخوفه من التزوير
الذي يحدث يف مرحلتي الرابع
وعدم
االعدادي
والخامس
الرصانة العملية الرتبوية اذا

اعتمد عىل املعدل الرتاكمي للصف
السادس” ،متسائلة “اين الرصانة
العلمية عن الطلبة الذين عربوا يف

العام  2017بنينوى واالنبار ولم
يدرسوا الرابع والخامس االعدادي
ام ان الرصانة ال تشمل هؤالء”.
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محصول غذائي شائع
يحسن عملية الهضم

كش�فت أخصائي�و أم�راض
املس�تقيم والرسط�ان ،ع�ن
أهمي�ة إضافة البطاط�ا الفتية
الطازج�ة ،إىل النظ�ام الغذائي.
ألنه�ا تحس�ن عملي�ة هض�م
الطعام.
وق�ال االخصائي�ون «يس�ألون
امل�رىض دائم�ا انه ه�ل يمكننا
تن�اول البطاط�ا .ونح�ن نقول
يمكن ولكن هذا ال يعني تناولها
أرب�ع -خم�س م�رات يف اليوم،
وليس مس�اء ،ألنه تحتوي عىل
سعرات حرارية عالية .وعموما
البطاطا مادة غذائية مفيدة».
واش�ارت الدكت�ورة ،إىل أن
البطاط�ا توفر للجس�م عنارص
الفلور واملغنيسيوم والصوديوم
والحديد والزنك ،وتقول «تحتوي
قرشة البطاطا عىل نسبة عالية
من فيتامين  ،Cوكذلك األلياف

الغذائي�ة الرضوري�ة لعملي�ة
الهضم ،والبوتاسيوم الرضوري
لصحة القلب».
وتحذر الخبرية يف نفس الوقت،
األش�خاص الذي�ن يعانون من
م�رض الس�كري
خا صــ�ة ،
م�ن تن�اول
ا لبـــطا ط�ا
الخضراء أو
التي قسم منها
أخرض اللون ،ألن
هذا يشير إىل وجود
ســم السوالنني فيها
.وتقول «أبس�ط وأفضل
وصف�ة صحي�ة لتحضير
البطاطا ،هي ش�ويها بقرشتها
على موق�د ،ألن ه�ذا يحاف�ظ
عىل نس�بة عالية من عنارصها
املفيدة للصحة».

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper

فحص دم
تجريبي يكشف
ألزهايمر بدقة

الرجال األطول من  183سم أكثر عرضة لإلصابة بـ «كوفيد»19 -
ق�ال علم�اء م�ن جامع�ة أوكس�فورد إن
األش�خاص األط�ول م�ن  6أق�دام أي م�ا
ي�وازي  183س�م يمك�ن أن يكون�وا أكث�ر
عرض�ة لإلصابة بفيروس كورون�ا الجديد
ً
وفقا لبحث
(كوفي�د )19-بمقدار الضع�ف،
جدي�د اعتم�د على دراس�ة بيان�ات 2000
شخص يف اململكة املتحدة والواليات املتحدة.
وأظه�رت البيان�ات أن الرج�ال الذي�ن تزيد
أطواله�م عن  183س�م كان�وا أكثر عرضة
لإلصابة بالفيروس بمقدار مرتني ،مضيفة
أن النس�اء ً
أيضا لديهن نفس االحتماالت إذا
كن يمتلك�ن نفس الطول ،لكن كان عددهن
قليالً ج ًدا والنتائج غري موثوقة.
تفسري النتائج:
ويعتق�د الفري�ق وراء الدراس�ة أن ذل�ك
يرجع إىل ما ُيس�مى ب الهباء الجوي ،وهي
الجزيئات الدقيقة الت�ي تبقى يف الهواء بعد
عملية التنفس ممن حولهم ،ويأتي ذلك بعد
أن اعرتف علماء من منظمة الصحة العاملية
يف وقت س�ابق م�ن هذا الش�هر بوجود أدلة
عىل أن فريوس كورونا يمكن
ناش�ئة
أن ينترش عرب الهواء.
وعلى ذل�ك ،ادعت
الدراس�ة أن
األش�خاص
األطول

تمك�ن فح�ص دم تجريب�ي من
تحديد األش�خاص الذين يعانون
م�ن ألزهايم�ر مقارن�ة بأولئك
الذي�ن ال يعانون م�ن الخرف أو
أي أن�واع أخــــ�رى من املرض
بدق�ة تراوح�ت بين  89إىل 98
باملئة.
وح�ذر علم�اء م�ن أن التوج�ه
الجدي�د ال يزال يحت�اج للتحقق
بش�كــــل أكبــــــــر وغري
جــــاه�ز بع�د لالس�تخدام
املوسع.
وع�ادة م�ا يش�خص امل�رض
م�ن خلال اختب�ارات الذاك�رة
ً
فضلا عن
ومه�ارات التفكير،
أس�اليب أخرى أكثر فعالية مثل
اختب�ارات الس�ائل الش�وكي أو
مسح املخ إما غزوية أو مكلفة،
لذا سيكون فحص الدم البسيط
ال�ذي يمكــــ�ن أن يج�رى يف
عيـــ�ادة طبي�ب األرسة تقدما
كبريا.
وقالت كبرية الباحثني يف جمعية
ألزهايمـــ�ر ،ماري�ا كاريلل�و:
«ه�ذا جي�د للغاي�ة ،ل�م ن�ر من
قبل مث�ل ه�ذه الدق�ة يف جهود
سابقة».
وم�ن جهته ،ق�ال رئي�س علوم
األعص�اب يف املعه�د الوطن�ي
األمريكي ألمراض الش�يخوخة،
أليعازر ماس�ليا« :هذه البيانات
تبدو مش�جعة للغاي�ة ،مضيفا
أن الفح�ص الجدي�د «يبدو أكثر
مصداقي�ة وحساس�ية» م�ن
أس�اليب س�ابقة ،لكن�ه يحتاج
لتجربته على عــــ�دد أكبــر
وأكث�ر تنــــوع�ا مـــ�ن
األشخاص.
ول�م يك�ن للمعه�د دور يف ه�ذه
الدراس�ات ،لكن�ه م�ول بحث�ا
أساس�يا س�ابقا يف تطوي�ر
فحوص الدم.
ونوقش�ت النتائ�ج يف املؤتم�ر
ال�دويل لجمعي�ة ألزهايمر ،الذي
عقد عرب اإلنرتنت بسبب جائحة
فريوس كورونا.
ويعان�ي أكث�ر م�ن  5ماليين
ش�خص يف الوالي�ات املتحدة من
ألزهايم�ر ،فيم�ا تق�وم األدوية
الحالي�ة فق�ط بالتخفي�ف من
األع�راض وال تبط�ئ التده�ور
العقيل.

