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قادة القبائل السورية يدعون للمقاومة الشعبية 
4ضد القوات األميركية

في هذا العدد

المراقب العراقي/ متابعة...
اك�د النائ�ب ع�ن ائت�اف دول�ة القانون 
منص�ور البعيج�ي، ام�س االربع�اء، ان 
اك�ر املكون�ات يف كركوك رفض�ت عودة 
البيمشمركة اليها، وعىل راسهما املكونني 

العربي والرتكماني.
وق�ال البعيج�ي يف بيان تابعت�ه »املراقب 
ش�عبيا  رفض�ا  »هن�اك  ان  العراق�ي«  
كبريا م�ن قبل اكر مكون�ني يف محافظة 
كرك�وك هم الع�رب والرتكم�ان واليمكن 
ان يت�م تهميش�هما باملوافق�ة عىل عودة 
البيشمركة اىل املحافظة بعد ان تم فرض 
القانون من قبل القوات التابعة للحكومة 
االتحادية بعد عملية االستفتاء املشؤوم« 
. وب�ني ان »محافظة كرك�وك هي عبارة 
ع�ن ع�راق مصغر يض�م جمي�ع اطياف 
ومكونات ابناء الش�عب العراقي لذلك من 

املمكن ان تتم الس�يطرة وف�رض النفوذ 
من قبل جه�ة او مكون معني باملحافظة 
كم�ا كان يحصل س�ابقا وبش�هادة اهل 
كركوك الذين يرفضون عودة البيشمركة 
اىل املحافظ�ة« . واض�اف ان »محافظ�ة 
كرك�وك محافظ�ة اتحادي�ة حالها حال 
االم�ن  وف�رض  االخ�رى  املحافظ�ات 
والقانون من واج�ب الحكومة االتحادية 
حرصا ولن نس�مح باي اتفاق سيايس او 
حزب�ي يكون عىل حس�اب املحافظة الي 
جهة كان�ت من خال عودة البيش�مركة 
م�ن خ�ال صفق�ة سياس�ية لذل�ك اننا 
نش�دد عىل بقاء املحافظة تحت س�يطرة 
الحكومة االتحادية كون هذا مطلب اهايل 
املحافظة وممثليهم داخل مجلس النواب 
ولن يقبلوا بعودة البيش�مركة مرة اخرى 

اىل محافظة كركوك«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د االتحاد الوطني الكردس�تاني ، امس االربعاء، أن مق�رات االتراك بات لهم عرشات 
املقرات يف اربيل وقرب الس�ليمانية. وقال القيادي يف االتحاد غياث الس�ورجي بترصيح 
صحف�ي تابعت�ه »املراقب العراق�ي«  إن »تركيا زادت من وحش�ية عدوانها عقب بيان 

الحكومة العراقية الذي شجب التوغل الرتكي يف االرايض العراقية«.
وأضاف أن »عرشات املقرات الرتكية باتت تتواجد يف اربيل وقرب السليمانية دون تدخل 
الحكومة العراقية او حتى حكومة االقليم«. ولفت الس�ورجي إىل أن »الحكومة الرتكية 
لم تباِل باالصل او تس�تجيب ملطالب الحكومة العراقية بش�ان ايق�اف العدوان وهناك 

خسائر مادية وبرشية لم تحسب لغاية االن«.

المراقب العراقي/ متابعة...
اكد النائب حس�ن سالم، امس االربعاء، 
السياس�ية  الش�خصيات  بع�ض  ان 
رسقت مليارات الدوالرات بالتعاون مع 
رشكات الهات�ف النق�ال. وقال حس�ن 
يف بي�ان تابعت�ه »املراق�ب العراقي« ان 

»تجديد عقود تراخيص رشكات الهاتف 
النق�ال من قب�ل الحكومة ه�ي عملية 
فس�اد وهدر باي�رادات الدول�ة«، مبينا 
ان »ذل�ك جاء يف وقت يش�هد البلد ازمة 
مالية خانقه وبحاج�ة اىل موارد مالية 

لدفع رواتب املوظفني«

نائب: المكونات في كركوك
 رفضت عودة البيشمركة

الوطني الكردستاني: مقرات »االتراك« 
تنتشر في السليمانية ودهوك

نائب: شخصيات سياسية سرقت 
المليارات من الدوالرات 

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت
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احفاد ثورة العشرين يتوعدون الكاظمي : »اليس األحد بقريب« 
»البقاء »لألفسد«..الحكومة تكافئ شركات 

الهاتف النقال على سرقاتها
المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

أزمة تلو األخرى تثريه�ا الحكومة من أجل 
إله�اء العراقي�ني عن اإلخفاق�ات يف ملفات 
االقتصاد واألمن، حيث أثبتت الحكومة أنها 
ُترشِع�ُن الفس�اد يف رشكات الهاتف النقال 
ع�ر تجدي�د الرتاخي�ص، بالرغم م�ن عدم 
تس�ديد تلك ال�رشكات ديونه�ا أو الرضائب 
املفروض�ة عليها ، ولم نَر جهودا لحثها عىل 

تقديم األفضل وتخفيض أس�عارها مقارنة 
بدول الجوار.

الحكومة س�محت بتجدي�د ُرَخِص رشكات 
الهات�ف العامل�ة يف الب�اد مقاب�ل مبال�غ 
زهي�دة مقارن�ة بأرباحها , بل إنها تس�عى 
ملنحها الرخص�ة الرابعة دون فرض رشوط 
مالي�ة بم�ا يتناس�ب وأرباحها , مم�ا أثار 
استياًء شعبيا وبرملانيا وتهديدات بمقاضاة 

حكومة الكاظمي ورشكات االتصاالت.

 ق�رارات الحكوم�ة الت�ي طبخ�ت بمطابخ 
وال  العراقي�ني  تنص�ف  ل�م  املستش�ارين 
الحكومة التي يجب أن تستويف األموال التي 
بذم�ة تل�ك الرشكات م�ن أجل مس�اعدتها 
للخ�روج م�ن األزم�ة , ب�ل إن مستش�اري 
الكاظمي يسعون لتوريطه بديون خارجية 

كما فعلوا مع سابقيه.
اللجان النيابية كانت األش�د رفضا لقرارات 
ل�رشكات  الح�ق  تعط�ي  الت�ي  الحكوم�ة 

املوبايل برسق�ة العراقيني يف وضح النهار , 
بل إن رئاس�ة لجنة النزاه�ة النيابية ذهبت 
إىل حل�ول ه�ي أش�د وط�أة ع�ىل حكوم�ة 
الكاظمي من خ�ال تعهدها بإقامة دعوى 
قضائي�ة لدى االدع�اء العام ض�د القرارات 
القاضي�ة بتجديد رخص�ة رشكات املوبايل 

وإلزامها بدفع الديون التي بذمتها .
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المراقب العراقي/ متابعة...
اك�دت لجنة النزاه�ة النيابي�ة، امس 
االربع�اء،  اختف�اء مش�اريع كب�رية 
اسس�ت لدعم الزراع�ة رصفت عليها 

مايني الدوالرات.
وق�ال عض�و اللجن�ة النائ�ب النائب 
طه الدفاعي يف بي�ان تابعته »املراقب 

العراقي« ان »هن�اك رسقات من نوع 
جدي�د يف وض�ح النهار نضعه�ا امام 
رئيس مجلس ال�وزراء ووزير الزراعة 
وهيئ�ة  الع�ام  واالدع�اء  والقض�اء 
النزاه�ة واالتح�اد الع�ام للجمعي�ات 
الفاحية ومنظم�ات املحتمع املدني/

االمانة العامة ملجلس الوزراء«.

واض�اف ان »منظمة املدائن الخرضاء 
الزراعي�ة ومنظمات اخرى ش�بيه تم 
انش�اؤها يف قض�اء املدائ�ن - ناحي�ة 
الوح�ده واخ�رى يف االقضي�ة االخرى 
يف اطراف بغ�داد باموال ومس�اعدات 
م�ن  ومس�اهمة  دع�م  و  خارجي�ة، 
يف  الس�ابقة  العراقي�ة  الحكوم�ات 

اع�وام ٢٠٠٧ والس�نوات الت�ي تلتها 
ورصف�ت ماي�ني الدوالرات يف انش�اء 
بناي�ات ومخ�ازن ومزارع لاس�ماك 
وحق�ول دواج�ن وبي�وت باس�تيكه 
وبذور متنوع�ه وايضا تم تجهيز هذه 
املنظم�ات بالعرشات م�ن الحاصدات 
والجرارات واالليات الزراعية املختلفة، 

بهدف الهدف دعم املزارعني وتدريبهم 
وتطوير القطاع الزراعي واملس�اهمة 
يف دعم الفاحني عن طريق اس�تغال 

هذه االليات املختلفة«.
وتابع »الطامة الكرى هي ان كل هذه 
املشاريع وبناياتها والياتها ومخازنها 
ابتلعت بالكامل واختفت عن االنظار«، 

متس�ائا »اي�ن ذهبت هذه املش�اريع 
من املسؤول عن ضياعها وابتاعه«.

تحقي�ق  »بفت�ح  الدفاع�ي  وطال�ب 
والتق�ي والتاك�د اين ذهب�ت اموال 
القض�اء  مطالب�ا  املنظم�ات،  ه�ذه 
العراقي واالدعاء العام وهيئة النزاهة 

بالتحقق من هذا املوضوع«.

النزاهة النيابة تتحدث عن اختفاء مشاريع كبيرة لدعم الزراعة

اصابة مدرب منتخب الناشئين 
بفيروس كورونا

الكاظمي يشّرع »باب السيادة« على مصراعيه 
أمام القوات األميركية

في تحٍدّ صارٍخ إلرادة العراقيين

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ُروي�داً ُرويداً، تق�رتب الواليات املتحدة م�ن مبتغاها 
الذي تس�عى إليه من�ذ أعوام ط�وال، يف تحقيق بقاء 
عس�كري طويل األمد داخ�ل األرايض العراقية، ولعلَّ 
عملية تنصيب مصطفى الكاظمي رئيس�اً للحكومة 
الحالي�ة، ب�دأت تأتي أُُكلَه�ا بالنس�بة إلدارة الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب.
رئي�س  كلّ�ف  امل�ايض،  نيس�ان  م�ن  التاس�ع  ويف 
الجمهوري�ة برهم صالح، الكاظمي الذي كان حينها 
رئيساً لجهاز املخابرات، بتشكيل الحكومة الجديدة، 
وج�اء ذل�ك بع�د اعت�ذار عدنان ال�زريف م�ن تكليفه 
برئاس�ة الوزراء، يف حني أشارت مصادر سياسية إىل 
أن وص�ول الكاظمي إىل الس�لطة، جاء نتيجة ضغط 

أمريكي كبري.
ومن�ذ ذل�ك الحني، ل�م يت�ورع الكاظمي ع�ن اتخاذ 
إج�راءات وق�رارات مؤيدة للمح�ور األمريكي، فضاً 
ع�ن اس�تهداف فصائل املقاوم�ة اإلس�امية وهيئة 
الحش�د الشعبي، إرضاء ل�«العم سام«، حسبما يرى 

مراقبون للشأن السيايس.
وُكِتب للحكوم�ة الجديدة أن ترى الن�ور داخل القبة 
»ضمان�ات«  الكاظم�ي  تقدي�م  بع�د  الترشيعي�ة، 
بالحفاظ عىل الس�يادة الوطني�ة، والتحضري إلجراء 
انتخاب�ات مبكرة، والكش�ف عن الجه�ات املتورطة 
بقتل املتظاهرين يف بغداد واملحافظات، إال أنه فش�ل 

حتى اآلن بتلك املهام جميعا.
وب�دأ الكاظم�ي يتح�رك بخف�ة ش�ديدة، يف تنفي�ذ 
العراقي�ة،  األرايض  داخ�ل  األمريكي�ة«  »األجن�دات 
وانعكس ذلك عىل األداء الحكومي الذي بات »يتهاوى« 
أمام أنظار الرأي العام، السيما أن الحكومة لم تحقق 
حت�ى اآلن املطل�ب األب�رز الذي ن�ادت ب�ه الجماهري 

املليونية، بطرد القوات األمريكية من العراق.
وصوت مجلس النواب خال جلسة استثنائية عقدها 
يف الخامس من كان�ون الثاني املايض، عىل قرار ُيلزم 
الحكوم�ة بالعمل عىل إخ�راج الق�وات األجنبية من 

الع�راق، وذلك عق�ب اس�تفزازات أمريكي�ة وجرائم 
كرى ارتكبتها داخل أرايض الباد.

وحتى اليوم، لم ينبس الكاظمي ببنت ش�فة، تعليقاً 
ع�ىل هذا القرار ب�ل عمد إىل »التس�ويف واملماطلة«، 
وإطاق بالونات إعامية أخرى يف سبيل إشغال الرأي 
العام عن »العدو الحقيقي« الذي يعتره هو شخصياً 

»حليفاً اسرتاتيجياً«، بحسب مراقبني.
ويف ترصي�ح مفاج�ئ، ق�ال قائ�د القي�ادة املركزية 
األمريكي�ة، الجنرال كيني�ث ماكينزي، إن  »الحكومة 
العراقي�ة س�تطلب من الق�وات األمريكي�ة البقاء يف 
الب�اد«، م�ا يضع عام�ات اس�تفهام عدي�دة حول 

الدور الذي يلعبه مصطفى الكاظمي، السيما أن هذا 
الترصيح جاء بعد لقاء جمعه بماكينزي.

وف�ق ذل�ك، يقول عضو لجن�ة األمن الدف�اع النيابية 
كاط�ع الركابي ل�«املراقب العراق�ي«، إن »الحكومة 
الحالي�ة ال يمكنه�ا من�ح الق�وات األمريكية رشعية 
البق�اء ع�ىل األرايض العراقية، بعدم�ا صوت مجلس 
النواب ع�ىل قرار يلزمه�ا بجدولة انس�حاب القوات 

األجنبية من الباد«.
ويضي�ف الركاب�ي أن »القرار الرملان�ي أصبح ملزم 
التطبي�ق خصوصاً أن العراق ل�م يجِن من وجود تلك 
القوات سوى الدمار والخراب«، مشريا يف الوقت ذاته 

إىل أن »قواتنا املس�لحة قادرة ع�ىل حماية أمن الباد 
وس�يادتها ، وبالت�ايل ليس�ت هن�اك رضورة إلبق�اء 
أي جن�دي أمريكي ع�ىل األرايض العراقية، باس�تثناء 

املستشارين واملدربني«.
جدي�ر بالذكر أن العاصمة العراقية بغداد ش�هدت يف 
كانون الثاني املايض، تظاهرة مليونية حاشدة طالب 
املش�اركون فيها بطرد الق�وات األمريكية من الباد، 
وذل�ك يف أعق�اب عملي�ة االغتي�ال الغ�ادرة التي راح 
ضحيتها الش�هيدان قائد فيلق القدس التابع للحرس 
الثوري قاس�م س�ليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد 

الشعبي أبو مهدي املهندس
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
الخ�روج  الجنوبي�ة  املحافظ�ات  أبن�اء  يعت�زم 
بتظاه�رات واس�عة مطل�ع األس�بوع املقب�ل، بعد 
أن دع�ا لها أحف�اد ثورة العرشي�ن، لانتفاض عىل 
الوض�ع املتدهور يف الخدم�ات واألمن واالقتصاد يف 
الع�راق وخصوصا املحافظ�ات الجنوبي�ة، وكذلك 
الس�يادة التي أصبحت مخرتقة م�ن قبل الجانبني 
الرتكي واألمريكي، وس�ط ضعف وفش�ل حكومي 

واضح يف التعامل مع تلك األزمات.
حيث وجه الشيخ آمر جياد شعان أبو الجون حفيد 
قائ�د ث�ورة العرشين الخالدة ش�عان أب�و الجون، 
رسالة إىل أبناء الشعب العراقي دعا فيها إىل انطاق 
تظاه�رة يف بغ�داد وجمي�ع املحافظ�ات العراقية، 

للمطالبة بإعادة السيادة العراقية املخرتقة.
وأش�ار أبو الجون بقوله »ها نحن قد وفينا بوعدنا 
وعهدن�ا لكم، أم�ا غرينا فقد نق�ض وتملص، ولن 
يأخ�ذ بالحس�بان م�ن أن الرج�ل كلم�ة والرج�ال 
مواق�ف، وعندما ال يفي كبري الق�وم بعهده ووعده 
وينق�ض ما ق�ام عليه تجاه رعيته بن�اًء عىل رغبة 

منه وطلب هو طالبه ماذا تظن أن يحصل«.
وس�رتكز الثورة التي ستنطلق يوم األحد املقبل عىل 
املطالب�ة بالحق�وق، بقل�وب ميتة وص�دور عارية 
وأكف قوية س�ترصع الباط�ل بالحق وتقيض عليه 
وس�ُيهزُم الَجْمُع بقوة أبناء ثورة العرشين الخالدة 

وسرُيِجُع الحُق نصاَبُه للعراق وشعب وشعبه. 
وم�ن ب�ني أهم النق�اط الت�ي جاءت به�ا نصوص 
التظاه�رة املقبل�ة هي أنها ال تنته�ي حتى تحقيق 
املطال�ب وأولها إقالة حكوم�ة مصطفى الكاظمي 

التي أوقدت نار الفتنة بني األهل واألحبة.
وبالتزامن مع الدعوات إىل تلك االحتجاجات، تعيش 

املحافظ�ات الجنوبي�ة والوس�طى أوضاعا صعبة 
وعىل مس�توى الخدم�ات املقدمة إليها الس�يما يف 
املل�ف الصحي ال�ذي بات�ت معانات�ه واضحة عند 

األهايل مع تفيش وباء كورونا. 
وأع�رب نواب عن املحافظات الجنوبية والوس�طى 
ع�ن امتعاضه�م م�ن ترصف�ات رئي�س ال�وزراء 
تل�ك  لحق�وق  وتجاهل�ه  الكاظم�ي  مصطف�ى 

املحافظات وعدم التوجه إليها يف زيارة ميدانية. 
وتح�وم ح�ول حكوم�ة الكاظم�ي سلس�لة م�ن 
الش�بهات أبرزه�ا التقرب م�ن الجان�ب األمريكي 
والعم�ل عىل إبقاء قواته يف الع�راق، يف الوقت الذي 
ترص كتل سياس�ية عىل إخراج املحتل من األرايض 
العراقية بس�بب األفع�ال الارشعية الت�ي تنفذها 
تل�ك القوات والت�ي كان أبرزها عملي�ة املطار التي 
اسُتش�ِهَد عىل إثرها الش�هيدان قاس�م س�ليماني 
وأبو مهدي املهندس وكذلك استهداف قوات الحشد 

الشعبي يف جبهات القتال. 
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المراقب العراقي/ أحمد محمد...
يعت�زم أبناء املحافظ�ات الجنوبية الخروج 
بتظاهرات واس�عة مطلع األس�بوع املقبل، 
بع�د أن دع�ا له�ا أحف�اد ث�ورة العرشين، 
لالنتفاض عىل الوضع املتدهور يف الخدمات 
واألم�ن واالقتص�اد يف الع�راق وخصوص�ا 
املحافظات الجنوبية، وكذلك الس�يادة التي 
أصبحت مخرتقة من قب�ل الجانبني الرتكي 
واألمريكي، وس�ط ضعف وفش�ل حكومي 

واضح يف التعامل مع تلك األزمات.
حي�ث وجه الش�يخ آم�ر جياد ش�عالن أبو 
الجون حفي�د قائد ثورة العرشي�ن الخالدة 
ش�عالن أبو الجون، رس�الة إىل أبناء الشعب 
العراق�ي دع�ا فيه�ا إىل انط�الق تظاه�رة 
العراقي�ة،  املحافظ�ات  وجمي�ع  بغ�داد  يف 
للمطالبة بإعادة السيادة العراقية املخرتقة.

