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الكاظمي »يهب« مدينة الذهب األسود 
إلى »صديقه االنفصالي«

ملف كركوك  »إلى الوراِء ُدْر«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
يف خض�م تزاحم األحداث السياس�ية واألمنية 
واالقتصادي�ة ، وع�اوة ع�ى تفاق�م الوض�ع 
الصحي وانشغال الرأي العام العراقي بجائحة 
كورون�ا، ل�م يدخ�ر رئي�س مجلس ال�وزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي، جه�داً يف »التضحي�ة« 
خ�ال  ُحقق�ت  الت�ي  الوطني�ة  باملنج�زات 
األعوام املاضية، ولعل ملف اس�تعادة السلطة 
االتحادي�ة عى محافظة كركوك، يعد أبرز تلك 

املنجزات.
الق�وات  فف�ي نهاي�ة ع�ام 2017، فرض�ت 
األمني�ة االتحادي�ة س�يطرتها ع�ى محافظة 
كركوك واملناطق املتنازع عليها ومؤسس�اتها 
الحكومية، بعد انسحاب قوات البيشمركة من 
املحافظ�ة، وج�اء ذلك رداً عى »ته�ور« إقليم 
كردس�تان بإجرائه اس�تفتاًء عى االنفصال، 

ومحاولته االستحواذ عى كركوك ومواردها.
وبعد مرور نحو ثاث�ة أعوام عى تحقيق هذا 
املنجز، فوجئ العراقيون ببيان أصدره النواب 
الع�رب والرتكمان يف كركوك، اإلثنني، كش�فوا 
خاله ع�ن موافقة الكاظمي عى إعادة قوات 
البيشمركة إىل مركز قيادة عمليات املحافظة، 
معتربي�ن ذل�ك »س�ابقة خط�رة ومخالف�ة 

دستورية«.
وج�اء يف البيان: »إننا ممثل�و املكونني العربي 
والرتكمان�ي إذ نرف�ض رفض�اً قاطع�اً اتخاذ 
القائد العام لهذه الخطوة باالتفاق مع اإلقليم 
دون األخ�ذ بوجهات نظر مكونين�ا والتي لها 
ذاك�رة س�يئة مع ه�ذه الق�وات الت�ي دمرت 
عرشات القرى بعد تحريرها من داعش، فإننا 
نذكر أنها س�ترض بالس�لم األهيل واالستقرار 
ال�ذي تحق�ق يف كرك�وك بعد عملي�ات فرض 

القانون يف عام 2017«.
وذكر البيان أيضا، أن “التفريط باملنجز الكبر 

بإع�ادة املل�ف األمن�ي للس�لطة االتحادية يف 
كرك�وك، الذي حقق�ه رئيس الوزراء الس�ابق 
حيدر العبادي وحافظ عليه عبد املهدي والذي 
يتوافق م�ع نصوص الدس�تور العراقي يضع 
القائد العام تحت طائلة املسؤولية الدستورية 
والتأريخية«، الفتا إىل أنه »لوال مراعاة جائحة 
كورونا ومن�ع التجمعات، ف�إن أهايل كركوك 
كانوا سيلجأون إىل كل الطرق الدستورية ملنع 

هذه الخطوة االستفزازية”.
للق�وات  العام�ة  القي�ادة  أن  بالذك�ر  جدي�ر 
املسلحة، وجهت يف السادس عرش من ترشين 
األول 2017، بفرض األمن يف محافظة كركوك 
واملناط�ق املتن�ازع عليها، فيما س�يطرت تلك 
القوات عى عموم مدينة كركوك ومؤسساتها 
الحكومي�ة، وج�اء ذل�ك بعد انس�حاب قوات 

البيشمركة.
وفق ذل�ك، يق�ول القيادي الرتكماني جاس�م 
إن  العراق�ي«،  ل�«املراق�ب  البيات�ي  محم�د 
»مكون�ات كرك�وك لديه�ا مخاوف م�ن عقد 
صفقات م�ع قي�ادة إقليم كردس�تان إلعادة 
ق�وات البيش�مركة واألس�ايش إىل املحافظة، 
وأن ه�ذا األم�ر مرفوض بالنس�بة لن�ا جملة 

وتفصياً«. 
ويضي�ف البيات�ي أن »تواج�د البيش�مركة يف 
كرك�وك م�ن جدي�د، س�وف يعي�د مجري�ات 
األحداث التي ش�هدتها املحافظة قبل عمليات 
ف�رض القان�ون، وه�و مرف�وض باعتبار أن 
هن�اك قوة اتحادية مس�ؤولة ع�ن إدارة امللف 

األمني«.
ويح�ذر البيات�ي، م�ن »أية صفق�ات قد تربم 
بني بغداد وأربيل، عى حس�اب أهايل كركوك«، 
مبينا أن »املحافظة ش�هدت استقراراً واضحاً 
بع�د عملي�ات ف�رض القانون، عندم�ا قامت 
القوات االتحادية بفرض س�يطرتها عى امللف 

األمني«.
وأجرى إقليم كردستان، يف الخامس والعرشين 
م�ن أيل�ول 2017، اس�تفتاء ع�ى االنفص�ال 
كدولة مس�تقلة ع�ن العراق، ع�ى الرغم من 
رفض بغداد والدول اإلقليمية واملجتمع الدويل، 
فضاً عن أط�راف كردية تحس�بت للمخاطر 

املرتتبة جراء هذه الخطوة.

وعمل زعيم الحزب الديمقراطي الكردس�تاني 
مس�عود البارزاني، إب�ان توليه منصب رئيس 
ع�ى  والس�يطرة  االس�تحواذ  ع�ى  اإلقلي�م، 
محافظ�ة كركوك ومحاولة إجراء االس�تفتاء 
داخل أراضيها، يف محاولة لفرض األمر الواقع 
و«تكري�د« املحافظ�ة التي تس�كنها مكونات 
وديانات متعددة، لكن مساعيه باءت بالفشل.

وعى م�ا يبدو ف�إن مصطف�ى الكاظمي، بدأ 
أوىل خطواته لتس�ليم كرك�وك مجدداً »كهدية 
مس�عود  االنفص�ايل«  »صديق�ه  إىل  ثمين�ة« 
البارزاني، حس�بما يرى مراقبون، إذ يس�عى 
الكاظمي للظفر بدعم الك�رد إلجراء تغيرات 
ألجن�دات  »تنفي�ذاً  السياس�ية  الخارط�ة  يف 

أمركية«
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الجيش اإليراني: قادرون
 على صنع أجهزة محاكاة الطائرات الحربية

المهام الخمس في مواجهة قرار الضّم 
والمشاريع الصهيونّية
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
دعت لجن�ة األمن والدفاع النيابية، امس االثنني، اىل اللجوء 
ملجل�س االمن بخصوص التجاوزات الخارجية عى االرايض 

العراقية.
وق�ال عض�و اللجن�ة النائب ع�ن اللجن�ة بدر الزي�ادي يف 
ترصي�ح صحف�ي تابعته »املراق�ب العراق�ي« إن »القوات 
الرتكية اخرتق�ت نحو 70 كيلومرتاً م�ن األرايض العراقية، 

كما كررت اخرتاق األجواء العراقية«.
وش�ّدد الزي�ادي ع�ى »أهمي�ة االتج�اه إىل مجل�س األمن 
واألم�م املتحدة والجامعة العربي�ة«، الفتا إىل »دعم الربملان 

للحكومة بشأن إيقاف هذا التدخل«.
 وأش�ار إىل أن »إقليم كردس�تان الب�د أن يكون لديه موقف 

رسمي من االعتداءات الرتكية«.  
واق�رتح الزي�ادي »قيام الق�وات الجوية والربي�ة بطلعات 

جوية تحذر وتنذر التدخات الرتكية«.

دعوة للجوء الى مجلس االمن 
بشأن التجاوز الخارجي على العراق

المراقب العراقي/بغداد...
اعلنت اللجن�ة املالية النيابية، امس االثنني, عن 
تأم�ني روات�ب املوظف�ني واملتقاعدين لاش�هر 
املقبل�ة ، مبين�ة ان تاخر روات�ب حزيران جاء 

بسبب تدقيق االزدواج الوظيفي.
وق�ال عض�و اللجن�ة النائ�ب جم�ال كوجر يف 
ترصي�ح صحفي تابعته »املراق�ب العراقي« ان 
“تأخر رواتب ش�هر حزيران كان بس�بب عدم 
وجود سيولة نقدية لدى الخزينة العامة وكذلك 
بس�بب انش�غال بعض الوزارات بالفحص عن 
الروات�ب املزدوج�ة والفضائي�ني”. وأضاف ان 
“رواتب األش�هر املقبلة سيتم دفعها بانسيابية 
ودون تغير ملواعيد مؤسسات الدولة وذلك لعدة 
أس�باب منها توفر الس�يولة النقدية بعد ان تم 
اج�راء إصاح�ات مالي�ة وتعايف أس�عار النفط 
وكذلك حرية الحكوم�ة باالقرتاض الداخيل بعد 

ان تم تصويت الربملان بالسماح باالقرتاض”.
وأش�ار كوج�ر اىل ان “عملية االنته�اء من منع 
دف�ع الروات�ب املدوجة تحت�اج اىل وق�ت حيث 
ان الخط�وة األوىل الت�ي تجري حالي�ا داخل كل 
وزارة والخط�وة االخ�رى س�تتم بتقاط�ع مع 
كافة الوزارات واملؤسس�ات الحكومية لكش�ف 

االزدواجية”.

المالية النيابية : تدقيق 
»االزدواج« الوظيفي 

وراء تأخر رواتب حزيران 

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
إجراءات وق�رارات جدي�دة أصدرتها اللجنة 
العليا للس�امة الوطنية، تزامنا مع استمرار 
تفيش وباء كورونا وتسجيل حاالت لإلصابة 
تفوق األلفي حالة يوميا، أمام تزايد ملحوظ 
يف أع�داد املتش�افني من الوب�اء، إذ تأتي تلك 
الق�رارات تفنيدا ملا زعمت بعض الفضائيات 
وصفح�ات مواقع التواصل االجتماعي حول 

قرب عودة الحياة إىل طبيعتها.
أطباء وج�دوا أن تلك األجراءات تتطلب مزيد 
االلت�زام م�ن املواطنني، خصوص�ا أن الوباء 

يعي�ش يف ذروت�ه ويمر يف أخط�ر مراحله يف 
منطقة الرشق االوس�ط، مؤكدي�ن أن عودة 
الحي�اة أم�ر غر ممك�ن إال يف حال�ة انتهاء 

الوباء بشكل نهائي.
وتأت�ي تلك املعطيات بالتزامن مع اإلجراءات 
الصحي�ة والوقائية التي تح�ث عليها وزارة 
الصحة وتراقب تطبيقه�ا يف األماكن العامة 
والتجاري�ة، إضافة إىل الحظ�ر الجزئي الذي 
ب�ات مطبقا يف عم�وم املحافظ�ات العراقية 
األزم�ة  خليت�ا  أجمع�ت  أن  بع�د  تقريب�ا، 
الحكومي�ة والنيابية عى ع�دم وجود أهمية 

وج�دوى من فرض الحظر الش�امل بس�بب 
الكرس املتعمد له من قبل املواطنني.

والجدي�ر بالذك�ر أن الس�لطات الحكومي�ة 
وبن�اء ع�ى ق�رارات خلي�ة األزم�ة ولجن�ة 
الس�امة الوطنية قد ق�ررت منذ آذار املايض 
إغاق املط�ارات واملزارات املقدس�ة واملوالت 
التجارية تفاديا لوقوع أصابات بكورونا بني 
املواطن�ني بس�بب التجمعات التي تش�هدها 

تلك األماكن.
وبالتزام�ن م�ع تلك اإلج�راءات املس�تمرة، 
تتحدث وس�ائل إعام عن ق�رب تخفيف تلك 

القيود خال الف�رتة القليل�ة املقبلة والعمل 
ع�ى فت�ح املط�ارات واس�تئناف الرح�ات 
الجوي�ة من العراق وإىل الخ�ارج وبالعكس، 

بداعي التعايش مع الوباء.
وكان�ت وزارة الصح�ة قد أك�دت أمس األول 
األحد، عى أنها قد رفعت كتابا رسميا تطالب 
فيه رئي�س ال�وزراء )رئيس لجنة الس�امة 
الوطني�ة( بف�رض حظر ش�امل للتجوال يف 
بغداد وعموم املحافظات بغية السيطرة عى 

الوباء وتقليل أعداد الوفيات واإلصابات.
تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي 
من أب�رز ملفات الفس�اد الت�ي يعاني منها 
الع�راق بع�د ع�ام 2003، هو فس�اد املنافذ 
الحدودية نتيجة سيطرة املتنفذين واألحزاب 
عليها، والتي ترتبط بالفس�اد املايل واإلداري 
وضع�ف الدولة ,حي�ث يمتلك الع�راق)22( 
منف�ذا بري�ا وبحري�ا، وع�رشات املنافذ غر 
الرسمية عى امتداد حدوده مع الدول الست 

املحيطة ب�ه ، ماعدا املناف�ذ الجوية املتمثلة 
باملط�ارات، ما جعله�ا بوابة فس�اد وتزوير 
للبضائع الداخلة واملهرب�ة للبلد الذي يفتقر 

إىل التدقيق مع املنشأ األصيل .
رئيس الحكومة منذ تسلم منصبه وهو يمأل 
وسائل اإلعام املحلية واألجنبية بترصيحات 
عن إرس�ال قوات مكافحة اإلرهاب ملساندة 
الجه�ات الرس�مية يف املناف�ذ , واملواطن بدأ 

يس�تبرش خرا بتل�ك الترصيح�ات , خاصة 
فيم�ا يتعل�ق بس�يطرة الق�وات األمنية عى 
منافذ كردس�تان الرس�مية وغر الرسمية , 
إال أن الواقع كش�ف زي�ف ترصيحات رئيس 
الوزراء وأنه ل�م يحرك أية قوات، وما طرحه 
مجرد استهاك إعامي لتلميع صورته أمام 

الشعب العراقي.
حكوم�ة كردس�تان أعلن�ت برصاح�ة عدم 

امتثاله�ا لق�رارات الكاظمي وأنه�ا ترفض 
تس�ليم منافذه�ا إىل بغداد , بل إنها تس�عى 
»لحل�ب« الحكوم�ة الحالية كم�ا حدث مع 
س�ابقاتها ويف نفس الوق�ت ترفض االلتزام 

بأية اتفاقات مع الحكومة املركزية.
قانوني�ون أك�دوا أن قان�ون هيئ�ة املناف�ذ 

الحدودية رقم 30 لسنة 201٦ .
تفاصيل اوسع صفحة 3

لجنة »السالمة« ترد على شائعات عودة الحياة 
لطبيعتها بجملة من القرارات الجديدة

السيطرة على المنافذ الحدودية »اكذوبة« 
تتارجح بها »الجيوش االلكترونية« المراقب العراقي/بغداد...

أكدت لجنة االمن والدفاع النيابية ، امس االثنني، سعيها 
لبح�ث انته�اكات واس�تفزازات الفس�ارة االمريكية يف 

جلسة الربملان املقبلة يف حال انعقادها.
وق�ال عضو اللجن�ة كاطع الركاب�ي يف ترصيح تابعته 
»املراقب العراقي« ان » االس�تفزازات االمركية للشعب 
العراق�ي ل�م تك�ن للم�رة االوىل، س�واء كان من خال 
قواعدها االمركية او االن من خال سفارتها التي تعترب 
سفارة ومكانا دبلوماس�يا«، مبينا ان »وضع منظومة 
دفاع جوي يف السفارة االمركية وداخل منطقة سكنية 

ومحمية ،هي املنطقة الخرضاء ، سابقة خطرة«.

واض�اف ان »هذا يعترب اس�تفزاز ا خط�را جدا وتحديا 
كب�را للحكوم�ة العراقية وترويع�ا للعوائ�ل املوجودة 
داخل املنطقة ، س�يما وان الش�قق الس�كنية املوجودة 
داخل الخرضاء تبعد عن الس�فارة 50 مرتا«، مشرا اىل 
ان »هذه السفارة قامت امس االول والكثر من ساعتني 
باس�تخدام انظمة الدفاع الجوي، حيث كانت االصوات 

مرعبة لارس واالطفال«.
وتاب�ع ان »الحكوم�ة العراقي�ة مطالب�ة االن بموق�ف 
تجاه هذا االس�تفزاز االمريكي، وسنبحث ذلك يف جلسة 
الربمل�ان املقبلة«، موضحا انه »الول مرة يف العالم تكون 

هناك سفارة مسلحة بهذا الساح«.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د النائ�ب منص�ور البعيج�ي، امس االثن�ني، ان 
ارايض العراقي تتعرض اىل االحتال من قبل القوات 
الرتكية فيما تس�تبيح واشنطن الس�ماء، مبيناً ان 

تلك االنتهاكات يقابلها صمتاً حكومياً.
وق�ال البعيجي يف بي�ان تابعته »املراق�ب العراقي« 
ان »تركي�ا تقوم بعمليات عس�كرية داخل االرايض 
العم�ال  العراقي�ة تح�ت ذريع�ة محارب�ة ح�زب 
الكردس�تاني ، وه�ي بواق�ع االم�ر تق�وم بعملية 
احت�ال ل�ارايض العراقية، كم�ا ان هن�اك انتهاكا 
لس�ماء العراق م�ن قبل االمري�كان ، مقابل صمت 
مطبق من قبل الحكومة عى مايحصل«، متس�ائا 
»أين اليمني الذي اقس�متم به ع�ى حماية البلد من 

اي اعتداء خارجي او داخيل«.
وطال�ب البعيج�ي »رئاس�ة مجل�س الن�واب بعقد 
جلس�ة طارئة للربملان من اجل مناقشة الخروقات 
الرتكية واالمريكي�ة ووضع حد لهذه الخروقات الن 
االم�ر ال يحتمل التاخر او مذك�رات االحتجاج التي 
تق�وم بها الحكوم�ة ، ع�ى اعتبار ان ه�ذا الحدث 
كب�ر ويجب وضع ح�د او القيام باج�راء رادع من 
قب�ل الجانب العراقي ملنع ه�ذا التمدد الرتكي داخل 

اراضينا ، ألي سبب كان«.
وشدد عى »رضورة استخدام كافة الوسائل الخراج 
القوات الرتكية من اراضينا ومنع القوات االمريكية 
من استخدام اي مناورات اوتدريبات عسكرية داخل 

اراضينا دون موافقة الحكومة االتحادية حرصا«.

االمن النيابية: سنبحث استفزازات السفارة 
االمريكية تحت قبة البرلمان

نائب: تركيا تستبيح االرض وامريكا السماء 
والحكومة صامتة

كاتانيتش يستدعي سبعة محترفين 
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المراقب العراقي/ أحمد محمد...
إجراءات وقرارات جديدة أصدرتها اللجنة 
م�ع  تزامن�ا  الوطني�ة،  للس�امة  العلي�ا 
اس�تمرار تف�ي وب�اء كورونا وتس�جيل 
ح�االت لإلصابة تفوق األلفي حالة يوميا، 
أم�ام تزاي�د ملح�وظ يف أعداد املتش�افني 
م�ن الوب�اء، إذ تأتي تلك الق�رارات تفنيدا 
مل�ا زعمت بع�ض الفضائي�ات وصفحات 
مواق�ع التواص�ل االجتماعي ح�ول قرب 

عودة الحياة إىل طبيعتها.
أطب�اء وجدوا أن تل�ك األج�راءات تتطلب 
مزي�د االلت�زام م�ن املواطن�ني، خصوصا 
أن الوب�اء يعيش يف ذروت�ه ويمر يف أخطر 
االوس�ط،  ال�رق  منطق�ة  يف  مراحل�ه 
مؤكدي�ن أن عودة الحي�اة أمر غري ممكن 

إال يف حالة انتهاء الوباء بشكل نهائي.
م�ع  بالتزام�ن  املعطي�ات  تل�ك  وتأت�ي 
اإلج�راءات الصحية والوقائي�ة التي تحث 
عليه�ا وزارة الصح�ة وتراق�ب تطبيقه�ا 
يف األماك�ن العام�ة والتجاري�ة، إضاف�ة 
إىل الحظ�ر الجزئ�ي ال�ذي ب�ات مطبقا يف 
عموم املحافظات العراقية تقريبا، بعد أن 
أجمعت خليت�ا األزمة الحكومية والنيابية 
عىل عدم وج�ود أهمية وجدوى من فرض 
الحظر الش�امل بس�بب الكرس املتعمد له 

من قبل املواطنني.
والجدي�ر بالذكر أن الس�لطات الحكومية 
وبن�اء عىل ق�رارات خلي�ة األزم�ة ولجنة 
السامة الوطنية قد قررت منذ آذار املايض 
إغاق املطارات واملزارات املقدسة واملوالت 

التجارية تفاديا لوق�وع أصابات بكورونا 
ب�ني املواطن�ني بس�بب التجمع�ات الت�ي 

تشهدها تلك األماكن.
وبالتزامن م�ع تلك اإلجراءات املس�تمرة، 
تتحدث وسائل إعام عن قرب تخفيف تلك 
القيود خال الفرتة القليلة املقبلة والعمل 
عىل فت�ح املط�ارات واس�تئناف الرحات 
الجوية من العراق وإىل الخارج وبالعكس، 

بداعي التعايش مع الوباء.
وكانت وزارة الصحة قد أكدت أمس األول 
األح�د، ع�ىل أنها ق�د رفعت كتابا رس�ميا 
تطالب في�ه رئيس ال�وزراء )رئيس لجنة 
الس�امة الوطني�ة( بفرض حظر ش�امل 
للتج�وال يف بغداد وعموم املحافظات بغية 
السيطرة عىل الوباء وتقليل أعداد الوفيات 
واإلصاب�ات، حيث تأتي تل�ك الخطوة بعد 
أس�بوع واح�د م�ن رف�ض اللجن�ة العليا 
لطلب الصحة بفرض الحظر الش�امل ملدة 

شهر واحد.
وبدوره�ا ق�ررت اللجن�ة العليا للس�امة 
»التش�ديد عىل تطبيق اإلجراءات الصحية 
الس�يما ما يتعلق بارتداء الكمام والتباعد 
الجس�دي، مؤكدة عىل »االستمرار بفرض 

حظر التجوال الجزئي والكيل«.
وقال�ت اللجن�ة، يف بي�ان تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه إن�ه »تق�رر غلق 
واملجمع�ات  الخاص�ة  األطب�اء  عي�ادات 
الطبية ابتداء من يوم غد وملدة أسبوعني«.
وأضافت اللجنة أنه »تقرر أيضا استئناف 
عملية التب�ادل التجاري من خال منفذي 

الش�امجة ومن�ديل الحدودي�ني يومني يف 
األس�بوع الواحد«، مش�ددة عىل »إخضاع 
عملي�ة التب�ادل التج�اري إىل اإلج�راءات 

الوقائية الصحية«.
وأكدت اللجنة عىل »عدم الس�ماح بدخول 
األشخاص من خال املنافذ ألي سبب كان 
باس�تثناء الس�لع والبضائع«، مشرية إىل 
»التأكي�د عىل منع االخت�اط بني الجانبني 
العراقي واإليراني عند إتمام عملية التبادل 

التجاري«.
وللحدي�ث ح�ول تل�ك اإلج�راءات األخرية 
التي قررتها لجنة الس�امة الوطنية اعترب 
الطبيب األخصائي يف قاطع الرصافة وليد 
نعم�ة، أن »هذه اإلجراءات ج�اءت لتفنيد 
ما زعمت بعض وسائل اإلعام وصفحات 
أقاويله�ا  م�ن  االجتماع�ي،  التواص�ل 
بالتعاي�ش مع الوب�اء، وع�ودة الحياة إىل 
طبيعتها مع استمرار تسجيل اإلصابات«.
»املراق�ب  ل��  ترصي�ح  يف  نعم�ة،  وق�ال 
العراق�ي« إن�ه »اليمك�ن ب�أي ش�كل من 
طبيعته�ا  إىل  الحي�اة  ع�ودة  األش�كال 
من خ�ال فت�ح املتاج�ر وأب�واب الدوائر 
الحكومي�ة بش�كل كام�ل، مبين�ا حرص 

الدوائر الصحية عىل حياة املواطنني«.
وأش�ار، إىل أنه »مادام هناك موقف وبائي 
يس�جل حاالت إصابة ب�اآلالف فليس من 
املعق�ول أن تك�ون هن�اك حي�اة طبيعية 
للمواطن�ني«، داعيا املواطن�ني إىل »توخي 
الح�ذر من التجمعات خصوصا يف املناطق 
الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية«..

تفنيدا لمزاعم »التعايش« مع الوباء
قرارات جديدة تصدر حول »كورونا« تخص التبادل 

التجــاري والعيـــادات الطبيــة

السيستاني .. الرمز والدولة 

إصبع عىل الجرح

م�رة أخرى يتطاول عبيد الجهل والتملق والدوالر والرذيلة والذل 
والهزيمة واإلذعان عىل أس�يادهم يف الحكمة واملوقف والكرامة 
والكربياء والعز واالنتصار فتطل علينا صحيفة الرق األوسط 
بكاريكاتري ميسء لش�خص س�ماحة املرجع األعىل الس�يد عيل 
الحس�يني السيستاني . لم يكن الس�يد السيستاني يمثل نفسه 
أو ش�خص ذات�ه وه�و اليوم عىل املس�توى الفقه�ي والرعي 
إم�ام تقتدي ب�ه وتقل�ده وتفتدي�ه الغالبية العظمى م�ن أبناء 
مذه�ب أهل البي�ت عليهم الس�ام يف العراق ولبن�ان والبحرين 
والكوي�ت وإي�ران والهن�د وباكس�تان وأفغانس�تان وإفريقيا 
وأمريكا وأوروبا وهم رهن إش�ارة الطاعة واإلجال واإلكبار ملا 
يق�ول وينطق ويفتي وما فت�وى الجهاد الكفائي إال مصداق ما 
نق�ول ملن ال يفهم أو ال يريد أن يفهم . أما عىل مس�توى العراق 
كدولة فالس�يد السيس�تاني كان ولم يزل الس�بب اإللهي واملدد 
الروحاني والرس األعظم والحكمة األحكم والقبس املنري يف أرض 
الرافدين لتبقى لدينا دولة اسمها العراق رغم تكالب األعداء من 
األع�راب واألغراب ودواعش الفك�ر يف محيطنا الوهابي القذر يف 
الس�عودية واألردن وقط�ر واإلمارات عىل تمزيقنا وتقس�يمنا . 
جميع م�ن يوصف بالعاقل والبرص والبصرية والرأي مدان مام 

مس�ؤول عن الس�كوت إزاء ما قامت 
به الصحيفة الس�عودية . صحيح جدا 
أن مفه�وم الع�رب إذا أس�اء العبد إنه 
ال يس�تحق العت�ب وقد يعاتب س�يده 
فينظ�رون عن�د م�ن يعمل ف�إذا كان 
كفؤا عوتب وإذا كان عكس ذلك قالوا 
ال ف�رق ب�ني العب�د وس�يده الصعلوك 
. رس�ام الكاريكات�ري املأب�ون األردني 
أمجد رسمي القادم من قوم لوط رغم 

عبوديت�ه إال أن�ه عديم األخ�اق تافه إىل 
حد تفاهة القائمني عىل الجريدة إدارة وس�لطة ودولة . من هنا 
الب�د أن يكون لدولة العراق رئاس�ات وبرملان ونقابة الصحفيني 
الصامت�ة حت�ى اآلن  ومنظم�ات مجتم�ع مدني موق�ف حازم 
يلجم أفواه الس�وء يف آل س�عود ويعلم من ال يعلم أنهم تجاوزوا 
حدودهم وكل ما اليمكن أن يسكت عنه رسميا وشعبيا ودينيا . 
وأن�ا أتابع ردود األفعال الجماهريية الغاضبة يف العراق عىل هذا 
الفعل املش�ني تأملت كثريا حني لم أجد صوتا يشاركنا االستنكار 
م�ن أهلنا وأنفس�نا يف األنبار واملوصل وص�اح الدين . ملاذا ؟ أال  
تعلم�ون أنكم عدتم إىل منازلكم وعادت إليكم أعراضكم وأهلكم 
بفضل فتوى الس�يد السيس�تاني العظيم ودماء أبنائه األبرار .. 
مل�اذا ؟ . أما أنت ي�ا رئيس الوزراء فمن املعي�ب أن تبقى صامتا 
وم�ن املعيب أكثر أن يك�ون مرق عباس مدي�ر مكتب جريدة 
الرق األوس�ط يف بغداد  مستشارا لك كما هو األعيب أن يكون 

داعي الفكر ياسني البكري متحدثا باسمك.
 أم�ا أنت يا س�يدي أبا محم�د رضا فأقولها ع�ن قناعة واقتناع  
والله والله والله فخصل نعلك سيدي أطهر وأرشف وأنبل من كل 

عقاالت آل سعود ومن يتملق لهم.

منهل عبد األمري المرشدي

تغريدة

االعالمي ريناس علي

الفوض���ى ف���ي الناصري���ة مل���ٌف 
سياس���ي ال أح���د ُيري���د حل���ه أو 
إنه���اءه ، ف���ا أحزابه���ا عدهم 
ني���ة وال الكاظم���ي عن���ده نية ، 
وكورون���ا تفتك بأهلها بس���بب 
هذه الفوضى وعدم قدرة الدولة 
الس���يطرة عليها ، من له مصلحة 
إهم���ال هذه المدين���ة دون مدن 
العراق االخ���رى في زمن الجائحة 
ولماذا فقط هي تعاني من نقص 

االوكسجين ؟

املراقب العراقي/ بغداد...
أكدت النائبة عالية نصيف، امس االثنني، ان االحزاب 
السياس�ية املتنف�ذة بن�ت امرباطوري�ات محصن�ة 
أمام القانون، فيما اش�ارت اىل ان املس�ؤول محصن 

والعقوبات تطال من هم دونه.
وقالت نصي�ف، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »املس�ؤول محص�ن بم�ا يتعل�ق باالم�ور املالية 
واالداري�ة والعقوبات تطال من هم دون املس�ؤول«، 
مبينة ان »التأسيس الخاطئ للعملية السياسية ادى 

اىل انغماس االحزاب باملحاصصة وتقاسم املغانم«.
واضاف�ت نصي�ف ان »االح�زاب كان�ت تتكل�م ع�ن 
االقتصادي�ات باس�تحياء واليوم ب�دأت باالعان عن 
اقتصادياتها بشكل واضح واملسؤولني عن االقتصاد 
»ه�ذ  ان  مؤك�دة  معروف�ة«،  اس�ماؤهم  اصبح�ت 

االنغماس جعلها محصنة امام القانون«.
وتابع�ت نصي�ف ان »الكث�ري م�ن امللف�ات كالنفط 
واالنرتن�ت  املص�ارف  او  املرك�زي  والبن�ك  واملناف�ذ 
ه�ي واجهات سياس�ية لاحزاب املتنف�ذه وبنت لها 

امرباطوري�ات محصنة ضد القان�ون وبالتايل يكون 
تنفيذ القانون ضعيف بحقها«.