قامة معرضون لخطر أكبر إذا ثبت بالفعل
بالدلي�ل القاط�ع أن الفريوس ينتشر جوًا،
وإال فلن يك�ون الطول عامًل�اً مؤثرًا؛
ذلك أن قطرات العطاس والس�عال
التي تحم�ل الفريوس تهبط
برسعة إىل األرض.

عادات سيئة تتسبب في بطء حرق الجسم للسعرات الحرارية
تشكو بعض النس�اء من بطء معدالت
ح�رق جس�مها للس�عرات الحراري�ة،
فعىل الرغم من اتباعها أنظمة الريجيم
املختلف�ة ،إال أنها ال تفق�د أي وزن ،أو
عىل األقل تفقده ببطء شديد ،األمر الذي
يؤثر بالس�لب على نفس�ية الكثريات،
وق�د يتس�بب يف توقفها ع�ن الريجيم،
واالستسالم لزيادة الوزن.
وتشير دكتورة ل�ورا باوال استش�اري

التغذي�ة ،إىل أن هن�اك بعض األس�باب
وراء ع�دم ق�درة الجس�م على ح�رق
الس�عرات الحرارية ،أو م�ا يطلق عليه
التمثي�ل الغذائي ،بش�كل رسيع ،.وهو
ما تستعرضه يف السطور التالية.
السموم:
تشير التقاري�ر الطبية األخيرة إىل أن
بع�ض امل�واد الكيميائي�ة املوج�ودة يف
املبي�دات الحرشية وامل�واد الحافظة قد

تجارب جديدة تثبت أن لقاح شركة مودرنا يقي من كورونا
قال�ت رشكة مودرن�ا ،إن التجارب التي
أجرته�ا على لق�اح مل�رض كوفيد19-
أدت إىل اس�تجابة مناعية قوية ووفرت
حماية من اإلصاب�ة بفريوس كورونا يف
دراسات أجريت عىل القردة.
وقالت الرشكة يف بيان صحفي إن اللقاح
مرين�ا ،1273-الذي أعط�ي للقردة وفر
حماية للرئة واألن�ف من اإلصابة ومنع
املرض الرئوي يف جميع الحيوانات.
ونرشت نتائج الدراسة التي أجريت عىل
القردة يف دورية نيو إنغالند غورنال أوف
ميديسني الطبية.
وتظه�ر ه�ذه النتائ�ج تحس�نا فيم�ا
يب�دو على النتائ�ج التي حققه�ا لقاح
أسرتازينيكا يف دراسة مماثلة.
وبينما تزيد الدراسة عىل حيوانات الثقة

من خالل قتل متعته..
عالج يساعد المدمنين
على ترك التدخين
اكد اطباء عراقيون يف االمراض التنفسية،
أن هناك عالج عىل ش�كل حبوب ،يس�اعد
استعمالها عىل ترك التدخني.
وق�ال االطب�اء أن�ه من لدي�ه الني�ة برتك
التدخين ويواج�ه صعوبة يف ذلك بس�بب
االدم�ان ،ان هن�اك حب�وب مفي�دة جدا،
مبينين أن�ه ممك�ن اس�تعمالها حت�ى
تساعدك ترتك التدخني.
واشاروا اىل أن فكرة هذه الحبوب انه تقلل
من متعة الجكارة وبأقل مفعوالت ممكنة
لرتك التدخني».
ولفت�وا اىل أن�ه مس�موح بالتدخني لفرتة
معينة اثناء اخذ الحبوب وبعدها وبش�كل
آيل س�تفقد املتع�ة بالتدخين ،مؤكدي�ن
أن فترة البق�اء على الحب�وب حتى ترتك
التدخني نهائيا هي  ٦-٣اشهر.
وش�ددوا أن موانع استعمال هذه الحبوب
هي املرىض الذين لديهم مش�اكل يف القلب
مث�ل م�رىض الجلط�ة والذبح�ة القلبي�ة
وم�رىض الجلط�ات الدماغي�ة واالكتئاب
ومدمني الكحول.

يف اللقاح ،قالت رشكة مودرنا إنها بدأت
بالفعل االختبارات عىل البرش.
وارتف�ع س�هم رشك�ة مودرن�ا بحوايل
اثنني باملئة.

وب�دأت الرشك�ة ي�وم االثنين مرحل�ة
متأخ�رة من الدراس�ة تس�تهدف إجراء
اختبارات عىل متطوعني أصحاء.
وق�د تفس�ح النتائ�ج اإليجابي�ة له�ذه
التجارب الطري�ق أمام موافقة الجهات
الرقابي�ة واالس�تخدام واس�ع النط�اق
للقاح يف موعد أقصاه نهاية العام.
وبنظ�ر إىل اللقاح�ات الفعال�ة عىل أنها
حاس�مة يف القض�اء على وب�اء أدى إىل
وفاة أكثر من  655ألفا يف العالم.
وحصلت رشكة مودرنا ،التي لم يس�بق
له�ا أن طرح�ت لقاحا يف الس�وق ،عىل
ما يقرب من ملي�ار دوالر من الحكومة
األمريكي�ة .وتق�دم الوالي�ات املتح�دة
مس�اعدات مالية لع�دد م�ن اللقاحات
املحتملة.

علماء يتوصلون ألمل جديد فى االكتشاف
المبكر ألورام الدماغ
كشفت دراس�ة بحثية للباحثني باملستشفى
الوطني لألطفال بواش�نطن أن أورام الدماغ
يمك�ن أن تنبثق من موقع بعيد ،حيث ينش�أ
رسط�ان الدماغ ع�ن ورم أروم�ي دبقي من
مجموع�ة من الخاليا الجذعية التي يمكن أن
تكون عىل مس�افة كبرية من حيث يتش�كل
الورم يف النهاية وهو ما يس�اعد العلماء عىل
التشخيص املبكر لهذا النوع من الرسطان.
ووفق�ا لتقري�ر لصحيف�ة neuroscience
العلمي�ة فإن الورم الدبق�ي هو نوع عدواني
من الرسطان يمك�ن أن يحدث يف الدماغ  ،إىل