وأش�ار أبو الجون بقوله »ها نحن قد وفينا 
بوعدن�ا وعهدنا لكم، أما غرين�ا فقد نقض 
وتملص، ولن يأخذ بالحسبان من أن الرجل 
كلمة والرجال مواقف، وعندما ال يفي كبري 
الق�وم بعهده ووعده وينق�ض ما قام عليه 
تج�اه رعيته بناًء ع�ىل رغبة منه وطلب هو 

طالبه ماذا تظن أن يحصل«.
وس�رتكز الثورة التي س�تنطلق ي�وم األحد 
املقبل عىل املطالب�ة بالحقوق، بقلوب ميتة 
وصدور عارية وأكف قوية سترصع الباطل 
بالحق وتقيض عليه وس�ُيهزُم الَجْمُع بقوة 
أبناء ثورة العرشين الخالدة وسرُيِجُع الحُق 

نصاَبُه للعراق وشعب وشعبه. 
وم�ن ب�ني أه�م النق�اط الت�ي ج�اءت بها 

نصوص التظاهرة املقبلة هي أنها ال تنتهي 
حتى تحقيق املطال�ب وأولها إقالة حكومة 
مصطفى الكاظمي الت�ي أوقدت نار الفتنة 

بني األهل واألحبة.
وبالتزامن مع الدعوات إىل تلك االحتجاجات، 
تعي�ش املحافظ�ات الجنوبي�ة والوس�طى 
أوضاع�ا صعب�ة وع�ىل مس�توى الخدمات 
املقدمة إليها الس�يما يف امللف الصحي الذي 
باتت معاناته واضحة عند األهايل مع تفيش 

وباء كورونا. 
وأع�رب ن�واب ع�ن املحافظ�ات الجنوبي�ة 
والوس�طى ع�ن امتعاضهم م�ن ترصفات 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتجاهله 
لحقوق تلك املحافظ�ات وعدم التوجه إليها 

يف زيارة ميدانية. 
وتح�وم ح�ول حكوم�ة الكاظمي سلس�لة 
من الش�بهات أبرزه�ا التقرب م�ن الجانب 
األمريكي والعمل عىل إبقاء قواته يف العراق، 
يف الوقت الذي ترص كتل سياسية عىل إخراج 
املحتل من األرايض العراقية بس�بب األفعال 
الالرشعي�ة التي تنفذها تل�ك القوات والتي 
كان أبرزها عملية املطار التي اسُتشِهَد عىل 
إثرها الشهيدان قاسم سليماني وأبو مهدي 
املهن�دس وكذل�ك اس�تهداف قوات الحش�د 

الشعبي يف جبهات القتال. 
وللحديث حول االحتجاجات التي س�تنطلق 
األس�بوع املقب�ل اعت�ر املحل�ل الس�يايس 
صب�اح العكي�ي، أن »اللج�وء إىل خيار هذه 
الثورة هو نتيج�ة طبيعية من قبل املجتمع 
العراقي وأبناء العش�ائر األصيلة، خصوصا 

أن الش�عب العراقي هو شعب ثوري اليقبل 
بالذل من جهة، وكذلك ألن الحكومة الحالية 
التي يرأس�ها مصطفى الكاظمي لن تحقق 
ول�و القلي�ل م�ن برنامجه�ا خ�الل الفرتة 

املاضية«.
وق�ال العكي�ي، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب 
العراق�ي« إن »الخط�وات التي أقب�ل عليها 
الكاظمي خ�الل الفرتة املاضية كمساس�ه 
بروات�ب املوظف�ني واملتقاعدي�ن واقتح�ام 
مق�رات الحش�د الش�عبي وقبول�ه بتحويل 
الس�فارة األمريكية إىل ثكنة عسكرية، هي 
دليل واض�ح عىل أنه يس�لك طري�ق انهيار 
الدولة العراقية وإذالل أبناء الشعب من قبل 

اإلرادات األمريكية«.
وأضاف العكيي، أن »خرق الحكومة الحالية 
للقوانني يؤكد أنها غري جديرة بإدارة البلد«، 
الكاظم�ي  عم�ل  »أس�لوب  أن  إىل  مش�ريا 
وحكومت�ه خالل الفرتة يكش�ف عن وجود 
إم�الءات أمريكي�ة تتحك�م يف س�ري عملها 

وتحدد خارطة طريق موحدة التباعها«.
ولفت إىل أن »بقاءه عىل رأس الحكم يش�كل 
مصدر خطر عىل مستقبل العراق، خصوصا 
م�ع إجرائ�ه سلس�لة تنقالت يف املؤسس�ة 
العس�كرية تؤك�د رغبت�ه بالتف�رد بالقرار 

والسلطة«.
ودعا الكتل السياس�ية خصوصا الش�يعية 
منه�ا إىل »تبني ملف إقال�ة الكاظمي خالل 
هذه الف�رتة واإلتيان بش�خصية وفق إرادة 
عراقي�ة بحت�ة لل�رشوع بإص�الح الوض�ع 

الحايل«.

تظاهرات إلقالة حكومة الكاظمي مطلع األسبوع المقبل  

الكاظمي يكتفي بالتفرج على مشهد الصفقات!

»األحفـــاد« يفجـــرون ثـــورة العشــرين مــن جــديـد
 إلعـــادة السيـــادة »المفقــودة«

املراقب العراقي/ بغداد...
طال�ب النائب عن كتل�ة بدر النيابي�ة كريم عليوي 
املحم�داوي، امس االربعاء، رئي�س مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظم�ي بالتوجه ف�ورا إىل املحافظات 
الجنوبي�ة والوقوف عىل تردي البن�ى التحتية فيها 
واحتضار ابناءها بس�بب جائح�ة كورونا، منتقدا 

اي�اه بتجاهل مطالبات اهايل تل�ك املحافظات حول 
تردي الخدمات فيها.وقال املحمداوي، يف بيان تلقت 
»املراقب العراقي« نس�خة من�ه إن »رئيس مجلس 
الوزراء، لألس�ف الشديد فهو ال يهتم ألي مناشدات 
يتم اطالقها م�ن قبل ممثي املحافظ�ات الجنوبية 
او وجهاء تل�ك املحافظات للنظر يف وضعها املرتدي 

خدمي�ا وصحي�ا«، مبين�ا أن »الكاظم�ي مطال�ب 
اىل تل�ك املحافظ�ات، وباألخ�ص  بالذه�اب  ف�ورا 
محافظة ميس�ان التي تعاني م�ن النقص الحاد يف 
االجه�زة الطبية والكهرباء والخدم�ات العامة بدل 
الذه�اب هنا وهن�اك دون أن يأب�ه إىل الكارثة التي 
تعصف بتل�ك املحافظات«.واضاف املحمداوي، اننا 

»نس�تغرب ج�والت رئي�س ال�وزراء إىل أماكن اكثر 
م�ن مرة يف وقت ان�ه يتجاهل محافظ�ات الجنوب 
والوسط دون الوقوف عىل وضع ابناءها ومساعدة 
تلك املحافظات«، متس�ائال “هل ان تلك الترصفات 
من الكاظم�ي هي نوع من االهمال ام هي متعمدة 

ومقصودة؟«.

امتعاض نيابي من الكاظمي حول اهماله معاناة المحافظات الجنوبية.. هل هو فعل متعمد ؟

املراقب العراقي/ بغداد...
أف�ادت مديري�ة مكافحة إجرام بغ�داد، امس األربع�اء، بإلقاء 
القب�ض عىل متهم باالبت�زاز االلكرتوني، مبين�ة ان املتهم هدد 
امرأة بن�رش صورها الخاصة عىل مواق�ع التواصل االجتماعي 

مقابل مبلغ 140 مليون دينار عراقي.
وقالت املديرية، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه إنه 
»بعد ورود معلومات اىل مكتب بغداد الجديدة ملكافحة االجرام يف 
مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة اىل وكالة ش�ؤون الرشطة 
يف وزارة الداخلي�ة، تفي�د بوج�ود حادث ابت�زاز الكرتوني بحق 

مواطنة بعد ان قام املتهم بتهديدها بنرش صورها الخاصة عىل 
مواقع التواصل االجتماعي مقابل مبلغ )مائة واربعون مليون 

دينار عراقي( عىل شكل دفعات متتالية«.
وتابع�ت ان�ه »وعىل الفور م�ن تلقي املعلومات تم اس�تحصال 
املوافق�ات القضائية وتش�كيل فري�ق عمل مختص وتنس�يق 
الجهود الفنية واس�تدراج املتهم وبالجرم املش�هود تم القبض 
علي�ه اثن�اء اس�تالم املبلغ وت�م ضب�ط مبلغ )خمس�ة ماليني 
دينار عراقي( اثن�اء عملية القاء القبض من ضمن املبلغ الكي 

للمساومة«.

هدد امرأة بنشر صورها مقابل 145 مليونا..
 إجرام بغداد تعتقل متهما باالبزتاز االلكرتوين

املراقب العراقي/ كركوك...
أعلنت وكالة االس�تخبارات التابع�ة لوزارة الداخلية، امس األربع�اء، إلقاء القبض 
عىل ما يس�مى ب��� »اإلداري« لقضاء الدبس والية كركوك خالل عملية اس�تباقية 
استخباراتية دقيقة.وقالت الوكالة، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، إنه 
»بعملية اس�تباقية استخباراتية دقيقة، القت مفارز وكالة االستخبارات يف وزارة 
الداخلية القبض عىل أحد قادة داعش اإلرهابي يف محافظة كركوك واملطلوب وفق 
أحكام املادة 4 ارهاب النتمائه لعصابات داعش اإلرهابية«.وأضافت، أن »اإلرهابي 
كان يش�غل منصب )اإلداري ملا يس�مى قضاء الدبس والية كركوك(، والذي اعرتف 
من خالل التحقيقات األولية بشغله املنصب واملبايعة لعصابات داعش اإلجرامية«، 

مبينة انه »تم تدوين أقواله واحالته اىل الجهات املختصة«.

اعتقال ما يسمى بـ »المسؤول اإلداري« 
لداعش بقضاء الدبس بكركوك

ط 
شري

ال
ين

ألم
ا

تشابه الثور علينا.. 

إصبع عىل الجرح

كان الن�اس يف أري�اف جن�وب الع�راق بثالثيني�ات 
القرن املايض من الطيبة والفطرة والبس�اطة بما ال 
يمكن وصفه حيث يخ�رج الرجال مبكرين صباحا 
إىل الحق�ول للزراعة والس�قي فيما يبق�ى الصغار 
والفتيان يف املضايف الس�تقبال الضيوف وتنرصف 
النس�اء بعد خالص ش�غل البيت ليس�َبْحَن يف النهر 
بم�كان مع�زول كأنه مخصص لهن، فهو مس�تور 
وال يق�رتب من�ه أحد م�ن رج�ال القري�ة. ويف يوم 
من األيام كانت بنت ش�يخ العش�رية األكر تس�بح 
مع صاحباته�ا وعندما أنهنْيَ الس�باحة أرسْعَن إىل 
مالبس�هن املوج�ودة عىل جرف النه�ر فوجدن ثمة 
يشء بعثرها أو داسها وكانت بنت الشيخ قد أخفت 
)صيغته�ا( مجوهراته�ا يف إح�دى قطع مالبس�ها 
ملفوف�ة فل�م تجدها. فتوقْع�َن أن لّصاً م�ا قد قام 
بذلك وعند خروجهن شاهدن رجال من القرية قريبا 
منه�ن يدعى مزع�ل فاتهْمَن�ُه برسق�ة املجوهرات 
وأخ�رت بنت الش�يخ والدها فق�رر أن يأتي مزعل 
العش�ائري  للفصل  وأعمام�ه 
وبعث�وا له )كوام�ة( بأعتباره 
هو الحرامي. اضطر املس�كني 
لطل�ب  يرض�خ  أن  مزع�ل 
الش�يخ فال ح�ول ل�ه وال قوة 
إال بالرض�وخ ملا يريد الش�يخ 
،فج�اء مع أعمامه إىل املضيف 
املنطق�ة  وبحض�ور مش�ايخ 
ورجاله�ا يف كعدة الفصل. أراد 
الش�يخ أن يرحب بهم فصاح عىل 
واح�د من ُرعاِتِه وقال له )تع�ال وليدي.. اخرْت أكر 
ث�ور واذبحه غ�داًء لضيوفنا(. ذه�ب الراعي وذبح 
الثور وسلخه فوجد مجوهرات بنت الشيخ يف كرش 
الث�ور فجاء مرسعا إىل الش�يخ وهم�س يف أُذِنِه )يا 
محف�وظ ذهبات املحروس�ة بنتك ماكله�ة الثور(. 
ها يف نفسه إىل أن تناولوا الغداء  صمت الش�يخ وأرسَّ
ورشبوا الش�اي فأراد الس�يد الذي معهم أن يتحدث 
ع�ن الفصل وبدأ بالتس�ابيح واآليات ولكن الش�يخ 
عاق�ل وصاح�ب بخ�ت ووق�ار قاطع الس�يد وقام 
بنص�ف املضيف وق�ال )ي�ا جماعة الخ�ري حجينه 
مأكل�ه الثور ارشبوا الگهوة وتوكل�وا عىل الله فدوة 
لكم الذه�ب(. وألن لكل حكاي�ة رّباطها وارتباطها 
ودليلها وشاهدها وشهيدها نقول ونسأل ونتساءل 
يف بط�ن أي ثور نجد أم�وال العراقيني املنهوبة وهذا 
الشعب املظلوم واملسكني املستكني ال يدري ما يفعل 

وقد كثر الثريان فتشابه الثور علينا.

منهل عبد األمري المرشدي

تغريدة

االعالمي الدكتور عالء مصطفى
املراقب العراقي/ كركوك...

أكد املتحدث باس�م حزب تركمان ايي تيمور عبد 
العزيز، ام�س االربعاء، عدم وج�ود قرار قطعي 
حتى االن بخصوص اعادة قوات البيش�مركة اىل 

كركوك.
وق�ال عب�د العزي�ز، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 

العراق�ي« »ال يوجد قرار قطع�ي حتى االن حول 
اعادة قوات البيش�مركة اىل كركوك وفتح مقرات 
له�م هن�اك«، الفت�ا اىل أن »العملي�ات م�ا دامت 
تحص�ل خارج حدود محافظ�ة كركوك فال بأس 
به�ا، ام�ا اذا حصلت داخ�ل كركوك فه�ذا يعني 
انن�ا دخلن�ا اىل املرب�ع االول ونع�ود اىل س�يطرة 

البيشمركة واالسايش وبطشهم بالناس«.
واش�ار، اىل أن »العمليات التي جرت يف الس�ادس 
عرش م�ن ترشي�ن االول عام 2017 تعتر ش�به 
ملغي�ة اذا تم�ت اعادة ه�ذه الق�وات اىل املناطق 
املتنازع عليها سواء يف كركوك او املوصل او دياىل 

او صالح الدين«.

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت كتل�ة ائت�الف دول�ة القان�ون، ام�س 
االربع�اء، عن وجود خالف س�يايس حول الدوائر 
االنتخابية يف مس�ألة قان�ون االنتخابات الجديد، 
مبين�ة أنه اليمكن اج�راء االنتخاب�ات املبكرة يف 
ظ�ل عدم التصويت عىل القان�ون. وقال املتحدث 
باس�م االئتالف النائب بهاء الن�وري، يف ترصيح 

قان�ون  »روح  إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
ال  حي�ث  علي�ه  متف�ق  غ�ري  الزال  االنتخاب�ات 
يمك�ن إجراء انتخابات مبك�رة دون التوافق عىل 
امللح�ق الخ�اص بتوزيع الدوائ�ر االنتخابية لكل 
محافظة«.وأضاف النوري، أن »سائرون وبعض 
القوى السياس�ية ترغب بتوزيع املقاعد اىل 240 
دائ�رة انتخابي�ة يف عموم الب�الد أي ان نلك نائب 

دائرة انتخابية واحدة فيما تتنافس النساء بثالث 
دوائ�ر انتخابية وه�و امر غري ممك�ن يف الوقت 
الراهن«.واوض�ح أن »ائتالف دولة القانون يدعم 
اجراء االنتخابات املبكرة رشيطة ان تتوفر ادوات 
نجاحه�ا مثل ف�رض القان�ون وانته�اء جائحة 
كورون�ا«، مبينا ان »بعض القوى السياس�ية ال 

ترغب يف التوجه الجراء انتخابات مبكرة«.

تحالف الفتح: اذا ابقت حكومة الكاظمي الوجود االمريكي سيكون لنا موقف مغاير
املراقب العراقي/ بغداد...

اكد النائب عن تحالف الفتح حسني 
الزهريي، امس االربعاء، أن تحالفه 
وجه عدة أس�ئلة للحكومة ورئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي بش�ان 
الرتكي�ة  األمريكي�ة  الخروق�ات 
السافرة، مهددا بأنه اذا لم تستطع 
الحكومة منع التعدي عىل السيادة 
الوطنية سيكون لنا موقف مغاير.

وق�ال الزه�ريي، يف ترصيح تابعته 
»تحال�ف  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
الفتح س�جل عددا م�ن املالحظات 
بشأن الخروقات األمريكية الرتكية 

ووجهنا الحكوم�ة ورئيس الوزراء 
اتخ�اذ موقف واضح وج�ريء ازاء 
م�ا يحدث م�ن خروق�ات«، مؤكدا 
للحكوم�ة  أس�ئلة  ع�دة  »توجي�ه 
الخص�وص«. به�ذا  ورئيس�ها 
وأض�اف، أن »تحالف�ه ح�ذر مرارا 
من عدم مباالت الحكومة العراقية 
االحتاللي�ة  الخروق�ات  تج�اه 
األمريكية املس�تمرة داخل األرايض 
العراقية«.وه�دد الزهريي بأنه »اذا 
لم تس�تطع الحكومة منع التعدي 
عىل الس�يادة الوطنية س�يكون لنا 

موقف مغاير«، 

حزب »ايلي«: التركمان واألكراد يرفضون عودة البيشمركة الى كركوك

دولة القانون: الخالفات حول قانون االنتخابات مستمرة
 وال يمكن اجراء االنتخابات قبل حسمها

حّم�ل محافظ ذي قار ناظم الوائي، امس االربعاء، وزارة الكهرباء 
ودائرة الس�يطرة الوطنية مس�ؤولية تراجع مستوى التجهيز من 
الطاق�ة الكهربائية محذرا باتخاذ اجراءات تصعيدية يمكن لها ان 
تؤث�ر عىل القرار املركزي يف الوزارة يف ح�ال أبقاء االوضاع الحالية 

كما هي عليه يف عملية التجهيز، حسب قوله.
وقال الوائ�ي، يف ترصيح لرادي�و »املربد« وتابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن�ه »اج�رى اتص�اال هاتفيا 
بوزي�ر الكهرب�اء وابلغه عن وض�ع املحافظة بعد 
تصاعد توقيتات القطع املرمج من قبل دائرة 
الس�يطرة املركزي�ة يف العاصم�ة بغ�داد«، 
مشريا اىل أن »الوزير وعد بإبداء املساعدة 
قريباً مع استمرار املحافظة باتخاذ 
اجراءات تصعيدية حال استمرار 

االهمال يف هذا الجانب«.
واضاف الوائ�ي أن »عىل الوزارة 
ان تع�ي اهمي�ة ه�ذا التحذير«، 
قط�اع  »معان�اة  ان  موضح�ا 
الكهرباء ال تتحمله الدوائر املحلية 
كونه�ا قادرة عىل تجهيز 4 س�اعات 
مقابل ساعتني انقطاع اال ان ما يجري حاليا خارج حدود 
س�يطرتها فيما يعاني املواطن من ارتفاع درجات الحرارة وغياب 
الكهرباء، داعيا وزارة الكهرباء ان تويل اهتماما للمحافظة واعادة 

حصتها كاملة وتامني احتياجاتها يف ظل الظروف الحالية«.