ويف ما يخص قانون املحكمة االتحادية بينت نصيف 
انه »يفرتض ان يتم تريع قانون املحكمة االتحادية 
ال�ذي يمك�ن ان يح�ل الكثري م�ن القضاي�ا العالقة 
كقان�ون النفط والغاز والخافات بني االقليم واملركز 

وبني املحافظات او القوانني الصادرة من الربملان«.
وتابع�ت ان »املحكمة االتحادية وف�ق قانون بريمر 
اصبح�ت مصدر ضع�ف يف الدولة العراقي�ة«، مبينة 

ان�ه »ذهبن�ا اىل ترميم الخطأ ال�ذي ارتكبته املحكمة 
االتحادي�ة بالغاء م�ادة تتعلق بآلية ترش�يح البديل 
م�ن اعض�اء املحكم�ة ألن اليوم املحكم�ة االتحادية 
معطلة بسبب هذه الفقرة التي جعلتها غري مكتملة 

النصاب«.
ولفت�ت اىل انها »جمع�ت 50 توقيع�ا برملانيا لتعديل 
قان�ون املحكمة االتحادية«، مؤكداً انها »قدمت طلباً 
اىل رئيس الربمل�ان إلدراج التعديل ع�ىل جدول اعمال 

الجلسات املقبلة للربملان«.

نائبة: الكتل السياسية المتنفذة بنت امبراطوريات دون القانون

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�دت لجنة األمن والدفاع النيابية، امس االثنني، 
دعم مجلس الن�واب لخطوات الحكومة من أجل 
إيقاف االعتداءات الرتكية تجاه األرايض العراقية، 
فيم�ا اقرتحت القيام بطلعات جوية تحذر وتنذر 

التدخات الرتكية.
وقال النائب عن اللجن�ة بدر الزيادي، يف ترصيح 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن »الق�وات الرتكية 
اخرتقت نحو 70 كيلومرتاً من األرايض العراقية، 

كما كررت اخرتاق األجواء العراقية«.
وش�ّدد ع�ىل »أهمي�ة االتج�اه إىل مجل�س األمن 
واألمم املتحدة والجامعة العربية«، الفتا إىل »دعم 

الربملان للحكومة بشأن إيقاف هذا التدخل«.
وأش�ار إىل أن »إقليم كردستان البد أن يكون لديه 

موقف رسمي من االعتداءات الرتكية«.
واقت����رح الزي����ادي »قيام الق�وات الجوية 
والربي�ة بطلعات جوي�ة تحذر وتن�ذر التدخات 

الرتكية«.

مقرتح نيايب للقيام بطلعات جوية عراقية 
لتحذير القوات الرتكية

املراقب العراقي/ كركوك...
عث�����رت قوة من اللواء 56 بالحش�د الش�عبي، امس االثنني، عىل 
ك�����دس لقن����اب�ر اله�������اون يف قري�ة النجاتي�ة ش�مال 

الحويجة.
وقال بيان إلعام الحش�د الش�عبي تلقت »املراقب العراقي« نسخة 
منه، إن »قوة من اللواء 56 بالحش�د الشعبي واستنادا إىل معلومات 
من استخبارات وأمن الحويجة عثرت عىل كدس من قنابر الهاون يف 

قرية النجاتية شمال الحويجة جنوب محافظة كركوك«.
وكان الحش�د الش�عبي ف�كك، عبوت�ني ناس�فتني مزروعت�ني غرب 

الحويجة يف محافظة كركوك.

ابطال الحشد الشعيب يعرثون عىل 
كدس لقنابر الهاون يف  الحويجة

ط 
شري

ال
ين

ألم
ا

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د النائب ع�ن كتل�ة الصادق�ون النيابية 
العب�ودي، ام�س االثن�ني، أن قي�ام  نعي�م 
الوالي�ات املتح�دة بوض�ع منظوم�ة دف�اع 
جوية يف الس�فارة األمريكي�ة انتهاك للعمل 

الدبلومايس.
وق�ال العبودي، يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
قب�ل  م�ن  تدخ�ان  »هن�اك  إن  العراق�ي« 
السفارة األمريكية خارج االطار املعمول به 
سياسيا ودبلوماس�يا ويجب عىل الحكومة 

العراقية ان تضع حدا لهذه الخروقات«.
وأضاف العبودي، أنه »يجب ان كون سيادة 
العراق بمقدمة اهتمام الحكومة العراقية«، 
مؤك�دا أن »ما قامت به الس�فارة األمريكية 

هو خرق واضح لسيادة العراق«.

املراقب العراقي/ بغداد...
طالب النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، 
امس االثنني، رئاس�ة الربملان اإلرساع بعقد 
جلس�ة طارئة ملناقش�ة االنتهاكات الرتكية 

واألمريكية للسيادة العراقية.
وق�ال جاب�ر، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 

العراق�ي« إن »الس�فارة األمريكي�ة تحولت 
إىل معس�كر تدريب�ي وابتعدت ع�ن مهامها 
الدبلوم�ايس وهذا األمر يعد س�ابقة خطرة 
يجب الوقف عدنه«، الفت�ا إىل إن »الحكومة 
عليه�ا إن تتخ�ذ موق�ف ش�جاع  م�ن تلك 

االنتهاكات املتكررة«.

وأضاف أن »جدول خ�روج القوات األجنبية 
م�ن الباد أصبح�ت رضورة ملحة للحفاظ 
»رئاس�ة  مطالب�ا  الع�راق«،  س�يادة  ع�ىل 
الربملان اإلرساع بعقد جلسة طارئة ملناقشة 
االنته�اكات الرتكي�ة واألمريكي�ة للس�يادة 

العراقية«.

رئاسة البرلمان: زيادة ساعات انقطاع الكهرباء امر ينذر 
بارتفاع االصابات بكورونا

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�د النائ�ب األول لرئيس مجلس 
ام�س  الكعب�ي،  حس�ن  الن�واب 
الكهرب�اء  ازم�ة  ان  االثن�ني، 
الف�رتة  ه�ذه  خ�ال  ونش�وبها 
ان�ذار بخط�ورة  الخط�رية ه�ي 
ارتف�اع عدد االصاب�ات ب كورونا.

تلق�ت  بي�ان  يف  الكعب�ي،  وق�ال 
نس�خة  العراق�ي«  »املراق�ب 
الكهرب�اء  من�ه، »نطال�ب وزارة 
ل�إلرساع يف ح�ل أزم�ة اس�تمرار 
االنقطاع املزمن واملتواصل للتيار 
مناط�ق  عم�وم  يف  الكهربائ�ي 
فيه�ا  بم�ا  واملحافظ�ات  بغ�داد 

املستش�فيات واملراكز الصحية«.
وتس�اءل الكعب�ي قائ�ًا »كي�ف 

ألبن�اء ش�عبنا العزي�ز االنتصار 
وااللت�زام  كورون�ا  وب�اء  ع�ىل 

بالحظ�ر الصحي يف ظ�ل انقطاع 
متواص�ل للكهرب�اء وحج�ر عدد 
كبري منهم داخل منازلهم بس�بب 
االصابة بالفايروس«.وأضاف، أن 
»زيادة انقط�اع التيار الكهربائي 
املوجودة وكثرة  املحوالت  ونقص 
العط�ات فيه�ا بعم�وم املناطق 
ف�رتات  م�ع  تزامن�ا  الس�كنية 
الحظر الش�امل والجزئي، والحر 
الاهب خال هذه الفرتة، كل ذلك 
يؤثر س�لبا عىل الحالة النفس�ية 
بص�ورة  واملصاب�ني  للمواطن�ني 
خاصة مما ينذر بخطورة ارتفاع 

عدد االصابات ب كورونا«.

صادقون: على الحكومة أن تضع حدًا للخروقات االمريكية 

مطالبات نيابية بعقد جلسة طارئة للبرلمان

خ�رج العرات م�ن الفاح�ني يف تظاه�رة احتجاجية 
يف أربي�ل، امس االثن�ني، احتجاجا عىل تراجع األس�عار 

وتكدس املحاصيل.
وذك�رت اذاع�ة الف�رات خ�ربا نق�ا عن 
وتابعت�ه  كردس�تان  يف  مراس�لها 
»املراقب العراق�ي« »قيام الفاحني 
يف  بالتجم�ع  الكس�بة  وبع�ض 
عل�وة مدينة أربي�ل مطالبني 
بفت�ح  اإلقلي�م  حكوم�ة 
بنق�ل  والس�ماح  الط�رق 
املحافظ�ات  اىل  البضاع�ة 

االخرى«.
»ق�ام  الف�رات  وبحس�ب 
بع�ض املزارع�ني املتظاهرين 
بالقاء محاصيلهم من الطماطم يف 
الشارع، كفعل احتجاجي عىل اعتماد االسترياد واهمال 
املنت�ج املحيل، كما ع�ربوا عن غضبهم نتيجة الخس�ائر 
التي لحقت بعد امتاء األس�واق واالس�ترياد من الخارج 

وعدم حماية املنتج املحيل.

أذاعيترصيح
قرار لحكومة أقليم 

كردستان يشغل غضب 
المزارعين يف أربيل
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الثالثاء 7 تموز  2020 العدد 2371 السنة العاشرة

أعلنت لجنة النزاهة يف مجلس النواب ، عن رفع ملفات فس�اد مهمة اىل 
االدعاء العام تخص 6 وزارات وهيئتني.

وق�ال عضو اللجنة عبد األم�ر املياحي ، إن “هناك من يتحدث عن اتهام 
وزراء ومس�ؤولني بعمليات فس�اد، وترفع ملفاته�م اىل االدعاء العام أو 

هيئة النزاهة«، مشراً اىل »وجود تباطؤ وتلكؤ يف تلك املؤسسات«.
وأض�اف أنَّ »اللجنة رفعت ملفات فس�اد مهمة تخ�ص وزارات )النفط 
والكهرب�اء والصحة والصناع�ة والتج�ارة والزراعة وهيئت�ي الجمارك 
واملناف�ذ الحدودي�ة( اىل االدعاء العام، إال أننا لم ن�َر أي اجراء اتخذ بهذه 
امللف�ات حتى اآلن«.وأك�د املياحي »أنن�ا بانتظار الحكوم�ة وإجراءاتها 
بمكافحة الفس�اد حس�ب ما ق�دم يف الربنامج الحكوم�ي«، محذراً من 

»غرق البلد أكثر فأكثر يف حال تجاهل وإهمال هذا امللف«.

رفع ملفات فساد ٦ وزارات 
وهيئتين الى االدعاء العام

اعترب مس�تثمر عقد رشكة النق�ل الخاص »تكيس 
بغداد«، أن فسخ العقد مع الرشكة »إجراء تعسفي« 

وغر قانوني، داعياً إىل إعادة النظر بالقرار.
وق�ال املس�تثمر، ، إن »وكي�ل وزير النقل س�لمان 
البهاديل أصدر أمراً بفس�خ العق�د املربم مع رشكة 

تكيس بغداد«.
وأض�اف، أن »فس�خ العق�د إج�راء تعس�في وغر 
قانون�ي«، داعي�اً وزارة النق�ل إىل »إع�ادة النظ�ر 

بالقرار«.

تكسي بغداد: فسخ العقد معنا 
إجراء تعسفي وغير قانوني 

انتجت مش�اريع بيض املائدة العامل�ة يف محافظة 
كربالء املقدس�ة اكثر من ) 94( مليون بيضة خالل 
ع�ام 2020 حي�ث نتج عن هذه الكمية س�د حاجة 
السوق املحلية من بيض املائدة بعدما كان االعتماد 

بشكل كبر عىل البيض املستورد من خارج البالد.
وق�ال مدير زراع�ة كرب�الء املقدس�ة رزاق الطائي 
يف بيان ، ان “مش�اريع بيض املائدة س�اهمت بسد 

حاجة الس�وق املحلي�ة من بيض املائ�دة من خالل 
مش�اريع بيض املائدة العامل�ة يف محافظة كربالء 
بعد ان قام�ت وزارة الزراعة بمنع اس�تراد البيض 
م�ن خارج الب�الد لوف�رة انتاجه محلي�ا فضال عن 
منحه�ا قروض النش�اء حقول الدواج�ن من خالل 
املبادرة الزراعية خالل االعوام املنرصمة ودعم مربي 
الدواج�ن بالعالجات البيطرية واالعالف وغرها من 

املستلزمات التي ساهمت بزيادة اإلنتاج”.
واضاف الطائي ان “مش�اريع بيض املائدة التي تم 
إنشائها يف كربالء عن طريق املبادرة الزراعية وتعمل 
بنظام األقفاص والبالغ عددها )7( مش�اريع تبلغ 
معدالت انتاجها الس�نوية أكثر م�ن) 200 ( مليون 
بيضة ، ساهمت خالل النصف االول من عام 2020 

برفد السوق املحلية اكثر من )94( مليون بيضة”.

وأوضح، ان “ش�هر كانون الثاني م�ن العام الحايل 
ش�هد انتاج قرابة ) 11( مليون بيض�ة ، فيما انتج 
يف ش�هر شباط 15 مليون بيضة ، ويف شهر اذار بلغ 
االنتاج اكثر من ) 16( مليون بيضة ، وانتج يف شهر 
نيس�ان اكث�ر م�ن ) 17( مليون بيضة ، ويف ش�هر 
اي�ار انتج ) 17( مليون بيضة ، فيما انتج يف ش�هر 

حزيران ) 17( مليون بيضة “.

وأش�ار الطائي اىل ان “كربالء اس�تطاعت من خالل 
املبادرة الزراعية من اقامة عدد من مش�اريع بيض 
املائ�دة وف�روج اللح�م عن طري�ق الرتبي�ة بنظام 
األقف�اص والرتبية االرضية واس�تطاعت ان تحقق 
نجاحا كبرا س�اهمت بس�د حاجة الس�وق املحلية 
من بيض املائ�دة ولحوم الدواجن وتحقيق االكتفاء 

الذاتي”.

كربالء تعلن انتاج اكثر من 94 مليون بيضة خالل النصف األول من 2020

 اك�دت اللجنة املالية النيابية، 
ان موافقته�ا ع�ىل االقرتاض 
مرشوط�ا  كان  الخارج�ي 
اصالحي�ة  ورق�ة  بتقدي�م 
منه�ا   %15 وتخصي�ص 
للمشاريع االستثمارية، فيما 
اوضحت اسباب تأخر اطالق 

الرواتب.
وق�ال مق�رر اللجن�ة النائب 
ترصي�ح  يف  الصف�ار  احم�د 

»اللجن�ة  إن   : صحف�ي  
املالية وافق�ت عىل االقرتاض 
منه�ا  ب�رشوط،  الخارج�ي 
الزام الحكوم�ة بتقديم ورقة 
اصالحية ش�املة خ�الل 60 
يوم�اً، يتم من خاللها تعظيم 
االنف�اق  وترش�يد  االي�رادات 
غ�ر ال�روري، فض�ال عن 
االق�رتاض  اىل  اللج�وء  ع�دم 
مرة ثانية، وتخصيص نس�بة 

15% من االموال املقرتضة اىل 
االستثمار«.

قان�ون  ان   »: واض�اف 
والخارجي  الداخيل  االقرتاض 
دخل حيز التنفيذ منذ س�اعة 
بام�كان  لذل�ك كان  اق�راره، 
م�ن  تق�رتض  ان  الحكوم�ة 
والبن�ك  العراقي�ة  املص�ارف 

املركزي وتدفع الرواتب«.
ورجح :« ان يكون تأخر دفع 

الرواتب يرجع اىل اسباب فنية 
منها تحويل من عملة الدوالر 
فض�ال  املحلي�ة،  العمل�ة  اىل 
ع�ن تدقيق روات�ب املوظفني 
الذي�ن  ال�وزارات  بع�ض  يف 

يتقاضون اكثر من راتب«.
روات�ب  رصف  ان  اىل  يش�ار 
املوظفني لش�هر حزي�ران يف 
جمي�ع ال�وزارات تأخ�ر عن 

موعده لعدة ايام .

المالية النيابية : موافقتنا على االقتراض الخارجي مشروطة بتقديم ورقة اصالحية

االقت�صادي

بني النائب عن تحالف س�ائرون مر خزعل 
اىل  تحت�اج  الحاكم�ة  امللف�ات  بع�ض  أن   ،
معالجات آنية من قب�ل الحكومة وايضاحها 
للربمل�ان، الفتا اىل ان جائح�ة كورونا وتأخر 
الرواتب والضائق�ة املالية تحتاج جميعها اىل 

معالجات رسيعة.
وقال خزع�ل ، ان “خط�ة الحكومة ملواجهة 
جائح�ة كورون�ا تحتاج اىل توضي�ح من قبل 
الجهات املسؤولة للربملان حيث مازالت هناك 

بعض عالمات االستفهام حول هذا امللف”.

وأضاف ان “الكثر من املستش�فيات مازالت 
غ�ر كافي�ة الس�تيعاب اإلصاب�ات الكب�رة 
املس�جلة ي����ومي�ا، إضافة للوفي�ات التي 
تحت�اج اىل وقف�ة حقيقي�ة لتقلي�ل نس�بة 

الوفيات”.
وأوض�ح خزعل، أن “ملف�ات الضائقة املالية 
م�ن  إيض�اح  اىل  يحت�اج  الروات�ب  وتأخ�ر 
الحكوم�ة اليج�اد معالج�ات له�ذه امللف�ات 
وتجاوز االزمات الراهنة، حيث س�ببت ارباكا 

لحياة املوظفني وسائر الشعب”.

نائب: تأخر الرواتب يحتاج الى معالجات سريعة

النزاهة تضبط عقدين تسبَّبا بهدر ماليين الدوالرات في البصرة

والش�ؤون  العم�ل  وزارة  كش�فت 
االجتماعي�ة ، عن تنس�يقها مع وزارة 
الداخلي�ة اليق�اف منح اقام�ة ودخول 
ب�دون  الب�الد  اىل  الواف�دة  العمال�ة 
تراخي�ص عم�ل .وق�ال وزي�ر العم�ل 
الركابي  االجتماعية ع�ادل  والش�ؤون 
، إنه “تم التنس�يق م�ع وزارة الداخلية 
م�ن اج�ل االتفاق ع�ىل ع�دم منح اي 
موافق�ة بم�ا يخ�ص اقام�ة العمال�ة 
الواف�دة والعمل عىل ايقاف دخولها من 
قبل دائ�رة اإلقامة”، مؤكدا “الس�ماح 
للوافدين منه�م بالدخول بعد الحصول 
ع�ىل اجازة عمل بحس�ب قانون العمل 
رقم 37 لسنة 2015”.وأضاف الركابي، 

أن “ال�وزارة تعمل من خ�الل الربنامج 
ع�ىل  للحف�اظ  ينف�ذ  ال�ذي  ال�وزاري 
حقوق العمالة املحلية وعدم منافس�ة 
العمال�ة االجنبي�ة لها يف س�وق العمل 
لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بما يضمن 
تش�غيل 50 باملئة من العمالة الوطنية 
يف املشاريع االس�تثمارية”.وأوضح، أن 
“الوزارة سجلت ما يقارب 6000 عامل 
من العمالة املحلية لش�مولهم بقانون 
يف  االجتماع�ي  والضم�ان  التقاع�د 
محافظت�ي كركوك والبرصة بعد تنفيذ 
196 زي�ارة ميداني�ة ملواق�ع الرشكات 
واملش�اريع ضم�ن الحملة التفتيش�ية 

التي اطلقت نهاية حزيران املايض.

تنسيق بين العمل والداخليَّة إليقاف 
دخول العمالة األجنبيَّة

الحكومة تثبت ضعفها في السيطرة على المنافذ الحدودية 
وتصريحات رئيس الوزراء استهالك إعالمي

»10« مليارات دوالر تهدر سنويا بسبب الفساد 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
من أبرز ملفات الفساد التي يعاني منها 
العراق بعد عام 2003، هو فساد املنافذ 
الحدودي�ة نتيج�ة س�يطرة املتنفذي�ن 
واألحزاب عليها، والتي ترتبط بالفس�اد 
امل�ايل واإلداري وضع�ف الدول�ة ,حي�ث 
يمتلك العراق)22( منف�ذا بريا وبحريا، 
وعرشات املنافذ غر الرسمية عىل امتداد 
ح�دوده مع ال�دول الس�ت املحيطة به ، 
ماعدا املنافذ الجوية املتمثلة باملطارات، 
ما جعلها بوابة فس�اد وتزوير للبضائع 
الداخل�ة واملهرب�ة للبلد ال�ذي يفتقر إىل 

التدقيق مع املنشأ األصيل .
رئيس الحكومة منذ تسلم منصبه وهو 
يمأل وس�ائل اإلعالم املحلي�ة واألجنبية 
بترصيحات عن إرس�ال قوات مكافحة 
اإلره�اب ملس�اندة الجهات الرس�مية يف 
املناف�ذ , واملواط�ن ب�دأ يس�تبرش خرا 
بتل�ك الترصيحات , خاص�ة فيما يتعلق 
بس�يطرة الق�وات األمني�ة ع�ىل منافذ 
كردستان الرس�مية وغر الرسمية , إال 
أن الواقع كشف زيف ترصيحات رئيس 
ال�وزراء وأنه ل�م يحرك أية ق�وات، وما 
طرح�ه مجرد اس�تهالك إعالمي لتلميع 

صورته أمام الشعب العراقي.
أعلن�ت برصاح�ة  حكوم�ة كردس�تان 
ع�دم امتثالها لق�رارات الكاظمي وأنها 
ترف�ض تس�ليم منافذها إىل بغ�داد , بل 
إنها تس�عى »لحل�ب« الحكومة الحالية 

كم�ا ح�دث م�ع س�ابقاتها ويف نف�س 
الوقت ترفض االلتزام بأية اتفاقات مع 

الحكومة املركزية.
قانوني�ون أكدوا أن قان�ون هيئة املنافذ 
الحدودي�ة رقم 30 لس�نة 2016 ، أوجد 
هيئ�ة املناف�ذ الحدودية ومجلس�ا لهذه 
املنافذ من ممثل�ني عن وزارات مختلفة 
يت�وىل اإلرشاف ع�ىل املناف�ذ الحدودي�ة 
وإدارته�ا »، الفت�ني إىل أن�ه :« يمك�ن 
بموج�ب املادة 7٨ الدس�تورية ، لرئيس 

مجلس الوزراء إرس�ال القوات الخاصة 
التي تتابع عمل هذه املنافذ.

التقدي�رات  أن  ي�رون  اقتصادي�ون 
التخمينية تش�ر إىل أن إي�رادات املنافذ 
الحدودي�ة العراقي�ة ت�رتاوح ب�ني 12-

16 مليار دوالر س�نويا لكن ما يصل إىل 
خزين�ة الدولة هو أقل من ملياري دوالر 
أي فق�دان أكث�ر من 10 ملي�ارات دوالر  
ع�ىل األق�ل , الفس�اد وبع�ض األحزاب 
املس�يطرة عىل املنافذ ترفض التخيل عن 

مكتسباتها لصالح الحكومة وهذا ناتج 
عن ضعف األخ�رة وعدم اس�تطاعتها 
اتخاذ قرارات شجاعة بالتصدي لحيتان 

الفساد.
وي�رى الخبر االقتصادي عبد الحس�ني 
املراق�ب   ( م�ع  اتص�ال  يف  الش�مري 
العراقي(: أن الع�راق يفقد 10 مليارات 
دوالر س�نويا بسبب الفس�اد يف منافذه 
الحدودي�ة، ومعظ�م األم�وال املرسوقة 
تذهب إىل جيوب الفاسدين وهذا يشكل 

خط�را ع�ىل الدولة الت�ي تعي�ش حاليا 
أزمة مالية خانقة بس�بب انهيار أسعار 
النف�ط العاملي�ة من�ذ أش�هر ناهيك عن 
تداعيات فروس كورونا عىل االقتصاد.

: اس�تبرشنا خ�را  الش�مري  وأض�اف 
بترصيح�ات رئي�س ال�وزراء الخاص�ة 
بالس�يطرة األمني�ة ع�ىل املناف�ذ الربية 
والبحري�ة والجوي�ة , إال أنه رسعان ما 
تب�ني أن ه�ذه الترصيحات لالس�تهالك 
اإلعالم�ي , وما زال العراق يخرس مرتني 
يف مل�ف املناف�ذ، األوىل حج�م األم�وال 
املهدورة باإلضافة إىل أن خسارة األموال 
الت�ي ت�رصف ع�ىل املناف�ذ م�ن رواتب 
وس�يارات وأمور أخرى دون أية إيرادات 
كب�رة يمك�ن أن تش�كل رقم�ا كبرا يف 
خزينة الدولة”. من جهته يرى املختص 
بالش�أن االقتص�ادي جاس�م العكي�يل 
يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب العراق�ي(:أن 
حكومة إقليم كردس�تان رفضت تسليم 
مكافح�ة  لجه�از  الحدودي�ة  املناف�ذ 
اإلرهاب , رغم إرسال 400 مليار دينار , 
وبالتايل ستستمر عملية إغراق األسواق 
ع�رب  املس�توردة  باملنتج�ات  العراقي�ة 

كردستان املخالفة للقانون العراقي .
القانون�ي ع�يل  الخب�ر  أك�د  ذل�ك   إىل 
التميمي صالحية رئيس الوزراء بإرسال 
املناف�ذ  جمي�ع  إىل  الخاص�ة  الق�وات 
الحدودي�ة وم�ن ضمنه�ا املوج�ودة يف 
إقليم كردس�تان وحسب  املادة 114 من 

الدستور العراقي.

لتعبئ�ة  العام�ة  الرشك�ة  أعلن�ت 
وخدم�ات الغاز التابع�ة لوزارة النفط 
الحاج�ة  بس�د  كفي�ل  إنتاجه�ا  أن   ،
املحلي�ة للب�الد، والذي تص�ل معدالته 
اىل 4500 ط�ن، بينم�ا أك�دت زي�ادة 
اع�داد العج�الت الت�ي قام�ت بنصب 
منظوم�ات الغ�از بدل البنزي�ن اىل 11 
الف عجلة بالتزامن م�ع ارتفاع اعداد 
املنافذ الخاصة بتجهيزهم.وقال مدير 
الرشك�ة عيل عبد الكريم املوس�وي إن 
رشكته “وبجميع فروعها تنتج يوميا 
ما يق�ارب 4500 طن من م�ادة الغاز 
الس�ائل وهذه الكميات متوفرة وتسد 
حاج�ة البالد”.وأضاف املوس�وي، أن 
“انت�اج الرشكة من اس�طوانات الغاز 
يصل اىل 3٨0 الف اس�طوانة توزع بني 
املواطنني من خالل املنافذ والس�احات 
والباع�ة الجوالني بالرغم من اجراءات 
ف�رض الحظر الصحي، حيث ان هناك 

تعاون�اً ملحوظ�اً م�ن قب�ل االجه�زة 
االمني�ة وال�وزارات الس�اندة اليصال 

املنتوج للمواطنني بسالسة ويرس”.
وأوضح، أن “الرشكة مس�تمرة ايضا 

بتحوي�ر  الخاص�ة  خطته�ا  بتنفي�ذ 
اىل  العج�الت  يف  البنزي�ن  منظوم�ات 
الغ�از، ال س�يما أنَّ نس�بة النق�اوة يف 
م�ادة الغاز املجهز للعج�الت تصل اىل 

110 باملئ�ة وبس�عر 200 دين�ار للرت 
الواح�د يف ح�ني تص�ل نس�بة نق�اوة 
البنزين املحس�ن اىل ٨5 باملئة وبس�عر 
٨50 دين�ارا لل�رت، مؤك�دا أنَّ اس�عار 
الغ�از يف الع�راق مدعوم�ة، فضال عن 
ان املنظوم�ات الت�ي يت�م نصبها من 
قبل الرشك�ة تأتي ضم�ن املواصفات 
ان  ع�ىل  املوس�وي  العاملية”.ونب�ه 
“الرشكة لديها ورش�ة كب�رة لنصب 
منظوم�ات الغاز يف الدورة وهي تعمل 
بش�هادة  العاملي�ة  املواصف�ات  وف�ق 
بن�اء  اىل  وتس�عى  االختص�اص  ذوي 
ورش باملستوى نفس�ه يف محافظات 
اضاف�ة  نين�وى،  النج�ف،  الب�رصة، 
ان  موضح�ا  الفلوج�ة”،  مدين�ة  اىل 
“اع�داد العجالت حالي�ا بلغت 11 الف 
عجلة وهناك خط�ة لتحوير العجالت 
الحكومي�ة بالكام�ل والبالغة ٨0 الف 

عجلة”.

بريطانيا تنقذ أهم قطاع عانىالنفط تعلن سد حاجة العراق من الغاز السائل
 من كورونا.. بـ 1.5 مليار إسترليني

أعلنت الحكومة الربيطانية ، أنها خصصت مبلغ 1.57 مليار جنيه 
إس�رتليني )1.96 مليار دوالر( ملساعدة قطاع الثقافة يف البالد عىل 
مواجه�ة تداعيات جائح�ة كوفيد-19.وقالت الحكومة يف بيان إّن 
»القطاعات الفني�ة والثقافية والرتاثية الربيطانية الذائعة الصيت 
يف العال�م س�تحصل عىل حزم�ة إنقاذ رائ�دة عاملي�اً بقيمة 1.57 
مليار جنيه إسرتليني ملساعدتها عىل التغلّب عىل تداعيات فروس 
كورونا املستجّد«.وأوضح البيان أّن هذه املساعدة »التي تمّثل أكرب 
اس�تثمار يضّخ دفعة واحدة يف قطاع الثقافة الربيطاني، س�توّفر 
رشي�ان حي�اة للمنّظم�ات الثقافي�ة والرتاثية الحيوي�ة يف جميع 
أنحاء البالد والتي تّررت بش�دة من الجائحة«.ومن بني الجهات 
التي سيحّق لها االس�تفادة من هذه املساعدة »املسارح واملتاحف 
واملع�ارض والقص�ور التاريخية إضافة إىل املؤسس�ات التي تعنى 
باملوس�يقى الحّية أو بالرتاث أو بالسينما املستقلّة«.وستخّصص 
الغالبية العظمى من هذه املساعدة )1.15 مليار جنيه إسرتليني( 
للمؤسسات الثقافية يف إنجلرتا )٨٨0 مليون جنيه عىل شكل منح 
و270 مليوناً عىل ش�كل قروض(، يف حني ستحصل نظرتها يف كّل 
من أيرلندا الش�مالية واس�كتلندا وويلز ع�ىل 33 و97 و59 مليون 

جنيه إسرتليني عىل التوايل.

اكدت محافظ�ة بغداد ، ان مرشوع املستش�فيات االربعة يف الحرية، 
الش�عب ، الفضيلية والحسينية سينجز خالل عام ونصف العام حال 
توفر السيولة املالية.وقال النائب الفني ملحافظة بغداد عيل العيثاوي 
يف بي�ان ، ان “م�رشوع املستش�فيات االربع�ة ال�ذي ب�دأت بتنفيذه 
املحافظة منذ عام 2014 يعد من املشاريع السرتاتيجية املهمة ضمن 
خط�ة تنمية االقاليم وال�ذي يهدف اىل رفع مس�توى الوعي الصحي 
بالعاصمة”، مش�را اىل انه “يشمل مستش�فيات الحرية، الفضيلية 
، الحس�ينية والش�عب، فضال عن مرشوع اخر مهم يش�مل توس�يع 
مستش�فى النعمان وتطويره، منوها بأن االزمة املالية ادت اىل توقف 
هذه املشاريع بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 347 الخاص بايقاف 
املشاريع نظرا لعدم وجود تخصيص مايل لها”.وأضاف العيثاوي، ان 
“املحافظ�ة ونظرا الهمية هذه املش�اريع اس�تحصلت موافقة امانة 
مجلس الوزراء من اجل اس�تئناف العمل منذ العام املايض، مشرا اىل 
ان مستش�فى الحرية حقق نس�بة انجاز 36 باملئ�ة وهو مكون من 
400 رسير ، عالوة عىل مستش�فى الحس�ينية مكون من 200 رسير 
ونس�بة انجازه 60 باملئة، بينما حقق مستش�فيا الفضيلية والشعب 
املؤلفان من 200 رسير ايضا نس�بة انجاز نح�و 45 باملئة، اىل جانب 
مرشوع توس�يع مستش�فى النعمان يف االعظمية م�ن خالل اضافة 

ردهات واقسام وتطويره”.