أن هذا الرسطان املتعدي ينش�أ من مجموعة
من الخالي�ا الجذعي�ة التي يمك�ن أن تكون
بعيدة ج ًدا عن األورام الناتجة وهو ما يساعد
الباحثني إليج�اد طرق جدي�دة ملكافحة هذا
املرض الفتاك.
وبمج�رد أن تظه�ر على املري�ض أع�راض
عصبية مثل الصداع والغثيان والقيء ،يكون
ال�ورم قد وص�ل بالفعل إىل نهايت�ه ،ويكون
تقدم املرض رسي ًعا ج ًدا.
وأكد قائد الدراسة أنه يف حاله اكتشاف الورم
يف وقت مبكر يكون التشخيص أفضل.
ومع ذل�ك ،تظهر بعض األبح�اث الحديثة يف
م�رىض ال�ورم األروم�ي الدبق�ي أن املنطقة
تح�ت البطينية وه�ي منطقة تعم�ل كأكرب
مص�در للخاليا الجذعي�ة يف دم�اغ البالغني،
تحت�وي على خالي�ا ذات طف�رات دافع�ة
للرسطان يتم مشاركتها مع األورام املوجودة
يف أماكن أخرى غال ًبا مناطق الدماغ البعيدة.
وأك�د الباحث�ون أن ه�ذه النتائ�ج يمكن أن
تس�اعد يف تفسري س�بب صعوبة ورم أرومي
دبقي يف تحديد مكان الورم وعالجه قد يقدم
هذا العمل خي�ارات جديدة محتملة ملهاجمة
هذا الرسطان.

تبطئ عملية حرق الجس�م للس�عرات
الحرارية.
السلوكيات غري املنتظمة يف األكل:
بصرف النظر عم�ا تأكل�ه ،لكن نظام
تناولك للطعام أمر هام أيضا ،فإذا كان
لديك ع�ادة تن�اول األكل كلما ش�عرت
بالجوع ،م�ع عدم تثبي�ت وقتا محددا
للوج�ات الرئيس�ية ،فه�ذا يبطيء من
معدالت حرق الجسم للدهون.

عدم انتظام الساعة البيولوجية:
عندم�ا تضط�رب إيقاع�ات الس�اعة
البيولوجي�ة لديك ،وال تنتظم س�اعات
نوم�ك واس�تيقاظك م�ن الن�وم ،فهذا
يعم�ل عىل بطء معدالت حرق جس�مك
للدهون.
الجفاف:
إصابتك بالجف�اف قد يبطئ أحيانا من
عملية التمثيل الغذائي.

كيف تحمي شعرك من أضرار الشمس فى الصيف ؟
ح�دد تقرير علم�ي مجموعة
م�ن النصائ�ح والتعليم�ات
مجموعة من النصائح لتفادي
الضرر ال�ذي يلحق�ه ارتفاع
درجات الحرارة بالشعر.
وبحس�ب موق�ع «كاليفن�د
كليني�ك» األمريك�ي ق�ال
الدكتور بريجفيل�د «يمكن أن
تتسبب أرضار أشعة الشمس
يف تغري لون الشعر ،وأن تصبح
خيوط الشعر جافة وضعيفة،
ونهاي�ات متقصف�ة وتجع�د،
الش�عر املتضرر ل�ه ش�كل
ومظه�ر جاف�ان  ،وال يمك�ن
التحك�م فيه وع�ادة ما يجف
الشعر التالف برسعة ً
أيضا».
وتاب�ع قائالً «ش�عرك عرضة

بشكل خاص للتلف الناتج عن
أشعة الش�مس إذا كان ناعمً ا

أو فات�ح الل�ون ..ويفتقر هذا
الش�عر األصغ�ر واألخف وزنا

إىل الس�ماكة أو الصبغ�ة التي
يمك�ن أن تحميها من أش�عة
الش�مس بينما يكون الش�عر
الداك�ن الخش�ن ع�ادة أكث�ر
دهنية ،ويساعد سمكه ولونه
الداك�ن وغط�اء الزي�ت على
حمايته. .ش�عرك ً
أيض�ا أكثر
هشاش�ة وأكثر عرضة للتلف
الش�ميس إذا كان لديك ش�عر
خفيف».
ويمكن�ك اتخ�اذ االحتياطات
الالزم�ة لحماي�ة ش�عرك من
شمس الصيف الحارة:
ـ�ـ ارت�داء قبع�ة عريض�ة
الحواف.
ــ الخ�روج يف وق�ت مبكر أو
متأخر من اليوم.

لمرضى الكبد الدهني ..نصائح هامة للوقاية من القاتل الصامت
ي�زداد ع�دد األش�خاص الذي�ن يعان�ون من
الته�اب الكب�د بس�بب الكبد الدهن�ي  ،والذي
يس�مى ً
أيض�ا تنكس دهن�ي كب�دي ،بمعدل
ينذر بالخطر ،وفق�ا لتقرير لصحيفة TIME
 NEWSالهندية.
ويعني الكبد الدهني وجود الكثري من الدهون
الزائ�دة يف الكب�د النوع�ان الرئيس�يان م�ن
أمراض الكبد الدهنية هما أمراض
الكب�د الدهنية التي يس�ببها
الكح�ول وغير الكحولي�ة،
عندما يتط�ور الكبد الدهني
يف ش�خص ال يرشب الكحول،
يطلق عليه مرض الكبد الدهني
غير الكح�ويل ،وبغ�ض النظر
عن النوع ،فإن إج�راء تغيريات
يف النظ�ام الغذائ�ي وممارس�ة
التمارين الرياضية بانتظام وفقدان
الوزن يمكن أن يساعد يف إدارة أمراض
الكبد الدهنية والحفاظ عىل مش�اكل الكبد
مثل التهاب الكبد.
ويمك�ن أن ينت�ج م�رض الكب�د الدهني غري

الكح�ويل ع�ن نم�ط حي�اة غير مس�تقر،
والسمنة ،ومقاومة األنس�ولني ،وحذر خرباء
الصح�ة م�ن أن�ه يمك�ن أن ي�ؤدي ً
أيض�ا إىل
الته�اب الكبد ويمكن أن ي�ؤدي إىل تلف الكبد
بشكل دائم.
وأظه�ر تقري�ر نشر يف مجلة أم�راض الكبد

الرسيرية والتجريبية أن الهند لديها  25مليون
مريض يعانون من مرض الكبد الدهني الذين
قد يكونون معرضني لخطر اإلصابة بأمراض
الكب�د الهام�ة ،إن انتش�ار عوام�ل الخط�ر
األيضية مثل داء السكري والسمنة.
وهن�اك نصائ�ح العالج ونم�ط الحياة ملرىض
الكبد الدهني:
الخ�ط األول من العالج ه�و تعديل نمط
الحياة الصحي .وتشمل هذه:
ــ تناول نظ�ام غذائي مغذ :اخرت
الفواك�ه الطازج�ة والخرضوات
والبقوليات والحبوب الكاملة.
ـ�ـ قل�ل م�ن اس�تهالكك
للكربوهيدرات املكررة والحلويات
والدهون املتحولة والكحول.
ــ تمرين منتظم.
فقدان الوزن للمس�اعدة يف تقليل
الدهون وااللتهابات وتندب الكبد.
تحك�م يف مس�توى الس�كر يف الدم
ومس�تويات الده�ون الثالثي�ة
ومستويات الكوليسرتول.