إذاعيترصيح
ذي قار تلوح بالتصعيد بسبب 

تراجع حصتها من الكهرباء

 هناك صفحات مندس���ة تتبرقع 
بعناوين وهمية تس���عى لنش���ر 
الخالف وتغذي���ة روح الكراهية، 
تبادل  تكتي���ك  توظ���ف  ه���ي 
األدوار، فت���ارة تهاج���م ط���رف 
الش���هيد  باغتي���ال  وتتهم���ه 
واُخ���رى   #هشام_الهاش���مي 
تتظاه���ر بعناوي���ن ذات رم���وز 
دالة بالفرح لمقتله،بهدف خلط 
االوراق! ان درئ الفتن���ة واج���ب 
وليس  بالعق���ل  الحق���وق  وأخذ 

باالنفعال.



اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    55,904 دينار

سعر شراء الدوالر = 123.500 دينارسعر بيع الدوالر = 124.500 ديناراألمريكي  38.45 دوالرًابرنت  40.84 دوالرًا للبرميل

غرام الفضة عيار 95،8     544،4٦غرام الفضة عيار99،9     5٦7،7٦اسعار الذهب عيار 18     41,929 ديناراسعار الذهب عيار 21     48,917 دينار اسعار الفضة

3
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الخميس 9 تموز  2020 العدد 2373 السنة العاشرة

أعلن مرصف الرافدي�ن، عن رصف رواتب موظفي 
م�ن  وع�دد  بغ�داد  يف  الرتبي�ة  مديري�ات  بع�ض 

املحافظات.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي للم�رصف يف بي�ان ، إن 
“املرصف قام بدفع رواتب موظفي بعض مديريات 
الرتبية بعد تغذية ووصول الصكوك الخاصة بهم”.

وأضاف البي�ان، أن “الرصف تم ع�ن طريق أدوات 
الدفع االلكرتوني )بطاقة املاس�رت كارد( وبإمكان 
املوظفني اس�تالم رواتبهم من أي مكان يتواجدون 

فيه”.

الرافدين يعلن صرف رواتب 
موظفي بعض مديريات التربية

اعلنت الجمعي�����ات الفالحية ، عن اطالق 
مس�تحقات  م�ن  ج�����زء  املالي�ة  وزارة 

الفالحني.
وقال املكت���ب االعالمي للجمعيات الفالحية 
يف بي�ان مقت��ض�ب ، إن “وزارة املال���ي�ة 
مس�تحق���ات  م�ن  ملي�ار   253 اطلق�ت 

الفالحني”.
وأض�اف البيان أنه “س�يتم الب�دء بتوزيعها 

االسبوع القادم”.

المالية تصرف 253 مليارًا
االقت�صادي من مستحقات الفالحين

اك�د عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابية النائ�ب جمال 
كوجر، أن الس�يطرة عىل املنافذ الحدودية ستدعم 
االم�ن الغذائ�ي يف البالد وتدعم الدول�ة يف 3 ملفات 

هامة.
وقال كوجر ،ان” الس�يطرة ع�ىل املنافذ الحدودية 
يمث�ل س�يادة الدول�ة الت�ي يبنغي ع�ىل الحكومة 
االس�تعجال به�ا خاص�ة وان تاثريه�ا يف االم�ن 
الغذائ�ي كب�ري اذا ما عرف ب�ان احدى الدراس�ات 
اش�ارة اىل احصائية تتحدث عن زيادة بنسبة %37 
يف تعاطي املخدرات باالضافة اىل امراض الرسطات 
وهي مؤرشات تش�ري بش�كل واضح اىل وجود خلل 

يف االم�ن الغذائ�ي املعتم����د عىل انش�طة املنافذ 
الحدودية”.

واضاف كوجر،ان” السيطرة عىل املنافذ الحدودية 
س�وف تس�هم يف تصي�ح املس�ارات يف 3 ملف�ات 
هام����ة هي اعادة هيبة الدول����ة والس�يطرة 
النف�وذ  م�ن  والح�د  الداخ�ل  يف  مايج�ري  ع�ىل 

الخارجي”.
وكان نواب اكدوا وجود العديد املنافذ الغري رسمية 
م�ع بعض دول الجوار تقوم بادخال مواد ممنوعة 
م�ن االس�ترياد م�ا الح�ق رضر بالغا يف االنش�طة 

الزراعية والصناعية العراقية.

نزلت األس�هم اليابانية مقتفية أثر خس�ائر تكبدتها وول سرتيت فيما 
يراقب املستثمرون تصاعد حاالت اإلصابة يف العالم مما قد يخرج تعايف 
االقتص�اد العاملي الوليد عن مس�اره.وأغلق امل�ؤرش نيكي القيايس عىل 
هبوط 0.78 باملئ�ة إىل 22438.65 نقطة بعدما تحرك صعودا وهبوطا 
يف بداية الجلس�ة، وارتفع 40 س�هما يف حني نزل 177 س�هما.وتواصل 
ح�االت اإلصاب�ة الجدي�دة بف�ريوس كورونا التزاي�د يف أنح�اء العالم، 
وتج�اوز عدد اإلصابات يف الواليات املتحدة ثالثة ماليني حالة مؤكدة، يف 
ح�ني أعادت ملبورن ثاني أكرب مدن أس�رتاليا فرض إجراءات عزل يوم 
الثالثاء.ويف اليابان، ش�هدت طوكيو زيادة يف حاالت اإلصابة لكن وزير 
االقتصاد ياسوتويش نيشيمورا رصح بأنه ال توجد حاجة لفرض حالة 

طواريء من جديد.

وزير العمل: المنصة االلكترونية ستضيف نصف مليون عامل
والش�ؤون  العم�ل  وزارة  كش�فت 
االجتماعية، ع�ن ان املنصة االلكرتونية 
والضم�ان  التقاع�د  بدائ�رة  الخاص�ة 
االجتماع�ي س�توقف ح�االت الفس�اد 
وتحدد عدد العمال�ة الوطنية واالجنبية 
وس�تضيف 500 الف عام�ل اىل صندوق 

التقاعد والضمان االجتماعي .
وقال وزير العمل والش�ؤون االجتماعية 
ع�ادل الركاب�ي ، ان “ال�وزارة اطلق�ت 
بدائ�رة  الخاص�ة  االلكرتوني�ة  املنص�ة 
التقاع�د والضم�ان االجتماع�ي والت�ي 
ستحدد اعداد العاملني يف رشكات القطاع 
الخاص”، منوها اىل انها “ستمكنهم من 
دفع مابذمتهم من اس�تحقاقات مالية 
لصندوق التقاع�د والضمان االجتماعي 
عن طريق ملف الدفع االلكرتوني،مؤكدا 
ان�ه بام�كان العاملني الراغبني س�حب 
املبال�غ املخصص�ة لهم بنهاي�ة الخدمة 
عن طريق باسوورد خاص بكل عامل”.

وأضاف الركابي، أن “املنصة استحدثت 
قاع�دة بيانات الكثر م�ن 34 الف عامال 
يف القط�اع الخ�اص اذ تتي�ح الصح�اب 
ال�ركات تزوي�د بياناتهم ع�رب النافذة 

االلكرتونية، باالضافة اىل تحديث بيانات 
لة”، مبينا   املس�جَّ املش�اريع والركات 
انها “ستعمل عىل اضافة نحو 500 الف 
من العاملني بالقط�اع الخاص اىل دوائر 
التقاع�د والضم�ان االجتماع�ي ،فضال 
ع�ن انها س�تقيض عىل حاالت الفس�اد 
الت�ي يق�وم به�ا االش�خاص املعقبون 
والتقلي�ل م�ن مراجعات العم�ال يف ظل 
تف�ي وب�اء كورون�ا خاص�ة العاملني 

منهم يف  املحافظات،عالوة عىل التخلص 
من االس�تخدامات الورقي�ة يف معامالت 

العمال املضمونني وتحديث بياناتهم”.
واف�اد الركاب�ي ب�أن “املنصة س�تتيح 
معرفة اعداد العم�ال العاملني بركات 
القط�اع الخاص املس�جلني رس�مياً من 
العمال�ة الوطني�ة واالجنبي�ة، منبها اىل 
ان الوزارة س�بق ان استخدمت املنصات 
االلكرتوني�ة يف تس�يري معام�الت ذوي 

الخاصة وتوزيع  االعاقة واالحتياج�ات 
منح الط�وارئ الخاص�ة بالعاطلني عن 
العم�ل واثبت�ت نجاح�اً يف اس�تخدامها 
وحقق�ت االهداف املنش�ودة”، مبينا ان 
“دائ�رة التقاع�د والضم�ان االجتماعي 
وال�ركات  املش�اريع  جمي�ع  دع�ت 
املس�جلة اىل تحديث بياناته�ا عرب رابط 
الكرتوني العتماد البيانات املحدثة،منبها 
اىل ان املنص�ة س�تعنى بتس�ديد اج�ور 
ال�ركات وذل�ك يف اط�ار تقلي�ل روتني 
“ال�وزارة ق�ررت  ان  اىل  العمل”.ولف�ت 
اعف�اء مش�اريع القط�اع الخ�اص من 
الغرام�ات التأخريي�ة لغاي�ة األول م�ن 
تموز الحايل وذلك نظرا للظروف الحالية 
الت�ي يم�ر به�ا البل�د”، مؤك�داً “العمل 
عىل تعزي�ز اي�رادات صن�دوق الضمان 
االجتماع�ي لخدمة العم�ال  املضمونني 
، الس�يما ان ال�وزارة تعم�ل عىل تعظيم 
وزي�ادة م�وارد الصن�دوق م�ن خ�الل 
املش�اريع االس�تثمارية التي تخدم البلد 
وتحقق فوائد ربحية رشط ان تنفذ وفقاً 
للضوابط والس�ياقات القانونية املتبعة 

بهذا الصدد”.

كوجر: السيطرة على المنافذ الحدودية ستدعم 
الدولة في 3 ملفات هامة

كش�فت رشكة الصناعات الخفيفة التابعة لوزارة 
الصناع�ة واملع�ادن، األربع�اء، عن تصني�ع أجهزة 
منزلي�ة تحمل “ماركة عش�تار”، مؤك�دة إمكانية 

تأمني حاجة السوق املحلية.
وق�ال مدير الركة املس�تثمرة لرك�ة الصناعات 
الخفيف�ة التابع�ة لل�وزارة، وليد جرب س�لمان ، إن 
“الرك�ة وضمن حملة )صن�ع يف العراق( تمكنت 
إنتاجي�ة جدي�دة لتصني�ع  م�ن إدخ�ال خط�وط 
االجه�زة املنزلي�ة التي تحم�ل )ماركة عش�تار(”، 
الثالج�ات  املنتج�ات تش�مل  أن “تل�ك  اىل  مش�ريا 
واملداف�ئ  والطباخ�ات  واملجم�دات  والعارض�ات 

واملنتج�ات األخرى”.وأضاف س�لمان، أن “الركة 
تمتلك خ�ربات وإمكانيات كبرية من األيدي العاملة 
املاه�رة، كما ان املنتج�ات العراقية املصنعة تواكب 
التقني�ات الحديث�ة، إذ تعمل الركة ع�ىل تصنيع 
منتجات تمتاز بكفاءة وجودة يف النوعية ومطابقة 

للمواصفات القياسية املعتمدة”.
تش�جيعية  املوج�ودة  “االس�عار  أن  وأوض�ح، 
ومناس�بة جدا مقارنة بأسعار األجهزة الكهربائية 
املس�توردة”، مؤك�دة أن “الرك�ة قادرة عىل س�د 
حاج�ة الس�وق م�ن االجه�زة الكهربائية بش�كل 

كامل”.

الصناعة تطرح أجهزة منزلية جديدة 
تحمل ماركة »عشتار«

أسهم طوكيو تقتفي وول ستريت 
هبوطا مع تزايد اإلصابات بكوفيد19-

قالت وزيرة الطاقة األردنية هالة زواتي إنه 
من املتوقع أن   يس�تأنف الع�راق نقل النفط 
الخام بالش�احنات عرب الح�دود بني البلدين 
يف األي�ام القليلة املقبلة، بعد أن علّقت بغداد 
اإلمدادات األس�بوع املايض بس�بب الهبوط 

الحاد يف أسعار النفط العاملية.
وقال�ت زوات�ي للصحفي�ني إن مس�ؤولني 
عراقي�ني أخط�روا حكوم�ة بالده�ا، بأنهم 

س�يبدأون التحمي�ل م�ن حق�ول كرك�وك 
النفطي�ة غداً األربعاء، ومن املتوقع أن تصل 
الشحنات إىل الحدود األردنية إما الخميس أو 

الجمعة.
وبموجب اتفاقية وقعت العام املايض، يزود 
الع�راق األردن ب��10 آالف برميل من النفط 
يومياً، تغطي 7% من حاجات البالد اليومية.
وق�ال األردن يف الثاني من تم�وز، إن العراق 

طل�ب تعلي�ق اإلم�دادات عندم�ا تراجع�ت 
أس�عار النفط إىل مس�تويات تجعل من غري 
املج�دي اقتصادي�اً لبغ�داد أن تبيع بموجب 
معادلة سعرية مربوطة بأسعار خام برنت.
واالتفاقي�ة كانت جزءاً من مس�عى أوس�ع 
عم�ر  األردن�ي  ال�وزراء  رئي�س  لحكوم�ة 
الرزاز لتوس�يع الروابط التجارية مع الجار 
الرقي لبالده وامليض قدما يف مروع خط 

أنابيب نفط�ي لتصدير الخ�ام العراقي من 
ميناء العقبة األردني عىل البحر األحمر.

وأوضح�ت زوات�ي إنها تتوقع أن يس�تغرق 
إنش�اء خ�ط األنابي�ب ث�الث س�نوات حال 

توقيع اتفاق نهائي مع بغداد.
وتوصل الع�راق واألردن إىل اتفاق أويل العام 
امل�ايض، للس�عي يف امل�روع ال�ذي تق�در 

تكلفته بحوايل 5 مليارات دوالر.

الحكومة تخالف »القانون« وترسخ »الفساد« عبر تجديد جوالت التراخيص لشركات الهاتف النقال
مستشاروها وضعوا »فيتو« على إنشاء شركة وطنية

الحكومة س�محت بتجدي�د ُرَخِص 
رشكات الهات�ف العامل�ة يف الب�الد 
مقارن�ة  زهي�دة  مبال�غ  مقاب�ل 
بأرباحه�ا , ب�ل إنها تس�عى ملنحها 
الرخصة الرابعة دون فرض رشوط 
 , وأرباحه�ا  يتناس�ب  بم�ا  مالي�ة 
مما أث�ار اس�تياًء ش�عبيا وبرملانيا 
حكوم�ة  بمقاض�اة  وتهدي�دات 

الكاظمي ورشكات االتصاالت.
 ق�رارات الحكوم�ة الت�ي طبخ�ت 
بمطاب�خ املستش�ارين ل�م تنصف 
العراقي�ني وال الحكوم�ة التي يجب 
أن تس�تويف األم�وال الت�ي بذمة تلك 

مس�اعدتها  أج�ل  م�ن  ال�ركات 
إن  ب�ل   , األزم�ة  م�ن  للخ�روج 
يس�عون  الكاظم�ي  مستش�اري 
لتوريطه بديون خارجية كما فعلوا 
م�ع س�ابقيه.اللجان النيابية كانت 
األش�د رفض�ا لق�رارات الحكوم�ة 
التي تعطي الح�ق لركات املوبايل 
برسق�ة العراقيني يف وض�ح النهار , 
بل إن رئاس�ة لجنة النزاهة النيابية 
ذهبت إىل حلول هي أش�د وطأة عىل 
حكومة الكاظمي من خالل تعهدها 
بإقامة دع�وى قضائية لدى االدعاء 
العام ضد القرارات القاضية بتجديد 

رخص�ة رشكات املوباي�ل وإلزامها 
بدفع الديون التي بذمتها .

الحكوم�ة  أن  أك�دوا  مختص�ون 
وعرب مستش�اريها ضيع�ت حقوق 
يع�اد  أن  يج�ب  وكان   , العراقي�ني 
ولي�س  املج�ددة  الرخص�ة  تثم�ني 
القب�ول بثمن ما قبل عر س�نوات 
املنافس�ة  ب�اب  فت�ح  ورضورة   ,
ل�ركات أخ�رى لتقدي�م ع�روض 
أفض�ل , م�ن أج�ل توف�ري الخدمة 
الجي�دة للمواط�ن ,وفيم�ا يخ�ص 
إنش�اء رشكة هاتف وطني�ة , تبني 
أن مستش�اري الحكومات السابقة 
الذين م�ا زال�وا بالخدمة ه�م وراء 
عدم إنش�اء هذه الركة , مما يثري 
شبهات فساد عن الفيتو الذي وضع 
يف مطابخ املستش�ارين عىل إنش�اء 

رشكة وطنية لالتصاالت.
وبهذا الشأن يرى الخبري االقتصادي 
عبد الحس�ني الشمري يف اتصال مع 
) املراق�ب العراق�ي(: أن الق�رارات 
الحكومي�ة األخ�رية تدل ع�ىل عدم 
وجود خربة يف هذا امللف املهم ، أو أن 
هناك تعمدا ومجامالت وراءها , ويف 

الحالت�ني الخ�ارس األول هو العراق 
, فب�دال م�ن اس�تغالل ه�ذا املل�ف 
لتوف�ري أموال ضخم�ة لرفد خزينة 

الدولة نجد هن�اك تفريطا بمليارات 
الدوالرات التي بذمة رشكات املوبايل 
كرضائ�ب ومخالف�ات , فض�ال عن 

الس�ماح بتجديد عمل الركات ملدة 
خمس سنوات بنفس أسعار ما قبل 
عر سنوات أمر يجب إعادة النظر 

به , كما أن عدد املشرتكني تضاعف 
ع�دة م�رات لذل�ك ن�رى أن الق�رار 
الحكوم�ي الي�دل عىل خ�ربة وإنما 

طبخ يف مطبخ املستشارين.
للج�دل  املث�ري  الش�مري:  وتاب�ع 
ه�و الفيت�و الحكومي عىل إنش�اء 
رشك�ة موباي�ل وطني�ة ب�دال م�ن 
تلك ال�ركات التي حص�دت أمواال 
ضخم�ة وكان�ت خدماته�ا رديئ�ة 
لتل�ك  الداع�م  اللوب�ي  أن  ويب�دو   ,
الركات من السياس�يني املتنفذين 
وراء تلك الق�رارات الهزيلة , كما أن 
الحكومة الحالية تس�عى بني الحني 
واآلخر إىل إثارة أزم�ات متعددة من 
أج�ل إلهاء الش�عب ع�ن تقصريها 
يف املل�ف امل�ايل والخدم�ي واألمن�ي 
وحده�ا  ه�ي  الرابع�ة  والرخص�ة 
تغن�ي خزينة الع�راق , لكن يبدو أن 
الحكوم�ة الت�درك ه�ذه الحقيق�ة.

يشار إىل أن اللجنة الخدمية النيابية 
رخ�ص  لتجدي�د  رفضه�ا  أك�دت 
وبين�ت   , النق�ال  الهات�ف  رشكات 
املراق�ب   ( تابعته�ا  ترصيح�ات  يف 
العراق�ي( أنه س�يكون له�ا موقف 
ال�وزراء،  رئاس�ة  م�ع  وإج�راءات 
إلنش�اء  لجنته�ا  دع�وة  مج�ددة 

رشكات  نقال حكومية..