محافظة بغداد: مشروع المستشفيات 
األربع سينجز خالل عام ونصف

م�ع  االتف�اق   ، الزراع�ة  وزارة  نف�ت 
الجانب اللبناني عىل استراد محاصيل 
زراعي�ة متوفرة محلي�اً. وقال املتحدث 
باسم الوزارة حميد النايف، ان »الوزارة 
لديه�ا روزنامة زراعية تمنع اس�تراد 
املحاصي�ل املوف�رة محليا  دعم�اً منها 
للمنت�ج املح�يل  و تش�جيع الفالح�ني 
واملزارع�ني عىل زيادة االنت�اج الزراعي 
وصوال اىل االكتفاء الذاتي التام ، مؤكداً 
توف�ر اكثرمن 2٨م�ادة زراعية نباتية 

وحيوانية  من املنتوج املحيل«. 
الزراع�ة  وزي�ر  »زي�ارة  ان  وأض�اف 
ضم�ن الوفد ال�وزاري إىل لبن�ان كانت  
للتباحث بشأن  اليات التعاون املشرتك 
بب�ن البلدي�ن يف مجال تب�ادل الخربات 
الزراعي�ة و اآلالت واملكائ�ن الزراعي�ة 

الت�ي يحتاجه�ا الع�راق ،   فض�ال عن  
التقني�ات الحديث�ة »،  نافي�ا  »وج�ود 
توجه باس�تراد محاصي�ل زراعية من 
لبن�ان متوف�رة داخلي�اً«. وبح�ث وفد 
وزاري عراق�ي رفي�ع املس�توى ،ض�مَّ 
وزراء النف�ط والتج�ارة والزراع�ة مع 
رئي�س ال�وزراء اللبناني حس�ان دياب 

ملفات تجارية وصناعية.

الزراعة توضح حقيقة استيراد 
محاصيل من لبنان
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عصر »هيمنة الدوالر« يلفظ أنفاسه األخيرة

واشنطن تقترب من فقدان »سالحها 
المفضل« وسط أزمة اقتصادية خانقة

من أخبار 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف تقرير لصحيف�ة هاآرتس العربية، أن الكي�ان الصهيوني كان 
يخط�ط لفصل الضف�ة الغربية عن قطاع غزة من�ذ أكثر من عقدين، 
وأن الكي�ان يف الوقت الحايل لم يعد يخفي مربرات الفصل بني األرايض 
الفلس�طينية بدواعي األمن ألنه يعترب حتى األطفال الفلس�طينيني يف 

الثالثة من العمر خطرا عىل أهدافه الديموغرافية والسياسية.
وذكر التقرير أنه »وبعد ثالثة وخمسني عاما عىل احتالل الضفة و27 
عاما عىل اتفاقية اوسلو و 15 عاًما منذ فك االرتباط عن غزة، وال تزال 
إرسائي�ل تتمتع بالس�لطة الحرصية لتقرير من يعت�رب مقيًما يف غزة 
وم�ن مقيًما يف الضفة الغربية، حيث يحتاج س�كان غ�زة إىل إذن من 
إرسائيل للعيش يف الضفة الغربية، والتي بدونها يعتربون “أجانب غري 

رشعيني” هناك حتى األطفال يف سن الثالثة”.

وأضاف أن ” السيطرة اإلرسائيلية املستمرة عىل سجالت الفلسطينيني 
وع�ىل حركتهم يمنحها الس�لطة لتحديد مصري ماليني الفلس�طينيني 
الذي�ن يعيش�ون يف الضف�ة الغربي�ة وغ�زة والت�ي ب�دأت إرسائيل يف 
التخطي�ط لفصله�ا عن الضفة من�ذ أكثر من عقدي�ن وقبل وضع ما 
يس�مى بخطة الس�الم التي اقرتحها الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

بوقت طويل”.
وتابع أن ”عىل مدى العقدين املاضيني، عىل وجه الخصوص، مارس�ت 
إرسائيل هذه السيطرة يف خدمة هدفها بعزل غزة وفصلها عن الضفة 
الغربي�ة، ويف الس�نوات األخرية، تمت تس�مية هذه السياس�ة باس�م 
)سياسة االنفصال(، دون أن يتم رشحها رسمًيا أو نرش أهدافها، يتم 
الدفاع عنها يف املحكمة بحماس�ة من قبل ممثيل الحكومة الصهيونية 

يف الكثري من القضايا والحاالت القانونية “.

المراقب العراقي/ بغداد...
أف�ادت صحيف�ة “فاينانش�ال تايم�ز”، بأن 
وزي�ر الخارجي�ة الربيطان�ي دوميني�ك راب 
يعتزم فرض حظر تأش�ريات وتجميد أصول 
عىل بع�ض األجان�ب لتورطه�م يف انتهاكات 
لحقوق اإلنس�ان. وذك�رت الصحيفة أنه من 
املتوق�ع أن يكون هن�اك س�عوديون وروس 
من بني املستهدفني من النسخة الوطنية من 
“قانون ماجنيتسكي”، وهو اسم محام تويف 
يف سجن موسكو عام 2009. ومن املرجح أن 

يعلن راب القائمة أمام الربملان.

وكتب بيل براودر، الرئي�س التنفيذي لرشكة 
“هريميت�اج كابيتال”، الذي يش�ن حملة منذ 
أكثر من عرش سنوات ملعاقبة منتهكي حقوق 
اإلنسان الروس، إن العقوبات ستمثل “عالمة 
فارق�ة”، وفق�ا ملا نقلت�ه وكال�ة “بلومربغ” 
لألنباء ع�ن تغريده له. وق�ال راب للصحيفة 
إنه يمكن توس�يع الربنامج يف وقت الحق من 
هذا العام ليشمل قضايا مثل الفساد. ويمكن 
أن تضاف قضايا أخرى مثل قمع الصحافيني 
وإس�اءة معامل�ة الناس بس�بب معتقداتهم 

الدينية.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن قائ�د القوة الجوية للجيش اإليراني العمي�د عزيز نصري زادة، 
االثن�ني، أن هذه الق�وة قادرة عىل صن�ع أجهزة مح�اكاة مختلفة 
ألنواع الطائ�رات الحربية وغريها، مبدياً االس�تعداد لتلبية حاجات 

رشكات الطريان يف هذا املجال يف إذا توفر الدعم الكايف.
ويف مراس�م الكش�ف عن جهاز مح�اكاة لطائرة النقل »إليوش�ن«، 
أوض�ح العميد نصري زادة، أن “أس�طول القوة الجوي�ة يتكون من 
أنواع مختلفة من الطائرات الرشقية والغربية«، مضيفا »أننا نمتلك 
اليوم أكثر من 90 باملائة من أجهزة املحاكاة التي صنع معظمها يف 

معامل القوة الجوية”.
وأض�اف أن “صنع جه�از محاكاة إليوش�ن يمثل خط�وة كبرية يف 
قط�اع صناع�ة الطائ�رات الثقيلة وش�به ثقيلة”، معت�ربا أن »هذا 
االنج�از يمنحنا األمل يف إمكانية تصني�ع أجهزة املحاكاة لكل أنواع 

الطائرات املوجودة يف البالد”
وأشار العميد نصري زادة إىل أن »توفري هذه األجهزة يف الداخل يحول 

دون خروج العملة الصعبة من البالد«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�ادت وكال�ة األنباء الس�ورية “س�انا” االثنني، بخروج أه�ايل قرية 
طرطب بريف القامش�يل بتظاهرة للمطالبة بإخراج القوات األمريكية 

من سوريا.
وذك�رت وكال�ة “س�انا”، أن ”أه�ايل قري�ة طرطب بريف القامش�يل 

تظاهروا ضد االحتالل األمريكي«.
وأش�ارت الوكالة إىل أن املتظاهرين طالبوا بخروج قوات االحتالل من 

األرايض السورية.
وتس�يطر القوات األمريكية والقوات الحليفة لها عىل الحقول النفطية 
يف س�وريا فضال عن أجزاء م�ن الحدود التي تربطها م�ع العراق، منذ 

عدة أعوام لدعم املجاميع اإلرهابية يف تلك املناطق.

الجيش اإليراني: قادرون
 علی صنع أجهزة محاكاة 

الطائرات الحربية

تظاهرات حاشدة بريف القامشلي 
تطالب بإخراج االحتالل 

األميركي من سوريا

المراقب العراقي/ متابعة...
باي�دن االنتخابي�ة يف بي�ان له�ا  أك�دت حمل�ة 
أن الوالي�ات املتح�دة تعان�ي م�ن رئي�س مث�ري 
لالنقس�امات، وال يهت�م بيشء س�وى مكاس�به 

الخاصة ومصلحته الشخصية.
ونقل�ت ش�بكة »يس أن أن« الحمل�ة قوله�ا إن 
”الواليات املتحدة تدفع ثمنا باهظا بس�بب وجود 
رئي�س مهم�ل وال يهت�م بيشء س�وى مكاس�به 
الخاصة، وال ينتبه للمرىض والعاطلني عن العمل 
وال الدس�تور وال الق�وات عند وضعه�ا يف طريق 

األذى“.
وق�ال املتحدث باس�م الحمل�ة أن�درو بيتس إنه 

”حت�ى م�ع تصاع�د تفيش امل�رض فق�د اعرتف 
ترامب بأنه أمر بتخفيف االس�تجابة لالختبارات 
الفيدرالية عىل الوباء“، مضيفا أن ”بايدن يس�ري 
يف اتج�اه معاك�س تماما ملس�ري ترامب لكس�ب 

املعركة وإعادة بناء الطبقة الوسطى”.
واتهم مدير ترامب مؤي�دي بايدن بأنهم ”غوغاء 
يساريون يحاربون الثقافة وهم يجوبون شوارع 
مدنن�ا ويطيحون باآلث�ار العامة وهم حلفاء جو 
باي�دن، عن طريق إزالة اآلث�ار التي يقول البعض 

إنها رموز للقمع العنرصي”.
وردت الحملة عىل خطاب ترامب يف يوم االستقالل 
قائل�ة إن ”ترامب يح�اول جر أم�ريكا إىل الوراء، 
وبدال من اس�تخدام نغمة أكث�ر توحيدا للمجتمع 
أثار ترامب الحرب الثقافية ووجه نداًء حماس�ًيا 
إىل قاعدت�ه، باس�تخدام ضمائ�ر مث�ل “نحن” و 

“هم” يف مالحظاته إلحداث فجوة بني الشعب“.

المراقب العراقي/ متابعة...
ش�ّن جيش االحتالل الصهيوني، سلسلة غارات عىل مواقع يف قطاع غزة، 
وذل�ك يف أعقاب إط�الق ثالثة صواريخ م�ن القطاع باتجاه مس�توطنات 
الغ�الف. وأغ�ارت طائ�رات الع�دو الحربية ع�ىل نقطة رص�د للمقاومة 
الفلس�طينية رشق حي الزيتون رشقي القطاع، كما قصفت أرًضا زراعية 
رشق غ�زة. وأك�دت مصادر طبية فلس�طينية عدم وق�وع إصابات جراء 
القص�ف. وأعلن جيش االحتالل أن طائرات�ه ومروحياته الحربية قصفت 
مواقع لحركة “حماس” ش�مال قطاع غزة، مدعيا أن الهجوم اس�تهدف 

“بنية تحتية تحت سطح األرض تابعة للحركة”.
وق�ال جيش الع�دو يف بيان له إن “الهجوم ُنّف�ذ رًدا عىل إطالق الصواريخ 
م�ن قطاع غزة”. ويف بيان الحق، قال املتحدث باس�م قوات العدو إنه “تم 
رصد إطالق قذيفة صاروخية من قطاع غزة واعرتضتها القبة الحديدية”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د عض�و كتل�ة الوف�اء للمقاومة 
النائب إيهاب حم�ادة أنه “لوال دماء 
لكن�ا  املقاوم�ني،  الش�هداء وجه�اد 
عبي�داً عن�د األمريك�ي واإلرسائييل”، 
الفت�ا إىل أن�ه “إذا خرين�ا الي�وم بني 
إال  فل�ن نخت�ار  الج�وع وكرامتن�ا، 
الكرامة، وأكثر م�ن ذلك، نحن نؤمن 
ونثق من أننا سوف نخرج منترصين 
أع�زاء، أقوياء من ه�ذه املحنة وهذا 

الحصار”.
وقال حمادة: “ش�عار لن نجوع الذي 
أطلقه س�ماحة األمني الع�ام لحزب 
الله الس�يد حس�ن نرص الله، أصبح 
ش�عاًرا ملرحلة جدي�دة، لديها آلياتها 
ومقوماته�ا، وم�ا تس�تند إلي�ه من 
نقاط قوتنا الكثرية والعظيمة، والتي 
يمك�ن م�ن خالله�ا، أن نج�وز هذه 
املرحلة، وأن تفتح لنا األبواب واسعة 
بش�كل نؤس�س فيه القتصاد محور 
مق�اوم منت�ج، وليس ع�ىل الطريقة 
التي بناها األمريكي منذ التسعينيات 

إىل الي�وم، بن�اء ريعًي�ا، ليوصلن�ا إىل 
الي�وم، وليبتزن�ا  االرته�ان  مرحل�ة 

بسعر الدوالر”.
اللبناني�ني يض�ع  أن “بع�ض  ورأى 
املوض�وع يف م�كان آخ�ر، ويحم�ل 
الش�عارات،  ويرف�ع  املس�ؤوليات، 
التي تنس�جم مع سياس�ات أمريكا، 
الس�تجرار مزيد من الحصار، وكأن 
حبل املش�نقة س�وف يلتف عىل عنق 
غريه من اللبنانيني دونه، لكننا نقول 
ل�ه إن األمريك�ي ق�د أخذ ق�راًرا بأن 
املش�نقة ع�ىل املس�توى االقتصادي 
واملعي�يش، س�تلتف ع�ىل رق�اب كل 

اللبنانيني”.

حملة بايدن: ترامب مهمل ومثير لالنقسام في البالد

كيان االحتالل يشن غارات 
علی مواقع في غزة

مسؤول لبناني: لوال دماء الشهداء 
لكنا عبيدًا عند األميركي والصهيوني

المراقب العراقي/ متابعة...
وع�رص ال�دوالر األمريكي بوصف�ه أح�د احتياطيات 
العم�الت األجنبية الرائدة يف العالم س�ينتهي، إذ ابتكر 
وزي�ر املالي�ة الفرنيس »فالريي جيس�كار ديس�تان« 
مصطلح »هيمنة الدوالر« يف الستينيات بدافع اليأس، 
وأعرب عن أسفه ألن أمريكا كانت تستغل بحرية بقية 
العالم لدعم مستوى حياتها املريحة واملرّفهة، والعالم 
يش�كو من ذلك منذ 60 عاماً، ولكن لم يحرك س�اكناً، 

ولكن تلك األيام قد ولّت.
ول�م تفش�ل أمريكا االقتص�اد فقط من خ�الل إنفاق 
مبال�غ ضخمة من املال لن يتم تس�ديدها أبًدا، ولكنها 
دعمت أيًضا الربامج الحكومية، وحزم إنقاذ الرشكات، 
واللوائ�ح الحكومية التي كانت من ب�ني األكثر تكلفًة 
ع�ىل دافع�ي الرضائب حت�ى اآلن، وموَّل�ت املجّمعات 

الصناعية العسكرية.
کما زاد ترامب امليزانية العس�كرية إلعادة بناء القوات 
املس�لحة ومواصل�ة الح�رب يف أفغانس�تان وس�وريا 
والع�راق، وربم�ا بدء ح�روب جديدة مع إي�ران وربما 
فنزوي�ال، وتحرص واش�نطن ع�ىل إنف�اق تريليونات 
الدوالرات لزرع بذور الدمار والفوىض، وإرسال النفط 

والهريوين إىل شواطئ أمريكا.
ولق�د اس�تخدمت أمريكا ال�دوالر األمريكي كوس�يلة 
ضغ�ط ضد أعدائها، بدءاً من منطق�ة البحر الكاريبي 
ووص�والً إىل آس�يا واملحي�ط اله�ادئ ملج�رد أنه�م ال 
يطيعون »العم س�ام«. کما فرضت أمريكا حظراً علی 
كوب�ا، وفرضت عقوبات اقتصادي�ة عىل دول مختلفة 

لعقود.
وأردف املقال قائالً: »أمريكا اليوم عىل وش�ك مواجهة 
واق�ع جدي�د: ال�دوالر، س�الحها املفضل، ع�ىل حافة 
االنهي�ار، مت�ى يحدث ه�ذا؟ ال نعلم. لي�س لدينا كرة 
زجاجية لننظ�ر إليها ونتوقع بالضبط متى س�ينهار 

الدوالر، ولكن من املؤّكد أن هذا سيحدث«.
ولق�د تأّثرت مس�تويات املعيش�ة األمريكي�ة بالفعل 
بانتش�ار مرض »کوفيد 19«، وس�يواجهون مشكالت 
أكث�ر م�ن أي وق�ت م�ى، فيما يش�ّكك العال�م اآلن 
بش�كل جدّي يف فرضي�ة كون أمريكا اس�تثناًء، والتي 
كان�ت مقبولًة ع�ىل نطاق واس�ع ذات مرة، ع�ادًة ما 
تحق�ق الوحدات النقدي�ة توازناً بني عام�يل »القواعد 
االقتصادي�ة الداخلي�ة واالنطباع�ات الخارجي�ة م�ن 
نق�اط القوة والضعف يف البالد«، وه�ذا التوازن يتغرّي، 

وسقوط الدوالر ليس بعيد املنال.
إىل  تفتق�ر  الت�ي  املتح�دة،  الوالي�ات  واس�تفادت 

االحتياطيات املحلية وتريد االستثمار والنمو، استفادًة 
كاملًة من دور الدوالر كأول احتياطي للنقد األجنبي يف 
العالم، واعتمدت بش�كل كبري عىل املدخرات الفائضة 

يف الخارج إلنجاز أمورها.
ولك�ن ه�ذا األمر مكلف. لق�د عانت الوالي�ات املتحدة 
من العجز يف حس�ابها الجاري كل عام منذ 1982، من 

أجل ج�ذب رؤوس األموال األجنبية. ويعترب الحس�اب 
الج�اري هو املقياس األكثر ش�موالً لقي�اس التجارة، 

ألنه ينطوي عىل االستثمار.
ويزيد م�رض كوفيد 19 واألزم�ة االقتصادية الناتجة 
منه، من التوتر بني حساب التوفري والحساب الجاري، 
مما يؤدي إىل انهياره. والقصور يف ذلك يظهر يف العجز 

املذه�ل يف ميزاني�ة الدولة. وبحس�ب مكت�ب املوازنة 
بالكونغرس والذي له طابع عابر للحزبية، من املرجح 
أن يص�ل عج�ز املوازنة الفيدرالي�ة إىل رقم قيايس هو 
17.9 يف املائ�ة من الناتج املحيل اإلجم�ايل بحلول عام 
2020، وم�ن املتوق�ع أن ينخف�ض إىل 9.8 يف املائ�ة 

بحلول عام 2021«.

صحيفة عبرية: فصل الضفة الغربية عن غزة بدأ منذ أكثر من عقدين

صحيفة: بريطانيا تعتزم فرض عقوبات علی سعوديين متورطين بانتهاكات حقوقية

في مقال كتبه »ستيفن روتش« في موقع »بلومبرج«، بعنوان »سقوط الدوالر قادم«، نقرأ حقائق تجعل القارئ يفّكر في مستقبل 
العملة األمريكية التي تستخدمها الواليات المتحدة كأداة ضغط علی الدول التي ال تقبل الرضوخ لسياساتها ومشاريعها.

جاء في هذا المقال: إن الدوالر األمريكي في مشكلة، اليوم يشّك العالم بشكل جّدي في فرضية اعتبار أمريكا استثناء، والتي كانت 
مقبولًة علی نطاق واسع من قبل، إحدى الحقائق التي يجب التفكير فيها، هي أن العالم يشهد معايير واشنطن المزدوجة في 

مجاالت الجغرافيا السياسية واالقتصاد والتجارة الحرة.
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وقف النعمان بن بشري األنصاري الخزرجي عىل املنرب يوماً فقال 
للن�اس: أتدرون م�ا مثيل ومثلك�م؟ قالوا: ال. ق�ال: مثل الضبع 
والض�ب والثعل�ب، فإن الضب�ع والثعل�ب أتيا الض�ب يف ُوجاره 
)بيت�ه(، فنادياه: ي�ا أبا الحس�ل )كنية الضب(. فقال: س�ميعاً 
دعوتم�ا. ق�اال: أتيناك لتحكم بينن�ا. قال: يف بيت�ه ُيؤتى الحكم: 
قالت الضب�ع: إني حللت غيبتي. قال: فع�ل الحرة فعلت. قالت: 
فلقط�ت تم�رة. قال: طيباً لقط�ت. قالت: فأكله�ا الثعلب. قال: 
لنفسه نظر. قالت: فلطمته. قال: بجرمه. قالت: فلطمني. قال: 

حّر انترص. قالت: فاقِض بيننا. قال: قد فعلت.«
من السطور أعاله نستطيع الوصول اىل حقيقة، قد تكون غائبة 
عنا يف خضم حياتنا املليئة باملش�اغل واملشاكل، السيما ساعات 
املحن والش�دائد، إذ من الطبيعي أن يعرتي املرء لحظتها تشتيت 
انتب�اه وقلة تركيز، تفضيان معا اىل س�وء تقدي�ر وقلة حيلة يف 
وض�ع النقاط ع�ىل الحروف. والحقيقة الت�ي قصدتها هي عدم 
االكتف�اء بتش�خيص نق�اط الخل�ل ومكامن الخط�ل ومفاصل 
الضع�ف، واإلبقاء عليه�ا قائمة، بل تتّبعه�ا بإمعان وتمحيص، 
ملعرفة أس�باب مش�اكلنا وبالتايل معالجتها، إذ حري بنا االبتعاد 
ع�ن دور املتفرج، والس�عي الحثي�ث يف حل ما اس�تعىص منها، 
فض�ال عن الوق�وف طويال عند األس�باب التي أدت اىل نش�وبها 

وحدوثها، لتاليف وقوعنا بها ثانية.
إن بلدنا يمر يف الظرف الحايل بمرحلة حرجة، حيث تعدد املطبات 
وتن�وع املعرقالت وكثرة العقب�ات، إذ كما يقول القايض أبو بكر 

ابن العربي:
ولو كان رمحا واحدا التقيته

ولكنه رمٌح وثاٍن وثالُث             
  وعلينا استذكار أيام كنا قد قرأنا عنها يف كتب التأريخ، وأطلعتنا 
عليها األس�فار، منه�ا البعيدة املوغل�ة يف الق�دم، ومنها حديثة 
العه�د، مازال أغلبن�ا يتذكرها وكأنها أحداث األم�س، تلك األيام 
الت�ي لم تكن تخلو م�ن أصناف من الناس لبس�وا لباس البرش، 
يف وقت هم أش�د رضاوة يف رشهم من الذئاب، وقطعا لم يتميزوا 
بهذه امليزة فخرا وعلوا، بل اكتس�بوا بها خسة وضعة زادتهم ذال 

عىل ماهم عليه، ورحم الله الرصايف حني أنشد:
كالب لألجانب هم ولكن

                   عىل أبناء بلدتهم أسود
وكم�ا نقول يف مثلنا: )ماكو زور يخل�ه من الواوية( ف� )واوية( 
املراكز القيادية -رئاس�ة وترشيعا وتنفيذا- كثرية يف وقتنا هذا، 
ولديه�ا من األلس�ن مايب�دأ بترصيح�ات رنانة طنان�ة، التقف 
عن�د حد من املبالغة والكذب وقل�ب الحقائق، فأكثرهم ينفخ يف 
قربة منخ�ورة، بهدف واضح لدى الجمي�ع، وواضح جدا يف جل 
خطاباته�م تأثره�م بمقولة الن�ازي: »اكذب اك�ذب اكذب حتى 

يصدقك اآلخرون، ثم اكذب أكثر حتى تصدق نفسك«. 
الي�وم يح�ارب العراقي�ون عىل أكث�ر من جبهة، وليس�ت جبهة 
داع�ش التي انط�وت بأخط�ر منه�ا، فالجبه�ات املفتوحة مع 
املفس�دين من متقلدي املناصب العليا أشد خطورة، السيما أنهم 
مصابون بعقدة التمسك باملنصب، وال يتوانون عن فعل أي يشء 
من أجل البقاء مرتبعني عىل عروش�هم، حتى أنهم لم يتخذوا من 
ثورة الش�عب وتظاهراته رادعا، يوقفهم ع�ن غيهم وطغيانهم 
وتمدده�م بالفس�اد، كم�ا أنه�م أداروا ظهوره�م ع�ن موق�ف 
املرجعية، ذلك أن ماتراه يخالف مصالحهم ومنافعهم، فأغلبهم 
لم يتنازل عن صومعته التي بناها بأموال العراقيني، وأبى التوبة 
واالس�تقامة، بل هو يس�عى جاه�دا للحفاظ ع�ىل مركزه الذي 
وصله، بالغش واملكر والرسقة واالحتيال مااستطاع لذلك سبيال، 
فهم معروفون برفعهم شعار؛ »أنا وليكن الطوفان من بعدي«.

عقدة التمسك بالمنصب

ولرشكات االتصاالت االنرتنت واالتصاالت 
عملي�ة  يف  الري�ادة  العاملي�ة  الالس�لكية 
التنافس ع�ىل تقديم الخدم�ات املختلفة 
والع�روض الت�ي تقلل الحم�ل عن كاهل 
املواطن وترتك يف نفس�ه طابع الرضا عن 

الخدمات املقدمة. 
ومن�ذ احتالل الع�راق ع�ام 2003 دخلت 
ه�ذه الخدم�ات )اإلنرتن�ت واالتص�االت 
الالس�لكية( للعراق وأصبح�ت يف متناول 

الجميع. 
 وكغريه�ا م�ن الخدمات يف الع�راق بدت 
العميل�ة يف ه�ذه ال�رشكات معاكس�ة ملا 
موجود يف العالم فقد اصبح التنافس فيها 
ع�ىل اش�ده يف عملية عىل رسق�ة املواطن 
مقابل(خدمات س�يئة، انرتن�ت ضعيف، 
عروض خاوي�ة، اس�عار باهضة، رسقة 
الخط�وط عن�د تركه�ا لفرتة مح�دودة، 
والكثري مما ال يس�عنا ذك�ره(  وبدون اي 

رقيب او معرتض.
واىل اليوم وبعد مىض اكثر من سبعة عرش 
سنة من دخول هذه الرشكات ومزاولتها 
اعمال الرسقة الواضحة للمواطن العراقي 
ل�م تتدخل اي جه�ة رقابي�ة حكومية او 
وزاري�ة لتعديل الخدم�ات او أي محاولة 
لفرض ضغوط عىل هذه الرشكات لتقدم 

عروض وامتيازات ملستخدميها.
وبع�د كل املصائ�ب اعلنت هي�أة اإلعالم 
واالتصاالت يف اواخر شهر حزيران 2020 
م ب�أن رشكات االتص�ال الالس�لكية ل�م 
تس�لم مبالغ رضيبة املبيع�ات املفروضة 
عىل كارت�ات التعبئة منذ عام 20١٥م اي 
بعد خمس�ة س�نوات تتذكر ه�ذه الهيأة 
ان هنال�ك مخالف�ة م�ن قب�ل الرشكات 
املس�تولية عىل االتصاالت يف العراق فهي 
ل�م تس�لم مبال�غ رضيبي�ة والت�ي تقدر 

باملليارات.
مل�اذا ه�ذا التلكؤ م�ن قبل)هيئ�ة االعالم 
واالتص�االت( مل�اذا لم تف�رض الغرامات 
ع�ىل هذه الرشكات كم�ا تفرض الجهات 
الرقابي�ة الغرامات ع�ىل املواطن العراقي 
اذا ل�م يس�لم مبال�غ الخدمات م�ن ماء 
وكهرب�اء وغريه�ا...  يف محاول�ة منه�ا 
إلجبار الرشكة عىل دفع الرضائب للدولة.

ملاذا لم تعمد )هي�أة االعالم واالتصاالت( 
ع�ىل  القاس�ية  العقوب�ات  ف�رض  اىل 
الرشكات املجه�زة لخدم�ة االتصاالت يف 
الع�راق ومنها ايقاف الرشكات عن العمل 
الع�راق واس�تبدالها  أو طرده�ا خ�ارج 
باألفض�ل لع�دم ايفائها بالبن�ود املتعاقد 

عليها ومنها دفع الرضائب...
ام�ا خدمة االنرتن�ت )فحدث ب�ال حرج( 
فهي كبقي�ة الخدمات املفقودة يف العراق 
فق�د اضحت ه�ذه الخدم�ة افرتاضية يف 
عال�م واقعي م�ا ان احتجتها س�تجدها 
غري موج�ودة ومدراء ال�رشكات املجهزة 

االع�ذار  يختلق�ون  م�ا  دوم�ا  للخدم�ة 
وينس�بونها اىل س�وء االس�تخدام وتلكؤ 
االجهزة املس�تقبلة وهو أمر آخر استثمر 

لرسقة املواطن العراقي.
العراقي�ة  الحكوم�ة  ل�م تس�تبدل  مل�اذا 
رشكات االنرتن�ت نظ�را لس�وء الخدمات 
املقدم�ة ف�اذا م�ا قارناها بباق�ي الدول 
العربية فإننا )بحس�ب احصائية( نمتلك 
اس�وء خط انرتنت عىل املس�توى العربي 
يف مقاب�ل خدم�ة تعت�رب االع�ىل قيمة يف 

العالم...
ل�و دققنا النظر يف هذا امللف فقط لوجدنا 

ان الحكوم�ة العراقي�ة املتالحق�ة ومن�ذ 
ع�ام 2003واىل 2020 م مدان�ة وبش�كل 
قطع�ي بعملية رسق�ة املواط�ن فهي ان 
لم تفع�ل فقد غضت النظ�ر عن رشكات 
استولت عىل هذا القطاع كوحوش كارسة 
واصبح�ت تنهش جي�ب املواطن العراقي 

بال كلل او ملل. 
اس�ئلة متعددة نق�ف عاجزي�ن امامها: 
م�ن يس�تخدم ه�ذه ال�رشكات ذريع�ة  
للرسقة؟ واىل متى تس�تمر هذه الرشكات 
باس�رتاتيجيتها الربحية البحتة من دون 

اي تغيري او تدخل او اعرتاض؟ 

لكن الس�ؤال االهم هل نس�تطيع بالفعل 
اس�تبدال هذه الرشكات وبالتايل نكتشف 

السبب؟
الع�راق   يف  االم�ور  م�ن  كغريه�ا  ام 
النس�تطيع اس�تبدالها ولي�س لن�ا اال ان 
نقاطع ونش�جب ونس�تنكر ونس�تخدم 
وس�ائل االحتجاج الس�لمي فقط لكونها 
تس�يطر عليها جهات متنف�ذة داخلية او 
خارجي�ة أو ربم�ا م�ن يملك اس�هم هذه 
ال�رشكات من داخ�ل الحكوم�ة العراقية 
فقد اعرتف الجميع عىل انهم مستفيدون 

وقد تقاسموا الكعكة بالتساوي...