سرير «خاص» لمدمني ألعاب الفيديو

أقدم هرم في مصر
قصة متوارثة عبر األجيال
ات...
ر
للقا
العابر
الشمالية
كوريا
زعيم
قطار
عمره  4700عام !
فمن قبلني بقبول الحق فاهلل أولى بالحق  ...االمام الحسين ( عليه السالم )

املراقب العراقي/متابعة ( ...نور عىل نور )
الرفيع ومكرب للصوت.
أدلكم عىل
وسلم)« :أال
عليه وآله
اهلل(صىل اهلل
ابتك�رترسول
قال
صغرية
بالرسي�ر عرب�ة
وملح�ق
«بوه�وت»
رشك�ة
ّ
بىل،
قالوا:
أرزاقكم؟
ويدر
أعدائكم،
من
ينجيكم
سالح
الياباني�ة رسيرا ملدمن�ي األلعاب مليئ�ة باملرشوب�ات والوجب�ات
قال :تدعون ربكم بالليل والنهار ،فإن سالح المؤمن الدعاء»
الخفيف�ة ،ال يجع�ل الالع�ب يف
اإللكرونية.
ال�صالة حاجة ملغادرة مكانه.
الجدي�د كل م�ا
ويوف�ر الرسي�ر
مواقيت
صالة الصبح 3 :35
يش�تهيه مدمن�و األلع�اب ،مثل وأعلن�ت الرشك�ة أن�ه ت�م طرح
بنحو
مكت�ب صغري وشاش�ة مزدوجة الرسي�ر يف
صالة الظهر
للبي�ع12
األس�واق :9
عالية الدقة وسماعات من النوع ألف دوالر.
صالة المغرب 7 : 23

املراقب العراقي /متابعة...

ال يزال قطار زعيم
كوريا الشمالية كيم
جونغ أون يثير
دهشة كثيرين ،الذين
راقب العراقي/متابعة...
يتساءلون عن سبب
عي�د الي�وم الخميس فتح ه�رم
لبكتيريا
زورسبعديفإعادة
أون
الحياةك جونغ
تمس
ّ
سقارة جنوبي القاهرة أمام الجمهور
كوسيلة
بالقطار
رميمه ،وهو هرم عمره  4700عام ويعد
سنة !
مليون
عمرها 100
دم رصح ما يزال واقفا يف مرص.
ّ
تنقل .وكانت آخر
قال وزير الس�ياحة واآلثار خالد العناني
الرحالت التي أجراها
مؤتمر صحفي عند س�فح الهرم املدرج
شهري «إننا نعيد اليوم فتح أقدم هرم ما
على متن القطار إلى
زال واقفا يف مرص».
فيتنام ،حيث ُعقدت
بدأ مرشوع ترميم هرم زورس عام 2006
لكنه توقف عام  .2011واستؤنف العمل قمة السالم بينه وبين
�ام  ،2013بحس�ب أيم�ن جم�ال الدين
الرئيس األميركي
سؤول عن املرشوع يف وزارة اآلثار.
دونالد ترمب.
بلغ�ت الكلفة اإلجمالي�ة ألعمال الرميم

صالة العشاء
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كمامة ّ
فعالة حتى بعد غسلها  50م ّرة !
التي أجريناها يف معهد الطب
الجزيئي أظهرت أنه بعد احتكاك
دام نصف ساعة بني هذه الطبقة
القماشية وفريوس كورونا،
عُ ِّ
طلت نحو  200جزيئة مُ عدية،
أي نحو  99باملئة
من الجزيئيات
املعدية».
املراقب العراقي /متابعة ...
يقول العلماء
الرشكة
من
ن�رشت وس�ائل اعالم ص�ورة عن إخالء صح�ن الحرم املكي يف الس�عودية من
إن
املذكورة
كورونا.
املعتمرين اليوم الخميس ،وذلك يف إطار الوقاية من انتشار
فايروسفعاال ً
القناع يبقى
لريتفع
بفايروسبعدكورونا،
غسله
هذا وس�جلت الس�عودية اليوم ثالث إصابات جديدة حتى
ة.
ر
م
50
ّ
نحو الصحة السعودية.
عدد املصابني يف البالد إىل خمسة ،حسب ما اعلنته وزارة
وحصل القناع عىل
املطلوبة
الرخص
من الدولة الربتغالية،
وهي رخص تؤكد
أن قماشه ال يحتوي
«أوبك»
ومس�ؤول
الوزي�ر
كم�ا أرص
املراقب العراقي /متابعة...
كيميائية
مواد
عىل أية
بالصحة.
ة
مرضّ
ت�داول مس�تخدمو مواق�ع التواصل ع�ىل توثي�ق تلك اللحظ�ة عرب صورة
ويؤكد سيماس أن القناع
الحضور
االجتماع�ي مقط�ع فيدي�و طري�ف تذكاري�ة التقطها لهما أحد
ال يحتوي عىل مواد مرضة
ً
قوية .من
باألق�دام ب�دال
س�المهما
ملصافح�ة غريب�ة بني وزي�ر الطاقة خ�الل
«املواد ليست
ويقول
هناك بالطبع مادة كيميائية
ال�رويس ألكس�ندر نوف�اك ،واألم�ني األيدي.
قابلة للتحلل ولكنها ال تشكل
تقليص عدد
«أوبك ،»+
العام ملنظمة «أوبك» محمد باركيندو خطرا ً
اإلنسان».
بلدانصحّ ة
وقررت عىل
اجتماعات 5
املش�اركني يف
املندوب�ني
بطريقة جديدة.
تسويق القناع
الربتغال
وبدأت
منه
ّرت
د
وص
الفائت،
أبريل
منذ
اق�رح باركين�دو تحية أكث�ر أمانا و 6مارس /آذار يف فيينا ،نظرًا لخطر
و
من م ّرة
إىل دول أوروبية أخرى ،ويبلغ
باإلضافة
كورون�ا،
القناعف�ريوس
انتش�ار
وه�يغسله.
ويمكن
نحو 10
الواحد منه
الس�الم بالقدم�ني ب�دال م�ن سعر
ً
ال
قائ
سيماس،
ويضيف
دخول ).مبنى
الصحفيني
يورو منع
اليدي�ن ،وذل�ك ع�ىل خلفية انتش�ار إىل
م�نالبلد
بحسب
(متفاوت
«سأعطيكم مثالً ،كل االختبارات