أزمة تل����و األخرى تثيرها الحكومة من أج����ل إلهاء العراقيين عن 
اإلخفاقات ف����ي ملفات االقتصاد واألمن، حي����ث أثبتت الحكومة 
أنها ُتش����رِعُن الفس����اد في ش����ركات الهات����ف النقال عب����ر تجديد 
التراخي����ص، بالرغ����م من عدم تس����ديد تل����ك الش����ركات ديونها أو 
الضرائ����ب المفروضة عليه����ا ، ولم نَر جهودا لحثه����ا على تقديم 

األفضل وتخفيض أسعارها مقارنة بدول الجوار.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

العراق سيستأنف نقل الخام بالشاحنات لالردن في االيام القليلة المقبلة

النزاهة تضبط مهندسين ومدير 
شركة مقاوالت في نينوى 

بتهمة هدر المال العام
أعلن�ت مديريَّة تحقيق نينوى يف هيئة النزاهة االتحاديَّة ، عن 
قيامه�ا بتنفيذ عمليَّة ضبٍط للمدي�ر املُفوَّض إلحدى رشكات 
املق�اوالت، إضاف�ة إىل ع�دٍد من املُهندس�ني التابع�ني لديوان 

املحافظة.
وذك�ر بيان للهيئة ، أن “فريق عمٍل من مالكات املديريَّة، الذي 
انتق�ل إىل منطقة القبة يف الجانب األي�رس من مدينة املوصل، 
�ن م�ن ضبط املدي�ر املُف�وَّض إلح�دى رشكات املقاوالت  تمكَّ
وثالثة مهندس�ني من قس�م التطوي�ر الريفي التاب�ع لديوان 
د باملال  محافظة نينوى؛ عىل خلفية ته�م إلحاق الرضراملُتعمَّ

العام”.
َهت  د باملال العام وجِّ وأض�اف البيان، أن “تهمة اإلرضار املُتعمَّ
ة اإلرشاف وتنفيذ عمليَّة  إىل املُتَّهمني الذين أُوِكلَ�ت إليهم مهمَّ
تبليط الطرق بمادَّة االسمنت، التي أظهر الكشف عليها وجود 
تفطرات وتش�ققات فيها؛ األمر ال�ذي أدَّى لإلرضار بالطرق؛ 
بس�بب النقص يف نس�بة اس�تخدام االس�منت وع�دم الحدل 

بصورٍة جّيدٍة”.
�يم محرض ضبٍط أصويلٍّ بالعمليَّة  وبيَّ�نت الهيئة، أنه |تمَّ تنظَّ
�رٍة قضائيَّ��ٍة، وعرضها بصحبة  َذت؛ بن�اًء عىل ُمذكَّ الت�ي ُنفِّ
ة بقضايا  املُتَّهمني عىل السّيد قايض محكمة التحقيق املُختصَّ
النزاه�ة يف نين�وى، ال�ذي ق�رَّر إج�راء التحقيق معه�م وفقاً 

ألحكام املادَّة )340( من قانون العقوبات”.

لجنة نيابية تعتزم مناقشة
 تعديل قانون التقاعد

أعلن�ت عض�و اللجنة املالي�ة النيابية يف الع�راق، ماجدة 
التميم�ي، عزم لجنتها مناقش�ة س�تة مح�اور، أبرزها 
تعدي�ل قان�ون التقاعد ومس�تحقات حملة الش�هادات 
العليا.وقالت التميمي يف بي�ان ملكتبها ، إنها قدمت طلبا 
اىل اللجنة املالية ملناقشة ستة محاور مهمة، لها مساس 
مبارش بحياة املواطنني التخاذ إجراءات حاسمة بشأنها.

وأضاف�ت التميم�ي أن »املح�اور الس�تة تتضم�ن:أوال: 
التعديل الثاني لقانون التقاعد املوحد رقم ٩ لسنة 2014 

والتقرير املفصل الذي قدمته.
ثانيا: مستحقات املحارضين املجانيني.ثالثا: مستحقات 

حملة الشهادات العليا.
رابعا: رواتب املنقولني اىل وزارات أخرى.خامس�ا: تعيني 
الطلبة األوائل.سادس�ا: إضافة أو أي محور أخر من قبل 

أعضاء اللجنة املالية«.
وأشارت التميمي إىل أنه قد تم تقديم مقرتح تعديل قانون 
التقاع�د إىل رئاس�ة مجل�س النواب وتحويل�ه إىل اللجنة 
املالية بتاري�خ 3 يونيو/ حزي�ران 2020، مؤكدة أهمية 
اس�تمرار عم�ل اللجان النيابي�ة، واعتم�اد التكنولوجيا 
لالستمرار يف عقد الجلسات واالجتماعات الدورية لوضع 

الحلول للمشاكل التي يعاني منها املواطنون.
وش�ددت التميمي عىل رضورة رصف املستحقات املالية 
يف توقيتاته�ا ومراع�اة الظ�روف الصعبة الت�ي يمر بها 

املواطن.
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المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت الق�وات البحرية الرتكية، األربعاء، أنها س�تجري 
من�اورات بحرية ضخم�ة قبالة الس�واحل الليبية خالل 

الفرتة املقبلة.
ونقلت وس�ائل إع�الم تركية عن س�الح البحرية الرتكي 
أن املناورات املرتقبة س�يطلق عليها اس�م “نافتيكس”، 
وس�تجري قبالة الس�واحل الليبية يف 3 مناطق مختلفة، 

وس�يحمل كل منه�ا اس�ما خاص�ا وه�ي “برب�روس” 
و”ترجوت رئيس” و” تشاكا باي”.

وكشفت وس�ائل إعالم تركية أن هذه املناورات ستجرى 
قريب�ا، وهي بمثابة تدريب تحس�با الن�دالع أي حرب يف 
رشق املتوسط، عالوة عىل ما وصف بالتوترات املتصاعدة 

التي شهدتها ليبيا يف الفرتة األخرية.
وأفي�د بأن املن�اورات البحرية الرتكية س�تجري يف املياه 

الدولي�ة بمش�اركة 17 طائرة حربي�ة و8 قطع بحرية، 
كي تثبت “تركيا قدرتها عىل الس�يطرة عىل املنطقة جوا 

وبحرا”.
ويأت�ي اإلعالن ع�ن هذه املناورات بعد أي�ام معدودة من 
زي�ارة قائ�د القوات البحري�ة الرتكية، األدم�ريال عدنان 
أوزب�ال إىل العاصم�ة الليبي�ة طرابل�س إىل جان�ب وزير 

الدفاع خلويص آكار.

المراقب العراقي/ متابعة...
ع�رات النظري�ات الت�ي تحدث�ت ع�ن 
ُبن�ي  بعضه�ا  الصهيون�ي  الكي�ان  زوال 
ع�ىل نصوص ديني�ة وبعضه�ا اآلخر عىل 
حقائ�ق تأريخية، وبعضها عىل دراس�ات 
إس�رتاتيجية مبني�ة عىل وقائ�ع األحداث 
إىل  إضاف�ة  املنطق�ة،  يف  األم�ور  وس�ري 
حقيق�ة عجز »إرسائيل« يف املراحل املقبلة 
ع�ن تحقيق أي ن�ر، وكل ما تس�تطيع 
فعله هو تلقي الدع�م من أمريكا وأوروبا 
لتمري�ر صفق�ات معينة من هن�ا وهناك 
يف ظ�ّل انقس�ام جزء م�ن ال�دول العربية 
القس�م  وذه�اب  الداخلي�ة  بمش�كالتها 
اآلخر نحو التطبيع م�ع العدو الصهيوني 

وبالتايل تأمني بيئة مناسبة للصهاينة.
املؤرخ�ني  نظ�ر  وجه�ة  م�ن  ه�ذا  وكل 
والساس�ة اإلرسائيليني أنفسهم إىل زوال، 
حي�ث يعرتف الق�ادة الصهاينة أنفس�هم 
بأنه ال أم�ل بالبقاء يف ه�ذه املنطقة أكثر 
م�ن قرن آخر بحس�ب نتنياه�و والبعض 
اآلخ�ر يق�ول أن�ه خ�الل العق�ود القليلة 
املقبلة لن يكون هناك مستقبل للصهاينة 
يف منطق�ة الرق األوس�ط وس�يعودون 

أدراجهم إىل أوروبا وأمريكا.
ويف 20 أي�ار امل�ايض، ن�ر قائ�د الث�ورة 
اإلس�المية اإلم�ام عيل الخامنئ�ي تغريدة 
عىل »تويرت«، أش�ار خاللها إىل نقطة غاية 
يف األهمي�ة، حيث أوض�ح أن »محو دولة 

إرسائيل ال يعني محو اليهود«.
وأض�اف: »نح�ن ال ش�أن لن�ا بالش�عب 
أن  يعن�ي  إرسائي�ل  مح�و  اليه�ودي.. 
يخت�ار املس�لمون واملس�يحيون واليهود 
الفلس�طينيون حكومتهم بأنفسهم، وأن 
يطردوا الغرباء واألوباش أمثال نتنياهو«، 
مس�تدركا: »ه�ذا معن�ى مح�و إرسائيل، 

وهذا ما سيحصل«.
كالم اإلم�ام الخامنئي مبن�ي عىل حقيقة 

ووقائ�ع تاريخية س�وف تق�ود األمور إىل 
النقط�ة التي تح�دث عنها، وكم�ا ذكرنا 
لم يعد بإم�كان الصهاين�ة االنتصار بأي 
معرك�ة مقبلة، وجمي�ع جعجعتهم حول 
توجي�ه رضب�ة اس�تباقية للمقاوم�ة يف 
لبنان وفلس�طني هو مجرد كالم يف الهواء 
لش�حذ الهمم وتوحيد الجبهة االرسائيلية 
الداخلية املمزقة والهش�ة، والتي ستظهر 

هشاش�تها أكرب عند توجي�ه أول صاروخ 
م�ن قبل املقاومة نحو الداخل الصهيوني، 
عندها س�تكون بداي�ة النهاي�ة، وهذا ما 
يدرك�ه الصهاين�ة وقادتهم لذل�ك نراهم 
يتّجه�ون الس�تعطاف الغ�رب والحصول 
ع�ىل مي�زات أكث�ر م�ن خ�الل ممارس�ة 
أع�ىل ضغ�ط ممكن ع�ىل الفلس�طينيني 
وحرمانهم من ابس�ط حقوقهم، ولكن ال 

يعلم ه�ؤالء الصهاينة أن هذا الضغط هو 
من س�يولد االنفجار ويس�اهم يف اقرتاب 

زوال »إرسائيل« يف قادم األيام.
ويب�دو رئي�س حكوم�ة الكي�ان بنيامني 
نتنياهو هو نفس�ه غري مطمنئ من بقاء 
العدو الصهيوني، حيث يقول: »س�أجتهد 
ألْن تبل�غ إرسائيل عيد ميالدها املائة، لكن 
ه�ذا ليس بديهًيا، فالتاري�خ يعلّمنا أّنه لم 

تعّمر دولة للش�عب اليهودّي أكثر من 80 
سنة، وهي دولة الحشمونائيم«.

ويف ح�وار صحفي ن�ر يف اآلونة األخرية 
رس�م امل�ؤرخ اإلرسائي�يل الش�هري بين�ي 
موريس صورة قاتم�ة لنهاية »إرسائيل« 
كم�ا يراه�ا، واف�رتض أفق�ا زمني�ا لهذه 

النهاية املحتومة يف رأيه.
ورغ�م أّن مث�ل هذه التنبؤات ق�د ال تؤخذ 

عىل محمل الجد يف األوس�اط السياس�ية، 
ف�إن رؤي�ة موري�س له�ا وزن معت�رب يف 
»إرسائي�ل«، بعدما أمىض الرجل س�نوات 
طويل�ة يف دراس�ة تاريخ ال�راع العربي 

اإلرسائي�يل ودقائق�ه.
ويع�د بين�ي موري�س أح�د أش�هر وجوه 
حرك�ة »املؤرخني الج�دد« وهو مصطلح 
يطل�ق يف الكيان املحتل بش�كل فضفاض 
عىل مجموعة م�ن املؤرخني الذين نقضوا 
لتاري�خ  املعتم�دة  الصهيوني�ة  الرواي�ة 
الراع م�ع العرب، واعرتف�وا بما ارتكبه 

الصهاينة من قتل وتهجري.
لك�ن موري�س يقدم ج�ل أف�كاره بَنَفس 
واقعي بعيداً عن الرغبات والتمنيات غالبا، 
ويقول يف الحوار الذي أجرته معه صحيفة 
»هآرتس« العربي�ة: »ال أرى لنا مخرجاً«، 
وذلك يف مع�رض حديثه عن فرص الكيان 

الصهيوني يف البقاء ك�«دولة يهودية«.
ويميض ش�ارحاً »اليوم يوج�د من العرب 
أكث�ر م�ن اليهود ب�ني البحر )املتوس�ط( 
واألردن، ه�ذه األرض بأكمله�ا س�تصري 
حتم�اً دولة واح�دة ذات أغلبي�ة عربية«، 
ويضيف أن »إرسائيل ال تزال تدعو نفسها 
دولة يهودي�ة لكن حكمنا لش�عب محتل 
ب�ال حق�وق ليس وضع�اً يمك�ن أن يدوم 
يف الق�رن الح�ادي والعري�ن، يف العال�م 
الحدي�ث. وما أن تصبح له�م حقوق فلن 

تبق�ى الدول�ة يهودي�ة«.
وم�ن الفري�ق الثاني ي�ربز اس�م أفراهام 
املخ�رم  اإلرسائي�يل  الس�يايس  ب�ورغ 
ورئي�س الكنيس�ت، ال�ذي أث�ار عواصف 
يف ال�رأي العام ع�ىل مدى س�نوات بآرائه 
وكتبه التي حذرت من توافر أس�باب زوال 

»إرسائيل«.
وقال ب�ورغ »إن إرسائيل التي لم تعد تعبأ 
بأبناء الفلس�طينيني ال ينبغ�ي أن تتفاجأ 
حني يأتي الفلس�طينيون إليها مشحونني 

بالحقد ويفجرون أنفسهم يف مراكز اللهو 
اإلرسائيلي�ة«، وأض�اف »إنه�م يريق�ون 
دماءه�م يف مطاعمنا ليفس�دوا ش�هيتنا 
ألن لديهم أبن�اء وآباء يف البيت يش�عرون 

بالجوع والذل«.
وال ي�زال ب�ورغ ينر ه�ذه الفك�رة التي 
غيت�و  »إرسائي�ل  إن  بالق�ول  يلخصه�ا 
صهيون�ي يحمل أس�باب زوال�ه يف ذاته«، 
ويوض�ح يف أح�د الح�وارات الصحفية أن 
»الن�اس يرفض�ون االع�رتاف بذل�ك، لكن 
إرسائيل اصطدمت بجدار، اسأل أصدقاءك 
أبناءه�م  أن  م�ن  يق�ني  ع�ىل  كان�وا  إن 
سيعيش�ون هنا، كم منهم س�يقول نعم؟ 
50% ع�ىل أق�ى تقدي�ر، بعب�ارة أخرى، 
النخب�ة اإلرسائيلي�ة انفصل�ت ع�ن ه�ذا 

املكان، وال أمة دون نخبة«.
وعىل أهمية كالم نتنياهو وبيني موريس، 
يِج�ب االلتف�ات إىل أق�وال عدد م�ن قادة 
الكي�ان، والت�ي تن�درج يف البع�د الواقعي 
املنطل�ق م�ن تجاربه�م املب�ارشة، حي�ث 
توىل معظمهم مناصب حساس�ة ومهمة. 
ويق�ول رئي�س جهاز الش�اباك الس�ابق 
كارمي غيلون: »إّن اس�تمرار السياس�ات 
املتطرّف�ة ض�د املس�جد األقى س�يقود 
إىل ح�رب يأج�وج ومأجوج ضد الش�عب 
اليه�ودي، وس�يقود إىل خ�راب إرسائيل«، 
وه�و كالم يؤّك�ده رئي�س جهاز املوس�اد 
العارش، مئري داغان، الذي قال إنَّه يش�عر 
بخطر عىل ضياع الحلم الصهيوني. كذلك، 
يقول روني دانييل، وهو املحلل العسكري 
يف القن�اة ال��12 بالتلفزيون الع�ربّي، إّنه 
غ�ري مطم�نئ إىل أّن أوالده س�يكون له�م 
مس�تقبل يف إرسائيل، وأنهم سيغادرونها 
عاج�اًل أم آج�اًل. أفراييم هيلف�ي، رئيس 
أيًض�ا:  جه�از املوس�اد الس�ابق، يق�ول 
»نحن عىل أب�واب كارثة. إنه ظالم ما قبل 

الهاوية«.

عربي دوليعربي دولي
الصهاينة في مواجهة »مصير محتوم«

نظريات »زوال إسرائيل« تؤرق قادة الكيان 
المحتل وسط ترقب حذر
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المراقب العراقي/ متابعة...
األع�ىل  املجل�س  أمان�ة  فن�دت 
اإليران�ي للمناط�ق التجاري�ة الحرة 
واالقتصادي�ة، مزاع�م تحدث�ت ع�ن 
من�ح جزيرة كي�ش الواقعة بالخليج 

الفاريس للصني.
وردا ع�ىل ش�ائعات منح أج�زاء من 
الش�واطئ الجنوبي�ة، وجزيرة كيش 
للجان�ب الصين�ي، أوضح�ت األمانة 
العام�ة للمجل�س يف بي�ان، أن »هذه 
األخب�ار ليس�ت ذات مصداقية وغري 
موثوقة، وثمة سوابق نر مثل هذه 
األكاذي�ب ع�ىل صفح�ات بالفض�اء 
مرتبط�ني  ألش�خاص  االف�رتايض 

بالخارج«.
وأضافت أن »الحفاظ عىل االستقالل 
والوح�دة الرتابية للب�الد، أمر واضح 
ومشهود ويتقدم عىل كافة األهداف، 
واألجه�زة  الدول�ة  أركان  كل  وأن 

الحكومية تميض بهذا االتجاه«.
وبّينت أمان�ة املجلس أنه »وكما جاء 
عرب لسان متحدث الحكومة اإليرانية 

فإن اتفاقي�ة التعاون مع الصني ملدة 
25 عاما، ال تنطوي عىل الرسية، ولم 

يت�م التعاقد الرس�مي ع�ىل منح أي 
أراض أو موانئ حتى اآلن«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د وزير الدف�اع الربيطاني ب�ن واالس، ح�رص بالده عىل 
تعزي�ز العالقات الدفاعية مع الس�عودية، الس�يما يف مجال 
الص�ادرات العس�كرية. وبحث نائب وزير الدفاع الس�عودي 
خالد بن س�لمان، خالل اتصال هاتفي، مع واالس، الراكة 
بني البلدي�ن خصوصا يف املج�ال الدفاع�ي، دون التطرق إىل 
االنتهاكات الس�عودية والعملي�ات اإلجرامية التي تنفذها يف 

اليم�ن. وأعرب ابن س�لمان عن “تقدير حكومة الس�عودية 
لحكوم�ة اململك�ة املتحدة، والح�رص عىل تعزي�ز العالقات 
التاريخي�ة واإلس�رتاتيجية ب�ني البلدين، الذي يع�د التعاون 
الدفاعي من نتائجها”. ويف وقت سابق، أكدت وزيرة التجارة 
الربيطاني�ة أن لندن امتثل�ت ألمر قضائي يتعل�ق بقراراتها 
بش�أن من�ح تراخيص لبيع أس�لحة للس�عودية، م�ا يعني 
إمكانية إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إىل اململكة.