بقلم/ وليد الهرش
من الواضح أّن هذا ه�و املنعطف األخطر حالياً، 
وعىل الفلس�طينيني البحث عن بديهي�ات الحّل، 
وإع�ادة ال�رصاع إىل جوه�ره التاريخ�ي، حي�ث 
أعادتن�ا الحرك�ة الصهيونية إىل بداي�ات الرصاع 
وجوه�ره.. هن�ا خم�س خط�وات يتع�نّي ع�ىل 

الفلسطينيني القيام بها.
١-  إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الفصائلية 
يمّث�ل إنه�اء االنقس�ام مهّمة أساس�ّية وأوىل يف 
مواجهة مشاريع االحتالل واملؤامرات اإلمربيالّية 
والرجعي�ة. ل�م تك�ن الخالف�ات بتل�ك الح�دة. 
واملفارق�ة أنَّ فلس�طني تض�ّم أقطاب�اً متع�ددة 
ع�ىل امت�داد تاريخه�ا، تبلورت بني الش�يوعيني 
والقومي�ني والربجوازيني، وثم ظه�ور الحركات 

اإلسالمية. 
وربم�ا، رغم كل تل�ك االختالف�ات اإليديولوجية، 
كان الجمي�ع متفق�ني ع�ىل جوهر ال�رصاع مع 
الع�دو الصهيوني واالحتالل. وخ�ري مثال يف هذا 
الطرح هو تحالف الحزب الشيوعي الفلسطيني 
)حزب الش�عب الحقاً( مع ح�زب البعث العربي 
االش�رتاكي يف إس�قاط األحالف الرجعية )حلف 

بغداد(.
والّس�لطة  الفلس�طينية  التحري�ر  م�ة  2-منظَّ

وإعادة االعتبار إىل املنّظمة
تمثل املنّظمة والسلطة ورضورة التفريق بينهما 
املهمة الثانية، إذ إن املنظمة لم تنشأ، كما يعتقد 
البع�ض، نتيج�ة مؤتم�ر أو ق�رار س�يايس، بل 
اكتسبت أحقيتها بالتمثيل وتأسيس هذا الكيان 
نتيجة تضحيات جس�ام. وبذلك، يفهم الش�عب 
الفلس�طيني جيداً أنها املمث�ل الرشعي والوحيد، 
والكيان الس�يايس األوس�ع من الكي�ان الجغرايف 

املتعذر وجوده يف ظل االحتالل.
وبذل�ك، ليس�ت منظمة التحري�ر جبهة عريضة 
أو تجمع�اً لفصائ�ل أو مجل�س مش�اورات، بل 
أخذت دورها وأس�اس وجودها باعتبارها املعرّب 
عن الش�عب الفلس�طيني، وبالتايل يج�ب إعادة 
االعتب�ار إىل املنظمة التي فقدت جزءاً من كيانها 
بوجود الس�لطة، وح�رص قيادة نضال الش�عب 
الفلسطيني بها، إلنجاز مهمة التحرر، وهذا جزء 

من املهام املركزية.
ويف الحدي�ث ع�ن الّس�لطة الفلس�طينية، ف�إّن 
االتفاقي�ات واملفاهيم التي ُبنيت عليها الس�لطة 

ل�م تك�ن صحيح�ة، وخصوص�اً أنن�ا يف مرحلة 
تح�رر. وبذلك، إن عملية االنتقال من االحتالل إىل 
االس�تقالل، ال تتّم من خالل الّسلطة التي فرض 

وجودها العديد من القيود عىل شعبنا. 
3-الشعب الفلس�طيني والقيادة الفلسطينية يف 

املواجهة
إن إع�ادة الثق�ة ب�ني الش�عب وقيادت�ه مهم�ة 
رضوري�ة ومحورية، وهي املهمة الثالثة، وهناك 
عالقة تبادلية وجدلية بني القيادة الفلس�طينية 
بش�كلها الح�ايل والش�عب الفلس�طيني. وربما 

تتمحور هذه العالقة حول عدم الثقة باآلخر.
ع�ىل  تراه�ن  الفلس�طينية  القي�ادة  زال�ت  ال 
وتراج�ع  ال�دول  وضغ�ط  الدولي�ة  املؤّسس�ات 
مّتخ�ذي القرار يف الكيان الصهيوني عن مرشوع 
الضّم، برِهان القيادة الفلسطينية الرسمية عىل 
اليس�ار الصهيوني، يف ح�ني أنَّ م�ا ُيراَهن عليه 
م�ن قبل القي�ادة الفلس�طينية مجرّب س�ابقاً، 
وال ينت�ج منه ردع، بل ينتج من�ه اعتماد القيادة 
الفلس�طينية ع�ىل املس�اومات الت�ي تضعف أّي 
تح�رك فعيّل ع�ىل األرض، وبذلك تفتق�د القيادة 
الفلس�طينية الرهان عىل الش�عب الفلسطيني، 
بصفته املترضر األول من تلك املش�اريع واملدافع 

األول عن األرض.
ب�دوره، ل�م يع�د الّش�عب الفلس�طينّي ينظر إىل 
القي�ادة الفلس�طينية كش�كل يلّب�ي طموح�ه 
الس�يايس والوطني، وخصوص�اً أن هناك قضايا 
عديدة لم يح�دث فيها تقدم، كالالجئني والقدس 
وحص�ار غ�زة وبن�اء الدول�ة. وبذل�ك، نش�اهد 
عمليات بطولية فردية بشكل غري منظم وبقرار 

فردي.
هذه العمليات، لو تأّطرت بش�كل صحيح ضمن 
عملي�ة التحرر، لكان أثرها أط�ول، ولكان ممتداً 
ومس�تمراً، واله�دف الكفاح�ي املنظ�م من�وط 
بالفصائل الفلس�طينية، وأخ�ذ دورها الحقيقي 
الذي أُنش�ئت من أجله، وه�و التحرير، والتحول 

من شكل الفرد البطل إىل الشعب البطل.
4- الجبهة االجتماعية

ال تنفص�ل الحقوق املدني�ة والنضال االجتماعي 
والديموقراطي�ة عن النض�ال الوطني. من خالل 
ذل�ك، يمكن تعزيز صمود الش�عب الفلس�طيني 
وبناء اقتصاد وطني مق�اوم يف مرحلة املواجهة 
ال�رضوري  م�ن  أن  إىل  إضاف�ة  االنتفاض�ة،  أو 
للس�لطتني عدم انتهاك الحري�ات، إذ ال ُيعقل أن 
يك�ون انته�اك للحري�ات، وتراج�ع يف مس�توى 
الديموقراطي�ة، وانكف�اء يف كل مكونات العدالة 
االجتماعي�ة، ويف الوق�ت نفس�ه، نط�ّور عملية 
إدارة ال�رصاع مع االحتالل. وبذل�ك نؤكد ضمان 

الحقوق املدنية واالجتماعية.
٥ - محاربة التطبيع

وهي مهمة خامس�ة ذات أهمي�ة يف الرصاع مع 
االحت�الل ومواجهة أدوات�ه، إذ إن التطبيع تطور 
بش�كل متوالي�ة هندس�ية خ�الل ه�ذه الفرتة، 
وأصبح ظاهراً بشكل مس�تفّز، حيث إنه لم يعد 
يقترص عىل دول السياس�ة الخانع�ة ودهاليزها 
فقط، بل أصبح يضم أيضاً األشخاص والقنوات 
رأين�ا  فق�د  وغريه�ا،  واألح�زاب  واملؤسس�ات 
املسلسالت والشخصيات الرسمية وغري الرسمية 
والثقافي�ة  الرياضي�ة والفني�ة  واالس�تضافات 

والتكنولوجية والعلمية واملهنية وغريها.
وتكمن خط�ورة التطبيع يف وجه�ني، أوالً: إزالة 
الحواجز النفسية بني االحتالل والشعب العربي، 
ثاني�اً: تش�ويه القضية الفلس�طينية وش�يطنة 

الفلسطينّي ورضب روايته.
ومن املهم هنا أن ال نوّجه االتهامات إىل الشعوب 
العربي�ة، وخصوص�اً يف ال�دول املطّبع�ة، إذ إننا 
نعّول عليها أكثر من قبل يف تغيري مس�ار الخنوع 
وال�ذّل والخيان�ة إىل املس�ار الطبيع�ّي يف دع�م 
القضية الفلس�طينية، ويجب أن تدرك الش�عوب 
مأس�اتها بم�ا تفعل�ه حكومات التطبي�ع، فهل 
يعق�ل قي�ام املطّبع بخدم�ة أم�ريكا والدفع لها 

والتنازل سياسياً من دون أدنى مقابل؟ 
وبذل�ك، م�ن امله�م إج�راء مراجع�ة موضوعية 
وطني�ة قومي�ة م�ن قب�ل الش�عوب لقياداتها، 

وتوجيه تهم الخيانة العظمى إليهم.
ختام�اً، من الواضح أّن هذا هو املنعطف األخطر 
حالي�اً، ومهم�ة »إرسائي�ل« وأم�ريكا تصفي�ة 
القضي�ة وحّقها يف تقرير املصري وعودة الالجئني 
وبناء الدولة الفلس�طينية. وعىل الفلس�طينيني 
البحث ع�ن بديهي�ات الحّل، وإع�ادة الرصاع إىل 
جوهره التاريخي، حي�ث إن الحركة الصهيونية 
برفضه�ا إنهاء االحتالل وع�ودة الالجئني ووقف 
االس�تيطان ورفع الحص�ار، أعادتن�ا إىل بدايات 
الرصاع وجوه�ره، فيما هي، وبعد أكثر 27 عاماً 
عىل أوسلو، توّسعت وتوغلت أكثر، ونحن وضعنا 
يف مأزق حقيقي، اس�تطاع فيه الصهيوني جعل 
الفلس�طينيني مجموع�ات له�ا هم�وم محددة 
)الضف�ة املقس�مة فعلياً: تنش�غل يف مهمة بناء 
الدول�ة، غ�زة: يف حصارها، الش�تات: يف عودته، 
الع�ام  املحتل�ة  األرايض  تهويده�ا،  يف  الق�دس: 
١948: يف رصاع التميي�ز العن�رصي والحق�وق 

املدنية(. إن هذا التقسيم وتبّنيه يشوه نضالنا.
ل�ذا، عىل حرك�ة التحرر توحيد الجه�ود، وإغناء 
الش�عب الفلس�طيني يف جوان�ب قضيت�ه كافة، 
وتبّن�ي تل�ك القضاي�ا مجتمعة م�ن دون تمييز 
الكف�اح  واس�تنهاض  األخ�رى،  ع�ن  واح�دة 
الفلس�طيني يف جميع أماكن وجوده، وبحس�ب 
إمكاني�ة كل مكان يف مواجهة االحتالل، وإقصاء 
وانته�اج  الصالون�ات،  املفاوض�ات، ومقاوم�ة 
املقاوم�ة الحقيقية التي تجعل العدو غري آمن يف 

أي نقطة وغري مرتاح يف كّل وقت.

شركات اإلنترنت واالتصاالت الالسلكية 
في العراق كعكة من ؟

المهام الخمس في مواجهة قرار الضّم والمشاريع الصهيونّية

امست خدمات( اإلنترنت واالتصاالت الالسلكية( من ضروريات الحياة في العصر الحديث بل تعدت ذلك بكونها جزء 
ال يتجزأ من متطلبات الحياة لكل شخص ناهيك عن اهميتها في العمل داخل المكاتب والشركات والمعامل والمصانع 

باإلضافة الى ضرورتها في المنزل وقد اضفت هذه الوسيلة سهولة كبيرة على عملية التواصل بين كافة شرائح المجتمع 
على المستوى العالمي مما حدا بالمواطنين القتناء شريحة او اكثر لخدمة االتصال وكذلك اختيار الهواتف المالئمة 

وتفعيل خدمة االنترنت في سبيل تلبية احتياجات للعمل والمنزل وغيرها من ترفيه وتعلم ومطالعة.... 

بقلم/ سرمد سالم

عيل عيل 

كورونا في بازار الشركات 
الدوائية العالمية

بقلم/ ضياء محسن االسدي
  بعد هذا الرعب املس�تمر لغاي�ة اآلن واإلصابات 
املميتة بفايروس العرص الحديث » كورونا » الذي 
م�ا زال يحص�د أرواح املالي�ني واآلالف من البرش 
يف بقاع ش�تى من األرض يف ظل غي�ب اللقاحات 
والعالجات التي تحد منه أو القضاء عليه بعد أكثر 
من ستة أش�هر مضت والخوف والرعب والرتقب 
يدخ�ل إىل كل أرسة م�ن العال�م له�ذا الفايروس 
الصغ�ري يف حجمه الكبري يف تأثريه نفس�يا وبدنيا 
وامللف�ت للنظر وألول مرت تحدث ويف هذا العرص 
من التق�دم الحضاري والعلمي والطبي الذي أخذ 
مداه ع�ىل صعيد العالم نرى عجز العالم يف إيجاد 
نهاية لهذا الوباء والفايروس وعدم التوصل لعالج 
رادع وناجع مما يثري الشك يف نوايا بعض البلدان 
العاملي�ة والتي لها باع طوي�ل يف إنقاذ املالين من 
البرش بأقل الخس�ائر البرشية واالقتصادية كأن 
الس�بب مبيت مس�بقا لرضب االقتصاد يف العالم 
لصالح جهات معينة علمها عند الله والراسخون 
يف العلم والالعبني الكب�ار يف هذا الزمن املخيف يف 
نرش الخوف والرعب والقلق لدى الناس ألس�باب 
ق�د تكون مجهولة عند البعض لكن معروفة لدى 
الالعب�ني الذين له�م اليد الط�وال يف اللعبة القذرة 
الت�ي أودت بحي�اة كثريا من الب�رش وما زالت كل 
امل�ؤرشات واملعطيات والترسيب�ات الصحية لدى 
أصحاب القرار تش�ري أن الوضع املربك سيستمر 
لنهاي�ة هذا العام م�ن س�نة 2020 ميالدية مما 
يجعلن�ا أن نوج�ه أصاب�ع االتهام لبع�ض الدول 
بعينه�ا والت�ي تقع داخ�ل دائرة الش�ك وخاصة 
أنن�ا نرى ونس�مع أن ع�دة مح�اوالت من بعض 
الدول الك�ربى والرشكات العاملي�ة الدوائية وهي 
تح�اول صنع العقاق�ري واللقاح�ات الطبية ضد 
هذا الفاي�روس وبخطوات بطيئ�ة وحذرة كأنها 
س�ياقات مفتعلة ومرس�ومة للتعام�ل مع هذه 

الجائحة لكوفيد ١9 » كورونا »
الس�ؤال من له املصلح�ة يف أخفاء حقائق صنعه 
وإنهائه ومتى نهاية اللعبة سياس�يا واقتصاديا 
والغرض من وراء السيطرة والنفوذ عىل األسواق 
التجاري�ة لدول معين�ة ومعنية بح�د ذاتها وهل 

سيش�هد العال�م ع�ن ق�رب رصاعا رشس�ا عىل 
الس�يطرة ألس�واق ال�دواء التج�اري واحت�كاره 
م�ن اللقاح�ات واألدوية ح�رصا لبلدانهم  مثل – 
أمري�كا – روس�يا – الهند – الص�ني – أملانيا فأن 
الحقائق ال بد لها أن تنجيل وتظهر وتجعل الدول 
املتورطة بهذا العمل اإلجرام�ي يف مزبلة التأريخ 
من وجهة نظر العالم وسريتد فعلهم إىل نحورهم 
وال ب�د لضياء صبح الحقيق�ة أن ينري بنوره عىل 
األرسار الكث�رية لصندوق األرسار للدول الضالعة 
يف رس�م خريط�ة الهيمن�ة الجديدة ع�ىل العالم 
سياس�يا واقتصادي�ا وصناعي�ا وفكري�ا كما ما 
سبقها من أرسار لم يكشف عنها إال القليل منها 
أحداث الحادي عرش م�ن أيلول ومرسحية مقتل 
أسامة بن الدن وأبو بكر البغدادي وأرسار الحرب 
العراقي�ة األمريكي�ة ومسلس�ل الربي�ع العربي 
وكشف األنوف العفنة التي ُدست فيه وال نستبعد 
أن تكون منظمة الصح�ة العاملية بقيادة أمريكا 
هي صاحبة الصندوق األس�ود الغامض لحقيقة 
كورونا وال ندري عىل من سيس�تقر املزاد العلني 
يف ب�ازار ال�رشكات الدوائي�ة التجاري�ة العاملي�ة 
املهيمن�ة علي�ه م�ن تج�ار الح�روب واملتالعبني 
بمقدرات الشعوب املس�كينة والخارجة عن هذه 

اللعبة الدولية ((   



قرر م�درب منتخب الش�باب 
اس�تدعاء  جث�ر،  قحط�ان 
املح�رف العراق�ي يف صفوف 
س�يتي  س�وانزي  ن�ادي 

االنجليزي عيل الحمادي.

وق�ال والد الالع�ب إن »مدرب 
منتخب الشباب قحطان جثر، 
ابلغن�ا بان نجيل عيل الحمادي 
سيتواجد ضمن قائمة الفريق 

استعداداً لنهائيات آسيا«.

س�عيد  »ع�يل،  أن  وأوض�ح 
جداً به�ذا االس�تدعاء فتمثيل 
املنتخب�ات الوطنية رشف لكل 
الع�ب عراق�ي واك�د يل بان�ه 
س�يبذل كل ما لدي�ه من اجل 

تأكيد موهبته«.
يذك�ر ان حم�ادي س�يلعب يف 
اإلنكلي�زي  الفري�ق  صف�وف 
األول بعدم�ا ت�م تصعيده من 

فريق الشباب.

قحطان يستدعي 
محترف سوانزي 

سيتي الثالثاء 7 تموز 2020 
العدد 2371 السنة العاشرة

6الرياضية

بين السطور

 خطوة إيجابية للجنة صياغة النظام الداخلي 
التحاد كرة القدم بتقديم مسودة نقاط مهمة 

وجوهرية لحل عقد المشكلة القائمة في اروقة 
الكرة العراقية منذ اكثر من 10 سنوات.

الخط�وة األوىل يف توس�يع عدد الهيئة العام�ة إىل نحو 100 
ش�خص وه�و أمر طامل�ا انتظرن�اه م�ن الهيئ�ات اإلدارية 
الس�ابقة الت�ي كانت تقل�ل الع�دد رغبة يف الس�يطرة عىل 
صن�دوق االنتخ�اب ولضم�ان بقائه�م يف الس�لطة ألطول 
ف�رة ممكنة دون النظر إىل مصلحة وقيمة وس�معة الكرة 
العراقي�ة وه�ي م�ن اع�رق االتح�ادات الوطني�ة يف القارة 

اآلسيوية.
 النقط�ة اإليجابية الثانية هي يف إعطاء صالحية اكرب للجان 
العامل�ة يف االتحاد وتحديد اس�تقالليتها بعيدا عن س�لطة 
االتح�اد فلن يعود ألعضاء املكتب التنفيذي أي س�لطة عىل 
تل�ك اللجان يف القرارات والقوانني والخطط التي س�تضعها 

ونعتقد أن هذه الخطوة أصالح حقيقي للكرة العراقية.
الج�دل اثارت�ه قضي�ة الش�هادة الجامعية وال أع�رف ملاذا 
يعرض عليها محبو الك�رة  فهي أوال وأخرا لصالح وجود 
ش�خصيات مثقف�ة أكاديمي�ة  ت�رف املناص�ب العليا يف 
االتحاد وترفع من قدره بدال من وجود ش�خصيات ضعيفة 

ليس لها رصيد بني االتحادات االخرى.
 البع�ض اعتربه�ا خطوة ضد النج�وم ألن النجوم أغلبهم ال 
يملكون ش�هادات ولم يتمكنوا التفوق يف حياتهم الدراسية 
النش�غالهم بلعب ك�رة القدم، الحقيقة ان مس�ودة النظام 
ليس�ت موجه�ة ضد أحد إنم�ا هي عملية تقوي�م للوصول 
لألفض�ل واالكفأ واإلعلم إىل إدارة االتحاد ويمكن للنجوم أن 
يلعب�وا ادوارا حيوية يف عضوية االتح�اد وليس صحيحا ان 
النجم ال يقبل العمل إال رئيسا ومسؤوال، ليس صحيحا ذلك 
فنحن نريد أن  يتعلم النجم ويكس�ب الخربة وعىل النجم أن 

يتدرج يف عمله االداري.
ع�ىل الجمي�ع أن يتقب�ل االمر بال حساس�ية او تفس�رات 
جانبي�ة م�ن قبيل الق�ول أن هذا األمر دبر بلي�ل ألجل منح 

للوصول  لبع�ض األس�ماء  الفرصة 
إىل قم�ة االتح�اد واس�تبعاد النجوم 
الكبار، األمر غر دقيق وعىل الجميع 
أن يقبل بإع�داد نظام داخيل رصني 

يحفظ هيبة الكرة العراقية.
الشهادة الجامعية يفرض أن تكون 
ملزم�ة عىل املناص�ب العليا ونقصد 
بها الرئاس�ة وأمانة ال�ر واألمانة 

املالي�ة باعتباره�ا القي�ادات الثالث�ة يف االتح�اد ام�ا بقية 
املناص�ب فال بأس أن يس�تثنى النجوم من رشط الش�هادة 

فيها  ليؤدوا دورهم يف خدمة الكرة العراقية.
النقط�ة اإليجابي�ة األخ�رى الت�ي وضعه�ا القائمون عىل 
النظام الداخيل هي توفر اكرب حد من النزاهة والش�فافية 
يف املعام�الت املالي�ة لالتحاد ع�ن طريق القي�ام باملعامالت 
املرصفية ل�كل اإلجراءات املالية ونر جميع األيفادات عىل 
موق�ع االتحاد وجعل ه�ذه العملية بأعىل درج�ة من الدقة 
املالي�ة نعتق�د أن هذه الخطوة أيضا إيجابي�ة لتنهب اللغط 
والجدل حول أموال االتح�اد او املنح التي يحصل عليها من 

هنا أو هناك.
 ونقطة أخرى تس�جل أيضا النظ�ام الداخيل بتحديد واليتني 
تخ�ص الرئيس واألعض�اء يف إدارة االتح�اد، أعتقد أن هذه 
الخطوة أيضا س�تعطي الفرصة ملن يس�تحقها يف الوصول 
االتحاد وعدم البقاء يف إدارة االتحاد لسنوات طويلة ،العمل 
هو الذي يحدد مدى كفاءة وقدرة أي شخص يف الوصول إىل 
االتح�اد وعدم البقاء ملدة طويلة يف الهيئة اإلدارية دون دور 

او عمل حقيقي يخدم كرتنا.
 ع�دم ازدواج املناص�ب خط�وة إيجابي�ة أخ�رى يف النظ�ام 
الداخ�يل الجدي�د تعطى الفرص�ة لألعضاء للبق�اء يف عمل 
االتح�اد دون االرتباط باألندية أو املؤسس�ات األخرى فمن 
ش�ان هذا األمر أن يجع�ل العضو مركزا ع�ىل عمله و دون 
أن يطاله النقد أو الش�كوك يف العم�ل لصالح ناديه وتغليب 

مصلحته عىل مصلحة الكرة العراقية!
 اإليجابي�ة ه�ي الش�عور الس�ائد ل�دى الجمي�ع بالنظ�ام 
الداخ�يل الجديد لكن املطلب األس�ايس هو أن يتم مناقش�ة 
هذه املس�ودة املقرح�ة للنظام مع بقية أعض�اء الجمعية 
العمومية أو الناش�طني يف الوس�ط الكروي م�ن اجل إعداد 
صياغة متماسكة حاسمة لهذا النظام وإرسالها إىل االتحاد 
الدويل باتفاق جميع األطراف نعتقد أن إجراء التعديالت أمر 
مهم لس�ماع كل األراء و ابعاد كل املشاكل عن طريق الكرة 
العراقية التي طاملا غاصت يف العقد والخالفات والرصاعات 

طوال السنوات املاضية.
 املصلحة العامة يجب أن تس�ود التصوي�ت عىل هذا النظام 
ويف القبول ب�كل يشء  من قبل جميع األطراف ودون النظر 
إىل املصالح الخاص�ة ورضورة تغليب مصلحة العراق فوق 
كل يشء باالتف�اق والتفاهمات والني�ة الصادقة بعيدا عن 

الخنادق والخالفات غر املجدية التي حان موعد نهايتها.

تغليب مصلحة العراق
عدنان لفتة

اعلن االتح�اد العراقي املركزي للمواي تاي 
عن موافقته الرسمية للمشاركة يف بطولة 
العالم )االفراضية( عرب األنرنت للش�باب 
واملتقدم�ني والتي س�تقام منتص�ف أيلول 

املقبل.
وقال رئيس االتحاد العراقي املركزي للمواي 
تاي مصطفى جب�ار علك ان »العراق وافق 
عىل املش�اركة يف بطولة العالم االفراضية 

)ع�رب األنرنيت( بعد تلقيه دعوى رس�مية 
من نظره الدويل وبمشاركة أكثر من )90( 

دولة يمثلون مختلف قارات العالم«.
وأض�اف علك »سيش�ارك الع�راق ب)26( 
العب�ا لفئتي الش�باب واملتقدمني هم )عيل 
ص�دام كاظم، محم�د عماد عب�د اللطيف، 
مصطفى رعد شاكر، احمد محمود عوده، 
مهن�د محم�ود ع�وده، احمد صائ�ب عبد 

ال�رزاق، مصطف�ى عب�اس نارص، حس�ن 
حمزة حسني، باقر حسني عيل، عيل هاشم 
صب�اح، ع�يل محمود ي�ارس، عم�ار عادل 
ي�ارس، عب�اس صال�ح هادي، ع�يل عباس 
س�كندر، عباس خالد كاظم، س�جاد بهاء 
رؤوف، حس�ني بك�ر ص�ايف، ع�يل ابراهيم 
أس�ماعيل، زيد محمد حميد، فاضل عباس 
فاض�ل، س�جاد ع�يل جب�ار، من�اف عب�د 

الرحمن، حس�ن احمد حسني، احمد نعمة 
كاظم، حي�در قيرص يوس�ف وامر قيرص 

يوسف(«.
وتاب�ع علك: »سيش�ارك ايض�ا يف البطولة 
العاملي�ة أربع�ة ح�كام دوليني م�ن العراق 
س�يتم اإلعالن عنه�م قريبا، مش�را اىل ان 
العراق سيشارك بأربعة أنظمة من البطولة 

العاملية«.

وخت�م رئيس األتح�اد حديثه بالق�ول، ان 
»الالعبني مس�تمرين بتدريباته�م اليومية 
)باملن�زل( تحت أرشاف ومتابعة مس�تمرة 
من قب�ل مدربيهم وعرب املنصة اإللكرونية 
له�ذا  األمث�ل  االس�تعداد  لغ�رض  )زووم( 
الح�دث الذي يقام ألول م�رة عرب األنرنيت 
بس�بب جائحة كوورنا التي رضبت العالم 

نهاية العام املايض«.

المواي تاي يعلن عن أسماء العبيه المشاركين 
ببطولة العالم »االفتراضية« 

االسيوي يقرر استئناف دوري االبطال بنظام التجمعزاخو يتعاقد مع أمجد وليد

القوة الجوية يعلن رحيل أمجد رحيم

بركات ينفي انضمامه لفريق الطلبة

أمانة بغداد يبرم صفقته األولى
استدعى مدرب املنتخب العراقي، رسيتشكو كاتانيتش، 7 

العبني محرفني جدد، لقائمة أسود الرافدين األولية.
وق�ال مصدر مق�رب م�ن الهيئ�ة التطبيعية »بعد 
اتص�االت مكثف�ة م�ع كاتانيت�ش، ت�م االتفاق 
ع�ىل إضافة 7 العب�ني من املحرف�ني العراقيني 
املقيم�ني يف أوروب�ا، لصف�وف املنتخ�ب ضمن 

القائمة األولية«.
وأوض�ح أن الالعب�ني الس�بعة الذين وجهت 
لهم الدعوة، هم جاستن مرام وأحمد ياسني 
وري�وان أمني وأس�امة رش�يد ومهند جعاز 
وأم�ر العم�اري وجيل�وان حمد، وس�بقهم 

للتشكيلة الالعب لؤي العاني.
يش�ار إىل أن جاس�تن مرام وأحمد ياس�ني 
كانا ضمن التش�كيلة الرس�مية، لكن املدرب 

أبعدهم بعقوبة إدارية.

أبرمت إدارة نادي أمانة بغداد أوىل صفقاتها للموسم املقبل، 
بالتعاقد مع العب الطلبة السابق عيل رعد.

وق�ال مصدر مقرب م�ن نادي أمان�ة بغ�داد إن النادي بدأ 
مرحلة التعاقدات يف املركاتو تحضرا للموسم املقبل ونجح 

يف ضم عيل رعد العب الطلبة السابق.
وأوضح أن مدرب أمانة بغداد عصام حمد، حافظ عىل أغلب 
العب�ي الفريق م�ع محاولة إضافة بع�ض العنارص املهمة 
خالل مرحلة االنتقاالت لرميم خطوطه تحضرا للموس�م 
املقب�ل. يش�ار إىل أن أمانة بغداد حافظ ع�ىل الجهاز الفني 

الذي يقوده املدرب عصام حمد.

اعلن ن�ادي القوة الجوي�ة الريايض، رحيل 
ح�ارس مرم�ى فريق ك�رة الصق�ور امجد 
رحي�م. وذك�ر الن�ادي ان »الهيئ�ة االدارية 
بالش�كر  تتوج�ه  الجوي�ة  الق�وة  ل ن�ادي 

والتقدير لحارس املرمى امجد رحيم«.
واضاف »تتمنى ل�ه التوفيق والنجاح رفقة 

النادي الذي سيمثله يف املوسم الجديد«.
يذك�ر ان رحي�م انتق�ل اىل صف�وف الق�وة 
الجوية يف موس�م 2016/ 2017 قادماً من 

الرطة.

أوض�ح عب�د الرحم�ن ب�ركات، مهاج�م الوح�دة 
السوري، حقيقة توقيعه وانضمامه بشكل رسمي 

للطلب�ة العراق�ي. وقال بركات، ع�رب صفحته عىل 
»فيس�بوك«: »توضيح بخصوص ما ج�رى تداوله 
يف وس�ائل اإلع�الم، بأن�ي وقعت عقدا رس�ميا مع 
نادي الطلبة العراقي«. وتابع: »أقول بدايًة أترف 
باللعب مع نادي الطلب�ة العريق، لكن ما حدث أنه 
جرت مفاوضات ش�فهية فقط، وحتى اللحظة لم 
أتخذ قرارا نهائيا بخصوص املوسم املقبل، وما زلت 
أدرس خيارات�ي«. وأضاف: »ال�يء الوحيد املؤكد، 
ه�و أني وح�داوي لنهاي�ة املوس�م، وتركيزي عىل 
املباريات املتبقية من الدوري وكأس الجمهورية«.