إخالء صحن الحرم المكي
من المعتمرين للوقاية من كورونا

 10ملي�ون جني�ه (قراب�ة  6،7ملي�ون
والر) ،وفق الحكومة
املرصية .بحثي يف إعاة البكترييا األرض البحرية والتكنولوجيا:
نجح فريق
طبقة تعود إىل «نريد الكشف عن آلية بقاء
يف
املوجودة
يقع ه�رم زورس عىل بع�د  20كيلومرا
منتصف العرص الطباشريي منذ الكائنات الحية الدقيقة من
ممفي�س
الحصول عىل ما يكفي من
عاصمةسنة يف قاع
أولمليون
100
ن�وب القاهرة يف حوايل
حتم�اً
دون يّ
قطاره
عن
أون
جونغ
تخل
عدم
،
ليس حالة ث�م جاء دور الحفيد جون�غ أون .هكذا ،أصبح هذا الرئيس وضيوفه .وربما أصبح هذا القطار بمثابة
البحار العميقة يف جنوب املحيط العنارص الغذائية»« .هي مفاجأة
رصية.
َ
يش�به فندق
بيولوجيإىل ما
وتحدالذي حوليّه
نفس�ية ،هو
جزء خمسة القطار ذائ َع الصيت.
وراح�ة البال للزعيم،
البيت الذي يؤمن االس�تقرار
أن يعود
مرا أخرى ،وفق
 60مرة
الحية
إىل
الهادئ
ش�يد الهرم ،الذي يبل�غ ارتفاعه
يقول مصممون من
للحياة بعد
كبريومن
موقع (اليابان بالعربي).قام
اس�تقبا ٍل
البكرتياج�رات
ائ�ه عىل ُح
نج�وم ،باحت
وقت وأخرى وكان زعم�اء االتح�اد الس�وفياتي اش�تهروا حيث يم�ي غالبية أوقاته .و ُيق�ال إن كيم جونغ
فريققبل امليالد
قريب�ا ،يف العام 2700
شركة
دفنها ،أو طمرها
قبليف ذلك أولئك طويل جدا من
منبما
الباحثني،
MOxAdوذلك ألس�باب ع�دة أهميّها إي�ل ،أي والد الرئيس الح�ايل ،يّللن�وم ،فضالً
يّ
صل
مت
هاتف
ع�ن
ة
أجنح
و
للم�آدب
القطارات،
باس�تخدام
تويف عىل متن القطار
ٍ
ٍ
غرفةلعلوم األرض ِ يف ظروف سيئة للغاية
اليابانية
هن�دس املعم�اريمن
الوكالةف�وق
امحت�ب
البرتغاليةوإنهم
الكوريمنالش�مايل Tech
100للقائد
ملدةيتيح
الصناعي�ة
الرسع�ة العالي�ة
األم�ان والقدرة عىل اس�تيعاب يف العام .2011
مليون سنة».
باألقمار التغذية
البحرية والتكنولوجيا ،وجامعة
حت األرض عمقها  28مرا تحوي مقربة
بإنتاج
ام�ر أثناء نجحوا
املحيطات
اإلحاط�اتعلم
ع�ىل أخصائي
الحص�ولوقال
كوتيش يف غرب اليابان يف محافظة
وإص�دار األو
قناعومو ٍاق�
مكتبي�ة
مراف�ق
خاص َع ش�خصية داخ�ل موقع ويصف بعض املراقبني قطار جونغ أون بأنه األكثر
ن حجر الغرانيت الوردي.
كوتيش وجامعة رود آيالند يف ستيفن دونت من جامعة
ً
القطار
عىل
أون
جونغ
حرص
لكن
سفره.
فيروس العائلة الحاكمة يف كوريا
منلكن قطار
للحمايةريّك.
روديعود إىل واحد متح
غرابة بني وس�ائل النقل الت�ي يعتمدها الزعماء يف
بتزويد البكترييا آيالند ،الذي ساهم يف وضع
املتحدة،
الواليات
الفرعوني
العرص
هو أول هرم م�درج يف
إىل على
قادر
كورونا،
الصني يف العام  1964وبلغاريا العال�م ،يّ
اللذين كانا
عن جده و
مغلقة .توارثها
حاويات قصة
وصل
نيترشمعروفني الش�مالية
مرجح�ني فرض يّي�ة خو ِف�ه م�ن الطريان.
أبيه،بدورية
املنشورة
الدراسة
باملواد املغذية يف
كذل�ك أول مقربة أرسية .وزورس هو أول
،1948األكثرية
وتفادي
ونرشت الدراسة يف عدد أمس
«الجزءواآلمنة
كوميونيكيشنز:الخاصة
باستخدامهما القطارات
منعالعام
األكثركطريقة يف
وروس�يا يف العام  ،2001وأخريا ً إىل وذكرت وس�ائل إع�الم محل يّية يف كوريا الش�مالية
تلك
العائلية يف
رع�ون أدخل فكرة املقربة
هذه الدراسة هو أنها
الربيطانية إثارة
املجلة
الثالثاء من
يّ
للسفر يف يّ
العظمى من عمليات
.
الخارجي
و
الداخل
لة
مفض
فيتنام.
الطبقةبالفزع
الش�عور
الش�مالية
سيماس،زعي�م
أن
يّ
األقرب
«دائموأن
طبقات،
كوريا ثالث
املختص
ويشري بدرو
تظهر بشكل أسايس أنه ال يوجد
«نيترش كوميونيكيشنز».
حقبة.
القطار أمرا ً
تحصر عبر
العدوى ،التي
مصممة
وهي
قماشية
الجلد
الطب إىل
األوبئة
مالزما ً لجونغ يف
الرواسبالحاكمة
للحياةاملديفريّع لألرسة
سنة ،قصةحدالقطار
أبريلمليون بدأت
أون ،العلمبل إنه
القديمةيف كوريا ص�ا َر
من رضب ٍة
القلق
أن�ه دائم
الغتياله ،و
معهدامرات
من يفمن مؤ
وقبل حوايل 100
كانت السلطات املرصية كشفت يف
ّ
الجزيئي «جواو لوبو» يف ٍّ لشبونة ،بطريقة
الفريوس» .يّ
األرض».
ملحيطات
كانت الديناصورات تزدهر عىل
األنف
يفرس َ
«تعقدطل يّ
البالد
مؤسيّ �س
الش�مالية ،مع
التي تم يّيزه
الش�يوعي كيم إيل أهم مقتنياته
تنقله
سبب
وهذا ما
والفم.عن رؤساء الدول اآلخرين .جوية قد تستهدفه».
يّ
إىل أن القناع الجديد مؤلف من وتمكن إعادة استعمال القناع أكثر
مزينة
مقربة
 201يف منطقة سقارة عن
مورونو ،كبري
يوكي
األرض.قال
سونغ ،ج يّد الزعيم الحايل ،وتاله ابنه كيم جونغ إيل ،ويض يّم القطار  21عربة ،يّ
ويتسع للموظفني وأتباع بواسط ِة القطار.
بارزة.الوكالة اليابانية لعلوم
الباحثني يف
رسومات ملونة وكتابات

وجبات جاهزة تدخل
ً
شخصا إلى المستشفى !
388

8 :19

السالم بالقدمين بدال من اليدين في «أوبك»

فريوس كورونا يف اآلونة األخرية.