المراقب العراقي/ متابعة...
دعا ق�ادة القبائل م�ن املجلس القبيل 
الس�وري يف بي�ان له جمي�ع القوى يف 
البالد إىل تحرير األرايض الس�ورية من 
التواج�د األمريكي والرتكي وتش�كيل 
املقاوم�ة الش�عبية. ونقل�ت صحيفة 
مورننغ ستار الربيطانية، عن املجلس 
قوله إن ”عىل قوات االحتالل االمريكية 

مغ�ادرة البالد«، داعي�ا جميع القبائل 
إىل »االنضمام للجيش السوري إلكمال 
تحري�ر األرايض الس�ورية وتخليصها 
من حالة اإلرهاب والفوىض”. وأضاف 
املجل�س أنه اص�در بيان�ات مماثلة يف 
أعق�اب اجتماعاته يف حل�ب يف 2018 
الق�وات  اس�تعادت  حي�ث  و2019، 
الحكومية س�يطرتها عىل مس�احات 

واس�عة م�ن البالد من ع�دد ال يحى 
م�ن الجماعات اإلرهابية املنتس�بة إىل 
داع�ش والقاعدة”. ووص�ف املجلس، 
ق�وات س�وريا الديمقراطي�ة الكردية 
ب�“عمالء االحت�الل األمريكي”، وحثاً 
تلك القوات ع�ىل االنخراط مع الجيش 
الس�وري  و“توحيد األس�لحة لتحرير 
عفرين وجربلس ورأس العني وإدلب”.

رغم التحذيرات .. بريطانيا تؤكد مضيها بتعزيز ما حقيقة منح جزيرة كيش اإليرانية للصين؟
الصادرات العسكرية للسعودية

قادة القبائل السورية يدعون للمقاومة الشعبية ضد 
القوات األميركية

المراقب العراقي/ متابعة...
سلط الكاتب أندرياس كريغ الضوء عىل أرسار “العالقات 
الدافئة” الغريبة بني اإلمارات والكيان اإلرسائييل يف مقال 
نره موقع “ميدل إيست أي”، ليخرج بعدة استنتاجات 
من أهمها أن العالقة املريبة تس�تند عىل رؤية مش�رتكة 
لتحطي�م “اإلس�الم الس�يايس”، وأن األمر يص�ل لروابط 
أمني�ة عميق�ة، فيما كش�ف مضم�ون برقي�ة أمريكية 

مرسبة.
ويقول كريغ إن املس�ؤولون اإلرسائيلي�ني كانوا يزورون 
اإلمارات منذ عام 2015 بحجة التمثيل الرس�مي للوكالة 
الدولة للطاقة املتجددة، التي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها.
ويوض�ح الكاتب أنه غالباً ما ُيفرس التقارب بني اإلمارات 
و«إرسائي�ل« ع�ىل أن�ه زواج مصلح�ة يف مواج�ه الع�دو 
املش�رتك املزع�وم: إي�ران، بع�د وقت قصري م�ن تنصيب 

الرئيس األمريكي الس�ابق باراك أوبام�ا، حيث تضافرت 
الحكومت�ان اإلرسائيلية واإلماراتي�ة للمرة األوىل للضغط 
ع�ىل واش�نطن التخ�اذ موق�ف أق�وى ض�د الجمهورية 

اإلسالمية.
املصال�ح  أن  ادرك�ت  “اإلم�ارات  أن  كري�غ  وي�رى 
الجيوس�رتاتيجية املش�رتكة وحده�ا ال يمك�ن أن تفرس 

ارتفاع درجة حرارة العالقات بني اإلمارات وإرسائيل”.
وم�ن االس�تنتاجات الت�ي خرج به�ا الكاتب بش�أن هذا 
“ال�زواج املري�ب” ه�و العداء الش�ديد لإلم�ارات العربية 
للربي�ع العربي وخوفه�ا من جماعة االخوان املس�لمني، 
حي�ث تعتق�د أبو ظبي وت�ل أبي�ب أن القاع�دة املتنامية 
لإلس�الميني بعد الثورات تمثل مصدر قلق أمني كبري، ويف 
برقي�ة أمريكية مرسبة، ُنقل عن ويل عهد أبو ظبي محمد 
بن زايد تحفظه القوي عىل االنتخابات يف الرق األوسط.

المراقب العراقي/ متابعة...
ن�ر موق�ع بلومب�ريغ تقري�را ع�ن االنهيار 
االقتص�ادي ال�ذي ب�ات يخرج عن الس�يطرة 
وبرسعة يف لبنان. وجاء يف التقرير الذي أعدته 
لني نويهض ودان�ا خريش أن لبنان الذي يقع 
عىل مف�رتق ب�ؤر التوت�ر يف الرق األوس�ط 
ينهار عىل م�ا يبدو، فق�د أدى انهيار العملية 
إىل تحط�م األعم�ال التجاري�ة وزي�ادة بؤس 

العائالت اللبنانية.
الساس�ة  في�ه  يتب�ادل  ال�ذي  الوق�ت  ويف 
االتهام�ات ويلوم�ون بعضهم  واملرفي�ون 
البعض عرب موجات األثري فقدت اللرية نس�بة 
60% من قيمتها يف الس�وق الس�وداء بش�كل 

يهدد بإدخال االقتصاد ملرحلة تضخم ح�ادة.
وزادت أس�عار امل�واد الغذائي�ة بش�كل مطرد 

لدرج�ة دفع�ت الجي�ش يف األس�بوع امل�ايض 
الس�تثناء اللح�م م�ن قائم�ة الطع�ام املقدم 
للجن�ود. وزاد س�عر كي�س الخب�ز املدعم من 
الدولة بنس�بة الثلث. كل هذا وس�ط استمرار 
انقطاع التيار الكهربائي نتيجة نقص الوقود.

ونظ�را لخوف مح�الت التجزئة م�ن االنهيار 
فقد قرر عدد منها وقف العمل لحني استقرار 
س�عر العملة، مما زاد من وضع البطالة التي 
يتوق�ع أن تدف�ع نصف الس�كان نح�و الفقر 
بنهاي�ة العام الح�ايل. وارتبطت سلس�لة من 
حاالت االنتح�ار بالوضع االقتصادي الرهيب. 
وقتل رجل نفسه يف شارع مزدحم بالعاصمة 
ب�ريوت تاركا خلفه رس�الة ضمنها أغنية عن 
الفق�ر كتبت أثناء الحرب األهلي�ة اللبنانية يف 

الفرتة ما بني 1975 – 1990.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية
تقرير بريطاني: اإلمارات والكيان الصهيوني 

يربطهما »زواج مريب«
بلومبيرغ: اقتصاد لبنان يخرج عن السيطرة 

وينهار بسرعة
المراقب العراقي/ متابعة...

دع�ا املتح�دث باس�م الجي�ش اليمن�ي العمي�د يحي�ى رسي�ع، 
السعوديني إىل االبتعاد عن القصور ألنها أصبحت ضمن األهداف، 
مش�ددا عىل أن “الح�رب االقتصادي�ة” عىل اليمن س�تكون لها 

عواقب وخيمة.
ووجه رسيع رسالة إىل قوى العدوان قال فيها إن “الشعب اليمني 
ل�ن يموت جوع�ا”، مضيف�ا أن “حربه�م االقتصادية س�تكون 

عواقبها وخيمة وقد تمتد نريانها إىل عقر داركم عما قريب”.
ودع�ا رسيع يف مؤتمر صحايف، املواطنني واملقيمني يف الس�عودية 
إىل »االبتعاد عن املقرات العسكرية أو املقرات املستخدمة ألغراض 
عسكرية”، موضحاً: “عىل املدنيني السعوديني أو املقيمني االبتعاد 

عن قصور الظاملني املجرمني فقد أصبحت ضمن األهداف«.
وتاب�ع أن “ال�رد ع�ىل اغتيال القي�ادي صالح الصم�اد لن يكون 
بعملي�ة واحدة بل بسلس�لة عمليات س�تقض مضاجعكم وتهز 
عروش�كم”. وقال رسيع إن السعودية هي من تستهدف املدنيني 
من خالل بطاريات الباتريوت التي تسقط بني املنازل والشوارع، 
مضيف�ا أن القص�ف الج�وي بالطائ�رات الحربية الت�ي تحاول 

إسقاط املسريات يؤدي إىل إصابات يف صفوف املواطنني.

اليمنيون يهددون بضرب قصور آل 
سعود ويوجهون نداء للمواطنين

الصحة العالمية تقر بظهور 
»دليل« على احتمال انتقال 

كورونا عبر الهواء
المراقب العراقي/ متابعة...

اعرتف�ت منظمة الصح�ة العاملي�ة ألول مرة بظه�ور “دليل” عىل 
احتمال انتش�ار كورونا عرب جس�يمات صغرية جدا يف الهواء، بعد 
يوم�ني م�ن حث علم�اء لها عىل تحديث إرش�اداتها ح�ول كيفية 

انتشار كوفيد-19.
وقالت الخب�رية باملنظمة بينيديتا إليغرانتيس يف مؤتمر صحفي يف 
جنيف، إن “املنظمة تعتقد أنها كانت منفتحة عىل األدلة عىل طرق 

انتقال الفريوس املستجد”.
ون�رت صحيف�ة “نيوي�ورك تايم�ز” األمريكية، مقاال الس�بت 
امل�ايض، ذك�رت في�ه، أن “239 عاملا يف أكثر م�ن 30 دولة طرحوا 
األدل�ة يف رس�الة مفتوح�ة إىل املنظمة، قال�وا فيها إن�ه )تبني أن 
الجس�يمات الت�ي تخرج مع الزف�ري يمكن أن تصيب األش�خاص 

الذين يستنشقونها(”.
وتواج�ه منظم�ة الصح�ة العاملي�ة انتقادات بش�أن اس�تجابتها 

وتعاملها مع فريوس كورونا، وكذلك دعوات باإلصالح.
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بقلم/  عادل الجبوري
»لم تكن اساءاتها وتجاوزاتها األخرية 
عىل مق�ام املرجعي�ة الديني�ة العليا، 
ه�ي األوىل م�ن نوعها، وأغل�ب الظن 
أنه�ا لن تكون األخ�رية، ما دام الخط 
السعودية  العربية  للمملكة  السيايس 
يتح�رك بطريق�ة ملتوي�ة ومنحرفة 
وخاطئة، وبالت�ايل ال يمكن أن تكون 
نهاياته س�ليمة وايجابية ومثمرة«.. 
ه�ذا ما عل�ق ب�ه أح�د املراقبني عىل 
االس�اءة األخ�رية لصحيف�ة »الرشق 
االوسط« السعودية )3 تموز 2020( 
ض�د املرج�ع الدين�ي الكبري اي�ة الله 
العظم�ى الس�يد ع�ي السيس�تاني، 
حينم�ا ن�رشت رس�ًما كاريكاتورًي�ا 
يظه�ر املرج�ع السيس�تاني حام�ً� 
مقًصا كبريًا ويحاول بواسطته قطع 
سلس�لة حديدي�ة تربط ب�ني عربتي 
قط�ار، األوىل ترم�ز للع�راق واألخرى 

ترمز لسيادته.
م�ن الطبيع�ي ج�ًدا أن تك�ون هناك 
عراقي�ة  وغ�ري  عراقي�ة  فع�ل  ردود 
غاضبة ومستهجنة ومطالبة باتخاذ 
موقف حازم حيال الصحيفة والجهة 
الراعية واملمولة واملالكة لها، انط�قا 
من جملة وقائع وحقائق، لعل منها، 
ان »ال�رشق االوس�ط« اعت�ادت عىل 
التجاوز واالس�اءة للعراق والعراقيني 
ب�ني الفينة واالخ�رى، ع�ر أخبارها 
وتقاريرها ومقاالتها ورسومها، وهو 
منهج درج�ت عليه مختلف وس�ائل 
االع��م الس�عودية، س�واء الدولي�ة 
مثل الصحيفة املش�ارة اليها، وقناتي 
الح�دث«،  و«العربي�ة  »العربي�ة« 
االلكرتوني�ة  »اي��ف«  وصحيف�ة 
وغريها، أو الوسائل االع�مية املحلية 

التي غالًبا ما تكون بعيدة عن الرصد 
واملتابعة الدقيقة من الخارج باعتبار 
أنها موجهة بالدرجة األس�اس للرأي 

العام املحي.
فعىل س�بيل املثال، قبل ح�وايل أربعة 
م�ن  العرشي�ن  يف  وتحدي�ًدا  أع�وام، 
ش�هر ترشين الثاني-نوفمر 2016، 
ن�رشت الصحيفة يف أع�ىل صفحتها 
األوىل تقريرًا مطواًل بمانشيت بالخط 
العريض )الباس�يج ومليونا ايراني يف 
املدينة لزيارة االربعني.. تحذير أممي 
من ح�االت الحم�ل غ�ري الرشعي يف 
كرب�ء(.. ويف ذلك التقرير الذي أرادت 
الصحيفه من خ�له االساءة للمكون 
الش�يعي، الذي يمثل غالبية الش�عب 
الحس�ني  االم�ام  ول�زوار  العراق�ي، 
عليه الس��م، وكذلك اليران، نس�بت 
املعلوم�ات املغلوطة في�ه اىل منظمة 
الصح�ة العاملي�ة، وه�و ما س�ارعت 
األخ�رية اىل نفي�ه وتفني�ده بالكامل، 
االم�ر الذي أح�رج الصحيفة ودفعها 
اىل االعت�ذار، يف ذات الوقت أقدم فريق 
عم�ل مكتبه�ا ببغ�داد ع�ىل تقدي�م 

استقالة جماعية منها.
  ولم يقف األمر عند هذا الحد، ففيما 
بعد كانت مرة تيسء للحشد الشعبي، 
ومرة ت�يسء للجي�ش العراقي، ومرة 
ان  دون  للحكوم�ة، وهك�ذا،  ت�يسء 
ننىس االس�اءات والتجاوزات املتكررة 
للس�فري السعودي الس�ابق يف العراق 
اضط�رت  وال�ذي  الس�بهان،  ثام�ر 
بغ�داد  ضغ�وط  بس�بب  الري�اض 
املتواصلة اىل اس�تبداله بشخص آخر، 
كل ذل�ك يف الوق�ت ال�ذي كان ح�كام 
الس�عودية يّدعون فيه رغبتهم ببناء 
ع�ق�ات ايجابي�ة بناءة م�ع العراق، 

وهم الذي�ن لعبوا الدور االكر يف دعم 
والتنظيم�ات  الجماع�ات  وتموي�ل 
االرهابية الرتكاب أبشع الجرائم ضد 

العراقيني عىل م�دى أع�وام طويل�ة.   
الحقيق�ة األخ�رى وراء حدة وس�عة 
ردود االفع�ال الغاضبة واملس�تهجنة 
الس�اءة »ال�رشق االوس�ط«، تمثلت 
يف أنه�ا اس�تهدفت أك�ر وأع�ىل رمز 
ديني يف العالم االس��مي ال يف العراق 
فحسب، اذ ان املعروف لدى الكثريين، 
أن هن�اك ع�رشات امل�يني م�ن أتباع 
ومقلدي السيد السيستاني يتوزعون 
ع�ىل دول مختلفة يع�د العراق واحًدا 
منها، وال شك أن أي اساءة له ال بد أن 
تثري حفيظتهم وتؤجج مش�اعرهم، 
فض�ً� ع�ن ذل�ك، فإن�ه حت�ى ل�و 
س�لمنا بم�ا ادعت�ه ادارة الصحيفة 
يف توضيحه�ا م�ن أنه�ا ل�م تقص�د 
الس�يد السيس�تاني وال أي شخصية 
دينية عراقية، فإن االس�اءة ألي رمز 
ديني اخر يمثل مكون�ا كبريًا ومؤثرًا 
كاملكون الشيعي، ال يمكن القبول به 

والسكوت عنه.  
وثم�ة حقيقة أخرى، ترتبط بش�كل 
أو بآخ�ر بطبيع�ة وفح�وى توضيح 
الصحيف�ة وع�دم ظهور ب�وادر عن 
نيتها تقديم اعتذار رسمي كما طالبت 
اوساط سياسية وش�عبية ونخبوية 
عراقية، وبدال من ذلك راحت بصورة 
غ�ري مب�ارشة، تس�وق ك�م�ا غ�ري 
مقنع، مفاده أن رس�ام الكاريكاتري 
امل�يسء للمرج�ع السيس�تاني، ه�و 
أمجد رس�مي الذي يحمل الجنس�ية 
االردنية وينتمي للتيار الس�لفي، وأن 
ما قام به ال يعكس توجه وسياس�ة 
الصحيف�ة بقدر ما يعك�س قناعاته 
وآراءه الشخصية، علًما أنه حتى غري 
املتخص�ص بالعم�ل االع�م�ي، ربما 
يعرف وي�درك أن�ه وفًقا للس�ياقات 
واآللي�ات املهني�ة، م�ن غ�ري املمكن 
ألي وس�يلة اع�مية-صحيفة كانت 
أم وكال�ة أنب�اء أم قن�اة تلفزيونية-

ن�رش وبث أي م�ادة، دون اخضاعها 
للتدقيق واملراجعة والفحص من قبل 

أكثر من حلقة، للتأكد من انسجامها 
مع سياسات تلك املؤسسة االع�مية 
وعدم تقاطعها مع األطر والتوجهات 
الراعي�ة  للجه�ة  العام�ة  واملواق�ف 
واملمول�ة، مهم�ا اتس�عت مس�احة 
املرون�ة واملهني�ة لديها، وال ش�ك أن 
االع��م الس�عودي الرس�مي، وكذلك 
االع��م غري الرس�مي املمول يخضع 
لضواب�ط صارمة يف النرش والرتويج، 
االوس�ط«  »ال�رشق  أن  ش�ك  وال 
ليس�ت اس�تثناء من ذلك، ب�ل إن كل 
م�ا ين�رش فيها م�ن أخب�ار وتقارير 
ومق�االت وص�ور محس�وبة بدق�ة 
كب�رية، وال يمك�ن لعاق�ل أن يقب�ل 
بمنط�ق أن رس�اًما اجته�د وقرر أن 
يرس�م تخطيًط�ا كاريكاتريًيا ييسء 
ألكر مرج�ع ديني، ويمرره للنرش يف 
الصحيف�ة دون أن يكون هناك ضوء 
أخرض م�ن أحد مفاصل ادارة تحرير 

الصحيفة.   
ولعل التصور األق�رب اىل الواقع، هو 
أن صناع القرار الس�يايس وأصحاب 

السلطة يف الرياض، أرادوا أن يوجهوا 
رس�ائل معين�ة م�ن خ��ل الرس�م 
الكاريكات�ريي امليسء، كم�ا فعلوا يف 
مناس�بات سابقة، وكما فعل غريهم 
عر وس�ائل اع�م أخ�رى مثل الحرة 
االمريكي�ة أو أو.. لكنه�م ل�م يدركوا 
ان�ه بحس�ب تجارب امل�ايض، لم تعد 
مث�ل تلك األس�اليب تج�دي نفًعا، إن 
لم تع�د بالرضر عليهم، ول�م يدركوا 
أن املراجعة الش�املة، وإعادة النظر 
يف املواق�ف، والعم�ل ع�ىل تصحي�ح 
األفض�ل  ه�و  الخاطئ�ة  املس�ارات 
واألنج�ع له�م قبل غريه�م، وهو ما 
عليه�م أن يفعل�وه بداًل من الس�عي 
القناع الس�ذج ب�أن الرس�ام االردني 
أمجد رس�مي هو املس�ؤول، أو حتى 
رئي�س التحري�ر، االع�م�ي اللبناني 
غس�ان رشبل، فه�ذه أس�ماء تؤدي 
وظائفه�ا وادواره�ا ومهامه�ا وفق 
سياقات واضحة ومشخصة دون أن 
يكون مطلوًبا منها أو مس�موًحا لها 

أن ترسم سياسات وتحدد مسارات.