ق�رر االتح�اد اآلس�يوي لك�رة 
الق�دم، اس�تئناف دوري ابطال 
آس�يا بنظ�ام التجم�ع يف دولة 

واحدة.
دول�ة  يف  التجم�ع  وس�يكون 
املجموع�ات  دور  م�ن  واح�دة 
حتى نص�ف النهائ�ي يف الفرة 
من 14 س�بتمرب املقبل وحتى 3 

ترين األول.
وفت�ح االتح�اد اآلس�يوي، باب 
الراغبة يف  لل�دول  الرش�يحات 
اس�تضافة البطول�ة م�ن غرب 

آسيا خالل األسبوع املقبل.
 وقرر االسيوي ترك حرية تحديد 
موع�دي مباراتي رب�ع ونصف 

النهائي للدولة املستضيفة.
وس�تقام املباراة النهائية فقط 
ستقام يف ملعب الفريق الصاعد 

م�ن غ�رب آس�يا نظ�راً للع�ب 
نهائي النسخة املاضية يف رشق 

القارة.

العراق�ي،  زاخ�و  فري�ق  ظف�ر 
بخدمات العب الرطة الس�ابق، 
أمجد وليد، من أجل تمثيل الفريق 

يف منافسات املوسم املقبل.
وقال م�درب زاخو، أحمد صالح، 
إن الفري�ق نج�ح يف اس�تقطاب 

العب مؤثر بحجم أمجد وليد.
إضاف�ة  ولي�د  »أمج�د  وأض�اف 
مهمة للفريق، بع�د أحمد محمد 

وسيف سلمان«.
يف  مس�تمر  زاخ�و  أن  وأوض�ح 
تعاقداته من أجل تش�كيل فريق 
جيد ق�ادر عىل إثبات الذات خالل 

املوسم املقبل.
يش�ار إىل أن أمج�د ولي�د، تدرب 
تحت إرشاف أحمد صالح، عندما 
كان مدرًب�ا مس�اعًدا يف الجه�از 

الفني للرطة.

كاتانيتش يستدعي سبعة محترفين 



انتق�د خافيري تيب�اس رئيس رابط�ة الدوري اإلس�باني، 
طريقة اس�تخدام تقنية الفيديو يف الليجا، حيث شدد عىل 

رضورة تحسني استخدام التكنولوجيا.
وشهدت األسابيع األخرية من الدوري اإلسباني، العديد من 
الحاالت املثرية للجدل، وتنديد نادي برش�لونة باس�تخدام 
تقنية الفيديو وتأثريها ع�ىل تواجد الغريم التقليدي ريال 

مدريد يف صدارة الرتتيب.
وقال تيباس يف ترصيحات أبرزتها صحيفة سبورت »يجب 
تحسني تقنية الفيديو، ال يمكن أن نغفل عن الجدل الدائر، 

هناك إخفاقات شديدة«.
وأضاف »عندما يقوم فريق مهم يف إس�بانيا كريال مدريد 
بإج�راء مكاملة مع االتحاد املحيل بعد 20 دقيقة من نهاية 
املب�اراة، فهذا ليس مناس�ًبا لعالم التحكيم، ويتس�بب يف 

املزيد من التوتر بني الحكام«.
واختتم »يج�ب أن نحاول جعل التحكيم أقل مش�اركة يف 
الجدل، وبالطبع إذا أعلنا وقلنا إننا تحدثنا مع رئيس ريال 

مدريد عن تقنية الفيديو، فهذا ليس باألمر الجيد«.

كش�ف تقري�ر صحف�ي إيطايل، ع�ن الالعب�ني الذين 
س�ريحلون عن صفوف إنرت ميالن عقب نهاية املوسم 

الجاري.
وذكرت صحيفة »الجازيتا ديللو سبورت«، أن هزيمة 
إن�رت أم�ام بولونيا، س�تفجر ث�ورة لس�وق انتقاالت 

الفريق، يف املريكاتو الصيفي املقبل.
وأضافت أن هناك 4 العبني س�ريحلون عن إنرت ميالن 
وهم دييج�و جودي�ن، ماتي�اس فيتش�ينو، روبريتو 

جاليارديني، كريستيانو برياجي.
وتابع�ت أن النادي لن يقوم برشاء فيكتور موس�يس 
بش�كل نهائي من تش�يليس، بجانب عدم تجديد عقد 

بورخا فالريو.
وختمت بأن النادي س�ُيقيم وضع التشييل أليكسيس 
سانش�يز، املع�ار م�ن صف�وف مانشس�رت يونايت�د، 

وسيحسم موقفه خالل الفرتة املقبلة.
وبهزيمت�ه أم�ام بولونيا، ابتعد إنرت ميالن عن س�باق 
املنافس�ة ع�ىل لق�ب الكالتش�يو، خاصة بعد اتس�اع 

الفارق مع املتصدر يوفنتوس إىل 11 نقطة.

توق�ع ماس�يمليانو أليج�ري املدير 
الفني الس�ابق ليوفنت�وس اإليطايل، 
مستقبل النجم الربتغايل كريستيانو 

رونالدو.
وقال أليجري يف ترصيحات لصحيفة 
ماركا »رونالدو سيبقى يف يوفنتوس 
لس�نوات عديدة، الدون سمح لليويف 

بتحقيق تقدم مهم للغاية«.
وأض�اف »اتصاالت مع ري�ال مدريد 
اآلن  امل�ايض؟ قب�ل عام�ني م�ن  يف 
ح�دث تواص�ل، كان ل�دي عق�د مع 
يوفنتوس، وباإلضافة لذلك، ش�عرت 
بالتفان�ي واإلخ�الص تج�اه النادي 

وجماهري اليويف«.
وحول موع�د عودته للتدريب مجدًدا 
وامل�كان املرتق�ب، علق »اس�تمتعت 
يف  مدينت�ي  داخ�ل  أرست�ي  رفق�ة 

ليفورنو مع أصدقائي القدامى«.
وتاب�ع »أن�ا ال أهت�م كث�رًيا باملكان، 
فقط أبح�ث عن فريق أش�ارك فيه، 
يك�ون  أن  يج�ب  الن�ادي  م�رشوع 
طموًحا للمنافس�ة والف�وز وحصد 

األلقاب«.
واختتم »هل أرغب يف تجربة التدريب 
بالليج�ا؟ ال أحد يس�تطيع أن يقول 

ال«.

ق�ال هان�ز فلي�ك املدي�ر الفن�ي لفري�ق بايرن 
ميون�خ، إن لقب دوري أبطال أوروبا هو الهدف 
املقب�ل لفريق�ه، وذلك بع�د أن ت�وج بايرن هذا 

املوسم بثنائية الدوري والكأس يف أملانيا.
وأض�اف فلي�ك: »أتطل�ع بالفع�ل، بع�د ف�رتة 
اإلج�ازة، إىل إع�داد الفريق لله�دف املقبل، وهو 

بالطبع يتمثل يف دوري أبطال أوروبا«.
وتستأنف منافس�ات دوري أبطال أوروبا يف آب 
املقب�ل بعد فرتة توق�ف طويلة بس�بب جائحة 

فريوس كورونا املستجد )كوفيد19-(.
وستحس�م منافسات دوري األبطال عرب بطولة 
مصغ�رة تحس�م أدوار الثمانية وقب�ل النهائي 

والنهائي، تقام يف العاصمة الربتغالية لش�بونة، 
وستقام األدوار بنظام مباراة واحدة.

وقال فليك: »نعرف أن مثل هذه املواجهات التي 
تحس�م بمباراة واحدة، ليس�ت بس�يطة. حيث 

يفرتض بك أن تكون مستعدا ألقىص درجة«.
آبوم�ن   23 يف  األبط�ال  دوري  نهائ�ي  ويق�ام 
املف�رتض أن يخوض بايرن ميون�خ أوال مباراة 
إياب دور الس�تة عرش أمام تشيليس، علما بأن 

بايرن كان قد فاز ذهابا 3 / صفر يف لندن.
وبعد االنتهاء من عمل يتعلق باألمور التجارية، 
يحصل العبو باي�رن ميونخ عىل فرتة راحة ملدة 

13 يوما قبل بدء االستعدادات لدوري األبطال.

أعلن نادي مانشس�رت يونايتد، تجديد عقده العبه الرصبي نيمانيا ماتيتش، 
ملدة 3 مواسم، ليبقى بذلك داخل قلعة أولد ترافورد حتى 2023.

وبدت مسرية ماتيتش مع يونايتد قد قاربت من النهاية يف شهر كانون الثاني 
املايض، بعدما أعرب الالعب عن تفتحه لفكرة الرحيل يف املريكاتو الش�توي، 
قب�ل أن يع�ود إىل خطط املدرب النرويج�ي من جديد بعدما قدم مس�تويات 
مميزة مع بداية 2020 يف ظل غياب بول بوجبا وسكوت ماكتوميناي بسبب 
اإلصابة.وقال ماتيتش يف ترصيحات للموقع الرسمي ملانشسرت يونايتد: »أنا 
س�عيد للغاية باستمراري يف هذا النادي العظيم، كالعب ال يزال عندي الكثري 
ألقدمه وأحققه يف مس�ريتي، وأن أفعل ذلك مع مانشس�رت يونايتد س�يكون 
رشًف�ا عظيًما«.وأضاف: »م�ن املثري أن أك�ون جزًءا من ه�ذا الفريق، نملك 
توازًن�ا جيًدا بني الش�باب وأصحاب الخربة يف قائمتن�ا، وهناك صداقة رائعة 
ب�ني املجموعة«.وتابع: »ه�ذا جزء محوري من املوس�م، نحن نلعب بصورة 

جيدة، وسنقاتل إلنهاء املوسم بقوة ومنح شعور الفخر ملشجعينا«.

أظهرت دراس�ة واس�عة النطاق أجرتها 
ش�بكة األنباء اليابانية، وأعلنت نتيجتها 
الي�وم اإلثنني، أن 77% من املش�اركني يف 
الدراس�ة، يعتقدون أن أوملبياد طوكيو ال 

يمكن إقامتها العام املقبل.
وتأجلت أوملبياد طوكيو 2020، التي كان 
من املقرر أن تبدأ الش�هر الحايل، ملدة عام 

بسبب جائحة فريوس كورونا.
ويف الوق�ت ال�ذي يخطط في�ه املنظمون 
ح�ول  أس�ئلة  تث�ار  األوملبي�اد،  إلقام�ة 

إمكانية اس�تضافة اليابان للدورة العام 
املقبل.

وقال منظمون إنهم سيبحثون »تقليص« 
األلع�اب العام املقبل لخف�ض التكاليف، 

وتقليل املخاطر املتعلقة بالجائحة.
وم�ع ذلك أظهر االس�تطالع ال�ذي جرى 
مطلع األسبوع الحايل وتركز يف أغلبه عىل 
السياسة اليابانية، أن 77% من املشاركني 
يعتقدون أن األوملبياد ال يمكن إقامتها يف 

2021 دون ذكر سبب ذلك.

يصط�دم يوفنت�وس حام�ل اللق�ب يف املواس�م الثماني�ة 
املاضية ومتصدر الرتتيب بمضيفه ميالن يف قمة مباريات 
املرحلة الحادي�ة والثالثني من الدوري اإليطايل لكرة القدم 
اليوم الثالثاء.وحقق يوفنت�وس العالمة الكاملة ملبارياته 
األرب�ع التي خاضه�ا يف البطولة منذ اس�تئنافها بعد أكثر 
م�ن ثالثة أش�هر من تعليق نش�اطها نتيج�ة تفيش وباء 
ف�ريوس كورونا يف البالد منتصف ش�هر آذار املايض، فيما 
حقق مي�الن ثالثة انتصارات وتع�ادالً وحيداً.وقّدم ميالن 
يف املرحلة الس�ابقة هدي�ة غالية ليوفنت�وس بالفوز عىل 
مالحقه التسيو بثالثية نظيفة، ما منح »السيدة العجوز« 
فارق�اً مريح�اً يف ج�دول الرتتيب بلغ س�بع نقاط.ويعّول 
مدرب يوفنتوس ماوريتس�يو س�اري يف معركة الحصول 
عىل اللقب التاسع عىل التوايل للفريق ولقبه الشخيص األول 
يف ال�«س�ريي أ« عىل الثنائي املتألق الربتغايل كريس�تيانو 

رونالدو واألرجنتيني باولو ديباال اللذين س�جال س�وياً يف 
املباريات األربعة املاضية.وأصبح رونالدو البالغ من العمر 
35 عاما، بعد تس�جيل هدفه يف مرم�ى الجار تورينو أول 
العب للس�يدة العجوز يسجل 25 هدفاً يف موسم واحد من 
الدوري منذ األسطورة اإليطايل-األرجنتيني عمر سيفوري 
ع�ام 1961.يف املقاب�ل يطم�ح مي�الن )الس�ابع برصي�د 
46 نقط�ة( للدخ�ول يف املنافس�ة عىل التأه�ل إىل الدوري 
األوروبي )يوروبا ليغ( بعدما بات حلم املش�اركة يف دوري 
أبط�ال أوروب�ا صعب املن�ال نتيجة البتعاده ب��17 نقطة 
ع�ن أتاالنتا الرابع آخر املراكز املؤهلة للمس�ابقة الكربى.

وكان الفريق�ان افتتحا الش�هر املايض عودة املنافس�ات 
إىل الك�رة اإليطالية يف إياب الدور نصف النهائي ملس�ابقة 
الكأس والتي انتهت بالتعادل الس�لبي، ما منح يوفنتوس 
بطاقة العبور إىل املباراة النهائية التي خرسها أمام نابويل 

بركالت الرتجيح 2-4.وفشل ميالن بالفوز عىل يوفنتوس 
يف املباري�ات ال�12 األخ�رية بينهما علم�ًا أن فوزه األخري 
يعود إىل 22 ترشين األول 2016 عندما فاز عليه يف البطولة 
املحلية 1-0.وس�بق للفريقني أن تواجها سابقا 232 مرة 
يف جمي�ع املس�ابقات الرس�مية محلي�ا وخارجي�ا، حيث 
كان�ت األفضلية ليوفنتوس الذي ف�از 91 مرة، مقابل 66 
لل�«روس�ونريي« و75 تعادال، كانت حصيلتها 330 هدفا 
ألبناء تورينو و295 هدفا للفري�ق اللومباردي.من جانبه 
يأمل التس�يو للخ�روج رسيعا م�ن كبوة الخس�ارة امام 
ميالن لإلبقاء عىل أمل بالفوز باللقب الثالث يف تاريخه بعد 
موس�مي 1973-1974 و1999-2000.وتعرّض التس�يو 
يف املباري�ات األربع األخري لخس�ارتني مقابل فوزين، وهو 
نفس عدد الخسارات التي لقيها خالل املراحل ال�26 التي 
س�بقت إيقاف البطولة.وال تبدو مهمة »النس�ور« صعبة 

أم�ام فريق يح�اول تحايش الهب�وط إىل الدرج�ة الثانية، 
وخ�رس مبارياته الس�ت األخ�رية.ويف مب�اراة ثالثة، يحل 
س�مبدريا ضيفا عىل أتاالنتا الذي يم�ر بواحدة من أفضل 
حاالته حيث يسري بخطوات ثابتة نحو املشاركة يف دوري 
أبطال أوروبا للموس�م الثاني عىل الت�وايل وذلك بتحقيقه 
ف�وزه الثامن عىل الت�وايل ما رفع رصي�ده إىل 63 نقطة يف 
املركز الراب�ع وبات يهدد إنرت )الثال�ث برصيد 64 نقطة( 
والتس�يو.وفاز أتاالنتا يف مبارياته ال�10 األخرية يف جميع 
املس�ابقات بينها الف�وز عىل فالنس�يا اإلس�باني يف ثمن 
نهائ�ي دوري األبط�ال )4-1 و4-3( م�ا حج�ز لها مكانا 
يف دور الثماني�ة يف مش�اركته التاريخي�ة األوىل.يف املقابل 
يسعى سمبدوريا )الرابع عرش برصيد 32 نقطة( لالبتعاد 
أكثر عن منطقة الهبوط للدرجة الثانية، حيث يبتعد فقط 

بسبع نقاط عن ليتيش.

تيباس ينتقد تقنية
 »الفار« في الدوري االسباني

أليجري يتوقع بقاء رونالدو مع السيدة العجوز  ماتيتش يجدد تعاقده مع مانشستر يونايتد 

اليوم.. يوفنتوس يواجه ميالن في قمة متباينة الطموحات بالكالتشيو

إنتر ميالن يسعى
 للتخلص من اربعة العبين

هانز فليك: نسعى 
لتحقيق الثالثية 

التاريخية

يواص�ل أتلتيكو مدري�د بحثه عن 
ضم�ان املرك�ز الثال�ث والتواج�د 
م�ن  الق�ادم  املوس�م  يف  بالت�ايل 
أوروب�ا  أبط�ال  دوري  مس�ابقة 
وذلك عندما يحل ضيفاً عىل س�لتا 
فيغو اليوم الثالثاء يف إطار املرحلة 
دوري  م�ن  والثالث�ني  الخامس�ة 
الدرجة األوىل اإلسباني لكرة القدم.

 62( الثال�ث  اتلتيك�و  وتع�رض 
مبارات�ه  قب�ل  لنكس�ة  نقط�ة( 
أمام س�لتا فيغ�و بع�د أداء وفوز 
مقن�ع بنتيجة 3-صف�ر عىل ريال 
مايوركا.إذ أعلن نادي العاصمة أن 
مهاجمه الش�اب »جواو فيليكس 

)20 عاما( سيغيب عن لقاء اليوم 
الثالث�اء ضد س�لتا« بع�د تعرضه 
إلصابة يف كاحله ضد مايوركا، من 
دون أن يحدد الفرتة التي س�يبتعد 
فيها عن املنافسات. وسيغيب عن 
اللق�اء أيضا املهاج�م اآلخر دييغو 
كوستا لرتاكم البطاقات الصفراء.

أما إشبيلية الرابع، والذي يخوض 
مباراته امام ضيفه ايبار وسيبتعد 
يف ح�ال الفوز بفارق س�ت نقاط 
ع�ن فياري�ال الخام�س ويقل�ص 
الف�ارق اىل نقطت�ني م�ع اتلتيكو، 
فيحل ضيفا ثقيال عىل اتلتيك بلباو 

الثامن.

ويخوض فياريال الخامس مباراة 
قوية مع خيتايف السادس، كونهما 
إىل  املؤهل�ني  املركزي�ن  يحت�الن 
ال�دوري االوروبي »يوروب�ا ليغ«، 
حيث س�يحاول ريال سوس�ييداد 
السابع استغالل أي خطوة ناقصة 
منهم�ا ح�ني يس�تضيف غرناطة 
التاس�ع الجمعة.وتفتت�ح املرحلة 
بلقاء فالنسيا التاسع مع مضيفه 
بل�د الوليد الثال�ث عرش.ويف رصاع 
تف�ادي الهب�وط، يلتق�ي مايوركا 
الثام�ن ع�رش م�ع ليفانت�ي فيما 
يحل ليغانيس التاسع عرش ضيفا 

عىل ايبار.

توقع ياباني بعدم إقامة األولمبياد في 2021أتلتيكو مدريد يسعى لتعزيز موقعه في المركز الثالث
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مصطلحات ادبية
السميوطيقا 

عل�م العالم�ات )الس�ميوطيقا( عل�م ي�درس أنس�اق 
العالم�ات واألدل�ة والرم�وز، س�واء أكان�ت طبيعية أم 
صناعية. وُتعّد اللس�انيات جزءا من الس�يميائيات التي 
تدرس العالمات أو األدل�ة اللغوية وغري اللغوية، يف حني 
أن اللسانيات ال تدرس سوى األدلة أو العالمات اللغوية. 
س�ني له�ذا العلم، هن�اك فرديناند دي  ومن الرّواد املُؤسِّ
سوس�ري وش�ارل س�اندرز پريس، كما أن م�ن أبرز من 
س�اهموا يف الس�يميائيات هناك كل من فالديمري پروپ 
ولوي�س خورخ�ي پرييت�و وأومبريتو إك�و وألخريداس 
جولي�ان غريم�اس وتش�ارلز موري�س وروالن ب�ارت 

وتوماس سيبوك.

طرائف من التراث 

م�ا ي�روى عن الش�اعر اللبناني أمني تق�ي الدين أن�ه أراد يوًما 
مداعبة أس�تاذه عبدالله البس�تاني  صاحب »معجم البستان«، 
فبحث يف القاموس عن كلمة عويصة قليلة االس�تعمال، فإذا به 
يق�ع عىل الصيصية، فجاء وهو يظن نفس�ه ق�د ظفر بأمنيته 
وقال: وج�دت  كلمة لم أفهم معناها وه�ي »الصّيصية«. فقال 
البستاني: هذا مفهوم يا معلمي.ألم تقرأ باألمس شعر الريبوع:

دعان�ي أخ�ي والخيُل بيني وبين�ه  كوقع الصيايص يف النس�يج 
املمّدد

الصي�ايص جمع صيصية وهو املك�وك. فعاد أمني بخّفي حنني، 
ولكن�ه لم ييأس فج�اءه يف الي�وم الثاني بكلم�ة »حباطقطق« 
مّدعًيا كالس�ابق أنه وقع عليها اتفاق وه�و يطالع كتاًبا عربًيا 
قديًما. قال البس�تاني: أنت تكذب يا معلم�ي فهذه ال تجدها إال 
يف القام�وس ومعناها حوافر الخيل. وكان التفس�ري الوحيد لها 

8يف القاموس. 
الثقافـي

محمد االحمد.. السرد المشوش؟

ثقافة

االضطراب الذي يصاحب االفكار، وبحسب ما يشري يونغ، انما هو غياب 
ت�ام لتحديات الوعي، وبلبلة واضحة يف فه�م الوجود النفيس للفرد، تلك 
ميزة الكثري من اولئك الش�باب الذين منحتهم مدنهم بطاقة  تحد ملركز 
عاج بكل ماهو غريب، ومثري للدهش�ة والسؤال معاً، كانت الحرب التي 
انحرف�ت باالدب فيما بعد انحرافاً، ه�دم الكثري من املصاديق،  وغطاها 
بسذاجات، ارادتها املؤسسة الثقافية املؤدلجة، كان الرسد اول املكونات 
الثقافي�ة الجمالية التي وجدت نفس�ها محارصة ، ب�ني وجود واندفاع، 
وتراج�ع وصمت، االجابة عن س�ؤال كهذا كان صعباً ، بالنس�بة الولئك 
الش�باب، الذي�ن حطوا رحالهم عن�د ابواب املج�الت والجرائد، طامحني 

بفرصة وجود.
 يف خض�م تلك االفكار التي اليمكن املس�اس به�ا، او ادانتها، تقدم الولد 
االت�ي من مدينة الربتقال، ليق�دم نصاً رسدياً ، يخ�رج كثرياً عن ثوابت 

الرسد، لكنه ينتمي اىل ثوابت االفكار.
 يف رسدي�ات محم�د االحم�د ، الكث�ري من القل�ق الفلس�في، والتأمالت 
الوجداني�ة، والبوح الروحي االقرب اىل االعتزال، ثمة دائماً، نبثاق رسدي 
مقتض�ب ، بطيء الفعل، لكنه يتحرك بدق�ة عارفة، وخلق ابهاري يرتك 
متلقيه عند حرية الرغبة يف فك الطالس�م واالحاجي والحكايات، غزوات 
محم�د االحمد، هي االكثر قس�وة ع�ىل ما تركه التأري�خ، يحفر ليختار 
م�ا يتف�ق ووجدانيته املفعم�ة باملخالف�ة، رسدياته، وبخاص�ة بعد ان 
هجر الرسدي�ة القصصية، وقدم رسداً روائي�ًا، يتغور يف اعماق الصورة 

اللغوية املبهمة احياناً، والتي تقف عند حد، 
وال توص�ل اىل مرج�و الغاي�ات وفعالياتها 

التأثريية.
الرسدي�ة ل�دي محم�د االحمد، التس�تقر، 
وتظل مصحوبة بالتم�رد واالنزياح بأتجاه 
ازمن�ة وامكن�ة يختارها الس�ارد نفس�ه، 
تاركاً شخوصة تعيش غربة اليمكن الفكاك 
منها، هي ذات الغربة التي يعيش�ها محمد 
االحمد، املعزول نفسياً، املدمن اىل حد الهلع  

يف متابع�ة كل م�ا تمكنه ارادت�ه بالحصول 
عليه، متلق احف�وري للتاريخ، ومتفحص لكل 

انواع البناءات الخاصة بالرسديات، هذا غري عش�قة الصويف ملوضوعات 
لم تالفها الرواية العراقية او العربية، يتفحص كونه من خالل عيون ما 
يقرأ ويدون، لكنه يعي�ش ضجيجاً الكرتونياً، تراه مغرماً بالبحث، حتى 
لحظ�ة اثارة الش�ك، كيف يقرأ االحمد.. ومتى.. وه�و الباحث عن كتاب 

وكتاب؟.
تل�ك واحدة من مخاوفه، النه يريد ان يق�دم ماهو تابع لالخر، الفكرة.. 
والبناء.. والش�خوص، لكن لغة االحمد تخون�ه، تضعه يف خانة محرجة 
ج�دا، هي خانة االرث اللغ�وي، تدجنه اللغة الفخم�ة، املتالحقة، وحني 
يفك�ر باله�روب، تلحق به افكاره لتمس�كه بقوة، فيع�ود اىل لغة االرث 
وجربوته�ا، كلما ح�اول الجمع بني اللحظتني ، خانت�ه احداهما، فيظل 
يتأرج�ح خائف�اً، ومنزوياً بعض ال�يء، وهذا واحد من اس�باب ابتعاد 
النقدية العراقية عنه ، وربما تجاهله عن قصدية وعمد،  وهذا ما جعله 
يحاول جاهداً اللهاث وراء تربيرات وهلوسات، ال تعني املتلقي العراقي، 

اذا لم تجد متلقياً، يستجيب  ملا تشوه به البياض، فلم تكتب،؟
أي مستقبل، هذا الذي يحاول نصاً رسدياً االمساك به؟

تل�ك خصيصة قاهرة، تلزم محمد االحمد.. بقوة وتش�ده اىل قاع عزلته، 
هو يق�رأ.. يتفحص.. يحاور.. لكنه متعايل ال�رسد، فوقي االتجاه.. غري 

معني بأحد.

شوقي كريم حسن 

البريسم عمل على رصد كوارث حقبة البعث شعريا   

»تاريخ الجنود المجهولين« أناشيد رافضة للحروب التي دمرت جهات العراق األربع   
المراقب العراقي /القسم الثقايف...

ي��رى الناق��د  ا. د. محم��د 
ان  الس��اعدي  كري��م 
مجموع��ة »تاريخ الجنود 
المجهول��ن« الش��عرية 
الحس��ن  عب��د  للش��اعر 
»أناش��يد  يه  الربيس��م 
الت��ي  للح��روب  رافض��ة 
الع��راق  جه��ات  دم��رت 
األربع ، مبينا ان الش��اعر 
عم��ل ع��ى رصد ك��وارث 

حقبة البعث .

وق�ال الس�اعدي يف ق�راءة نقدي�ة خص 
للش�عر  ان  العراق�ي(«  )املراق�ب  به�ا 
ح�دود  يف  الش�اعر  يطلقه�ا  تص�ورات 
تأثريات�ه الوجداني�ة التي م�ن املمكن أن 
تك�ون مبارشة م�ن خالل املواق�ف التي 
يمر به�ا يومياً، وت�رتك أنطباع�اً خاصاً 
ل�ه أث�ر يف حياته الش�خصية م�ن خالل 
التاريخ الشخيص الذي مر بأحداث كثرية 
بعضه�ا مؤل�م وبعضها َف�ِرح، أو تاريخ 
عام يش�رتك في�ه م�ع املجتم�ع وابنائه 
مرساته�م  يف  واحزانه�م،  افراحه�م  يف 
ونكباته�م، أو تك�ون القضي�ة متخيل�ة 
ك�ون الش�عر يس�تند اىل بع�ض الص�ور 
املتخيل�ة التي تدع�م القصيدة من خارج 
الواقع املعاش وتكون جماليتها مختلفة 
تماماً كون الشاعر قد قدمها وأطلقها يف 
أف�ق أال توقع لدى املت�ذوق الذي ال يمكن 
أش�تغاالتها  س�ياق  يف  اال  يتفهمه�ا  أن 
الواقعية يف بع�ض االحيان، أو ما يتخيله 
يف ذاكرته الت�ي تتفق،أو تختلف يف املعنى 

مع الشاعر . 
واض�اف :إن مج�االت العم�ل ع�ىل جلب 
كث�رية  للقصي�دة  الداعم�ة  التص�ورات 
وهن�ا  ومتنوع�ة،  متع�ددة  ومجاالته�ا 
ق�د يتخ�ذ الش�اعر يف الربط ب�ني ما هو 
متص�ور وبني م�ا هو وجدان�ي من رحم 
الواقع، وبني ما ع�ام وبني ما هو خاص 
يف أنتاج صور شعرية يتحسسها يف ضوء 
صور تش�كل يف ذاته معان�اة كبرية تجاه 
التاريخ الوطني،أو االنس�اني الذي يمكن 
أن يضي�ع أمام�ه ت�اركاً يف ذات الوق�ت 

حكايات مجهولة ال يمكن أن تشري اليها، 
أو تدونها وقائع . 