املنظمة.

عنّل«الذهب
غواصات مغربيات يتحدين مشقات البحر
األحمر»سيدة أعمال
مصرية إلى
المحشيبحثايحو

صورة حديثة تنذر بوجود «حياة غريبة» على سطح المريخ
قال محمد العابد ،مدير مستشفى األمري حسني
يف لواء عني الباشا باألردن ،إن حاالت مرضية
أدخلت إىل مستشفيات وزارة الصحة نتيجة وجود
أعراض تسمم ،وقد بلغ عددها  388حالة ،ونتجت
حاالت التسمم عن تناول وجبات جاهزة من أحد
املطاعم يف اللواء.ونقلت وكالة «عمون» اإلخبارية
األردنية عن العابد قوله إنه تم إدخال خمس حاالت
للعناية املركزة يف املستشفى ،فيما صنفت بقية
الحاالت باملتوسطة ،مؤكدا توفري العالج لكافة الحاالت
يف مختلف مستشفيات وزارة الصحة.وأضاف أن هناك
 44حالة خرجت من املستشفيات ،منها  33حالة أخرجت
من مستشفى األمري حسني.وتم إغالق املطعم ،الذي يبيع
الشاورما وغريها من أصناف الوجبات الرسيعة ،بعد أخذ
عينات لالختبار .وتم فتح تحقيق بشأن املالك.وقال وائل
العزب ،املسؤول الصحي باملنطقة ،يف ترصيح
لوكالة األنباء األملانية (د.ب.أ) إنه من املتوقع
أن تظهر النتائج اليوم األربعاء لتحديد سبب
التسمم الغذائي.

تحرتف نساء من مختلف الفئات العمرية مهنة الغوص عن الطحالب ،حرفتي التي تعلمتها من والدتي ووالدي .لتجفيفها وبيعها يف مقابل زهيد.ويُطلق عىل الطحالب ،الشمس الحارقة ،وتقول عائشة ( 32سنة)،
سنوات يف استخراج الطحالب،
«أعمل منذ
ويسهم
األحمر.
الربيعة والذهب
متابعة...أسماء مثل الخز،
تقول حبيبة
الوحيد» ،هكذا
االجتماعية.
تجيدي�ن
ال�ذي
املدرب�ة م�ا
س�ألتها
العراقي/
يف أعماق البحر يف مدينة الجديدة غرب املغرب ،بحثا ً عن أعترب البحر مورد رزقي املراقب
الطحالب الحمراء ،مصدر الجيالتني النباتي املستعمل ( 44سنة) ،التي تعمل يف الغطس واستخراج الطحالب ساحل مدينة الجديدة بـ 80يف املئة من اإلنتاج الوطني أغطس يف أعماق البحر وأبحث خلف الصخر عن
نجاحا
املرصية
السيدة
حققت
الطحالبرويدا
املهنةفقط»،
«املحيش
عمله؟ وتُفردت
عبد املنعم
حرضت
عدة لكن
صعوبات
وأواجه
الحمراء
بخجل «هذه
ضيف حبيبة
الطحالب الحمراء.
سحر من
املغرب.كما
زوجهاغرب
مع الجديدة
يف مجاالت صناعية عدة .ولحماية «الطحلب األحمر» الحمراء يف ضواحي مدينة
لدي مابديل يّ
توس�يع
مكنها
ليسوهو
ملحوظا،
انطالقته�الكنإىل عالم
كان�ت
وم�نمُع َرهنا
ليستأكثر
بوزيد،ل�م تكن
اإلدارة،
دورة
سوىمنهذا العمل
أتحمل ،ألنه
للخطر وأمراض،
ضات
سهلة والنساء
مه�اراتسيدي
قبالة شاطئ
الحف�رةمن النساء
فتح�ة عدد كبري
أن يوجد
مجموعة
املغربية
االستنزاف ،فرضت وزارة الفالحة
املراقب العراقي /من
تش�ري إىل
التحليلي�ة
متابعة...
رشوط وحددت كميات معينة ،ما أث ّ
يف
أثر
ما
محدودة،
أليام
نعمل
الصعب».األخرية
العيش».
لقمة
تأمني
سوى
حيلة
بيدنا
ليس
ويعرضن
البحر
أعماق
يف
الغطس
مجال
يف
يعملن
حيث
البحر
نساء
دخل
يف
ر
من مرافق من باب استكمال الشكل األعم�ال ،فمن�ذ تل�ك اللحظ�ة بدأت نشاطها واالنتقال من منزلها إىل مقر
يعتقد علماء أن «حياة غريبة» قد تكون تبل�غ نحو  35مرا ،وتوضح زاوية الظل
وضاعف معاناتهن«.الغوص يف أعماق البحار والبحث الطحالب البحرية التي يجمعنها ،تحت أشعة الشمس تُغطي النساء وجوههن بالقبعات للحماية من أشعة حياتنا جميعاً».