بقلم/ د. فاضل البدراني
العال�م يف قف�زات جديدة م�ن عملي�ة االنتقال م�ن مجتمع 
يس�وده التقارب االجتماعي والس�لوكيات البطيئة التغري،اىل 
عال�م جدي�د مختلف تماما عم�ا كان علي�ه مجتمع األمس، 
وهن�اك جمل�ة عوامل يتش�كل منها ه�ذا التأثري ،ق�د تكون 
أنماط الرقمنة أحدها،وقد تكون الكوارث والحروب واألزمات 
ومنها عىل س�بيل املثال أزمة فريوس كورون�ا العامل الفعي 
يف تمح�ور اإلنس�ان وانزواءه نح�و الرقمي�ات واإلدمان عىل 
خان�ات الدردش�ة ع�ر منصاته�ا وصفحاته�ا . وم�ا من ال 
ش�ك أن مواصف�ات الحالة االجتماعي�ة التي الزم�ت العالم 
م�ع دخ�ول وب�اء كورونا ع�ىل خط االس�تهداف واالنتش�ار 
ض�د الصحة العام�ة لبلدان العال�م جميعا،س�اهمت اىل حد 
كبري يف تبدل الس�لوك االجتماعي لدى الن�اس يف بلدان العالم 
جميعا، فاملس�اجد والكنائ�س ودور العب�ادة جميعا أغلقت 
أبوابه�ا وبالجان�ب اآلخر،أماك�ن الله�و والرتف م�ن امل�هي 
والب�ارات واملطاع�م وص�االت اللع�ب أغلقت أبوابه�ا بوجه 
زبائنها وأصبحت م�ن ذكريات املايض،لذل�ك انعدم االندماج 

االجتماع�ي التقليدي–وح�ل بدي� عنه التواص�ل االجتماعي 
واالندم�اج االفرتايض،بل تحول الن�اس اىل مدمنني بتواصلهم 
االفرتايض،وتط�ور األمر أكثر بانعدام التفاعل حتى بني أفراد 
األرسة الواحدة،وه�ذا األم�ر ب�دوره ف�رض س�لوكا ومزاجا 
اجتماعي�ا ونفس�يا جدي�دا يتس�م بالكآبة وامللل م�ن اآلخر 
حت�ى ول�و كان رشيك حياتك يف العديد م�ن األرس عىل صعيد 
عاملي،وبرزت س�مات العن�ف األرسي واحدة م�ن التداعيات 
الجدي�دة الت�ي تهدد كي�ان األرسة واملجتمع بحي�ث ارتفعت 
نس�بة مؤرشات التنمر كثريا ورافق ذلك حاالت ط�ق واسعة 
النطاق،وكأن اإلنس�ان ب�دأ يتمحور باتجاه الحي�اة الفردية 
والعزلة واالنزواء،ال يرغب بمش�اركة أح�د معه،ولم يعد أحد 
يتقبل اآلخر بكل س�لوكياته وهي بنس�بة تتصاعد تدريجيا، 
ذل�ك ناج�م عن ف�رض واق�ع جدي�د والعيش يف من�زل دون 
مغادرت�ه تراق�ب من معك بش�عور غض�ب وتوت�ر وانفعال 
وارتباك،فض�� ع�ن ضغوط�ات اقتصادي�ة مطلوب�ة من�ك 
والتزام�ات وظيفية وأعمال حرة مرتبط بها،س�اعات يومك 
تمتد ل)24(ساعة كانت مقسمة بني عمل واخت�ط واتصال 

واندم�اج بأناس متع�ددي الثقاف�ات وامل�ب�س والديكورات 
التي تصادف�ك يف اتصالك اليومي. أن م�م�ح األرسة املنعزلة 
الت�ي تفتقر للح�وارات ب�دأت مؤرشاتها تل�وح يف األفق منذ 
سنوات،وكرس�ت من مواصفاتها الظروف التي خلقتها أزمة 
وب�اء كورونا،ويتجس�د يف العيش مع )ام�رأة الروبوت( التي 
أخذت الصني تنتجها بشكل واس�ع وتوزع عامليا،ومتطلبات 
الحاجة يمكن الحصول عليها بيرس عر خدمة ال )دليفري( 
ما يجع�ل الرجل عنرص الخ�ف األس�اس باملجتمع ال يبحث 
ع�ن الزوجة وال عن األبناء يف أخطر مرحلة يمر بها اإلنس�ان 
باله�روب م�ن تحم�ل أعب�اء املس�ؤولية األرسية،والع�زوف 
عن الزواج وتفيض نحو تقليل النس�ل، فس�كان العالم حتى 
مطل�ع 2020 بل�غ 7.75 ملي�ار نس�مة،وقد ال يس�تمر مثل 
هذا الزحف بارتفاع عدد س�كان العال�م وفقا ألرسة املجتمع 
املنعزل أو )األرسة الفردية(وهذه املسألة أضحت تشكل واقع 
ح�ال املجتم�ع الغربي وحتى جنوب رشق آس�يا منذ س�نني 
طويل�ة،ويف املنطق�ة العربية وما يجاورها،ف�األرسة ال زالت 
يف ع�داد املنتج�ة لألبناء،والراف�د املهم للمجتمع�ات العاجزة 

والعازفة عن إنجاب األطفال يف بلدان الغرب التي تستفيد من 
تعويض النقص بالق�درات البرشية من خ�ل برامج الهجرة 
ع�ر آلية إنتاج الح�روب يف هذه البلدان الت�ي تعاني الحروب 
والنزاعات الدولية والنزاعات واالضطرابات الداخلية،وإجبار 
الش�باب عىل الهجرة كما هي الص�ورة املاثلة للعيان يف بلدان 
الن�زاع العربي،مث�ل العراق وس�وريا واليم�ن ولبنان وبعض 
بلدان املغرب العربي،فض� عن البلدان املجاورة مثل باكستان 
وأفغانس�تان وإيران وحتى الهند. فأزمة وباء كورونا وفرت 
كل س�بل التحول من األرسة املتماس�كة املتحاورة اىل األرسة 
املنعزلة،وفرضت س�مات حياة التوحد واإلدمان عىل التواصل 
االجتماع�ي والبح�ث عن الصديق االفرتايض،وم�ا يرافق هذا 
من حاالت نفور وانفعال وعدم تقبل اآلخر، فتحول اإلنس�ان 
اىل متفاعل بالدردش�ة الكتابية وليس ناط�ق بالك�م، وهذه 
املعطي�ات تقودن�ا اىل محاكاة املؤسس�ات واملنظمات املعنية 
بتنمي�ة املجتم�ع اىل تبن�ي توجه�ات جدي�دة ع�ىل األق�ل يف 
املجتمعات العربية للحفاظ عىل ضبط إيقاع األرسة واملجتمع 

وخلق حاالت تفاعل اجتماعي ضمن أرسة اعتيادية .

اساءات »الشرق االوسط« .. أكبر من زالت 
وأخطاء عابرة

مجتمعات التباعد االجتماعي وتحوالت العالم الرقمي

 

ن�رشت جري�دة »الصب�اح« الرس�مية، مانش�يتا عريضا عىل 
الصفح�ة الثانية.. محليات.. يوم االحد 5 تموز الحايل، بعنوان 
»مجلس النواب يحس�م قضية الدواء الرويس االسبوع املقبل« 
إشارة اىل دواء كورونا الذي شهدت تفاصيل إسترياده م�بسات 

جعلت الرشكة املصدرة تتوقف عن التعامل مع العراق! 
تس�بب فس�اد الن�واب بتأخ�ري وص�ول ال�دواء أش�هر، بينما 
العراقي�ون يموت�ون.. بالعرشات يومي�ا، واآلن.. بهدوء رخي، 
ق�رروا أن يجتمع�وا ألجل ال�دواء الرويس االس�بوع املقبل.. يا 

شعب ال مجري له... 
الن�واب يتطفلون عىل قضية ليس�ت ترشيعي�ة، إنما إجرائية، 
ونح�ن نع�رف أن مجالس ن�واب دول الكرة االرضي�ة واملريخ 
والكواك�ب واملج�رات كله�ا.. ترشيعي�ة، ال ع�قة لها بش�أن 
تنفي�ذي ما لم يتقدم عضو بأدلة تثبت ش�بهة فس�اد، حينها 
يفات�ح مجلس النواب نظريه التنفي�ذي.. مجلس الوزراء؛ كي 
يوعز اىل الجهة املعنية، بإيقاف الصفقة، ريثما يتحقق النواب 

من أدلة زميلهم بالطريقة القانونية املثىل التي يرتأون.
لك�ن أن يتطفل مجل�س النواب عىل الصفقة من�ذ البدء، ومن 
دون ان يتق�دم أحد باالش�ارة اىل ش�بهة فس�اد.. حال رشوع 
وزارة الصح�ة بالتحقق طبي�ا من ال�دواء، موعزين اىل معمل 
»دباغة جلود وخياطة أحذي�ة« بتحويل تصنيفه الصناعي اىل 
مصنع أدوية، وإب�غ وزارة الصحة بتس�ليم تفاصيل الصفقة 
اىل »معم�ل الدباغ�ة الدوائ�ي« عىل ش�كل حق إمتي�از وليس 
إس�ترياد ال�دواء جاهزا للمس�تهلك كما هو االتف�اق األويل مع 

الروس.
ش�اء مجلس النواب، وبي�ع العلبة الواحدة من ه�ذا الدواء ب� 
300 دوالر يف حني كلفتها 5 دوالرات واملنش�أ يشرتط بيعها ب� 
7 دوالرات بعد حس�اب كلفة النقل؛ لذل�ك قرر املصنع الرويس 
إيقاف التعامل م�ع العراق؛ موضحا أن فس�ادا نيابيا صارخا 

وليست شبهات فساد، تحيط الصفقة.
و«م�ا كع�دوا الن�واب.. مرصين« قال�وا العقار أص�� ياباني، 
وتصنيع�ه رويس؛ متصل�ني بالياباني�ني الذي�ن س�دوا الب�اب 
بوجهه�م؛ مجيبني بأنهم باعوا اإلخ�رتاع اىل املعمل الرويس وال 
ح�ق قانوني او أخ�قي بترسيب تركيبت�ه منهم اىل العراقيني! 
لذلك عادوا يجتمعون االس�بوع املقبل لبحث سبل التعامل مع 
الروس بعد أن قطعوا الحوار مع العراق بهذا الش�أن.. كل هذا 

ودوالب »كورونا« يطوي األرواح.
املوت يف العراق مهرجان، منذ فجر االرض يلبس العراقي خوذة 
املح�ارب، باحثا عن معرك�ة... فما دخل الس�لطة الترشيعية 
بتفاصيل إجرائية هي من شأن وزارة الصحة تحديدا... ولألمر 
مقدمات، إذ س�بق أن تداول الناس عىل الواتس�اب فيديو ملدير 
عام الدائرة الدوائية يف وزارة الصحة، ال يعرتض فيها عىل كون 
إح�دى الكت�ل يف مجلس الن�واب تلزمه بتمرير عقود إس�ترياد 
االدوية عليها.. من دون تكييف قانوني.. وتتقاىض نسبة %70 
من قيم�ة كل عقد، تضيفها عىل املبلغ اإلجمايل، إنما إعرتاضه 
عىل إرتفاع النسبة التي تتخطى ثلثي مبلغ العقد... أقالوه بعد 

ذلك الفيديو، وربما قتلوه او الذ بالفرار! 
وهذا يعلل سبب ارصار حكومة مصطفى الكاظمي يف إنتشال 
وزارة الصحة من برئ الفساد، التي سقطت فيها صفقة الدواء 
الرويس، إذ رجح مجلس النواب مصالح أفراد عىل حياة شعب؛ 
فال� 300 دوالر تس�اوي 45 ضعفا عن ال� 7 دوالرات، يعني يف 
كل علبة سريبح مجلس النواب 293 دوالرا، مرضوبة يف م�يني 
العل�ب؛ ما يعني رقما خياليا أعجز عن حس�ابه، س�يتقاضاه 
املجل�س املوقر من موت االبرياء.  ولندع الفاس�دين ينتفعون، 
لك�ن كيف ينت�ج معمل دباغة جل�ود دواًء بدق�ة تركيب لقاح 
»كورون�ا« الذي م�ا زال يوق�ف علماء الكون ع�ىل »تك رجل« 

يرقصون يف مخترات عم�قة تأفل عاجزة أمام الجائحة .

الدواء الروسي..
 إيقونة الموت في العراق

بقلم/ د. رابعة العبيدي

توضأوا قبل أن تذكروا اسم الحشد..!  
 ظهرت في اآلونة األخیرة بوادر على تقارب في العالقات بین أنقرة و«تل أبیب«، وبالتالي إمكانیة دخول تركیا في اتفاق مع »إسرائیل« حول الحدود 

البحرية وحول التعاون في مجال نقل الغاز الطبیعي عبر تركیا، مما أشار الى تباعد تركیا عن أوروبا:
1 - لم تشارك »إسرائیل« في االجتماع عبر الفیديو الخماسي في 11 أيار الماضي بین مصر واإلمارات وقبرص الیونانیة والیونان وفرنسا. وقد أصدر 

المجتمعون، الذين وصفتهم أنقرة بـ«محور الشر«، بیانا ندد بتركیا بسبب تنقیبها عن الغاز في المنطقة البحرية لقبرص الیونانیة، وبسبب انتهاكها المجال 
الجوي الیوناني، وبسبب الموقف التركي في لیبیا.

بقلم/ عمار محمد طیب العراقي 
التخطي�ط يف مج�ال مصائ�ر األم�م؛ ال يعد 
تخطيطا، إذا كان لألحداث األنية أو للمديات 
املتوس�طة، ب�ل يتع�ني أن يمتد م�ن ماض؛ 
ل�ه مس�احة مؤث�رة يف التأري�خ وحركت�ه، 
ويصاحبه فهم وإس�تقراء؛ وتعامل إيجابي 
فاعل مع معطيات الح�ارض؛ بأناة وواقعية 
متعقل�ة، ممزوجة بق�درة فائقة؛ عىل إتخاذ 
الق�رار املناس�ب؛ يف الزمن املناس�ب للمكان 

املناسب.
س�لطة القرار ولتحقيق ذلك؛ يجب أن تعرف 
م�ا تمتلك م�ن نق�اط ق�وة، وأن تتقيص ما 
يع�رتي منظومتها من ضعف ووهن، ثم بعد 
ذلك تنتقل اىل تحديد الوسائل واألدوات، لينفذ 
بواسطتها؛ ما تم اإلستعداد والتهيؤء له عر 

تخطيط مسبق محكم.
التنفي�ذ يس�بقه حظ�ور اإلرادة، التي تعني 
أختيارا دقيقا لله�دف، خصوصا إذا ما تعلق 
ذلك بمصري األمة، وأن يتم بس�قوف واقعية، 
وف�ق اإلمكان�ات املتاح�ة أو املتوف�رة، م�ع 
حس�اب عامل الزم�ن لإلنط��ق نحوالتنفيذ 

واملواجهة.

تحت�اج ه�ذه الحس�ابات الدقيق�ة، لقي�ادة 
تمتل�ك رؤية واضحة صحيح�ة متكاملة؛ ملا 
حدث وسيحدث وما تريد، وتحت يدها أدوات 
مس�تعدة فاعلة قوية، من رج�ال عقائديني 
إكف�اء؛ ع�ىل بص�رية م�ن أمره�م، مندكني 
بقيادتهم، هذا إذا كانت قيادة الب�د عقائدية، 
أما إذا لم تكن كذلك، فتتحول اىل أداة تنفيذية 
ملديات قصرية، وال مس�تقبل له�ا يف صناعة 
املس�تقبل إإل بقدر املنجز اليومي، الذي غالبا 

ما يكون مشبعا باألخطاء البرشية..!  
يف معركتن�ا م�ع الدواع�ش األرشار، كان�ت 
املرجعية الدينية هي القيادة الرشعية لألمة، 
بإمتدادها التاريخي العميق وفعلها، تس�تند 
اىل منظوم�ة بن�اء ش�امخ ب�اذخ العم�ران، 
متمث� بإعتقاد راس�خ بأن مصري اإلنسانية 
منوط بالخالق، وأن رس�الة اإلس��م؛ تعني 
التس�ليم التام والعبودية له جل يف ع�ه، وأن 
هذا التس�ليم والعبودية فعل إيجابي، مثخن 
باإلستعداد والعطاء، وليس إستكانة املهزوم 

املتخاذل.
 ما سوى املرجعية من »قيادات« سواء كانوا 
يف الدول�ة أو يف القوى السياس�ية، ليس�وا إال 

»زعام�ات« عىل قدر حالها، والبون شاس�ع 
ج�دا بني القيادة والزعامة، لذلك فإنه ولزمن 
ش�غل معظم تاريخ األمة، كان من هم تحت 
قي�ادة وتوجي�ه املرجعي�ة الديني�ة، يبن�ون 
أنفس�هم بن�اءا مرصوص�ا محكم�ا، وكانوا 
يواصلون إس�تعداداتهم وب� ه�وادة أو كلل، 
ضمن مس�ار اإلع��ن املرتقب لدول�ة العدل 

اإللهي.
م�ع التس�ليم بحتمي�ة تحق�ق دول�ة العدل 
اإلله�ي، وإن طال الزمن؛ ف�إن هذه الحتمية 
ال تعن�ي الرك�ون اىل اإلنتظار الس�لبي، لذلك 
ف�إن املرجعي�ة الديني�ة؛ حينما أستش�عرت 
أن م�رشوع دول�ة الع�دل اإلله�ي، مع�رض 
ألخط�ار جس�يمة يمك�ن أن تؤخ�ر تنفيذه، 
أطلقت فتوى الجه�اد الكفائي، ملقاومة تلك 
املخاط�ر، املتمثل�ة بظهور ش�يطان داعش، 
هذا الش�يطان الذي صنع�ه األمريكان إعداء 
األمة، وكانت املرجعية الدينية مطمئنة تمام 
اإلطمئن�ان، أن فتواها س�تجد من يتدافعون 
لتنفيذه�ا، وأنه�م س�يذهبون به�ا اىل حيث 

النرص املؤزر.
ل�م تكن فت�وى الجهاد الكفائ�ي »ردة« فعل 

آنية، بل هي »قرار« إسرتاتيجي كبري، مرتبط 
بمرشوع »هيهات منا الذلة« الحسيني، وأن 
ه�ذا القرار تحقق نتيجة تراكم كبري للخرة، 
وكان كل م�ا س�بق م�ن أح�داث وح�وادث؛ 

يف الع�راق واملنطق�ة قب�ل ص�دور الفتوى، 
محط إدراك عمي�ق ومراقبة دقيقة من قبل 
املرجعي�ة، الت�ي كانت تعي حج�م املؤمرات 
الخارجي�ة التي تحاك؛ بقص�د إنهاك العراق 

وتقسيمه، بسبب كونه الحيز الجغرايف األول 
لدولة العدل اإللهي املرتقبة، فجاءت الفتوى 
بمثاب�ة رضب�ة وقائية، ثمرته�ا اإلع�ن عن 
تش�كل جي�ش ق�وي؛ برجال�ه وعقيدته هو 

الحشد الشعبي.
الحش�د الش�عبي أذاً ليس ولي�د حاجة آنية، 
ب�ل هو وليد عمل طوي�ل مثابر، ونتاج إعداد 
عقائدي أس�تمر ألكثر من 1400 سنة، فهو 
موجود يف ضمري األمة، لذلك فإن الحش�د لن 
يكتفي بالقتال دفاعا عن األمة، بل سينهض 
بمهم�ة بناء دولتها ب�كل تفاصيلها، ورجال 
الحشد الذين حملوا الراية لن يسلموها إال اىل 

صاحبها؛ يف زمن نراه قريبا ويرونه بعيدا..
عىل ه�واة »الزعامة«، م�ن »متزعمي« عدة 
أنفار م�ن املرتزق�ة واملطبلني، وع�ىل الدولة 
ككي�ان تنفي�ذي، أن تع�ي حج�م دوره�ا يف 
مس�تقبل العراق، وعىل الحكومة أن تركن اىل 
الحقائق املنطقية، الدولة ال يحميها مدونني 
فيس�بوكيني وتويرتي�ة، ب�ل لها حش�د الله 
املقدس، وليتوضأ جيش الذباب األليكرتوني، 
س�واء العلمانجي او املرتزق املتملق لجهات 

عديدة، عندما يأتي أسم الحشد الشعبي..! 
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أعلن نادي ال�زوراء الريايض، تجديد عقد 
مدافعه عباس قاسم ملوسم اضايف.