واش�ار اىل ان هذا االحتجاج الذي يطلقه 
الش�اعر ضد بطوالت زائفة للحارضين، 
ه�و احتجاج بصوت الجن�ود املجهولني، 
فهو تاريخ يتوازى م�ع كل ُنصب العالم 
التي وضعت يف قلوب العواصم املتحاربة. 
هذا االحتجاج الذي يقارب صوت )ويليام 
بلي�ك( الذي أطلق�ه س�ابقاً يحاكي فيه 
بالروح االنس�انية  التضحي�ة  موض�وع 
لصال�ح الذي�ن ال يس�تحقونها، أي » ما 
رغب فيه )بليك(، مثل كل املتصوفة، هو 
نوع من أس�تعادة السيطرة عىل الجانب 
الروح�ي وال�ذي تجّمد نتيج�ة لالنحالل 
الب�ري واألفعال الفاس�دة لقتلة الروح 

اإلنسانية:
وبك�ى أطفالهم وبن�وا أرضحة يف أماكن 

مقفرة،
ووضعوا قوانني متعلقة، وسموها

رشائع الله األبدية » 

يف هذا السياق تش�تغل تصورات الشاعر 
مجموعت�ه  يف  بريس�م(  )عبدالحس�ني 
الشعرية التي أخذت عنوانها من قصيدته 
املوس�ومة ) تاري�خ الجن�ود املجهول�ني 
( وه�ي م�ن طباع�ة )دار الص�واف ( يف 
الع�راق محافظة بابل، س�نة 2018 . إذ 
حاول الشاعر يف هذه املجموعة الشعرية  
أن يك�ون م�دّون جي�د لالحتج�اج الذي 
يتضح يف بعض عناوي�ن قصائده ومنها 
)تاريخ الجن�ود املجهولني، أس�تدرجهم 
الش�هداء، جث�ث  انتخاب�ات  وال تط�ع، 
طافي�ة ع�ىل نه�ر الف�رات( وغريها من 
القصائ�د األخرى يف ه�ذه املجموعة التي 

تصل اىل )21( قصيدة . 
وم�ى اىل القول :إذا عمل الش�اعر عىل 
رصد حقبة تاريخية يطلق عليها )تاريخ 
الجن�ود املجهول�ني(، يح�اول أن يدونها 
بس�ياقه الش�عري، ويذكر فيه�ا الحرب 
التي أخذت الجن�ود حطب لها . فالوطن 
حروب�ه كث�رية من�ذ بداية إع�الن الدولة 

واىل اآلن مروراً بالس�بعينات والثمانينات 
والتس�عينات وحتى بداية القرن الجديد، 
ول�كل ح�رب نش�يد يميزها ع�ن غريها 
م�ن الح�روب، إذ يتجه ببوصل�ة الجندي 
املجهول اىل أربع�ة اتجاهات يصور فيها 
الوط�ن، ويف أربعة من الف�رتات العجاف 
التي يب�دأ زمنها األول يف ش�ماله يف فرتة 

السبعينيات من القرن املايض :
» يف سبعينيات القرن املايض

كانت بوصلة الحرب
تشري شماالً

تأخذ الجنود حطباً
لدفء الجبال

وتعزف موسيقا عسكرية
أناشيدهم جماجم

مازالت أغاني الجنود
حنيناً عاطالً

صدى لصوت مى
أنا جندي عربي

بندقيتي يف فمي«
بندقيت�ي يف فمي هو الصوت الذي أطلقه 
يف رف�ض ما أراده أصحاب الحرب بأس�م 
الوط�ن والوح�دة، فه�ذا الص�وت املدّون 
للرف�ض يتكرر يف أتجاه أخ�ر وهو رشق 
الوطن وح�رب الثمان س�نوات يف صورة 
ثاني�ة، ورصخة أخرى لجندي مجهول يف 

الرق :
» ويف ثمانينياته

ولت وجهها الحرب
نحو الرق

سنوات تنزف رجاالً

وملحاً
جنود البوابة الرقية »

جن�ود البوابة الرقية الذي�ن عاد منهم 
من عاد،وقت�ل )مجهوالً( منهم من قتل، 
ليس�رتيح يف غياب�ة الزم�ن الذي ش�مل 
الكث�ري من أبن�اء الوط�ن الذين ش�كلوا 
مع غريهم االتج�اه الثالث من املجهول، 
ولكن هذه املرة يف الجنوب لتقطع معهم 
رؤوس النخي�ل أيض�اً، من بع�د ما كان 

يميز الوطن يف سواد أرضه، أصبح نخيله 
بال هوية أيضاً :

» نحو الجنوب
لتقطع رؤوس النخيل
وينمو رصاص الجنود

زرعوا قمصانهم العسكرية
عىل الطرقات

فما نما إال العويل عىل خارطة الوطن«
خارط�ة الوط�ن الت�ي تتنظ�ر اتجاهها 
الجن�ود  تاري�خ  يكتم�ل  حت�ى  الراب�ع 
املجهول�ني، فغرب الوطن هو املكان الذي 
ذهبوا اليه، وأنشدوا كل أناشيد التضحية 

يف األلفية الجديدة:
» يف األلفية الثالثة

استمرت الحرب
اشتعاالً يف غرب الوطن

تتوالد حروباً وصبية تائهني
تأشريات موت مجاني

وعصبية قاتلة
يا للغرابة

أهذا وطن« 
)يا للغرابة أهذا وط�ن(، هذه الخاتمة يف 
القصيدة، وهذا التس�اؤل ال�ذي تركه لنا 
الش�اعر، وكأنه يردد صوت أالف الجنود 
املجهولني عرب تاريخ تضحياتهم الطويل، 
وعرب )ُنصبهم( التي غطت بأثارها أمكنة 
الوط�ن وتاريخ�ه واتجاهات�ه األربع�ة . 
وبهذا التساؤل يف القصيدة صور الجندي 
املجه�ول مصري الوط�ن، وثبت تس�اؤل 
أدان�ة عن صورت�ه التي تالش�ت لصالح 

العصبية القاتلة وأصحابها .

عبد الحسين بريسمد. محمد كريم الساعدي

املراقب العراقي/ خاص...
اعلن�ت رابط�ة القص�ة يف الع�راق ع�ن  القص�ص 
القص�رية ج�داً الفائزة يف مس�ابقة )روائ�ع األقالم( 
السادس�ة لش�هر حزيران لعام 2020 التي تنظّمها 

الرابطة شهريا.
وق�د كان املرك�ز األول م�ن  محم�د عيل عف�ارة من 
س�وريا عن قصته حرمان : قلب�ُه معلٌّق خلَف ُزجاِج 
األل�م, معف�ٌر بالعش�ِق والرعش�ات, وجه�ٌه بل�وِن 
الج�وريُّ نظراتُه تخ�رتُق كلَّ املس�افاِت , تلتهُم تلَك 
النه�ود املرتّجة تح�َت زّخاِت املط�ر. وحدها دموعُه 

كانت ُتطّرُز قصائَد جوعِه لألمل . طفل املخيم . 
امااملرك�ز الثاني فكان لس�امية طي�وان من الجزائر  
ع�ن قصتها ميزان:  ُمْد اَوَقَدْت لُه؛ َما َيزاُل ِقدُرَنا عىل 
�ي صرْبََنا وتقوُل: ال  الَجمِر َيغ�يِل ِبالَحَص.. تراوُد أمِّ
ََتْقنُطوا، َقريًبا ِجدَّا َسيأِتي ُعمر .. َمَى ألُف عاٍم وما 

نزال ِجيَّاًعا.. َنْنَتِظْر.
فيما اح�رز املركز الثالث عماد هدروس من س�وريا 
َطْت  ع�ن قصته َملَْهاٌة : َخ�طَّ الَعْنَكُب�وُت الرَِّواَيَة، َنقَّ
ِْويَض، َحلََّقْت  ُر الرتَّ أَْنَياُب الذَِّئاِب الُحُروَف، أََبى املَُش�هَّ

اَلِم؛ أََصاَبْتَنا َفرَْحُة األَْطَفاِل. ِبأَْحاَلِمَنا َحَماَمُة السَّ
فيم�ا كان املرك�ز الثالث مك�رر من نصيب أس�امة 

الحواتم�ة من األردنعن قصته إِماَلٌء:َوَس�َمْت أَقاَلُمَنا 
وا ُرُؤوَس�َنا  ا َصفُّ ُكلَّ ِعل�ٍم، َعلََّمتُهم ِطرَاَد النُُّجوم، لَمَّ
أَغرَُقوا ُسُطوَرَنا؛ َباَتْت َتكُتُب َبنَي ُخُيوِط الَعنَكُبوت . 

واملرك�ز الثالث مك�رر ايضا  عبدالواح�د الصغري من 
املغرب عن قصته أخطبوط :

وقفت يف طابور طويل، ملا وصل دوري، اختار الجزار 
أصابعي… هرولت أرصخ نحو قرص العدالة، خرجت 

منه بال لسان!.
واملرك�ز الراب�ع اح�رزه الطّيب الجامع�ي من تونس 
ع�ن قصته قضاء: أصحاب الّس�جن للواف�د الجديد: 
»ما تعبري ُرؤيانا؟«. مازال�وا يقّصونها عليه... ملّا لْم 
يحرّك س�اكنا نادوه؛ تصاَمَم و قد انتصبت س�ّبابته 

و تدىّل رأسه...  
وكان املركز الرابع مك�رر من حصة نوال الهاليل من 
ِتِه؛  العراقع�ن قصتها ِتْي�ه :بحَث الَفتی يف م�ايِض اُمَّ
ها؛ ذاَق العلقم، اس�َتنَبَط  أصاَبُه الذهول، َقرَأَ حارِضَ

املستقبل؛ خرَّ ساِجداً.!
واملرك�ز الرابع مك�رر ايضا كاظم أحمد من س�وريا 
عن قصته رق�يُّ : الجنني ترجَل، َولَج�ه من أطرافه، 
ُبعي�د اإلجتياح؛ تحرر من الجاذبّية، ارتقى يف غوصه 

الجنني، انفلت حبله الرسي ثانية.

رابطة القصة في العراق تعلن أسماء 
الفائزين بمسابقة القصص القصيرة جدًا 

اصدار

»لظى القلب«.. قراءات في التصوف العربي وآثاره  
املراقب العراقي/ متابعة...

ما أحوجنا إىل دراس�ة األدب الصويف يف عرص طغت 
في�ه املادة عىل اإلنس�ان املعارص... ه�ذا ما يؤكده 
كتاب »لظ�ى القلب... ق�راءات يف التصوف العربي 
وآثاره« للدكتور س�عيد الوكيل، الص�ادر أخرياً عن 

للدراسات والنر  أروقة  مؤسس�ة 
بالقاهرة.

إلكمال  الكتاب  يسعى 
نق�ص مه�م يف املكتبة 
العربي�ة،  النقدي����ة 
مج�ال  يف  خصوص�اً 
األدب الص�ويف، إذ يتتبع 
تجليات التصوف العربي 
يف النص�وص املع�ارصة، 
وال�ذي نلمس�ه يف بعض 

كتاب�ات نجي�ب محفوظ 
الغيط����ان�ي  وجم�ال 
وغريهم، وه�و األمر الذي 

يحتاج إىل دراسات عدة.
كتاب�ه  يف  املؤل�ف  وي�رى 
والش�عور  االهتم�ام  أن 

الص�ويف  األدب  بنفائ�س 
زاد ح�ني تقاط�رت ألفاظ�ه 

ونفحات�ه الروحي�ة يف اإلب�داع املع�ارص، مطالب�اً 
بالتوس�ع يف تلقي وقراءة هذه النصوص الصوفية 
بعقلية منفتحة، مش�رياً إىل أن املتأمل لتاريخ تلقي 
النص�وص الصوفي�ة م�ن عام�ة القراء، ي�درك ما 
يكتن�ف ذلك التلقي من تحفظ�ات تحول عن قراءة 
تل�ك النصوص التي تكش�ف 
عن الجانب الروحي الباطني 
وه�و  اإلس�الم،  يف  العمي�ق 
الذي  الس�مح  الوجه  يمث�ل 
غفلن�ا عن�ه كث�رياً بس�بب 
هيمن�ة املادة ع�ىل حياتنا، 
وأن يكون لكل منا إس�هام 
فيه ول�و بالتلق�ي املحب، 
م�ن  التص�وف  فمبح�ث 
أهم املباحث التي يس�تند 
اإلس�المي  إليهاالفك�ر 
ال�كالم  عل�م  جان�ب  إىل 

والفلسفة.
ق�ارئ  ع�ىل  وتهيم�ن 
الكت�اب أج�واء الحالج 
الف������ارض  واب�ن 
وابن  والس�ه���رودي 

عربي وغريهم.

محتوى كتاب

املراقب العراقي/ متابعة...
يضعن�ا هذا الكت�اب ملؤلف�ه الدكتور 
بليغ حمدي إس�ماعيل أستاذ املناهج 
وطرائق تدريس اللغ�ة العربية بكلية 
الرتبية جامعة املنيا بمرص، بمواجهة 
حقيقي�ة ومبارشة أم�ام ثمة حقائق 
ومشاهد ال يمكننا الفكاك منها ؛ مثل 
الجائح�ة الكوني�ة التي تس�ارعت بل 
وتصارعت م�ع الك�رة األرضية وهي 
جائحة كورونا التي تمارس بطش�ها 
االس�تثنائي بص�ورة عجيب�ة وبدون 
س�ابق إنذار أو ترقب ، وهذه الجائحة 
الكوني�ة التي تتبارى وس�ائل اإلعالم 
يف الحديث عنها وعن أخبارها بش�تى 
الص�ور الثابتة واملتحركة واألش�كال 
البيانية التي تص�ف حقيقة الجائحة 
وكيفي�ة انتش�ارها وجه�ود العلماء 

والبر ملواجهتها
الحقيق�ة الثانية الت�ي يوضحها هذا 
الكت�اب ه�ي املش�هد الراه�ن للبحث 

العلم�ي يف الوط�ن العرب�ي ، وهو ما 
يهمنا ، فربغم االنتشار الكبري لكليات 
العلوم يف الوطن العربي وهذا التباري 
والتنافس يف إنشاء معامل علمية ذات 
مواصف�ات قياس�ية ، م�رورا بمئات 
يف  متقدم�ة  جامع�ات  إىل  املبتعث�ني 
األمريكي�ة وأوروبا  املتح�دة  الواليات 

الغربية وبعض دول الرق اآلس�يوي 
؛ إال أن هذه البعثات لم تضف س�طرا 
واح�دا عق�ب أه�م وأكرب ب�ل وأعظم 
بعث�ة علمية ترأس�ها النابغة املرصي 
رفاع�ة راف�ع الطهطاوي إىل فرنس�ا 
أي ان الع�رب فش�لوا يف مواجه�ة يف  

الفريوس. 

»الَجائَِحُة و ُمْسَتقَبُل الُعُلوِم« فشل العرب في مواجهة الفيروس

أما بعد:
هل الكلماُت هشة 

أم أن التعابرَي أخَذ عليها الزمان
لذكرى الكلماِت أوهان
تسِطُع من قلٍب ولهان

وتتجمر األماني لوقٍت قد أن
با أبتي..يا أبتاه

ياعزيز القوم عرب األزمان
أنت قضية لم تحّل 

والكّل وقف عندها يأبه عجزان
أنت الراية التي لم ترضخ أين ما كان

أنَت العال ولبلوغك ترضُخ األوتان
عميُق الغاية وسامي اللسان

الرباءة ترتسم فيك وبني األجفان
أسُد األسوِد .. اشجُع الشجعان

عظيم الشان أين ماكان
أبتي..أبتاه

عندما يُسطُع نورك الخافت 
تنربي األجفان

والنسائُم عندما تقبل فروة رأسك
تتمايل وترتنح

وكأنها تطبق ركن من األركان
رؤياَك ثاقبة وال تعجزك 

مصيبة فالن وعالن..
أنت بحٌر فيه من الخريات ألوان

وكل من ينهش بلحمك ال ُتسلم عليه 
سالم

بل ُتسلم سالمان..
يف قلبك طيبة اإلحسان

وتلتمُس العذر ملن أذاَك 
وتأخذُه باألحضان

أبتي..أبتاه
جفت مأقيي من اضلع الرياع

ونطوت بالهذيان
وجف�ت أدمعي أن ُذِك�َر الفراق وبت 

غلبان
والقلب يتوهن باالشتياق والحرمان

إن أتى مرٌض ليتكبد بك
ويأخذك باألحضان

سأتوسُل إليه وادعوُه بالطيب
وأتمايُل باألحزان

والشحُذ من مرضَك روحُه 

واطلقها نحو لعنان
وأتي من ماء زمزم 

واغسل جسدك
من أي وهٍن من األوهان
وأقُف كالكرياِت البيِض

وادافُع عن روحَك
 حتى اتكبُد باألكفان
وأن جاَر عليَك الزمان
ستبقى عظيم الشان

ويذكرك التاريخ والحقُب والحقبان
أبتي ..أبتاه

كتبُت كلماتي 
محبة ومودة وِبرٍّ وعنفوان
فسالت من اقالمي دعوات

واستجرُت بالرّحمن
أن يطيل بعمرَك ويذرَك 

بدَل العمر ِعمران....
وتبقى أنت القصيدة 

التي لم تكتب بعد
ولو حاولُت وارصفُت 

بدَل الجهد؛ جهدان

أمل محمد ياسر/ سورية

رسالة إلى والدي
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أقدم  إعمار  إعادة  أعمال  انطالق  إعالن  مع 
األسواق التاريخية يف مدينة املوصل العراقية 
القيمة  ذو  الحضاري  املعلم  هذا  يستعيد 
والذي  وألقه،  مجده  والفلكلورية  املعمارية 
يعد جزءا من تاريخ املوصل القديم ومركزا 

اقتصاديا أساسيا للمدينة وضواحيها.
إعمار  أعمال  بدء  نينوى  محافظ  أعلن  و 
املوصل مركز  تاريخي يف مدينة  أقدم سوق 
لتدمري  تعرض  والذي  )شمال(،  املحافظة 
االجرامية  داعش  عصابات  يد  عىل  شامل 

قبل سنوات.
الهندسيَّة  “املالكات  إن  بيان  يف  وقال 
والعاملون(  واملوظفون  )املهندسون 
بارشت بإعادة بناء أكرب األسواق يف املوصل 
بعد  الجديد،  املوصل  سوق  وهو  القديمة، 
داعش  عصابات  قبل  من  بالكامل  تدمريه 

اإلرهابية”.
وأوضح أن “مدة اإلنجاز ستكون 250 يوما 
ستأخذ  تصاميم  وفق  متواصل،  وبعمل 

الطابع الجديد واملتطور”.
الذي  القديمة،  املوصل  مدينة  سوق  ويّعد 
الفتح  عهد  إىل  تأسيسه  جذور  تعود 
ويعترب  نينوى  يف  األسواق  أكرب  اإلسالمي، 
معلما حضاريا عريقا يمثل جزءا من تاريخ 
أساسيا  اقتصاديا  ومركزا  القديم  املوصل 

للمدينة وضواحيها.
عديدة  وأماكن  مناطق  يف  األسواق  وتنترش 
أعدادا منها تركزت  القديمة لكن  يف املوصل 
أسواقا  لتكون  املدينة  يف مكان معني وسط 

أكرب وأشهر أسواق  كبرية ما جعلها تصبح 
املدينة،  تاريخ  مر  وعىل  التاريخية.  املوصل 

بالحضارات  املوصل  أسواق  تطور  ارتبط 
تأثرت  كما  عليها  تعاقبت  التي  املختلفة 
األحداث  بأهم  الهامة  التجارية  املراكز  هذه 

التاريخية التي عاشتها املوصل.
باألحداث  املوصل  أسواق  تأثر  وبسبب 
املدينة،  عاشتها  التي  التاريخية  واملحطات 
املعالم  أهم  من  واحدة  تشكل  أصبحت 
واالنتكاسات  االزدهار  عهود  عىل  والشهود 
األسباب  هذه  كل  املوصل.  عىل  مرت  التي 

والتاريخ الحافل والعريق والقيمة املعمارية 
ضمن  األسواق  هذه  جعلت  والفلكلورية، 
هاما  جزءا  املوصل  جعلت  التي  املعالم  أبرز 
عن  يستحق  ما  وهو  اإلنسانية  تراث  من 

جدارة فخر العراقيني واعتزازهم. 
للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  موقع  ويؤكد 
السوق  أن  )اليونسكو(  والثقافة  والعلم 
التوابل  تُباع  كانت  حيث  املوصل  يف  القديم 
ألف  الهند والصني ملا يزيد عىل  القادمة من 
عام، وحيث متاجر الكتب يف شارع النجفي، 
البضائع  تجارة  أشكال  من  شكال  يجسد 
التي تثري املوصل منذ فجر  وتبادل األفكار 

التاريخ.
وكان اختالف املهن أسلوبا لتقسيم السوق 
طابع  الكتساب  ودافعا  املوصل  يف  القديمة 
حيوي، إىل جانب أنها نشأت حول مسجدي 
هذه  كانت  كما  والحدباء.  الكبري  النوري 
للهوية  املؤسسة  العوامل  أحد  األسواق 
ألهل  واالجتماعية  والثقافية  التاريخية 

املوصل.
التي  املميزة  العنارص  ومن 
املوصل  ألسواق  صنعت 
تفردا  وأكسبتها  شهرتها 
الثري  املعماري  طابعها 
التاريخية  وأسماؤها 
االقتصادية  وقيمتها 
والتجارية ورمزيتها عىل مر 

التاريخ.
ويقول مسؤولون عراقيون 
األساسية  التحتية  البنى  إن 
ممتلكات  إىل  باإلضافة 
املوصل،  مدينة  يف  املدنيني، 
إىل  يصل  دمار  إىل  تعرضت 
وأعلن  املئة.  يف   80 نحو 
العراق يف عام 2017 تحقيق 
داعش  تنظيم  عىل  النرص 

تقدر  كانت  التي  أراضيه  كامل  باستعادة 
اجتاحها  والتي  البالد،  مساحة  ثلث  بنحو 
يحتفظ  يزال  ال  التنظيم  لكن  صيف 2014، 
بخاليا نائمة يف مناطق واسعة بالبالد ويشن 

هجمات بني فرتات متباينة.
 2018 فرباير  يف  العراقية  الحكومة  وقدرت 
املناطق  إعمار  إعادة  إىل  الفعلية  الحاجة 
ضد  املعارك  بسبب  الدمار  إىل  تعرضت  التي 
تنظيم داعش، بقيمة 88.2 مليار دوالر عىل 
مدى 10 سنوات، وفق دارسة أجراها خرباء 

عراقيون ودوليون.
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الم���اكات الهندس���يَّة تباش���ر إعادة بناء س���وق 
المدين���ة القديمة ال���ذي دمرته عصاب���ات داعش 
االجرامية  ، عل���ى أن يكون جاهزا بعد 250 يوما 

من العمل المتواصل.

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

إّياك ومصادقة األحمق فإّنه يريد أن ينفعك فيضّرك.
ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثاث: في نكبته وغيبته ووفاته.
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سياحي  كمزار  العراق  الحرائق  غيّبت 
العالم  بقاع  مختلف  من  الزوار  إليه  يفد 
الرافدين  بالد  حضارة   عىل  لالطالع 
واكتشاف املعمار واآلثار، وأغلق املغرمون 
بني  يحمل  كتابا  الثقافية  بالسياحة 
سكان  لكن  السنني،  آالف  تاريخ  طياته 
املائية  املسطحات  أكرب  يعد  الذي  األهوار 
الداخلية يف العالم،  يسعون إىل فتح أبواب 

الكتشاف  الزوار  أمام  جديد  من  العراق 
مختلف  عالم  يف  بسيط  عيش  أنماط 
يف  اليوم  املعارصة  الحياة  تشهده  عّما 
يف  واسرتاحة  خشبية  زوارق  عىل  رحلة 

مضافات من القصب.
الجبايش )العراق( - عادت الحياة مجددا 
إىل أهوار العراق املدرجة عىل قائمة الرتاث 
عىل  تعّول  املنطقة  هذه  وباتت  العاملي، 
السياحة البيئية لتصبح “جنة عدن” بالد 
الرافدين مقصد املولعني برحالت القوارب 

وسط الطبيعة.
القصب  من  مصنوع  عائم  منزل  أمام 
خفيفة  رائحة  تفوح  النخيل،  وأوراق 
لدخان حفلة شواء سمك املسكوف الذي 

يشتهر به العراق.
“املشاحيف”  قوارب  تنساب  املياه،  وعىل 
الخشبية التي تحمل أزواجا أو مجموعات 
ومواويل  إيقاعات  عىل  نزهة  يف  أصدقاء 

أصحاب املراكب الرتاثية.
املغرتب  العراقي  الجوراني  حبيب  يقول 
أكن  “لم  املتحدة،  الواليات  يف  عقود  منذ 
وجميلة  خالبة  مناظر  هناك  أن  أتصور 
الصحراء  الذي تغطي  العراق”  مماثلة يف 
ويضيف،  تقريبا.  مساحته  نصف 
العراق  واقع  يجهل  العالم  “غالبية 
فيه  يوجد  وال  مكان  أخطر  أنه  ويتصور 
غري القتل واإلرهاب )…(، لكن يف الواقع 
البلد  هذا  يف  بيئية ساحرة”  أماكن  هناك 

عىل  مواقعه  من  خمسة  أدرجت  الذي 
قائمة الرتاث العاملي لليونسكو.

ويعرب أبومحمد )45 عاما( صاحب زورق 
يف  السياح  من  فوج  بقدوم  سعادته  عن 
أتاه  وقد  املايض  األسبوع  آخر  عطلة 
الزوار،  من  الكبري  العدد  هذا  من  الرزق 
حيث يقوم بنقلهم يف جوالت سياحية إىل 
منطقة الجبايش مقابل مبلغ لكل راكب 
طربا  بصوته  يصدح  وهو  وإيابا  ذهابا 
الذين  الزوار  منه  يطلبها  التي  باملواويل 

كان أغلبهم من العراقيني.
القادمني  السياح  أحد  حسني  عيل  وقال 
عائلته  مع  جاء  “إنه  األخري،  الفوج  يف 
الجبايش  قضاء  إىل  النارصية  مدينة  من 
خالبة  طبيعة  بمناظر  يتمتع  لكونه 
وهدوء  واسعة  مائية  ومسطحات 
األجواء”، الفتا، إىل أن القضاء يضم نصب 
ويعد  األهوار،  يتوسط  الذي  الشهداء 
يف  والسياحية  الثقافية  املراكز  أهم  من 
لتوافد  قبلة  أصبح  وبالتايل  املحافظة، 

السياح من داخل العراق وخارجه.
وطريقة  والطبيعة  الحياة  “أن  وأضاف، 
بشكل  تختلف  املناطق  تلك  سكان  عيش 
ببساطتها  اآلخرين  حياة  عن  كامل 

وأصالتها وتمسكها بإرث األجداد”.
يف العام 2016، أدرجت أهوار العراق التي 
وتعد من  والفرات  نهري دجلة  بني  تمتد 
أكرب املسطحات املائية الداخلية يف العالم، 
عىل هذه القائمة بفضل تنوعها الحيوي 
العصور  إىل  يعود  الذي  الغني  وتاريخها 

القديمة لبالد الرافدين.
 طريقة عيش السكان يف األهوار تختلف 

كثريا عن حياة اآلخرين
منذ  يتغري  لم  شيئا  أن  يبدو  ظاهريا، 
املساحة  تلك  يف  عام  آالف  خمسة 
بني  الواقعة  املرتامية  والطبيعية  املائية 
والبرصة.  قار  وذي  ميسان  محافظات 
األحاديث  بحسب  فيها،  وجدت  وقد 
املتناقلة بني العراقيني، “جنة عدن” التي 

عاش فيها آدم وحواء.
امليايل  مهدي  األهوار  سكان  أحد  يقول 
إىل  تعود  األهوار  “جذور  إن  عاما(،   35(
تزال  وال  واألكادية.  السومرية  الحضارة 
السكان  السومريني،  حياة  صورة  تحمل 
من  العراق،  جنوب  ألهوار  األصليني 
تتغذى عليها  التي  القصب”  املياه ونبات 

الجواميس.
وصل منسوب املياه يف األهوار هذه السنة 
الغزيرة،  األمطار  بسبب  باملئة   80 إىل 
وفقا لألمم املتحدة، مقارنة مع 27 باملئة 
السكان  وعاد  املايض.  العام  خريف  يف 
القديمة  الضيافة  بيوت  إىل   مجددا 
واحد،  بمجداف  املدفوعة  والقوارب 
الحليب  تنتج  التي  الجواميس  وتربية 

الغني بالدسم.
يقول  السياحية  الحركة  تصاعد  وحول 
بالسياحة  األهوار  “انتعشت  امليايل 
آالف   6 أسبوعيا  تستقبل  وباتت  البيئية، 
سائح من محافظات مختلفة ومن خارج 
وأجنبية  عربية  جنسيات  ومن  العراق 
وحتى سفراء ومسؤولني حكوميني، وهو 
مؤرش اقتصادي جيد لحركة  السياحة يف 
هذه املناطق يف ظل تنامي عدد الرشكات 
السياحية التي وصل عددها إىل 12 رشكة 
سياحية فاعلة”. وبعد إدراج املنطقة عىل 
تزايدت   ،2016 العام  اليونسكو  قائمة 
السياحة البيئية حيث وصل العدد  إىل 18 
ألف سائح يف العام 2018، مقارنة بـ10 
القرغويل  أسعد  بحسب   ،2016 يف  آالف 
نحو  يعيش  التي  قار  ذي  سياحة  مدير 

نصف سكانها تحت خط الفقر.
الطيور  رؤية  السياح  هؤالء  ويأمل 
املهاجرة، إضافة إىل أنواع عدة من الكالب 
الفرات  وسالحف  )القضاعات(،  املائية 

التي تسمى محليا بـ”الرفش”.
ورغم ازدياد عدد السياح، ال تزال األهوار 

تعاني من غياب البنية التحتية.
“لبنى  وجود  ال  أن  القرغويل،  يوضح 

تحتية أو فنادق يف مناطق األهوار، وذلك 
يعود إىل التقشف يف ميزانية الدولة سابقا 
السنوات  خالل  األمنية”  األوضاع  بسبب 
ضد  الحرب  لتمويل  وخصوصا  األخرية 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
النارصي  يحيى  قار  ذي  محافظ  ويشري 
إىل أن “خطط إدارة مناطق األهوار تحتاج 
املوازنات  تجاهلتها  كبرية  مبالغ  إىل 
السابقة بسبب األزمة املالية والحرب عىل 
داعش، كما أن موازنة العام الحايل 2019 
خلت من أي مبالغ من أجل تطوير البنى 
من  الرغم  عىل  املناطق  تلك  يف  التحتية 
قبل عامني عن  املركزية  الحكومة  إعالن 
الغرض  لهذا  دينار  مليار   80 تخصيص 
لم يصل منها يشء للمحافظة لحد اآلن”.

االتحادية  الحكومة  النارصي  ودعا 
املحميات  بهذه  االهتمام  “رضورة  إىل 
للتوازن  مهما  مصدرا  كونها  الطبيعية 
يسجل  الذي  العراق  جنوب  يف  البيئي 

ارتفاعا متصاعدا يف درجات الحرارة”.
ويف الوقت الحايل، يقدم السكان املحليون 
تعادل  بتكلفة  القوارب  متن  عىل  جوالت 
“املضيف”  داخل  غداء  أو  دوالرا،   25

التقليدي.
تنظيم  دحر  بغداد  أعلنت  أن  ومنذ 
 ،2017 العام  نهاية  يف  اإلسالمية  الدولة 
مالية  مبالغ  تخصص  أن  السكان  يأمل 

ملشاريع بنى تحتية.
السياحة البيئية يف األهوار أكثر استدامة 
كونها  النفطية  واإلنتاجات  النفط  من 

ثروة وطنية مستدامة ال تنضب
ويطالب القرغويل ببناء “مدينة سياحية 
منشآت  عىل  تحتوي  للبيئة  صديقة 

صغرية وفردية تتوزع داخل األهوار”.
ويقول الخبري البيئي يف “منظمة طبيعة 
“السياحة  إن  األسدي،  جاسم  العراق” 
من  استدامة  أكثر  األهوار،  يف  البيئية 
ثروة  كونها  النفطية  واإلنتاجات  النفط 

وطنية مستدامة ال تنضب”.