االجتماع�ي ،لكن نهاية الدورة كانت س�حر مرحل�ة جديدة تحول�ت فيها خاص ،حيث ترشف عىل  15س�يدة،
كامنة داخل كهف غامض يتواجد أسفل الداخلي�ة إىل أن الكه�ف األس�ايس يبلغ
بداية نقطة تحويّل كبرية يف حياتها .م�ن مجرد ربة من�زل تطهو لزوجها بجان�ب محاس�ب املرشوع وس�ائق
عمقه نحو  20مرا.
سطح املريخ.
مستشفىتوصيل الطلبات.
لمساعدةمرشوع ناجح
أوالده�ا إىل صاحب�ة
و
فلسطيني
دوالر
«بانكسي» بـ  2.9مليون
أعمال
فنيةقدلـتتواجد
حياة غريبة
بيعالعلماء أن
وت�م العث�ور ع�ىل حف�رة يف املنحدرات ويرى
حاص�ل ع�ىل ش�هادات ج�ودة أصبح للمرشوع عرشات من الزبائن
داخلتمهذهبيعالحفرة
مونس» عىل
الرابية ل�ربكان «بافونيس
الغامضة .الشارع وكانت اللوحات الثالث معلقة حتى وقت قريب يف بهو
أعمال لفنان
مزادات أنه
أعلنت دار
بهويته ،أن فندق «وولد أوف أوتيل» ،الذي ساعد يف تصميمه الفنان يفعدي�دة ،لتصب�ح «الش�يف الثابت�ني ،فضال ع�ن زبائ�ن آخرين،
الرسية
الذي ما
الربيطاني،
تحيطاألمريكي،
الفضاء
زالتوكالة
أوضح�ت
بانكيس ،و
«ساينس
سطح املريخ ،بحس�ب موقع
إرسائيل
بنته
الذي
الجدار
من
للغاية
قريب
وهو
لحم،
بيت
دوالر)
مليون
(2.9
إسرتليني
جنيه
مليون
2.2
بقيمة
س�حر» س�يدة أعم�ال وه�و نج�اح دف�ع الش�يف س�حر
هذه الثق�وب ذات أهمية خاصة ألن
أرت».
يف مزاد علني ملساعدة مستشفى يف مدينة بيت لحم للفصل بينها والضفة الغربية.وتصور اللوحة الثالثية
للتفكري فيما تصف�ه باالنطالق نحو
محميةأن خطا ساحليا عىل البحر األبيض املتوسط وقد انجرفت ناشئة.
تك�ون
املزاداتالداخلية
كهوفه�ا
وأشارت وكالة ناسا ،إىل أن الحفرة تبدو
«سوثبيز»
الربيطانية
الفلسطينية.وقدرت دار
القايس.اسم إىل الشاطئ سرتات نجاة ،يف انتقاد ألزمة املهاجرين اس�تثمرت س�حر العاملية.
والذي يحمل
بمثاب�ة فتحة لكهف يتم
ببانكيس،املريخ
الخاصمن سطح
الفني نسبيا
العملوتم
تح�تبيعاألرض،
عائدات
جميع
أن
«سوثبيز»
دار
األوروبيني.وأوضحت
من
ويتكون
،»2017
لعام
املتوسط
األبيض
البحر
«مشهد
مهارته�ا يف الطب�خ تق�ول العامالت إن س�حر نجحت يف
التق�اط صورتها يف ع�ام  2011ويقوم ولهذا الس�بب ،تعد ه�ذه الثقوب
ثالث لوحات زيتية ،مقابل ما يرتاوح بني  800ألف و2ر 1بيع العمل الفني ستذهب لوحدة جديدة للسكتة الدماغية
سعر الحادة ،ولرشاء معدات إعادة تأهيل لألطفال يف مستشفى وإعداد الطع�ام املنزيل تحوي�ل مهارتهن يف الطب�خ إىل عمل
حياة
مكان�ا
الوقت.
العلماء بدراستها منذ ذلك
لوج�ود أن
نس�بيادوالر) إال
جيدامليون
و5ر1
جنيه إسرتليني (1
مليون
لتفت�ح مطبخ�ا يق�دم ولقمة عيش ،معربات عن سعادتهن
«جمعية بيت لحم العربية إلعادة التأهيل».
الرقم.
ذلك
تجاوز
البيع
وق�ال علم�اء م�ن ناس�ا إن الص�ورة عىل املريخ.
وجب�ات جاه�زة للعديد خاصة م�ع االحرام املتب�ادل بينهن
من ال�رشكات واملناس�بات وبني صاحبة العمل.

عمرها ً 83
عاما
وطول شعرها
 6أمتار !

الخيالية !
سمكة طولها  2.5متر
عربي يبتكر «كمامة سواريه»!
الفضائيةأزياء
تشبه المخلوقاتمصمم
ضابط شرطة متهم بارتكاب  108جرائم

يحول العمالت الورقية إلى تحف !

كورونا يفجر العنصرية بين ايطاليا
والصين ويثير سخرية المصريين

السوائل عام  ،2015وجائزة يايوي
من معهد العلوم الصناعية يف جامعة
طوكيو يف العام .2012واستعرض موقع
«غارديان» عمالت ورقية مثنية عىل
طريقة األوريغامي تصور مختلف
الشخصيات التاريخية ورؤساء الدول
بشكل طريف ،وقد وضع بعضها

قبعات عرصية كالرئيس األمريكي
األسبق أبراهام لينكولن أو عصبة
رأس كاملهاتما غاندي ،أو التف برداء.
كذلك برزت صور كثرية لكل من
األمرية مع قرط اللؤلؤ ،والزعيم ماو
تيس تونغ ،وامللكة إليزابيث وهي ال
تزال شابة.