وذك�ر الن�ادي ان »ن�ادي ال�زوراء ج�دد 
تعاقده مع املدافع عباس قاس�م ملوس�م 

اخر«.

اىل ذلك جدد نادي الزوراء العراقي تعاقده 
مع املوريتاني الحس�ن أحويبيب ملوس�م 

آخر.
ويواص�ل ال�زوراء نش�اطه يف املريكات�و 
الصيفي لتدعيم خطوط الفريق استعداد 

للموسم املقبل.
وتعاقد الفري�ق مؤخرا مع العب الرشطة 
وهداف الدوري يف املوسم املايض عالء عبد 
الزهرة، كما ض�م قبله العب النفط عمار 

عبد الحسني.

يش�ار إىل أن نادي الزوراء تمس�ك بمدربه 
باسم قاسم وطاقمه الفني.

وكان االتحاد العراقي لكرة القدم قد ألغى 
تداعي�ات  بس�بب   2020-2019 موس�م 

فريوس كورونا املستجد

الزوراء يجدد عقد مدافعه عباس قاسم

أعلن االتحاد االسيوي للركبي موافقته الرسمية عىل 
منح العراق العضوية الرس�مية يف االتحاد االس�يوي 
اىل جانب فلسطني وكمبوديا وافغانستان يف اجتماع 
مجلس ركبي اسيا الذي عقد عرب املنصة االلكرتونية.
وقال رئيس االتحاد االس�يوي للركبي قيس الظالعي 
يف بي�ان للجنة الركبي العراقي إنه »بصفتي رئيس�اً 
التح�اد آس�يا للركبي، يس�عدني أن أرحب بانضمام 
لجن�ة الركب�ي العراقي واتح�اد الركب�ي الكمبودي 
ولجنة الركبي الفلسطينية واالتحاد االفغاني لعائلة 

آسيا«.
واض�اف »أش�كر اللجن�ة التنفيذي�ة لركبي آس�يا، 
ومجل�س آس�يا للركبي وإش�ارة خاص�ة إىل أعضاء 
الرئي�س  بقي�ادة  والحوكم�ة  األخالقي�ات  لجن�ة 

كخرامون جليلوف«.
وق�دم الظالع�ي ش�كره اىل »رئي�س لجن�ة الركب�ي 
العراقي�ة أحم�د قاس�م حس�ني ورئي�س االتح�اد 
األفغان�ي هاريس رحم�ن، ورئيس اتح�اد كمبوديا 
مدام تان تياني، ورئيس لجنة الركبي الفلس�طينية 
ربيع املرصي عىل عملهم الش�اق«، مهنئاً إياهم عىل 
»ه�ذه اللحظ�ة التاريخي�ة لجميع ه�ذه االتحادات 

وعائلة الركبي بالخصوص«.
ويع�د االتحاد االس�يوي للركبي أكرب هيئ�ة إقليمية 
يف االتح�اد ال�دويل للركبي حيث أصب�ح لديه اآلن 34 
اتحاداً، ويمثل أعضاء آس�يا الركبي بش�كل جماعي 
عدد س�كان يزيد عن 4 مليار شخص، وهو ما يمثل 

55 ٪ من سكان االرض.

أكد العب نادي سوانزي سيتي 
العراق�ي  األوملب�ي  واملنتخ�ب 
ع�ي الحم�ادي، ان اللع�ب يف 
املمت�از  اإلنجلي�زي  ال�دوري 
من�ذ  ه�ديف  »الربيمريلي�ج« 

الطفولة.
»س�عيد  الحم�ادي  وق�ال 
بتوقيعي مع سوانزي وفخور 
ان  طموح�ي  عراق�ي،  الن�ي 
اقدم افضل ما لدي يف املوس�م 
فريق�ي  ملس�اعدة  الق�ادم 
سوانزي، كذلك كي اثبت بأني 

الع�ب امتلك مؤه�الت اللعب يف 
الربيمريليج«.

يف  »اللع�ب  ان  وأض�اف 
الربيمريلي�ج ليس حلم�ًا ولكن 
هو ه�دف وق�رار اتخذت�ه وانا 
عم�ري ال يتج�اوز 8 س�نوات، 
وه�و ان الع�ب يف اح�د اندي�ة 
الربيمريليج ان شاء الله واطمح 
ان يك�ون م�ن خالل س�وانزي 
س�تي ال�ذي اتمنى ل�ه الصعود 
القادم«.  للدوري املمتاز املوسم 
املنتخ�ب  »تمثي�ل  وأوض�ح 

رشف  ه�و  العراق�ي  الوطن�ي 
وحل�م وطم�وح كل الع�ب، انا 
أستطيع ان اتحكم بما أقدمه يف 
امللعب من مستوى فني ولعب«.

وتابع »س�أقدم أفض�ل ما لدي 
الل�ه، تبق�ى مس�الة  ان ش�اء 
االس�تدعاء للمنتخ�ب الوطن�ي 
العراقي مس�ألة تخ�ص الكادر 
للمنتخب كل  التدريبي والفن�ي 

التقدير واالحرتام لهم«.
لصف�وف  اس�تدعائه  وع�ن 
منتخب الش�باب، أكد الحمادي 

»س�أقاتل م�ن اج�ل االس�هام 
بتحقيق نتائ�ج طيبة مع ليوث 
التناف�س  الس�يما  الرافدي�ن، 
يف  ادوار متقدم�ة  اىل  للوص�ول 
البطول�ة وخط�ف كاس بطولة 
اس�يا للش�باب وان ش�اء الل�ه 
سنفرح الجماهري العراقية التي 
تستحق تقديم االفضل وفاء منا 

لهذا الجمهور الرائع«.
يذكر ان حمادي وقع عىل عقده 
الجديد م�ع س�وانزي يف الثاني 

من تموز الحايل.

ج�ددت الهيئة اإلدارية لن�ادي نفط الوس�ط تعاقدها مع ثنائي 
الفريق، سجاد رعد ورسالن حنون.

وقال نائب رئي�س الهيئة اإلدارية للن�ادي، هيثم عباس بعيوي، 
»نجحنا يف تجديد عقد سجاد رعد ورسالن حنون، لتمثيل الفريق 

ضمن منافسات املوسم املقبل«.
وتاب�ع »كم�ا ج�ددت اإلدارة عق�ود أم�ري حامد وصب�اح عواد 

والحارس عي كاظم كطفان«.
ونوه أن إدارة نفط الوس�ط نجحت يف وقت سابق، يف التعاقد مع 

عبد الله عبد األمري قادًما من الزوراء.

ظف�رت إدارة ن�ادي الرشطة بخدم�ات الالعب 
محمد ش�وكان، العائد من تجرب�ة احرتاف مع 

كاظمة الكويتي.
وق�ال مص�در مقرب م�ن الرشط�ة إن مجلس 
اإلدارة اتف�ق رس�مًيا م�ع الع�ب نفط الوس�ط 
الس�ابق، محم�د ش�وكان، لتمثي�ل الفري�ق يف 

منافسات املوسم املقبل.
وأوض�ح أن الرشط�ة نج�ح يف إع�ادة ش�وكان 
للفريق، حيث س�بق له تمثيل النادي يف املوس�م 

قبل املايض.
وش�دد أن رغبة امل�درب عبد الغني ش�هد، وراء 
إع�ادة محم�د ش�وكان لصف�وف الرشطة من 
جديد. يشار إىل أن الرشطة أبرم صفقات شبابية 
مهمة يف املوس�م الحايل، تحضريًا للموسم املقبل 
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اعل�ن نادي زاخو الريايض، تس�مية صفاء عدنان مستش�اراً فنياً 
لفريق الكرة بالنادي.

وق�ال مرشف فري�ق الكرة طه زاخ�ويل إن »الهيئ�ة االدارية لنادي 
زاخو قررت تس�مية امل�درب صفاء عدن�ان مستش�اراً فنياً ملدرب 

فريقها الكروي احمد صالح«.
وأض�اف ان “التس�مية تأت�ي يف إطار س�عي االدارة إلع�داد فريق 
جي�د للمش�اركة يف دوري الكرة للموس�م املقب�ل، فالنادي يطمح 

للمنافسة عىل مراكز متقدمة يف املوسم الجديد«.
يذكر ان نادي زاخو تعاقد مع عدد من الالعبني املميزين من بينهم 

امجد وليد وسيف سلمان وغريهم.

أصي�ب نجم املنتخب الوطني الس�ابق لكرة القدم ومدرب منتخب 
الناشئني الحايل، عماد محمد بفريوس كورونا.

وق�ال س�امر نجاح الش�بي اح�د زم�الء الكابتن عم�اد محمد إن 
»م�درب منتخب الناش�ئني، عم�اد محمد أصيب بف�ريوس كورونا 

املستجد كوفيد 19«.
وأض�اف الش�بي، ان »محم�د أصيب بالف�ريوس رفق�ة عائلته وهم 

يخضعون االن للحجر الصحي املنزيل«.
يذكر ان محمد سبق وان وضع فندقه تحت ترصف دائرة صحة كربالء 

من اجل تخصيصه للمصابني بفريوس كورونا.

ينتظر ملعب الش�هداء الدويل يف العاصمة بغداد، الضوء االٔخرض من 
وزارة الشباب والرياضة، الفتتاحه رسمياً خالل العام الجاري.

وقال مدير عام شؤون االقاليم واملحافظات يف وزارة الشباب طالب 
املوس�وي إن »االعم�ال ال ت�زال مس�تمرة يف ملعب الش�هداء الدويل 
رشق�ي بغداد«. وأضاف ان »جميع االٔمور اكتملت بامللعب ولم يتبَق 
س�وى بع�ض التفاصيل الصغرية ليك�ون جاهزاً لالفتت�اح«، مبيناً 
ان »امللع�ب ينتظر الضوء االٔخرض من وزير الش�باب عدنان درجال 
الٕعالن افتتاحه رس�مياً«. يذكر ان ملعب الش�هداء يتسع ل�32 الف 

متفرج ويقع يف منطقة الحبيبية رشقي بغداد.

نفط الوسط يجدد عقدي 
سجاد رعد ورسالن حنون

صفاء عدنان مستشارًا فنيًا 
في زاخو

اصابة مدرب منتخب 
الناشئين بفيروس كورونا

ملعب الشهداء ينتظر تحديد 
موعد االفتتاح

شوكان يعود لصفوف الشرطة 

الحمادي: اللعب في البريمرليج هدفي منذ الطفولة

رسميًا .. العراق 
ينضم الى االتحاد 
االسيوي للركبي

م�ن بني األح�وال العصيب�ة والظروف القاس�ية التي عاش�تها الرياضة 
العراقية منذ نحو 17 عاماً، تولد تلك الديمقراطية )الرعناء( أو املشهودة 
ب� )شخابيط( وتواقيع بعض املتخلّفني والتي وصلت اىل حدود بعيدة كل 
البعد عن املس�ّمى الحقيقي وهي )الديمقراطية النموذج الحّي( بل إنها 
وضعت العصا يف عجلة دورانها لتوقفها وُتدمر وترضب مؤسس�اتنا من 
األوملبي�ة واالتحادات واألندية، وإنها قضت ع�ىل عمق العالقات األخوية 

التي كان األكثرية يتمتعون بها!
ما دعاني للكتابة يف ه�ذا األمر، هو االختالف الذي نعيش عليه ويعتاش 
عليه الكثري من الذين يبحرون يف عالم الوصول اىل مرفأ القيادة وتس�لم 
املناصب وعش�ق الكرايس والظهور ورك�وب املوجة يف البحث عن )جاه( 
برغ�م أن أغلبهم واث�ق تماماً من أنه غري جدير باملكانة وال يس�تحقها، 
مثلما يدرك تماماً أنه يقف عىل قدميه متعّكزاً عىل التس�ّلح بحزٍب يقود 

الدولة وكتلة تحكم البلد وجهة سياسية ال تخىش من قيل أو قال!
الديمقراطية الجديدة عندنا، أن تنفذ أجندات من يدعمك وتطّبق ما ُيمىل 
علي�ك من رشوط وضوابط وأحكام وتعليمات، ليس بالرضورة أن تخدم 
املس�رية الرياضة وس�ريتك الرياضية.. تخّيلوا معي وجود أش�خاص يف 
أكث�ر من منصب، بني ناٍد واتحاٍد وممثلية وعضوية، وغريها من مواقع، 
ال يشء، بل ألنه يؤمن بأنه ال يوجد من هو أكفأ وأفضل منه، فأخذ سلّة 
العن�ب كلها، ولم يرتك حتى الُحرصم لآلخرين! كيف ال وهو يؤمن تماماً 

أنه قادر عىل أن يتعّدد بمناصبه ومتمّكن يف حّل كل القضايا!
م�ن وجه�ة نظري أن قانون الديمقراطية، ش�فاف جداً مل�ن يريدون أن 
يأتون ب�ه، وقانون االنتخاب�ات أكثر مرونة ملن يحاول�ون املجيء به اىل 
سلطة تسّيدها ألربعة أعوام ورّبما أبعد من تلك املدة أيضاً، مثلما يحكى 
أن االنتخابات أتت بمن ال يس�تحق وأبعدت م�ن كان هو أوىل وأجدر من 
غريه يف الف�وز، وكل ذلك مرتبط بمدى تقديم التنازالت ملن ُيقيم هذا من 

ذاك!
يف الحقيق�ة، لم أر انتخابات جرت بش�كل نظامي وصحي�ح، أياً كانت، 
فالنتائج معروفة مس�بقاً نتيج�ة الظروف غري املالئم�ة التي مرّت عىل 
البالد منذ التغيريات السياس�ية، وكل ذلك س�ببه الدول�ة وربكة يف إعداد 
القوانني واالنظمة الداخلية لكل االتحادات، وحتى األندية، فالتفس�ريات 
والتأوي�الت فيها مج�ال كبري للتالعب، والتعليمات الت�ي ُتطبق أكثر من 

القانون نفسه كانت فرصة سانحة لتشويه الحقائق!
أقول.. ما حدث ويحدث من تطبيق للوائح كان أشبه ب�)العار( ملن يتبّنى 
العمل بهذا األس�لوب، فال لجنة الش�باب والرياضة يف الربملان قادرة عىل 
توحي�د صفوفها والخروج بقان�ون يضع النقاط ع�ىل الحروف وينهي 
التش�ظي الحاصل ويوقف االنته�اكات التي تحدث وما تزال مس�تمرّة، 
ووضع نهاية ملأس�اة الرصاع يف األوملبية، وال األوملبية نفس�ها قادرة عىل 
تبّني مرشوع يفض النزاع الحاصل بينها وبني وزارة الشباب والرياضة، 
وال وزارة الش�باب والرياض�ة متمّكن�ة م�ن إيق�اد ش�علة اإلف�راج عن 
مراكزها ومنتدياتها لتنري دروب الش�باب ومس�تقبلهم باألخذ يف أيديهم 
نح�و عالم البن�اء والنمو والتط�ور، بمقابل ما تعانيه ال�وزارة من نخر 
يف أساس�تها بس�بب موضوع االس�تثمارات التي قلبت األندي�ة اىل مقاٍه 
وصالونات وأس�واق بعيداً عن املتبّنيات الحقيقية التي يفرتض أن تقف 

عند حدودها!
أق�ول.. إن أغلب ق�ادة األندية واالتحادات، خدموا أنفس�هم ومصالحهم 
أكث�ر من خدمته�م للرياضة، ال بل أنهم لم يقّدم�وا أو يطّوروا أي يشء، 
وأتح�دّى أكث�ر تلك القيادات أن يكون لديهم خط�ط عمل وبرامج فعلية 
وأسس سرتاتيجية ينهضون بواقعهم، ألنهم يؤمنون بالبدائية بداخلهم، 
ويتحّدث�ون باحرتافي�ة يف العلن، وعليه أطالب الدول�ة العراقية بمتابعة 
هذا امللف الش�ائك الذي أدخلنا يف دّوامات ووضعنا أمام حقيقة الكش�ف 

عنها أمام الجميع ، ليأخذ كل ذي حق حقه!

مهازل االنتخابات !

عمار ساطع



عوقب إيريك داير، العب توتنهام هوتس�بري، باإليقاف ملدة أربع 
مباريات، وبغرامة من االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم.

وذل�ك عىل خلفية ش�جاره مع مش�جع، عقب خس�ارة الفريق 
اللندن�ي ب�ركالت الرتجي�ح أم�ام نورويت�ش س�يتي، يف الدور 

الخامس لكأس االتحاد اإلنجليزي، يف آذار املايض.
وبعد ركالت الرتجيح يف اس�تاد توتنه�ام، أظهرت لقطات العب 
منتخب إنجلرتا، وهو يقفز فوق املقاعد لالش�تباك مع مشجع، 

قبل أن يمنعه أفراد األمن ومشجعون آخرون.
وق�ال االتحاد اإلنجليزي يف بيان، »تق�رر إيقاف إيريك داير أربع 
مباريات، بأثر فوري، وتغريمه 40 ألف جنيه إسرتليني )50088 

دوالرا(، مع تحذيره من تكرار الترصف يف املستقبل«.
وأضاف االتحاد أن داير، أقر بأن ترصفاته لم تكن مالئمة، لكنه 

نفى تهديد املشجع.

كش�ف تقري�ر صحف�ي فرن�ي، ع�ن 
أنط�وان  ال�ذي  االجتم�اع  تفاصي�ل 
جريزم�ان مهاجم برش�لونة ب�اإلدارة 
الفني�ة للحدي�ث ح�ول مس�تقبله مع 
البارس�ا.وانترشت العدي�د من التقارير 
خ�الل الف�رتة املاضي�ة، ع�ن احتمالية 
رحيل جريزمان سواء ببيعه أو تضمينه 

يف صفقة يحتاجها الفريق.
وبحس�ب صحيفة »ليكيب« الفرنسية، 
فقد التق�ى جريزمان، بع�د يومني من 
مبارات�ه الرائع�ة أم�ام فياري�ال، م�ع 
مدي�ري برش�لونة لتوضي�ح وضعه يف 

املوسم املقبل.وأشارت الصحيفة إىل أن 
اإلدارة الرياضية أيًض�ا كانت حارضة، 
وع�ىل رأس�ها الس�كرتري الفن�ي إيريك 
أبي�دال، واملدي�ر الفن�ي كيكي س�يتني.

وأع�رب ممثل�و برش�لونة ع�ن ثقتهم 
الكامل�ة يف جريزمان، وأخربه س�يتني، 
بحس�ب صحيف�ة »ليكي�ب« نفس�ها: 
»نحن نعتمد عليك بشكل كبري«.ورافق 
جريزم�ان أناس من بيئت�ه، بما يف ذلك 
أخت�ه والتي تعترب وكي�ل أعماله أيًضا. 
وبات م�ن املؤكد وفقا لهذا االجتماع أن 

يستمر جريزمان مع برشلونة.