عن  البحث  مجال  يف  ملعت  التي  االسماء  بني 
الذي  العام  املنطلق  ضمن  الشخصية  الهوية 
الكعبي  سعدي  اسم  يأتي  العراق،  يف  يتحقق 
مرادفاً  لجهود ونشاطات أبداعية كبرية جعلت 
فنية  حركية  وسط  اليوم  تلتمع  نقطة  منه 
الصعيدين  عىل  االبداعي  بمستواها  ترتفع 
العراقي والعاملي لتستحق االعجاب والتقدير يف 

مجاالت الفن الرفيع.
بني  كان  الذي  اللقاء  ذلك  اليوم  ويحرضني 
يف  وبيني  فتاح  واسماعيل  الكعبي  سعدي 
الفنانني  هذين  عودة  أعقاب  يف  ببغداد  مكتبي 
من ايطاليا عام 1976 حيث ارشفا عىل تنظيم 
فينيسيا.  بينايل  يف  العراقية  الفنية  املساهمة 

فقد كان بيننا حديث رائع عن الفن التشكييل 
حركات  عن  ومدارسه،  وأساليبه  املعارص 
التحرر االسلوبية يف التعبري ويف الصياغة ، وعن 
االتجاهات الجديدة الجديدة يف تنظيم املعارض 

نحت  من  املختلفة  الفنية  االعمال  وتقديم 
. يف  ذلك  اىل  ورسم وحفر وسرياميك وما 

ذلك الحديث أكتشفت بعضا ً من هموم 
نقطتني  يخص  فيما  الكعبي  سعدي 

عىل االقل:أولهما:
االبداعية  التجربة  وتعميق  تنضيج 

الشخصية التي يعيشها هو يف فنه.
الفن  ايصال  ً:مسألة  وثانيا 
املستوى  اىل  العراقي  التشكييل 
املكان  يف  يضعه  الذي  التنظيمي 

العاملي.  املجال  يف  به  االئق 
ملسته  ايل  الفعل  رد  وكان 
يتضح  وفتاح  الكعبي  عند 

الفنانني  هذين  بايمان 
للفن  الرفيع  العاملي  باملستوى 

التشكييل العراقي املعارص . وكان ذلك 
عىل  للتعرف  جيدة  فرصة  كذلك  اللقاء 

طموح  من  الكعبي  الفنان  نفس  يف  ما 
ومواقف يف مجال تنظيم الحياة الفنية.

وقد تحقق لهذا الفنان امران مهمان هما:
الفني  االبداع  مجال  يف  املتميزة  املكانة  احتالل 
معروف  تشكييل  كفنان  دوره  وبروز  الرصف 
ونشيط واحتالل املكانة الوظيفية التي تتيح له 
التحرك يف مجال تنظيم الحياة الفنية يف العراق، 
الثقافة  مدير  وظيفة  يشغل  اليوم  انه  حيث 
بوزارة  التشكيلية  الفنون  دائرة  يف  الفنية 

الثقافة واالعالم.
التشكيلية  الفنية  الحركة  عن  للكالم  وأعود 
يف  االختصار  أفضل  كنت  اني  رغم  العراق  يف 
الحركة  هذه  عربها  مرت  التي  فاملراحل  هذا. 
الرفيعة  وباملستويات  عرفناها  التي  بالرسعة 
املكانة  تلك  لتحتل  تكن  لم  شهدناها،  التي 
املعارص  للعراق  التاريخية  املسرية  يف  البارزة 
عند  عرفناه  الذي  الرائع  الفني  الطموح  لوال 
اقرتن  والذي  العراقيني  الفنانني  من  كبري  عدد 
عن  البحث  يف  الجادة  واملثابرة  الدؤوب  بالعمل 
القيم  تعمق  التي  الجديدة  والعنارص  اآلفاق 
آرس  من  وتعتقها  التعبري  مجال  يف  التشكيلية 
املفاهيم التقليدية التي جاء اكثرها من الغرب. 
أن هذ الطموح االبداعي لعب دورا ً هاما ً جدا ً 
يف العمل عىل خلق االشخصية املتميزة يف الفن 

العراقي املعارص.
اليف حدود مدرسة اسلوبية عراقية فحسب بل 
حتى يف طريف حدود هذه املدرسة. ففي داخلها 
من  الكثري  تفرد  عرب  االتجاهات  تعدد  نجد 
الفنانني بأساليب وتقنيات خاصة بهم، ونجد 
كذلك التجمعات الفنية التي خلقت محطات ال 
خارج  يف  أما  املبارشة.  تأثرياتها  لنكران  سبيل 
تلك الحدود فاننا نرى بعض البحوث والتجارب 
من  كبري  عدد  يف  مارست  وقد  العراقية  الفنية 
اقطار الوطن العربي، بل حتى يف أوربا وامريكا، 
تأثريات هامة جدا ً لعل أبرزها مسألة استلهام 
التشكييل  الفني  التكوين  يف  العربي  الخط 

املعارص.

شخصيات عراقية بارزة 

سعدي الكعبي : انامل من ذهب اهوارنا جنة اهلل في االرض

أقدم أسواق الموصل يلملم شتاته ويرتشف ارصفة الذكريات

هذه األسواق أحد العوامل 
المؤسسة للهوية 

التاريخية والثقافية 
واالجتماعية ألهل الموصل
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كشف وزير النقل العراقي 
حسين  نيارص  الكابتين 
بنيدر الشيبيل،،عن أتخاذ 
حزمية مين اإلصالحيات 
االداريية  واإلجيراءات 
املهمة لتحسين  واملهنية 
اداء الناقل الوطني، حيث 
شيملت هيذا االجيراءات 
احيداث تغييرات كبيرة 
يف مفاصيل العمل املهمة 
مين  والتيي  واألساسيية 
شانها تعزيز واقع العمل 

يف املرحلة املقبلة .
خيالل  الوزيير  وبين 
مين  بعيدد  اجتماعيه 
ميدراء األقسيام اليوم يف 
مقير الرشكية وبحضور 
عيدد مين أعضياء لجنة 
أن  الربملانيية  الخدميات 
الخطوط الجوية العراقية 
تعد من التشكيالت املهمة 
والسييادية وهناك تركيز 
واضيح ألدائها بأعتبارها 

الناقل الوطني يف البالد .
وأكيد السييد الوزيير بعد 

لقياء موسيع ميع مدير 
عيام الخطيوط الجويية 
العراقيية املهندس مناف 
وميدراء  املنعيم  عبيد 
والشيعب  األقسيام 
: بيأن هنياك  الرئيسيية 
آلييات  تقيدم واضيح يف 
العميل لغيرض النهوض 
الناقيل  باقتصادييات 
خيالل  مين  الوطنيي 
مين  العدييد  مناقشية 
مفاصلهيا سييما عميل 
واسيرجاع  اليوكاالت 
املبالغ التي بذمة الوكالء 
ملراحيل  والتوصيل   ،
يخيص  بميا  متقدمية 
رشكية )ATST( وكذليك 
عمل قرية الشحن الجوي 
والتيي تهدف جمعيها إىل 
تعظيم إيراداتها للنهوض 
خدمية  يف  بواقعهيا 
املسيافرين وامر سيادته 
بيرف رواتيب العقيود 
هيذه الشيهر وايجاد حل 

جذري بخصوصهم …

هل يصلح الوزير ما افسده الفاسدون

والشيؤون  العميل  وزارة  كشيفت 
االجتماعيية،  عين تنسييقها ميع 
وزارة الداخلية إليقياف منح إقامة 
ودخيول العمالية الوافيدة اىل البالد 

بدون تراخيص عمل.  
والشيؤون  العميل  وزيير  وقيال 
يف  الركابيي  عيادل  االجتماعيية 
تريح  إّنه »تم التنسيق مع وزارة 
الداخلية من اجيل االتفاق عىل عدم 
منيح أي موافقة بميا يخص إقامة 
العمالة الوافيدة والعمل عىل إيقاف 
دخولهيا من قبيل دائيرة اإلقامة«، 
مؤكيدا »السيماح للوافديين منهم 
بالدخيول بعد الحصيول عىل إجازة 
عمل بحسيب قانون العمل رقم 37 

لسنة 2015«.  
وأشيار إىل أن »اليوزارة تعميل مين 
خالل الربنامج اليوزاري الذي ينفذ 

للحفاظ عىل حقوق العمالة املحلية 
وعدم منافسة العمالة األجنبية لها 
يف سيوق العمل لتحقيق مبدأ تكافؤ 
الفرص بما يضمن تشغيل 50 باملئة 
مين العمالية الوطنية يف املشياريع 

االستثمارية«.  
وأضاف الركابي أن »الوزارة سجلت 
ما يقيارب 6000 عامل من العمالة 
املحلية لشيمولهم بقانيون التقاعد 
والضميان االجتماعي يف محافظتي 
كركيوك والبيرة بعيد تنفيذ 196 
زييارة ميدانيية ملواقيع اليرشكات 
واملشاريع ضمن الحملة التفتيشية 
التي أطلقت نهاية حزيران املايض«.  
وتابيع »تمت إحالة نحيو 12 حالة 
من املشاريع والرشكات عىل املحاكم 
والتعليميات  الضوابيط  ملخالفتهيا 

الخاصة بعمل العمالة لديها«.  

اعلنت دائرة صحية ذي قار ، ، عن ضبط مخازن ملادة 
الطحين مخالفية لليرشوط الصحية يف قضاء سيوق 

الشيوخ جنوبي املحافظة .
وقالت الدائرة يف تابعته »املراقب العراقي« ان ” شيعبة 
الرقابة الصحية يف قطاع سوق الشيوخ للرعاية االولية 
، نفذت حملة رقابية مشيركة مع اسيتخبارات سوق 
الشيوخ ، واالمن الوطني ، ومكافحة الجريمة املنظمة 
، عىل املحال التجارية ومخازن املواد الغذائية واملطاعم 
، سيفرت عن ضبيط مخازن طحن غير حاصلة عىل 
اجيازة صحية ، ومخالفة للرشوط الصحية “.واشيار 
اىل  ” ضبط اكياس تسيتخدم للغيش الصناعي تحمل 
عالمات تجارية معروفة معدة للتعبئة بانواع رز رديئة 

تباع باسعار عالية “.
ولفيت اىل ” غلق املخازن واتخاذ االجيراءات القانونية 

بحق املخالفن.

 اسباب تاخر انجاز معامالت ذوي االعاقة
 عيزا وزيير العمل والشيؤون 
االجتماعيية عيادل الركابيي،  
تاخير انجياز معاميالت ذوي 
االعاقة اىل توقف عمل اللجان 
الطبية بسبب جائحة كورونا 
.وذكر بيان للوزارة ان » وزير 
االجتماعية  والشيؤون  العمل 
التابعية  التأهييل  دائيرة  زار 
اإلعاقية  ذوي  رعايية  لهيئية 
الخاصية،  واالحتياجيات 
والتقيى عيدداً مين املراجعن 
طلباتهيم  بإنجياز  ييه  ووجَّ
حسب الضوابط والتعليمات«.
وتابع ان » الوزير التقى مدير 
عبدالنيارص  التأهييل  دائيرة 
كامل وناقش معيه آلية عمل 
الدائيرة يف اسيتقبال وانجياز 
معاميالت املراجعن من ذوي 
اإلعاقية، موجهياً بوضع آلية 
املراجعين،  اسيتقبال  تنظيم 

وتقسيمهم عىل أيام االسبوع 
لتجنُّب الزخم«.

وشيدد الركابي بحسب البيان 
» عىل متابعة موضوع اللجان 
بتحدييد  الخاصية  الطبيية 
ان  اىل  مشيرا  العجيز،  نيوع 
هنياك الكثير مين املعامالت 

بيذوي  الخاصية  والطلبيات 
االعاقة متوقفة عىل عمل تلك 
اللجيان التيي توقفت بسيبب 
ظروف وباء كورونا، فيما اكد 
اهمية عقد اجتماع مع وزارة 
آلية الستئناف  الصحة لوضع 

عمل تلك اللجان«.

اعلين مديير قطياع الرعاية 
الصحيية االوليية يف قضياء 
الرشقاط ميروان الجبوري، 
عن اغيالق 50 صيدلية غر 
مجيازة يف القضياء واطالق 
مخالفة  ألخيرى  تحذييرات 

للرشوط الصحية .

وقيال الجبيوري يف بيان انه 
»تيم تنفييذ حملة واسيعة 
الغير  الصيدلييات  إلغيالق 
مرخصة والتي تعمل بشكل 
العميل  ليرشوط  مخاليف 

املهني والصحي«.
واضياف ان« الحملية التيي 

نفيذت بالتعاون ميع جهاز 
االمين الوطنيي تمكنت من 
غير  صيدليية   50 ضبيط 
مرخصة اضافة اىل عدد من 
الصيدليات املخالفة لرشوط 

السالمة الصحية«.
اىل  الجبيوري،  واشيار 
»اغيالق جمييع الصيدليات 
الغير مرخصة ميع توجيه 
انيذار نهائي لتليك املخالفة 
للرشوط بعد وجيود تجاوز 
كبير عيىل املهنية مين قبل 
فيهيا«،  العاملين  بعيض 
الحملية  »هيذه  ان  مؤكيًدا 
سيتكون دوريية للحيد من 
استرشاء ظاهرة الصيدليات 
تميارس  التيي  »الوهميية« 
عملها بشكل غر قانوني او 

صحي يف املدينة«.
ونيوه اىل »وجيود دعم كبر 
لهذه الحمالت من قبل ادارة 
صحية  ودائيرة  املحافظية 
صيالح الديين وفيرع نقابة 
الصيادلة حفاًظا عىل صحة 

وسالمة املواطنن.

اعلنيت امانية بغداد، عين اعيادة تأهييل ثمانية 
ان   ، االمانية يف  العاصمة.وذكيرت  مجيرات يف 
»مالكاتهيا يف دائرة املشياريع انجيزت خالل املدة 
املاضية اعمال الصيانة والتأهيل الخاصة بثمانية 
مجيرات حيويية ومهمية يف العاصمية بغداد«.

واضافيت ان »املجيرات هيي ) ملعب الشيعب ، 
سياحة بروت ، سياحة قحطان ، العدل ، الزهور 
، الشيارقة ، كيراج االمانية ، املسيتنرية ( كما 
وسيتتم املبارشة قريباً بصيانية مقربات مجر 
ملعب الشيعب ) وهيو عمل مسيتقل يختلف عن 
العميل السيابق ( باالضافية اىل مجير الربيعي 

وحال توفر التخصيصات املالية الخاصة به.

العمالة الوافدة وحقوق ابناء الشعب في المشاريع االستثمارية

قائم�ة  إىل  يض�اف  ربم�ا  مش�هد  يف 
“ش�بهات التالعب بالجثث” الذي سبق 
وأن رصد ، أظه�ر مقطع فيديو” قيام 
كوادر طبية بإعادة ش�خص من ثالجة 
املوتى إىل صاالت املستش�فى، مؤكدين 

أنهم اكتشفوا بأنه “ما زال حًيا!”.
واظه�ر مقط�ع الفيدي�و املص�ور من 
داخ�ل اح�دى املستش�فيات العراقية، 
وه�م  الطبي�ة  الك�وادر  م�ن  اثن�ن 
يحم�ل  رسي�رًا  ويدفع�ون  يركض�ون 
شخص مستلقي ومتوجهن إىل صاالت 
املستش�فى عائدين من ثالج�ة املوتى 

بعد اكتشاف أن “املتوىف ما زال حًيا .

تحذيرات من كارثة وبائية

قضاء  يف  املحلية  الحكومة  كشفت 
عن  كربالء،   بمحافظة  الهندية 
معاناة يعيشها األهايل بسبب أعطال 
توفر  عدم  مع  الكهربائية  املحوالت 
البدائل يف ظل ارتفاع درجات الحرارة 

وجائحة كورونا.
“منتظر  القضاء  قائمقام  وقال 
صحفي،  تريح  يف  الشافعي” 
الشبكة  شهدت  األخرة  “األيام  إن 
كبرة  أعطاال  الهندية  يف  الكهربائية 
درجات  ارتفاع  بسبب  للمحوالت 
أن  بيد  املتزايدة،  واألحمال  الحرارة 
عدم  يف  تكمن  الحقيقية  املشكلة 
وجود محوالت أو مواد احتياطية يف 
املواطنن  يجعل  ما  الدائرة  مخازن 
معدودة  أليام  وطنية  كهرباء  دون 
املحولة”. صيانة  اكتمال  حتى 
“دائرة  أن  الشافعي  وأضاف 
الكهرباء يف القضاء بارشت بسحب 
املحوالت الخاصة بإنارة الشوارع اىل 
املناطق السكنية كحل مؤقت وهذا 
تمثلت  ثانية  مشكلة  سبب  اإلجراء 
بسبب  ليال  املرورية  بالحوادث 
الشوارع”.وطالب  يف  اإلنارة  انعدام 

الكهرباء  القضاء، “وزارة  قائمقام 
قصوى  أهمية  املوضوع  بإعطاء 
وتوفر املحوالت واملواد االحتياطية، 
تجنبا لحصول تظاهرات أو مشاكل 
السيما مع تطبيق إجراءات كورونا 
التي ندعو فيها املواطنن اىل االلتزام 
العراق  املنازل”.ويعاني  يف  بالبقاء 
الكهرباء،  مشكلة  من   2003 منذ 
الرئيس  السبب  الفساد هو  ويبقى 
املشكلة،  لهذه  حّل  وجود  عدم  يف 
أن  مطلعة،  مصادر  ذكرت  حيث 
وزارة الكهرباء تعرض بيانات غر 
غر  وهمية  إنجازات  عن  صحيحة 
وعىل  الواقع،  أرض  عىل  موجودة 
املليارات  تخصيص  من  تم  الرغم 
ومن  حن  الكهرباء.يف  لتحسن 
املفروض أن إيرادات وزارة الكهرباء 
وتنمي  الدولة  ميزانية  ترفد 
جيوب  لكن  البلد،  يف  االستثمارات 
للرقة  أقرب  كانت  الفاسدين 
بال كهرباء وال تخطيط  البلد  وترك 
العراق  إبقاء  يف  والتعمد  للمستقبل 
من  الخارجي  االستراد  عىل  يعتمد 

دول الجوار.

سخط شعبي في قضاء 
الهندية جراء تردي الكهرباء

وثيقة عاجلة حول سرقة االف المستلزمات الطبية والعدد الوقائية

اهمال اغرب 
 من الخيال

امانة بغداد تعلن اعادة تأهيل ثمانية مجسرات

وتأتي هذه الحادثة بعد نحو 10 ايام من ضبط 
عملية فسياد برشاء جهياز PCR يف محافظة 
كركيوك واملسيؤول عين تشيخيص االصابات 

بكورونا.
واظهيرت وثيقية توجيه عضو لجنية الصحة 
النيابية جواد املوسيوي طلبيا اىل وزير الصحة 
حسن التميمي، بفتح تحقيق بالرعة املمكنة 
بشيأن معلومات عن اختفاء االف املستلزمات 
والعيدد الوقائية املخصصية ملحافظة كركوك 

من املساعدات الطبية الركية.
وبحسيب الوثيقية فيإن امليواد اختفيت خالل 
مسافة التتعدى الي2 كيلو مر، واثناء توجهها 
من مطار كركوك إىل مستشفى كركوك شبهة 

فساد بجهاز “تشخيص كورونا”
النزاهية  هيئية  أعلنيت  سيابق،  وقيت  ويف 
االتحاديَّيية، ضبيط عيدٍد مين املسيؤولن يف 
ية محافظية كركوك؛ عيىل خلفيَّة  دائيرة صحَّ
شبهات فساٍد يف مرشوع رشاء جهازي فحص 
نها من ضبط األوليَّات  فايروسيات، ُمبيِّنًة تمكُّ

ة باملرشوع البالغة قيمته أكثر من 180  الخاصَّ
مليون دينار.

يف  الهيئية،  يف  التحقيقيات  دائيرة  وذكيرت   
بيان أن “مكتيب تحقيق الهيئية يف محافظة 
ة  كركيوك تمكن من ضبيط األوليَّيات الخاصَّ
بميرشوع رشاء جهيازي فحص فايروسيات 
نيوع )PCR REAL Time( عام 2019 بكلفة 
)186,000,000( مليون ديناٍر”، ُموضحًة أنَّ 
رٍة  ت بموجيب ُمذكَّ “عمليَّيية الضبط التي تمَّ
قضائيَّيٍة، جياءت عىل خلفيَّة رصد شيبهات 
فسياٍد؛ لعدم مطابقة الجهازين للمواصفات 
الفنيَّة، فضالً عن عدم اسيتخدام الجهازين يف 
فحيص فايروس كورونيا )COVID – 19( يف 

ظلِّ تفشِّ الوباء؛ لعدم دقة نتائجه”.
يدت الدائيرة، إصيدار قيايض التحقييق   وأكَّ
املُختصِّ أوامر اسيتقداٍم بحقِّ مسؤول شعبة 
يف املسيؤول عين األميور  املُختيربات، واملُوظَّ
يف املسيؤول يف ميرف الدم  الفنيَّية، واملُوظَّ
ة املحافظة؛ اسيتناداً إىل  الرئيس يف دائرة صحَّ

أحكام امليادَّة )340( من قانيون العقوبات”.
نت  وعىل صعيٍد آخر، وبحسيب البييان، “تمكَّ
مالكات مكتيب تحقيق الهيئية يف املحافظة، 
ة  ويف عمليٍَّة أخرى، من ضبط األوليَّات الخاصَّ
يذة مين تخصيصيات  املُنفَّ املشياريع  بأحيد 
إعيادة اسيتقرار وإعمار األقضيية والنواحي 
وامليدن املُحرَّرة مين اإلرهاب بمبليٍغ مقداُره 
)246,000,000( مليون دينار؛ لوجود شبهة 
فسياٍد فيه”.وأشيار البييان إىل أن “عمليَّيية 
رٍة قضائيَّيٍة،  ت بموجب ُمذكَّ الضبيط، التي تمَّ
ة باملرشوع  أسفرت عن ضبط األوليَّات الخاصَّ
يف قسيم الحسيابات بدييوان املحافظية عىل 
خلفيَّيية وجود مبالغٍة يف أجور اآلليَّات، فضالً 
عين عدم وجود أيَّية عمليَّة نقيٍل لألتربة التي 
نتها تفاصيل امليرشوع، والتي تمَّ رصف  تضمَّ
مباليغ كبيرة عليها، إذ سيبق أن تيمَّ إصدار 
أوامير قبيض بحيقِّ لجيان التنفييذ ومديري 
أقسام الحسيابات والتدقيق عىل وفق أحكام 

املادَّة )340 (.

أفياد مصدر طبيي،  بتوقف جهياز فحص فروس 
كورونيا يف ذي قار منيذ 3 ايام، محيذراً من كارثة 
يف   PCR ال  »جهياز  إن  املصيدر  وبائية.وقيال 
مستشيفى اإلميام الحسين يف ذي قيار املختيص 
بفحيص فاييروس كورونا متوقف منيذ ثالث ايام 
األمر الذي ينذر بكارثة وبائية سوف ترضب مدينة 
النارصيية بسيبب تاخير ظهيور نتائيج الفحص 
للميرىض أو املتوفن«.واكيد املصيدر ان »ثالجيات 
الطب العديل تمتلئ بالجثث التي لم يعرف مصرها 

أن كانت مصابة أو سليمة من فايروس كورونا«.

ضبط مخازن طحين مخالفة للشروط الصحية في سوق الشيوخ

اغالق 50 صيدلية غير مجازة في قضاء الشرقاط

قدمت لجنة الصحة 
والبيئة النيابية، وثيقة 

“عاجلة” إلى وزير الصحة 
حسن التميمي الجراء 

تحقيق بشأن معلومات 
تفيد بـ”اختفاء وسرقة” 

االف المستلزمات 
الطبية والعدد الوقائية 

المخصصة لمحافظة 
كركوك ضمن المساعدات 

التركية لمجابهة كورونا،
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حتى اآلن قرأنا واس�تمعنا إىل الكثري من فريوس�ات Coronavirus، يف األس�اس، 
يجب إع�ان ه�ذا الع�ام »COVID-Year«، ووفق�ا للتقارير فأن البرش ليس�وا 
وحده�م من تأث�روا بالفريوس، ولك�ن الحيوانات األليفة املحبوب�ة تأثرت أيًضا 

بهذا الفريوس.
ليس فق�ط حيواناتن�ا األليفة املرح�ة مؤمنة 
داخ�ل املنازل ولك�ن يف مرحلة ما، ت�م ربطها 
أيًضا بنق�ل COVID-19 الذي هزنا حرفياً من 

الرأس إىل أخمص القدمني.
 األخب�ار التي تفي�د بأن هذا الف�ريوس انترش 
من سوق اللحوم يف ووهان، الصني انترش مثل 
حرائق الغابات وبدأنا نعتقد أن الحيوانات هي 
الجان�ي الحقيقي. كانت هن�اك حوادث حيث 
بدأ الن�اس يف التخلص م�ن الحيوانات األليفة 
والترصف بش�كل غري إنس�اني م�ع حيوانات 
الش�وارع.يف هذا اليوم العاملي من األم�راض الحيوانية ، يحث خرباء الصحة عىل 
التوق�ف عن اإليمان بهذه األخبار املزيفة، فالحيوانات ليس�ت ناقات أو فريوس 
تاج�ي،  فف�ي الواقع ، يحصلون ع�ىل الفريوس منا نحن الب�رش ، بعد اتصالهم 

الوثيق بشخص مصاب. 

قال الدكتور وليد الدايل أس�تاذ جراحة األوعية الدموية وعاج القدم الس�كرى 
بجامع�ة القاهرة، إن القدم الس�كرية من الحاالت املرضي�ة التي تصيب قدم 
مريض الس�كر م�ن خال ظهور بعض األع�راض فيها كالت�ورم والتقرحات 
وااللتهابات والغرغرينا وهو ما يحدث نتيجة مجموعة من االعتاالت العصبية 
والوعائي�ة واملفصلية وااللتهابات الجرثومية التي يس�ببها مرض الس�كري.
وأض�اف أن هناك الكثري من املضاعفات التي 
ُتحدثها القدم السكرية، حيث تغيريات الجلد 
املتمثل�ة يف جفافه وتش�ققه وتغري لونه من 
خال ظهور بع�ض األعراض، كذلك االعتال 
العصب�ي، وهو من أش�هر مضاعفات القدم 
الس�كري الخط�رية، حيث يرف�ع من فرص 
اإلصاب�ة بأم�راض الكىل والكب�د والرسطان 
وفريوس نق�ص املناعة البرشي.واس�تكمل 
باقي مضاعفات اإلصابة بالقدم الس�كرية، 
حي�ث ضع�ف ال�دورة الدموي�ة يف القدمني، 
وال�ذي يظهر يف زرقة الجلد، وفقدان الش�عر 
عىل القدمني واألظافر وتصدع الجلد يف القدم وبطء التئام الجروح، مش�ريا إىل 
قرح�ة القدم والتي تعد واحدة من أكثر املضاعفات املعروفة للقدم الس�كرية 
وهي واحدة من املضاعفات التي تزيد يف ظل اإلصابة بمرض الرشيان املحيط، 

وضعف السيطرة عىل نسب السكر يف الدم.

اخصائي باالوعية الدموية: قدم السكري 
يسبب مضاعفات خطيرة على الجلد

كش�فت دراس�ة إيطالية جديدة أن تمارين التمدد البس�يطة قد تس�اعد 
يف الحماي�ة من أم�راض القلب والس�كري والس�كتة الدماغية من خال 
تخفي�ف الضغط عىل الرشايني.وأفاد علم�اء بجامعة ميانو اإليطالية أن 
ممارسة تمارين التمدد غري النشط لثاثة أشهر فقط يساعد عىل تحسني 

تدفق الدم من خال تسهيل توسع الرشايني وتقليل تصلبها.
وتعتمد تمارين التمدد غري النشط عىل قوة 
خارجية، مثل شخص آخر أو يشء للتمدد، 
يف حني يمكنك إجراء تمارين التمدد النشط 

بمفردك.
وتظه�ر الدراس�ة فوائ�د التمدد الس�لبي، 
والتي قد تناس�ب األشخاص الذين يجدون 
التمدد والتمارين الرياضية صعبة، بس�بب 
الباحث�ون  والح�ظ  اإلضافي�ة،  املس�اعدة 
تغ�ريات يف األوعي�ة الدموي�ة الت�ي يمك�ن 
أن يك�ون له�ا آثار عىل أم�راض بما يف ذلك 
أمراض القلب، مؤكدين أن دراستهم يمكن 
أن تس�اعد أيضا يف تقلي�ل اآلثار طويلة املدى لقل�ة الحركة أثناء عمليات 
إغاق فريوس كورونا.وقال إن هذا التطبيق الجديد للتمدد له صلة خاصة 
بف�رة الوباء الحالي�ة، حيث تكون إمكانية إجراء تدريب مفيد لتحس�ني 

ومنع أمراض القلب والسكتة الدماغية وغريها من الحاالت محدودة«.

في اليوم العالمي لألمراض الحيوانية.. 
موق�ع حيوانات مرتبطة بكورونا ثبت أنها بريئة ن�رشه  تق���������ري�ر  كش�ف 

dentalproductsreport ع�ن جملة من 
املخاطر عىل صحة االنس�ان يس�ببها 
اس�تخدام املشط وفرشاة االسنان 

من شخص اىل آخر.
ويقول التقرير إن اس�تخدام 
فرشاة األسنان من شخص 
خ�ر  آل

فك�رة س�يئة ع�ىل الكث�ري م�ن املس�تويات 
املختلف�ة من حيث الصح�ة، ففمك هو بوابة 
صحتك، مبينا انه لسوء الحظ، عندما تشارك 
فرشاة أسنان، فإنك تفتح هذه البوابة للعديد 
من املش�اكل التي من األفض�ل أن تتجنبها«، 

ومن املشاكل التي تتعرض لها:
1�� نزيف اللثة: يمكن لفرش�اة األس�نان أن 
تنرش األمراض املنقولة بالدم بسهولة، عندما 
ينظ�ف بعض الناس، تن�زف لثتهم، يمكن أن 
يؤدي ذلك إىل التعرض للبكترييا والفريوسات 
التي يمك�ن أن تدخل يف مج�رى الدم، يمكن 
أن تحتوي فرشاة األسنان عىل 
العقدي�ة  املك�ورات 
ل�ة  ملتحو ا
نف�س 

 MRSA ع�دوى  ع�ن  املس�ؤولة  البكتريي�ا 
والبكترييا آكلة اللحم وتسوس األسنان.

2�� جزيئات الطعام: يمكن لفرشاة األسنان 
أن تعرضك ملا يأكله ش�خص آخ�ر وتزيد من 

خطر االصابة بالجراثيم والفريوسات.
3�� الفريوسات: يمكن أن تنترش الفريوسات 
األول  الن�وع  م�ن  البس�يط  الهرب�س  مث�ل 
باس�تخدام فرش�اة األس�نان، هذا هو نفس 
الف�ريوس املس�ؤول ع�ن الهرب�س الفم�وي 
واألعضاء التناس�لية. ف�ريوس آخر يمكن أن 
ينترش بمش�اركة فرشاة األسنان هو فريوس 
الورم الحليم�ي البرشي )HPV( ويرتبط هذا 
الف�ريوس برسطان�ات امل�ريء والف�م وعنق 

الرحم.
4�� الفطريات: ربما ال تفكر يف فرشاة األسنان 
كطب�ق بري محتمل ، ولك�ن الفطريات مثل 
املبيض�ات )الفطري�ات املس�ؤولة عن طفح 
الحفاض�ات وع�دوى الخم�رية( يمك�ن أن 

تعيش عىل فرشاة األسنان.
5��� أمراض اللثة: يمك�ن أن تنترش واحدة 
من أكث�ر التهاب�ات الفم الش�ائعة  التهاب 
اللث�ة ، عن طريق فرش�اة األس�نان، يقول 
مولدوفان إن هناك الكثري من اآلثار املرتبة 

عىل ذلك ، مثل فقدان األسنان املحتمل.