أعمال فنية يف قوالب عمالت ورقية،
مستوحاة من جميع أنحاء العالم
ظهر يف شاطئ أسرتايل شهري رامبتون لصحيفة دييل ميل أسرتاليا إىل  2.5طن ،.ونادرا ما يتم العثور
وبتقنيات مرتجلة ،أبدعها الفنان
مخلوقا بحريا نادرا يشبه املخلوقات إن السمكة العمالقة يبلغ طولها عليها يف الشواطئ العامة.وأوضح
مالئمة
«كمامات س�وارية» بألوان متنوع�ة ،لتكون
الفضائية الخيالية تاركا السياح مرتين ،لكنها تعترب صغرية املراقب
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جرائم جنسية ،من بينها  66تهمة «الغارديان».
العاملية ،ظه�ر أوال يف أواخر
اقراح ش�قيقه ،يف ظل القلق الذي يسيطر عىل الجميع من أطلقتها علي�ه منظمة الصحة
تقول العجوز الفيتنامية إنها قصت
ليشء مضحك وظريف» ،يقول هازيغاوا
وقالت كاث رامبتون وزوجها توم ،الكبرية عىل الرمال ..لم أر شيئًا املياه االستوائية حول العالم وغالبًا
والتقى الرشطي الس�ابق بالنساء
اغتصاب.
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وهما طبيبان بيطريان ،إنهما كهذا من قبل».ويقدر طول سمكة ما يتم الخلط بينها وبني أسماك
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شديدا،
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وبعدها
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لتصمي�م الكمامة ،وقام س�وق لبيع الحيوانات الربية ،ثم انترش أخريا ً
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«غارديان» الربيطانية.
صحيفة
زعانفها.
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وتزن عدة
عليه�نبحوايل 2.5
التع�رف الشمس
بع�دالسمكة
عام�اصادفا
عندما
أنها ذهبت إىل الطبيب طلبا للعالج.إال أن
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الضخمة
م�ن الرشط�ة يف ع�ام  2018بع�د بتطبيقات املواعدة عرب اإلنرنت.
لتمضية عطلة رأس الس�نة
كثيفةلهاللمو
بتزيينها لتكون ضمن مجموعة أزياء .2020
اطن�نيلم يجد
الطبيب
انتق�ال وصفه
العالج الذي
عن هازيغاو الفنان املقيم يف تايوان
مثيال لها من قبل.وقالت السيدة تنمو حتى  4.2مرتا ويصل وزنها شهيًا يف بعض أجزاء آسيا مثل
أن وجه�ت إلي�ه وح�دة الش�ؤون وم�ن املق�رر أن يمث�ل الرجل أمام
الثاني.
وكش�ف س�امو هجرس عن تلقيه طلبات عدي�دة لتصميم نفعا،القمرية
كانونتالحقها،
يناير/الصداع
يف أعراض
واستمرت
واألستاذ املساعد يف معهد العلوم
بدأ
عندما
رويدا
رويدا
يختفي
بدأ
لكنه
الصناعية يف جامعة طوكيو الحائز
الداخلي�ة االتهام�ات باالعت�داء محكمة يف بريث ،اليوم الخميس.
شعرها ينمو ،ومنذ ذلك الحني امتنعت
جائزة الباحث الشاب املتميز يف ميكانيكا
جنس�يا عىل عدد من النس�اء منذ وطالب�ت الرشط�ة كل م�ن لدي�ه
عن قص شعرها ،وفقا لسكاي نيوز.
معلوم�ات ع�ن أي اعت�داء جنيس
عام .2010
وقالت« :منذ ذلك الحني توقفت عن قص
شعري ،ومع نموه تحسنت تدريجيا .لكن
وق�ال بي�ان ص�ادر ع�ن رشط�ة باالتصال بالرشطة.
ووه�ان ويقي�م يف إيطالي�ا إىل طريقة مبدعة
املراقب العراقي /متابعة...
الغريب ،عندما غسلت شعري ،بدأ رأيس
س�خر مغردون ومدونون مرصيون من قرار للتوعي�ة ،ولف�ت االنتب�اه إىل العنرصي�ة ضد
يؤملني مرة أخرى .لذلك توقفت أيضا عن
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غسل شعري تماما منذ ذلك الحني».ومع
الرئيس املرصي عبد الفتاح الس�ييس إرس�ال الصيني�ني يف إيطالي�ا عق�ب انتش�ار فريوس
إيجاب�ي عىل املوظفني،
القرار يفمدارتأثري
وتس�بب
املراقب العراقي /متابعة...
يملكها أفراد يف العالم.وأنجز رامربانت اللوحة عام  ،1632وهي تظهره
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يف سن السادسة والعرشين مرتديا ً لباسا ً رسميا ً أسود مع ياقة
أكثر صعوبة،
شعر دينة
التحكم يف
رشكت�ه نحو ثالثة أضعاف
ميزانية
زادت
ق�رر املليون�ري األمريكي دان براي�س ،تخفيضأصبححيث
ومعتمرا ً
إيطاليا.
صيني
الدانتيلش�اب
تضام�ن للص�ني فيم�ا لجأ
من اللباد أي انه يعرض للبيع بعدما
منمصنوعة
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طوله
يبلغ
سميك
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جمعته
راتب�ه بمق�دار ملي�ون دوالر ،لكي يرف�ع الحدلذلك لتص�ل إىل  10مالي�ني دوالر ،وب�ات موظف�وه
تحليل
بعد
فقط
1996
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يف
اللوحة
نسب
وتأكد
عام..
400
يقارب
أكثر من  6أمتار ،ويتلوى حولها.ورغم
مدين�ة ووهان ويقي�م يف إيطالي�ا إىل طريقة ماس�يميليانو جيانغ ويف محاولة للفت انتباه
فلم يعودوا منش�غلني
مرفه�ة
ينعم�ون
أظهر أنها أنجزت عىل خشب السنديان نفسه الذي استخدمه رامربانت
أصبح
بحياة رأسها
املوجود عىل
األدنى ألجور جميع موظفيه نحو  70ألف دوالر.أن الشعر
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االنتب�اه
ولفت
للتوعية،
مبدع�ة
لريسم بورتريه صديقه موريتز هيغنز.وقال جورج غوردون من
مص�ادر فإن
تقدمها يف السن،
اتخ�ذ مدير الرشكة املتخصص�ة يف دفع األموالرمادي اللون
رزق أخ�رى لتلبي�ة كل
مع ع�ن
بالبح�ث
فلورانس
عرشاتبمدينة
املشهورة
بأحد امليادين
ضد الصينيني يف إيطاليا عقب
البورتريهات
االعتيادي بني
عامغري
فريوسالرسمي
انتشاراللباس
«سوذبيز» ،إن
بقية أجزائه املوجودة يف الجراب ال تزال
من خ�الل بطاقات االئتمان ق�راره ،عندما كان احتياجاتهم.
عندما كان
بأجمل حلة
ربما إىل أنه أراد
للفنان ،يشري
ذات لون بني ،وهو ما يذكرها بـ»أيام
عليها
الفتة كت�ب
يظهر ومع�ه
معص�وب أنالعين�ني
بالوباء يف
الذاتيةإصاب�ة
كورون�ا وتس�جيل ح�االت
تركي�ز املوظف�ني عىل تحس�ني جودة
أصب�ح
يتج�ول م�ع صديقته الت�ي أخربته بق�رار رفع و
يولنربغ.
يتودد إىل ملهمته وزوجته ساسكيا فان
حد تعبريها.
الشباب» ،عىل
َ

مليونير شاب يخفض راتبه
ليضاعف مخصصات موظفيه والنتيجة مبهرةيرسم بورتريه بريشته ليعرض للبيع بعد  400عام !

مالك املن�زل اإليجار عليه�ا  200دوالر 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،

اإلنت�اج ،فض�ال ع�ن اتج�اه بعضه�م لتكوي�ن
عائلة واالس�تقرار ما أثر عىل صحتهم النفسية
باإليجاب.

«أنا لس�ت فريوس�ا ،أن�ا إنس�ان ،ال تتحاملوا
إيطاليا.
وتس�اءل املغردون ع�ن فائدة إيف�اد الوزيرة عل».وألهم�ت وقائع العنرصية التي يتعرض
للص�ني ،وخط�ورة الخطوة التي ل�م يقم بها له�ا الصينيون بعد انتش�ار ف�ريوس كورونا
مس�ؤول يف أي دول�ة خش�ية تف�يش م�رض «جيانغ» إلنت�اج مقطع الفيدي�و الذي قامت
بنرشه «يو جي آي يس» ( )UGICوهي إحدى
فريوس كورونا املستجد (كوفيد.)19-