تمرين بسيط يحمي من النوبات القلبية 
والسكتة الدماغية

ما هو الطاعون الدبلي الذي أعلنته الصين؟
الطاع�ون الدب�ي »bubonic plague« هو 
مرض حيواني املنشأ وينترش بني القوارض 
الصغرية »الف�ران والجرذان«، والرباغيث، 
ويقيض هذا املرض عىل ثلثي املصابني به يف 

حال عدم خضوعهم للعاج الازم.
م�رض الطاع�ون قديم ج�دا وأودى بحياة 
املايني من البرش يف آسيا وإفريقيا وأوروبا، 
وأطلق عليه »املوت األس�ود«، لظهور بقع 

من الدم تصبح سوداء تحت جلد املصاب.
تنتقل عدوى املرض اىل اإلنس�ان عن طريق 
الرباغي�ث، لذل�ك مراع�اة النظاف�ة العامة 
وانتش�ارها  الف�ران  تكاث�ر  والتحك�م يف 

تساعد يف الوقاية من خطر هذا املرض.
وينترش هذا امل�رض من دولة اىل أخرى عن 
طريق الفران التي تنتقل بواسطة وسائل 
النقل.وسبق وأن دمر هذا املرض حضارات 
عديدة عرب التاريخ، فيما الفضل يف انحسار 
الطاع�ون حاليا يعود إىل تحس�ن الظروف 
الحياتي�ة واس�تخدام املض�ادات الحيوي�ة 
وانتشار املعارف الطبية األولية بني البرش.

وهناك ثاثة أنواع من هذا املرض:
الته�اب  الدب�ي – يس�بب  1 – الطاع�ون 
اللوزتني والغدد اللمفي�ة والطحال وتظهر 
أعراضه عىل ش�كل حمى وصداع ورعش�ة 

وآالم يف العقد اللمفاوية.
في�ه  تتكاث�ر   – الدم�وي  الطاع�ون   –  2
الجراثي�م يف ال�دم وتس�بب حمى ورعش�ة 
ونزف�ا تح�ت الجلد أو يف أماك�ن أخرى من 

جسم املصاب.
3 – الطاع�ون الرئوي – تدخل الجراثيم إىل 

الرئتني وتسبب اإلصابة بااللتهاب الرئوي، 
ويمك�ن أن تنتقل الع�دوى إىل اآلخرين من 
الش�خص املصاب به�ذا الن�وع، أي يمكن 
الن�وع وس�يلة لإلره�اب  أن يك�ون ه�ذا 

البيولوجي.
ما الفرق بني أنواع الطاعون من حيث سري 

املرض والعاج؟
ع�دوى الطاع�ون لها ش�كان رئيس�يان، 
يعتمدان عىل مس�ار العدوى: الشكل الدبي 
والش�كل الرئ�وي وجميع األش�كال قابلة 
للع�اج والش�فاء إذا ما اكتش�فت يف وقت 

مبكر بما فيه الكفاية.
الطاعون الدبي: هو أكثر أشكال الطاعون 
شيوعا عىل الصعيد العاملي، وهو ينجم عن 

لدغة برغوث حامل للعدوى.
وتخ�رق عصوية الطاعون، أي الريس�نية 
الطاعونية، الجسم يف موضع اللدغة وتعرب  
لتص�ل إىل أقرب عق�دة ليمفاوي�ة وتتكاثر 

فيها.
ويعت�رب انتقال الطاع�ون الدبي بني البرش 
أمرا ن�ادر الحدوث ومن املمك�ن أن يتطور 
الطاع�ون الدبي وينت�رش إىل الرئتني، فيما 
يعرف باس�م الطاعون الرئوي والذي يعترب 

من أنواع الطاعون األكثر وخامة.

أعرب�ت كب�رية الخ�رباء العلمي�ني يف منظم�ة الصحة 
العاملي�ة س�وميا س�فاميناثان، عن اهتم�ام املنظمة 
بتوس�يع التعاون مع روس�يا يف إط�ار تطوير األدوية 

واللقاحات ضد فريوس كورونا.
وقال�ت س�فاميناثان »نعل�م أن دواء أفيفافري يخضع 
لاختبار يف روس�يا حيث يجري اختب�اران أو ثاثة له، 

ونحن يف انتظار نتائجها«.
وأضافت »عاوة عىل ذلك، نحن مهتمون أيضا باللقاح 

الرويس املضاد للف�ريوس. ولدينا برنامج “اختبارات 
التضام�ن” الخ�اص باللقاح�ات الت�ي ت�زال قي�د 

التطوير، وس�ترسنا مش�اركة املطوري�ن الروس فيه 
ملعرفة ما إذا كان بإمكاننا خلق نوع من التعاون يف 
هذا املسار”.وروسيا غري مشاركة يف الوقت الحايل 
يف “اختب�ارات التضام�ن” الت�ي أطلقتها منظمة 
الصح�ة العاملية، مث�ل الواليات املتحدة وفرنس�ا 

وبريطانيا والصني«.

الجل�وس يف البي�ت لش�هور طويل�ة جع�ل الكثري من 
النساء تعاني من الوزن الزائد، فربامج وقنوات الطبخ 
أغرتهم بقضاء أوقات فراغهم خال أش�هر الحظر يف 
املطب�خ، وعمل مختلف أصناف الحلويات واملعجنات، 
واالكات التي توقفوا عن رشائها من الخارج، 
كورون�ا  ف�ريوس  تف�ي  بس�بب 
املس�تجد، إال أن األمر خرج عن 

السيطرة مع البعض.
يف  اخصائي�ون  ويؤك�د 
والنحاف�ة  الس�منة 
العاجية  والتغذي�ة 
أن هناك الكثري من 
الغذائية  األنظم�ة 
والت�ي  املتوازن�ة، 
اتباعه�ا  يمك�ن 
الوزن  للتخلص من 
الحفاظ  مع  الزائد، 
عىل الصحة العامة، 
الجل�د،  ونض�ارة 
وصحة الشعر واألظافر.

االخصائي�ون  ويس�تعرض 
نظاًم�ا غذائًيا صحًي�ا ومتوازًنا، 
يخلص�ك من 10 كيل�و جرامات من 

وزنك، يف 20 يوًما فقط.
اإلفطار

2 كوب زبادي + سلطة خرضاء بأي كمية - أو 2 ثمرة 
فاكهة.
الغذاء:

2 كوب ماء.
2 سلطة خرضاء بأي كمية.

¼ رغيف بلدي.
طبق خضار سوتيه.

2 قطعة لحم مسلوق.
أو 2 بيضة مسلوقة.

أو ربع دجاجة مسلوقة أو مشوية.
أو علبة تونة مصفاة من الزيت.

أو 2 سمكة مشوية.
أو 2 ثمرة بطاطس مسلوقة.

أو 2 قطعة جبن قريش. 
العشاء:

2 قطعة جبنه قريش + سلطة خرضاء بأي كمية - أو 
2 ثمرة فاكهة.

ويش�ري الدكت�ور أحم�د دي�اب إىل أن�ه يمك�ن تناول 
الخرضوات ب�ني الوجبات بأي كمي�ة، وتناول ملعقة 
سكر واحدة يوميا، كما يمكن تناول كوب مياه غازية 

»دايت«.

اطباء: الصحة النفسية تؤثر على بقية اجزاء الجسم وهناك خطوات للعناية بها
اكد اطباء أن الصحة النفسية 
تؤثر عىل بقية أجزاء الجس�م، 
تماًم�ا مث�ل صحت�ك البدنية، 
مش�ددين عىل أنه�ا تحتاج إىل 

خطوات ووسائل للعناية بها.
ويشري اخصائيون يف األمراض 
النفسية، إىل أن هناك مجموعة 
من الطرق التي يجب اتباعها، 
للحفاظ عىل الصحة النفسية، 
ومواجه�ة  الحي�اة،  ملواصل�ة 

مشكاتها.
بناء عاقات اجتماعية قوية:

م�ع  الجي�دة  العاق�ات  إن 
اآلخري�ن له�ا تأث�ري كبري عىل 
عندم�ا  النفس�ية،  الصح�ة 
لبن�اء  تتط�ور وتب�ذل جه�دا 
عاقة قوي�ة، م�ع الناس من 
حولك واألصدقاء، سوف توفر 
الدعم العاطفي ل�ك، وتحميك 
من الوقوع يف براثن االكتئاب.

مشاركة اهتماماتك:
كون�ك ج�زًءا م�ن مجموع�ة 
م�ن الن�اس تش�اركك نف�س 
االهتمامات، يجلب لك الشعور 
باالنتماء وتحفيز عقلك، وهو 
وس�يلة إيجابي�ة للقضاء عىل 

التوتر واالكتئاب.
املزيد من التحديات:

تح�دي نفس�ك لتتعل�م مهارة 
ه�دف  لتحقي�ق  أو  جدي�دة، 

الق�درات  يحس�ن  مح�دد، 
ش�عورا  ويعطي�ك  العقلي�ة 

بالراحة النفسية.
حب نفسك كما أنت:

الناس يف هذا العالم مختلفون 
ومتش�ابهون يف ن�واح كثرية، 
وعلي�ك أن تتقب�ل ذات�ك كم�ا 
هي، ولك�ن ال مانع من تغيري 

س�لبياتك إىل إيجابي�ات، م�ع 
البحث بداخلك عن إيجابياتك، 

واالفتخار بها.
الحديث عن مشاعرك:

قمع مشاعرك يمكن أن يسبب 
بمش�كات ذهني�ة، تص�ل إىل 
ح�د االكتئ�اب، والتح�دث عن 
مشاعرك، مع شخص تثق به، 

ع�ن  كث�رية  أعب�اء  س�تزيل 
تفك�ر  وتجعل�ك  كاهل�ك، 
بوض�وح حول ما يجب القيام 

به.
التعامل مع اإلجهاد:

حي�اة  م�ن  ج�زء  اإلجه�اد 
الجمي�ع إال أن�ه يصب�ح فقط 
ضاًرا لصحت�ك العقلية عندما 
كنت ال تع�رف كيفية التعامل 
مع�ه، فلتتعلم آلي�ات التكيف 
م�ع اإلجه�اد، والحصول عىل 

االسرخاء، لتجنب اإلجهاد.
وقت لاستمتاع:

تخصي�ص بع�ض الوق�ت كل 
ي�وم، حت�ى ل�و ع�رش دقائق 
فق�ط للقيام بيء تس�تمتع 
به، من أفضل الطرق للتعامل 
مع اإلجهاد اليومي، وتخليص 

عقلك من أي ضغوط.
الحصول عىل قس�ط كاف من 

النوم:
النوم أفضل وس�يلة الستعادة 
وعقل�ك،  لجس�مك  الطاق�ة 
فلتحص�ل كل ليل�ة ع�ىل نوم 
ولس�اعات  عمي�ق،  ه�ادئ 
 7 ع�ن  تق�ل  ال  كافي�ة 

ساعات يومًيا.

من بينها نزيف اللثة.. تعرف على مخاطر استخدام فرشاة األسنان من شخص آلخر

خبراء الصحة العالمية: نسعى لتعزيز التعاون 
مع روسيا في تطوير لقاح كوفيد 19-

»ريجيم« متوازن ينقص 10 كيلو غرامات من الوزن خالل20 يوًما
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مصمم أزياء عربي يبتكر »كمامة سواريه«! 

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

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

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

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

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

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

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

بواسطِة القطار. 

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

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

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

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

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

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

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

باالتصال بالرشطة. 

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

بداية نقطة تحويّل كبرية يف حياتها.

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

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

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

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

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

وبني صاحبة العمل. 

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

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

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

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

ألف دوالر.

صورة حديثة تنذر بوجود »حياة غريبة« على سطح المريخ 

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

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

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

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

صحيفة »الغارديان«.

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

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

باإليجاب.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عىل املريخ. 

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

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

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

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

فريوس كورونا يف اآلونة األخرية.

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

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

املنظمة.

السالم بالقدمين بدال من اليدين في »أوبك« 

المحشي يحّول مصرية إلى سيدة أعمال

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

ضابط شرطة متهم بارتكاب 108 جرائم

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

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

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

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

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

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

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

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

برسومات ملونة وكتابات بارزة. 

أقدم هرم في مصر 
عمره 4700 عام !   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

كورونا يف إيطاليا. 

ال يزال قطار زعيم 
كوريا الشمالية كيم 

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

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

قمة السالم بينه وبين 
الرئيس األميركي 

دونالد ترمب.

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

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

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

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

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

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

القمرية يف يناير/ كانون الثاني.

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

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

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

إخالء صحن الحرم المكي
 من المعتمرين للوقاية من كورونا

 املراقب العراقي/ متابعة...

كورونا يفجر العنصرية بين ايطاليا 
والصين ويثير سخرية المصريين

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

مواقيت ال�صالة

الثالثاء  7   تموز  2020   العدد  2371  السنة

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

صالة الصبح

صالة الظهر

صالة المغرب

م . الليل

3 :21

12 :7

7 : 33

11 :11

رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

باسم  يعرف  الذي  البني  الدب  تحول 
وسائل  عىل  محبوباً  نجماً  »بورنو«، 
عرشات  كان  حيث  االجتماعي،  التواصل 
الواليات  يف  أخرياً  يجتمعون  األلوف 
بحثاً  البالد  عرب  أسفاره  ملتابعة  املتحدة 

عن رشيكة.
وذكرت صحيفة » دييل ميل« الربيطانية 

من  امللحمية  رحلته  بدأ  الدب  أن 
أكثر  قاطعاً  يونيو،  بشهر  ويسكونسن 
ثالث واليات، وهي  وعابراً  من 400 ميالً 
شوهد  حيث  وميزوري،  وآيوا  إلينوي 

للمرة األخرية بعد عبور نهر املسيسبي.
إىل  باملعجبني  الرحلة  تلك  دفعت  وقد 
تشكيل مجموعة عىل »فيسبوك« بتاريخ 

برونو  عىل  »الحفاظ  بعنوان  يونيو   29
ساملاً«، وهذه تتفاخر اآلن بأكثر من 46 

ألف عضو ممن يتابعون أسفاره.
اجتمعوا  شخص   300 من  أكثر  وكان 
مقاطعة  يف  األب  يوم  بمناسبة 
برونو،  ملشاهدة  بالينوي،  هندرسون، 
وتتبع أثره وحتى إغاظته يف بعد األحيان، 
الحياة  عن  املسؤولني  مخاوف  أثار  مما 
من  برتيكيس  لورا  الكابتن  الربية.وقالت 
بإلينوي  الطبيعة  عىل  الحفاظ  رشطة 
سالمة  ضمان  »نريد  أخريا  ترصيح  يف 
شاهدنا  ما  فإذا  والحيوانات.  الناس 
رشطة  فإن  أخرى،  مرة  مماثلة  أوضاعا 
تغّرم  سوف  الطبيعة  عىل  الحفاظ 
أولئك االشخاص لضمان سالمة  وتعتقل 
الناس والدب«.وأخرياً، كانت دائرة  عامة 
مع  بالتعاون  الينوي  يف  الطبيعية  املوارد 
عبور  يف  الدب  تساعد  املحلية  السلطات 
املزدحمة، كي ال يعرض نفسه  الشوارع 
ستيفاني  للخطر.وقالت  السائقني  أو 
فيتزسيمونز، وهي عاملة أحياء يف الدائرة، 
رحلته  يف  انطلق  األرجح  عىل  بورونو  ان 
لالبتعاد  الناس  داعية  رشيكة،  عن  بحثاً 
عنه 100 يارد عىل األقل. وأكدت ستيفاني 
بأن أن الدائرة لم تشهد رصاعات من قبل 
بني عامة الناس والدب، وتلك الرصاعات 
بالكامل،  الناس  سببها  الحظ  لسوء 
يمكنه  وشانه،  ترك  ما  »إذا  مضيفة: 

مواصلة رحلته بأمان من تلقاء نفسه«.

دب بني يقطع 400 ميًل بحثًا عن شريكة !

لقيت امرأة أمريكية من والية أريزونا 
من  سقوطها  إثر  الفور  عىل  حتفها 
ارتفاع 30 مرتاً، أثناء التقاطها صورة 
الوادي  أو  كانيون«  »جراند  يف منطقة 
من  الرشطة  قوات  العظيم.وتمكنت 
لوبيز،  سالغادو  ماريا  جثة  انتشال 
بعد  عاماً،   59 العمر  من  البالغة 
يف  كبري  ارتفاع  من  الجمعة  سقوطها 

منطقة »الوادي العظيم«.
وتلتقط  املوقع،  يف  تتنزه  كانت  ماريا 
وقع  حني  عائلتها،  رفقة  الصور، 
»الوادي  سقوطها.ويرتبط  حادث 
العظيم« بسلسلة من الحوادث املميتة، 

حيث شهد عام 2018 وفاة 17 شخصاً، يف حني تويف أربعة أشخاص عىل األقل يف العام املايض.
وبحسب املتحدثة باسم متنزه »جراند كانيون الوطني«، فانيسا سيغا سريفانتس، فإن متوسط الوفيات 
التي تسجل يف املوقع هو 12 سنوياً، وترجع ألسباب متعددة كالسقوط أثناء التقاط الصور أو الغرق أو 
الحّمى.ويعد املتنزه واحداً من الوجهات السياحية األكثر شعبية يف الواليات املتحدة األمريكية، حيث اجتذب 

ما يقرب من 6.4 مليون زائر عام 2018.

عىل  مخدرات  تحمل  أنها  يشتبه  صغرية  طائرة  هبطت 
طريق رسيع أمس األحد يف والية »كوينتانا رو« جنوبي 
أكرب  نرشه  فيديو  مقطع  واحرتقت.وأظهر  املكسيك 
مسؤول يف رشطة الوالية دخانًا يتصاعد من الطائرة أثناء 
توقفها عىل طريق ريفي رسيع يتكون من مسارين.وقال 
وزير السالمة العامة ألربتو كابيال إن الطائرة »يمكن أن 
ما  يتضح  ولم  قانونية«.  بأنشطة غري  ذات صلة  تكون 
فيها  واشتعلت  اضطراريا  هبطت  قد  الطائرة  كانت  إذا 
النريان، أو ما إذا كان املهربون أشعلوا بها النريان.وذكر 
موقع شبكة سالمة الطريان عرب اإلنرتنت أن الطائرة هي 
طائرة ركاب مخصصة لـ 15 راكبا من طراز بي إيه إي-

125 تعود سنة تصنيعها لعقود ماضية.

فيماس«  »ناثان  تحدي  نيويورك  والية  شهدت 
عام  كل  عادة  يقام  والذي  النقانق،  ألكل  السنوي 
املسابقة،  يوليو.تقام  من  الرابع  يف  أيالند  كوني  يف 
وكمية  رسعة  حول   ،1916 العام  منذ  تقام  التي 

قطع النقانق التي يتمكن املشاركون 
التي  املسابقة  خالل  التهامها  من 
بحسب  دقائق،   10 مدتها  تبلغ 
»يورونيوز«.وتمكن جوي تشيستنت، 
يف الدفاع عن لقبه بعد أن فاز باملركز 
الثانية  للمرة  وذلك  العام،  لهذا  األول 

عرش يف آخر ثالثة عرش عاما.
يبلغ  الذي  تشيستنت،  واستطاع 
 75 يلتهم  أن  كيلوغرام،   100 وزنه 
قطعة نقانق، محطما رقمه القيايس 

السابق والذي بلغ 74 قطعة.
فتمكنت  السيدات،  منافسات  يف  أما 
واالحتفاظ  الفوز  من  سودو  ميكي 
تحطيم  بعد  السادسة  للمرة  بلقبها 
قطعة   48.5 والتهام  القيايس  الرقم 

نقانق.

منافسة  تقم  لم  كورونا،  فريوس  جائحة  وبسبب 
هذا العام يف موقعها التقليدي يف كوني أيالند، حيث 
قرر القائمون عىل املسابقة تخصيص قاعة مغلقة 

للحدث الذي أقيم من دون متفرجني.

الرحالت  الطلب عىل  تراجع  مع 
بشكل كبري خالل جائحة كوفيد 
نيكوالس  املصمم،  اقرتح   ،19
جريئة،  خطوة  يف  القادر،  عبد 
أخرياً، استخداماً آخر للمركبات 
العالم،  يف  الوقود  تحرق  التي 
املركبات  تلك  تحويل  يف  ويتمثل 
للنباتات،  عمالقة  أوعية  إىل 
بإبطاء استهالك  العالم  مناشداً 
الطاقة، وفقاً ملا نرشته »يس إن 

إن« األمريكية.
ويف مرشوعه الخاص بالتصوير 
بعنوان »االستعجال يف االبطاء«، 
بعد  ما  عالم  املصمم  يتخيل 
الطائرات  حيث  الجائحة 
والسفن والسيارات تم تحويلها 
النباتات  الحتواء  أوعية  إىل 
يجري  صوراً  واألشجار.مبدعاً 
التالعب عليها رقمياً، من منزله 
بباريس خالل اإلقفال التام، قال 

عبد القادر لشبكة تلفزيون » يس 
إن إن«، إن تلك الصور التي تمثل 
خيالية  »رؤية  وصفه  حسب 
تشكل  اإلنتاج«،  بعد  ما  ملجتمع 
الطاقة.  استخدام  إلبطاء  نداء 
املشاهدين  تساعد  أن  ويأمل 
الذي  العالم  بنوع  التفكري  يف 

يعودون إليه ما بعد الجائحة.
رسالة  يف  القادر  عبد  وأضاف 
إلكرتونية: »أود أن يتمكن الناس 
الحايل  التساؤل عن مكانهم  من 
بالطبيعة  وعالقتهم  العالم،  يف 
عىل  خاصة  قراراتهم  وتأثري 
الحيوي  والتنوع  االستهالك، 
»كوكب  مضيفاً:  بأكمله«، 
األرض مريض، وهذا أمر مخيف، 
أيضا  وشفاءنا  إصالحه  لكن 
بحاجة حسب اعتقادي أكثر من 
أي وقت مىض لوجهات نظر تثري 

البهجة ورسائل إيجابية«.

ذات  هنايدي  مادلني  تعيش 
متالزمة  مع  أعوام  الثالثة 
كحالة  تؤثر  التي  أنغلمان 
العصبي  الجهاز  عىل  جينية 
جسدية  صعوبات  وتسبب 
يف  تعني  أنها  إال  وتعلمية 
بها  املصاب  أن  نفسه  الوقت 
يضحك طوال الوقت، شخص 
يمكنه  ال  االنفعال  رسيع 

التوقف عن االبتسام.
مادلني من  تم تشخيص  لقد 
تكساس األمريكية باملتالزمة 
عرشة  تبلغ  تزال  ال  وهي 
العمر.  من  فقط  أشهر 
عاماً(   38( كريا  أمها  وتقول 
إنها   « »مرتو«:  لصحيفة 
تبكي  وال  الدوام  عىل  تبتسم 
إال حني تتألم ومع ذلك يتوزع 
بكاؤها بني الدموع والتبسم. 
أكثر  األمر  يجعل  ما  وهو 

احتماالً حيث تنعم برباءة ادًة ما تفارق األوالد. وهي عموماً شخص سعيد ومحب يرغب دوماً 
بعناق اآلخرين واالقرتاب منهم«.كانت املتالزمة تعرف سابقاً بمتالزمة الدمية السعيدة، حيث 
»ال تعلم ما الذي يدور يف رأسها لكن يمكن القول بالنظر إىل تعابريها بأنها تشعر بالسعادة« 
تقول كريا.وتضيف بأنها أصيبت بالصدمة بداية ولم تكن مستعدة لهذه الحقيقة وأول ما أرادت 
معرفته هو ما إذا كانت ابنتها ستموت لكن لحسن الحظ لن تفعل حيث ال تؤثر املتالزمة عىل 
اليوم  مادي  الرصع.تخضع  ونوبات  الرئة  بذات  لإلصابة  تعرضها  أن  يمكن  لكن  الحياة  طول 
لجلسات العالج الفيزيائي والوظيفي والنطق وتؤكد والدتها أنها تتحسن كل يوم، وتحظى بدعم 

أختيها اللتني يعتربانها فتاة مميزة.

طفلة مصابة بمتالزمة تجعلها تضحك طوال الوقت !

التقاط صورة يكلف أمريكية حياتها !

أراد هبوط طائرته على طريق سريع فأحرقها !

جليدي  ثلج  بظهور  تمثلت  غامضة  ظاهرة  يف  إيطاليا  يف  علماء  يحقق 
زهري يف جبال األلب بسبب طحالب ترّسع تبعات التغرّي املناخي.

املجلس  يف  الباحث  إن  غري  الطحالب،  هذه  مصدر  بشأن  جدل  ويدور 
الوطني للبحوث يف إيطاليا بياجو دي ماورو قال إن الثلج الزهري، الذي 
نباتي  نوع  من  األرجح  عىل  ناجم  بريسينا،  مجلدة  من  أجزاء  يف  ظهر 
سابقا  دراسات  أجرى  الذي  ماورو،  دي  غرينالند.وقال  يف  أيضا  موجود 
ليست  »الطحالب  السويرسية  مورتراتش  مجلدة  يف  الطحالب  بشأن 
الربيع والصيف عىل خطوط  خطرة، هي ظاهرة طبيعية تحصل خالل 
املسماة علميا  النبتة  القطبية«.هذه  املناطق  الوسطى وأيضا يف  العرض 
»أنسيلونيما نوردنسكيويلدي« موجودة يف ما يعرف بـ »املنطقة الداكنة« 
العادة  يف  الجليد  ذوبان جليدي.ويعكس  أيضا  يف غرينالند، حيث يسجل 
أكثر من 80 % من أشعة الشمس إىل الغالف الجوي، لكن ظهور الطحالب 
ويذوب  الحرارة  يمتص  يجعله  ما  الجليد،  عىل  الداكن  اللون  من  يزيد 
يسبب  ما  »كل  أن  إىل  ماورو  دي  »يورونيوز«.وأشار  وفق  أكرب،  برسعة 

اللون الداكن للثلج يؤدي إىل ذوبانه ألنه يرّسع امتصاص األشعة«.
التأثري  جانب  إىل  األخرى  للظواهر  الكّمي  األثر  تحديد  »نحاول  وأضاف: 
البرشي عىل االرتفاع املفرط لحرارة األرض«، الفتا إىل أن وجود متسلقني 

وتجهيزات للتزلج له أثر أيضا عىل الطحالب.

ثلج وردي في جبال األلب اإليطالية !

 يلتهم 75 قطعة نقانق في  10 دقائق !

تحويل السيارات والسفن الى أوعية للنباتات لخفض استهالك الطاقة!

ما  واألمريكية،  األوروبية  األسواق  لتزويد  وذلك 
البلدان. هذه  يف  باملقاطعة  نداء  إطالق  يف  تسبب 

العبودية،  عن  نتحدث  ربما  لكنا  برًشا،  كانوا  لو 
ففي تايالند، يتم تدريب قرود املكاك عىل الصعود 
إىل قمة أشجار جوز الهند لقطف الثمرات، حيث 
يوميا،  ثمرة  ألف  أكثر من  بجني  منها  كل  يقوم 
بل تجرب أحيانا عىل حمل حموالت ثقيلة أكرب من 
ذلك  ميل«.كشف  »دييل  صحيفة  بحسب  وزنها، 
 Peta) People for the Ethical أجرته  تحقيق 
مدعم  يوليو،   3 يف   ))Treatment of Animal
لحصاد  »آالت  إىل  القردة  تحويل  يظهر  بفيديو 
طالبت  التي  يس«،  بي  »بي  علقت  كما  الجوز«، 
رعاية  ملنظمة  اآلسيوي  الفرع  تشكيل  بإعادة 

الحيوان.
مزارع  ثماني  »بيتا«  اكتشفت  تحقيقها،  وخالل 
»ذكور  أن  ذكرت  حيث  املمارسة،  بهذه  تقوم 
القردة قادرة عىل حصاد ما يصل إىل 1000 ثمرة  

يف اليوم، يف الوقت الذي تقدر فيه قدرة اإلنسان بـ 
80 للشخص، بحسب »بانكوك بوست«.

وتقول »بيتا« إن قرود املكاك العاملة يتم تدريبها 
جوز  جني  عىل  ال  القرود«،  »مدارس  يف  مسبًقا 
الهند فقط، ولكن أيًضا »ركوب الدراجات أو لعب 

كرة السلة للرتفيه عن السياح«. 
األماكن  هذه  يف  الحيوانات  »إن  املنظمة  وقالت 
تترصف   - كرضع  منها  الكثري  أرس  تم  التي   -
الذي  الشديد  اإلجهاد  إىل  تشري  نمطية  بطريقة 

تعرضت له«.
وملواجهة هذه الظاهرة، بدرت من شبكات متاجر 
من  العديد  أعلن  حيث  رسيعة،  أفعال  ردود  عدة 
»وايت روز«  ذلك  بما يف  الكربى،  املتاجر  سالسل 
و«بوتس« عن عزمها التوقف عن عرض سلع من 
هذه املزارع، حيث قام ما مجموعه، بحسب »بيتا 
آسيا« 16000 متجر بالفعل بإزالة هذه املنتجات 
رشيكة  سيموند،  كاري  لتقوم  أرففها،  من 

رئيس الوزراء بوريس جونسون؛ املهتمة برعاية 
بانكوك  صحيفة  بتهنئتها.وتتوقع  الحيوانات، 
أخرى،  دول  إىل  تمتد  قد  املقاطعة  أن  بوست 
الهند  جوز  حليب  ماركاتي  أشهر  أن  إىل  مشرية 

 ،)Chaokoh (و)   Aroy-D( املتحدة  اململكة  يف 
مصدر تموينهما هو هذه املزارع املسيئة، وهما 
املتحدة  الواليات  يف  تتواجدان  تجاريتان  عالمتان 

والعديد من الدول األوروبية .

تستعمل مزارع في 
تايالند قرود المكاك 
لجني ثمار جوز الهند، 
حيث يرغم الواحد منها 
على قطف ما يصل إلى 
ألف ثمرة يومًيا، وفًقا 
لتقرير منظمة تراقب 
رعاية الحيوانات، 

القرد في تايلند يقطف ألف ثمرة جوز هند يومًيا !

الياباني  العمالق  الحاسوب  إن  باحثون  قال 
»فوغاكو« اختار العرشات من األدوية املحتملة لعالج 
فريوس كورونا من بني أكثر من 2000 دواء موجود.

من  الباحثني  من  فريق  قبل  من  اإلعالن  هذا  جاء 
جامعة كيوتو وهيئة األبحاث املدعومة من الحكومة 
العمالق.يقوم  الكمبيوتر  تطوير  تقود  والتي  ريكني، 
الفريق، بما يف ذلك األستاذ يف جامعة كيوتو ياسويش 
أوكونو، بفحص األدوية املوجودة للعثور عىل األدوية 

ونمو  بعدوى  املتعلقة  بالربوتينات  ترتبط  قد  التي 
استخدام  وتعطيله.يتم  الجديد  كورونا  فريوس 
حاسوب  أرسع  أنه  عىل  تصنيفه  تم  الذي  فوكاغو، 
يف  الجزيء  مستوى  عىل  ملحاكاة  العالم،  يف  عمالق 
البحث.قىض الحاسوب العمالق 10 أيام عىل املحاكاة 
املتعلقة بـ 2128 دواًء موجوًدا واختار العرشات التي 
)اليابان  بالربوتينات، بحسب موقع  ترتبط بسهولة 

بالعربي(.

كمبيوتر يختار األدوية المحتملة لعالج كورونا !