س�يمثل ق�رار ريال مدري�د بالرتاجع عن ض�م أحد أبرز النج�وم الصاعدين، 
فرصة كبرية ملانشس�رت يونايتد يف املريكاتو الصيفي، بحسب تقرير صحفي 
فرني.فرغ�م إعجاب زين الدين زيدان، املدير الفني للفريق امللكي، بمهاجم 
بوروس�يا دورتموند الش�اب، إيرلينج هاالند، إال أن األزم�ة االقتصادية التي 
أحدثه�ا فريوس كورونا، جعلت األولوية للبي�ع، وليس إبرام صفقات كربى.
وبحسب موقع »le10sport« الفرني، فإن مانشسرت يونايتد يريد استغالل 
تراجع املريينجي عن الصفقة، من أجل التقدم لضم الدويل النرويجي.وأش�ار 
املوقع إىل أن هاالند، لديه الرغبة يف االستمرار مع دورتموند ملوسم آخر، حيث 
وص�ل يف كان�ون الثاني املايض، وخاض نصف موس�م فق�ط يف أملانيا، وقدم 
مس�تويات مبهرة.لكن الش�ياطني الحمر س�يضغطون عىل هاالند، من أجل 
إقناعه بمرشوعهم، وعدم االنتظار للصيف التايل، حتى ال يزيد عدد املنافسني 
عىل ضمه.وكان هاالند قريًبا من مانشس�رت يونايتد، يف يناير املايض، قبل أن 

يغري وجهته ويقرر االنضمام إىل دورتموند.

كش�ف تقرير صحفي برتغايل، عن أحدث املنضمني للرصاع عىل ضم العب 
برش�لونة، خالل ف�رتة االنتقاالت الصيفية.وبحس�ب صحيف�ة »ريكورد« 
الربتغالية، فإن بنفيكا ومارس�يليا يرغبان يف التعاقد مع جان كلري توديبو 
مدافع برشلونة هذا الصيف.ولعب توديبو )20 عاًما( يف النصف الثاني من 
هذا املوس�م معاًرا إىل ش�الكه، مع وج�ود بند يمنح الن�ادي األملاني أحقية 
رشاءه مقابل 25 مليون يورو.ورغم ذلك، فإن ش�الكه لم يس�تطع تفعيل 
خي�ار ال�رشاء، يف ظل األزمة املالي�ة التي أحدثها ف�ريوس كورونا.ويرتبط 
توديبو بعقد مع برشلونة حتى حزيران 2023، لكنه ال يدخل ضمن خطط 
الفري�ق الكتالون�ي للمرحلة املقبلة، وس�يتم االعتماد ع�ىل رونالد أراوجو 
كتعزي�ز لدعم الدف�اع جنًبا إىل جنب مع جريارد بيكي�ه وصامويل أومتيتي 

وكليمونت لينجليت.
وكان�ت أندية واتفورد وس�اوثهامبتون م�ن إنجلرتا، ونابويل م�ن إيطاليا، 
وكولن من أملانيا، وإش�بيلية من إس�بانيا، قد أبدوا يف وقت س�ابق رغبتهم 

يف ضم توديبو.

إن زي�ن  ق�ال تقري�ر صحف�ي فرن�ي، 
الدي�ن زيدان، املدي�ر الفني لري�ال مدريد، 
م�ا زال مصمما عىل التعاق�د مع مواطنه 
ب�ول بوجبا، نجم مانشس�رت يونايتد، هذا 

الصيف.
ويمت�د عقد بوجبا مع مانشس�رت يونايتد 
حت�ى نهاية املوس�م املقبل، م�ع إمكانية 
تمديده ملوسم إضايف، حال اتفاق الطرفني.

وبحس�ب صحيف�ة »ليكيب« الفرنس�ية، 
فإن الصفق�ة يمكن أن تتم ه�ذا الصيف، 
بتضمني الكولومب�ي خاميس رودريجيز، 
نج�م ري�ال مدري�د فيه�ا، وال�ذي يحظى 
باهتم�ام كب�ري م�ن اليونايتد، وه�ذا من 
ش�أنه أن يقلل من املبلغ املدف�وع للتعاقد 
مع بوجبا.وأشارت الصحيفة إىل أن بوجبا 
كان عىل رأس مطالب زي�دان، عند عودته 
يف الوالي�ة الثاني�ة لقيادة ري�ال مدريد، إال 
أن فلورنتين�و بريي�ز، رئي�س املرينجي، ال 
يوجد لديه أي نية لدفع 100 مليون يورو، 
إىل جان�ب راتبه الكبري وال�ذي يصل إىل 17 
مليون يورو.واآلن، ومع رغبة مانشس�رت 

يونايتد يف ض�م خاميس، قد تتغري األمور، 
وتصبح الصفقة ممكنة.

اىل ذل�ك أك�د تقري�ر صحف�ي إنجلي�زي، 
انس�حاب ري�ال مدريد من س�باق التعاقد 
م�ع الع�ب الوس�ط الهولندي دون�ي فان 
دي بي�ك، نجم وس�ط أياك�س، خالل فرتة 

االنتقاالت الصيفية.
وكان ري�ال مدري�د قد عق�د اتفاًق�ا بينه 
من ناحية وبني ف�ان دي بيك وأياكس من 
ناحية أخرى عىل ضم الالعب هذا الصيف.

وبحسب صحيفة »تيليجراف« الهولندية، 
فإن ري�ال مدريد أبلغ فان دي بيك بأنه لن 
يتمك�ن من تنفي�ذ االتفاق ال�ذي ُعقد بني 
الطرفني، بسبب قرار من زين الدين زيدان 

املدير الفني، الذي جمد الصفقة.
وأوضحت الصحيف�ة أن ريال مدريد أخرب 
ف�ان دي بي�ك بالبح�ث عن ن�اٍد آخ�ر، يف 
ظ�ل حاجت�ه لض�م العبي وس�ط آخرين، 
م�ن بينه�م ب�ول بوجبا.جدي�ر بالذكر أن 
مانشسرت يونايتد يعد أبرز األندية املهتمة 

بالتعاقد مع دي بيك هذا الصيف.

خاميس يدخل ضمن صفقة بوجبا والريال ينسحب من التعاقد مع فان دي بيك
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ايقاف إيريك داير اربع مباريات 

رك�زت الصح�ف اإليطالي�ة ع�ىل انتصار ميالن الس�احق ع�ىل يوفنت�وس بنتيج�ة )4-2(، وقلب 
الروسونريي للطاولة بعد تأخره بهدفني ليسجل رباعية يف شباك اليويف.

وعنون�ت صحيفة »الجازيتا ديللو س�بورت«: »ميالن ال 
يصدق،، من الهزيمة 2-0 يف س�ان 

القتال  إىل  س�ريو 
وسحق يوفنتوس 

.»2-4
»لي�او  وأضاف�ت: 

كبدي�ل  يش�ارك 
الطاول�ة:  ويقل�ب 

ملي�الن  أه�داف   3
لك�ن  دقائ�ق..   5 يف 

يظ�ل  البيانكون�ريي 
مبتعدا بالصدارة بفارق 

7 نقاط«. 
صحيف�ة  وخرج�ت 

ديلل�و  »كوري�ري 
»جنون  بعنوان:  س�بورت« 

االسكوديتو«.
وأضافت »التس�يو يفش�ل يف 

ليتيش، ويوفنتوس  الفوز عىل 
مي�الن..  ع�ودة  يتحم�ل 

برباعي�ة  يف�وز  الروس�ونريي 
لك�ن إنزاج�ي يفش�ل يف الف�وز 

ويظ�ل بعيدا عن الص�دارة بفارق 
7 نق�اط«. أم�ا صحيف�ة »توت�و 

س�بورت« فعنونت قائلة: »س�وبر 
ميالن، ويوفنتوس مجنون«.

وأضافت »رابيو ورونالدو يس�جالن، 
الروس�ونريي  ث�م يف 5 دقائ�ق قل�ب 

الطاول�ة م�ع ركلة ج�زاء زالت�ان، ثم 
كي�ي ولي�او، وريبيتش يكم�ل العودة 

املذهلة«.

صحف إيطاليا ُتركز 
على عودة ميالن المذهلة أمام يوفنتوس

اليونايتد يفكر بالتعاقد مع إيرلينج هاالند

كش�ف تقري�ر صحفي أملان�ي، أن 
مح�اوالت  من�ع  ميون�خ  باي�رن 
مانشس�رت س�يتي لض�م نجم�ه، 
خ�الل مفاوض�ات الناديني حول 
لريوي س�اني.وانتقل س�اني إىل 
بايرن من السيتي، هذا الصيف، 
ي�ورو،  ملي�ون   49 مقاب�ل 
باإلضاف�ة إىل نح�و 11 مليون 
كمكافآت.وبحس�ب  ي�ورو 
صحيفة »بيلد« األملانية، فإن 
مانشسرت سيتي حاول بقوة 
مبادل�ة س�اني بكينجس�ي 

كوم�ان، جن�اح الفري�ق الباف�اري، لكن 
حسن صالح حميديتيش، املدير الريايض 
لباي�رن، أك�د أن ال�دويل الفرن�ي لي�س 
مطروح�ا ضم�ن الصفق�ة.ويف النهاي�ة، 
وافق مانشس�رت س�يتي عىل نقل س�اني 

لبايرن، دون الحصول عىل كومان.
ويعتمد العمالق البافاري هذا املوسم عىل 
الثنائ�ي، س�ريجي جناب�ري وكينجس�ي 

كومان، يف الجناحني.
دوري  لع�ودة  حالي�ا  الفري�ق  ويس�تعد 
أبطال أوروب�ا، بعدما حصد لقبي الدوري 

والكأس يف أملانيا.

بنفيكا ومارسيليا يسعيان 
للتعاقد مع توديبو

بايرن يرفض 
محاوالت 

السيتي لضم 
كومان

جدد إنرت ميالن اهتمامه بنجم تش�يلي، الذي ينتهي عقده مع ناديه يف صيف 
2021، حيث بدأ مفاوضاته معه بالفعل، وفقا لتقرير صحفي إيطايل.

ويتعلق األمر بمهاجم الفريق اللندني، الدويل الفرني أوليفيه جريو، الذي كان 
قاب قوسني أو أدنى من االنتقال إلنرت، يف كانون الثاني املايض.

وتوص�ل الطرفان التف�اق بالفعل يف ذلك الوقت، لكن تش�يلي تمس�ك بالعبه 
عقب إصابة تامي أبراهام.وبحس�ب ش�بكة »سكاي س�بورتس إيطاليا«، عاد 
اسم جريو ليرتدد مرة أخرى داخل جدران النرياتزوري، الذي يسعى لضمه هذا 
الصيف.وب�دأت إدارة إن�رت ميالن االتصاالت م�ع وكالء الالعب، حيث يعد جريو 
م�ن املفضلني ل�دى أنطونيو كونتي، م�درب الفريق.كما يفكر الن�ادي أيًضا يف 
اس�تقطاب الكرواتي، ماريو ماندزوكيتش، مهاجم يوفنتوس الس�ابق، لكن ال 

يعرف مسؤولو النرياتزوري، حتى اآلن، مدى رغبته يف العودة إليطاليا.

إنتر ميالن يجدد  مفاوضاته مع أوليفيه جيرو

كشف تقرير صحفي أملاني، أن أحد 
العبي بايرن ميونخ سريحل بنهاية 
املوس�م الحايل، الذي ما زال يس�عى 

فيه العم�الق البافاري 
دوري  بلق�ب  للتتويج 
أبط�ال أوروب�ا، للمرة 
تاريخه. يف  السادس�ة 
صحيف�ة  وبحس�ب 
»بيلد«، فإن خايف مارتينيز س�يغادر 
ملعب أليانز آرينا، هذا الصيف، قبل 

ع�ام واح�د فقط من نهاي�ة عقده.
وبع�د 8 س�نوات يف ميون�خ، تق�رر 
رحي�ل مارتيني�ز، ال�ذي انض�م من 
أتلتيك بيلباو يف عام 2012، يف صفقة 
كانت قياس�ية لباي�رن حينها )40 
الصحيفة  ملي�ون يورو(.وأش�ارت 
إىل أن الالع�ب، ال يع�رف بع�د إذا ما 

كان س�يعود إىل إس�بانيا، عرب بوابة 
ناديه السابق، أم سيخوض تحدًيا يف 

مكان آخر.
ويحل�م مارتينيز بالتتويج بالثالثية 
للم�رة  الباف�اري،  م�ع  التاريخي�ة 
الثانية يف مسريته، بعد التي حققها 

يف موسم )2013-2012(.

البافاري يودع خافي مارتينيز



الثويني:الفوز بجائزة البوكر يحتاج الى روايات ذات بناء فني ذكي

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الخميس 9 تموز  2020 العدد 2373 السنة العاشرة

مصطلحات ادبية
اللزوميات:

 أو لزوم ما ال يلزم صياغة ش�عريَّة تتَّصل بالش�اعر أبي العالء املعري 
املتوىف 449 هجرية، فقد ألزم نفَسه يف عدد من قصائده جَمَعها ديواُنه 
اللزومي�ات بحرف أو مقطع غري رضوري تكراره َيس�بق حرف الرَّوي 
عىل غري عادة الش�عراء العرب يف زمانه وما س�بقه، وال شك يف أنَّ هذه 
املنهجيَّة املميزة له تعكس رؤيته للعالم ِمن ولنفسه، هذه الرُّؤية التي 
كان يغلفه�ا قدٌر كب�ري من اليأس والتم�رُّد، ويمك�ن التدليل عىل هذا 

املصطلح بقوله:
لم يقدر اللُه تهذيًبا لعاملنا 
فال ترومنَّ لألقوام َتهذيبا 

وال تصدِّق بما الربهان يبطُله 
فتستفيد من التصديق تكِذيبا 

 فقد التزم يف جميع األبيات بالذال والياء قبل حرف الرَّوي الباء.

طرائف من التراث 

قال الشاعر إبراهيم جمال  :
وملا   نمُت أيقظني  بعوٌض

وكانت   ليلة  مثل الهباِب
ولوال  الصبح  أدركني  وربي

لجردني   البعوُض   من    الثياِب
 فقال الشاعر يرسي الصياد رداً عليه  :

صديقي ، عن بعوض الريف سلني
فباألنياب  يعقُر كالكالِب

ا رشاستُه تزيُد الهمَّ همًّ
فتقيض كل ليلك  يف اكتئاِب

إذا استعملَت مضطرا    مبيًدا
يرد عليك  : ما هذا التصابي

فقم    ليالً   - إَذْن -  وارقْد   نهاراً
لكي ترتاَح من هذا العذاِب

8
الثقافـي

صباح محسن كاظم.. 
تدوين االزمنه!!

ثقافة

التاريخ يشكل هماً معرفياً خالصاً، بالنسبة الولئك 
الذي�ن دافواعمارهم بني مس�افات طينه وخرائبة، 
متأمل�ني تلك األزمن�ة التي صنعت ه�ذه التحديات 
التي عاندت األزمان والدهور، يخطو بهدوء الراغب 
بغ�ض ال�رس صوب عل�و الزق�ورة التي كان�ت بيتاً 
لل�رب إنليل أصحابه من آله�ة أوروك.. هي اللحظة 
الت�ي دفعت ب�روح الصبي الذي يحمل إس�م صباح 
محس�ن كاظم،  لتمس�ك زم�ام خيول االس�ئلة، لم 
تك�ن حواراته الضاج�ة محض صدف�ة، وما كانت 
مجرد هيام يف حدائق املعرفة اإلستكش�افية، كانت 
تش�كل هماً بعيد األغوار، يح�اول فض عذابات هذا 
الس�كون، من عل�و فرس وج�وده، ألن ثمة أرسار ال 

تنتهي بني أوالد القصب وبناة التاريخ.
 تمسك صباح محسن، بمديات معارفه بعد أن صنع 
انه�اراً تع�ذي رغبته باإلس�تمرار، هو يك�رر دائماً، 
ال يمك�ن للثقاف�ة أن تكون عضوي�ة وفاعلة، دون 
اإلس�تمرار واإلبتكار وتجاوز السكون، قاعدة وعي 
جميل�ة ، له�ذا راح يتنق�ل بني التاري�خ ورسدياته، 
والح�ارض وعالم�ات تفوق�ه، والدي�ن بوصفه قوة 

روحية حيوية وفاعلة.
يق�ف عن�د الخط�وة األوىل، لكنه 

متلقي�ْة  يفاج�يء  أن  مايلب�ث 
متمي�زة،  نقدي�ة  بمباح�ث   ،
خالي�ة م�ن اإلعتب�اط ، يق�دم 
نق�وده بعلمية تحليلي�ة مثرية 
مع�اً،  والدهش�ة  لإلس�تغراب 
يفكك طالس�م النص، ويرس�م 
الصوري�ة  وج�وده  مالم�ح 
والحكائية، وحني يشعر ضجراً 
ي�روح مرسع�اً ص�وب ش�طآن 

الروح ليغرف منها مذاقات روحية 
تجعله يخالط الديمومة وخرباتها. ذاك الهم وضعه 
وس�ط بوتق�ة خيارآخ�ر، ف�راح ي�درس النقد عىل 
قواع�ده، ويعمل عىل تقديم املنجز املعريف العراقي يف 
املحاف�ل العربية التي يلجها بق�وة العارف املتمكن، 
ال يبخ�ل عىل مبدع برأي، وال يحط رحاله عند أبواب 

الضغائن والكراهية.
 ح�ني أقرأ م�ا يكتبه أظن�ه إنطباعياً مج�دداً، لكنه 
وبهدوء ينتقل اىل  حفريات نقدية معارصة، يرس�م 
خطوطاً وعالم�ات تحليل، وياخ�ذ بالنص إىل حيث 
يريد، وتلك ميزة ظلت خاصة به ، ال يغادرها إال حني 
يري�د.. أو لحاجة نقدية رضوري�ة تضيف لتجربته 
بعداً جمالياً يضعه يف الصف األول من مكونات النقد 
العراقي، وربما يس�عى ألن يكون يف ذات الصف من 
النقدية العربية، أراه مفعم بالجد.. ال مزاح يف حياته 
وال توقف، دائب الحراك ، ودائم الحضور الذي يجده 
مهماً وفاعالً، هو هذا الناقد املؤرخ صباح محس�ن 

كاظم ، بكل قواه وتحدياته، وأحالمه!!

شوقي كريم حسن 

ً رسم املكتشف بحرا

أجرى يف وسطه سفينة ورقية صعد فيها

وأعلن نفسه قبطاناً

ملحيطات العالم

قاصداً اىل قارات

 لم يبلغها إنسان من قبل

مثل كولومبوس جديد

مأهولة بالهنود الحمر

وعامرة بمناجم الذهب 

لكنه -ويا لسوء حظه-

كان قد نيس أن يجلب

 معه بوصلة

يهتدي بها وسط الظلمات

فغرقت سفينته 

حتى قبل أن

 يعثر عىل صخرة

 نابتة واحدة 

يقف عليها

وراح يصارع

 األمواج الهائجة

طالباً النجدة

بدون أن يسمعه أحد.

مكتشف سيء الحظ
فاضل العزاوي

محتوى كتاب

املراقب العراقي/ متابعة...
»تتمي�ز رواي������ة  الدي�وان 
الجزائري  للروائ�ي  اإلس�ربطي 
عب�د الوهاب عيس�اوي بجودة 
أسلوبية عالية وتعددية صوتية 
تتيح للقارئ أن يتمعن يف تاريخ 
احت�الل الجزائ�ر روائي�اً وم�ن 
خالل�ه تاريخ رصاعات منطقة 
املتوس�ط كاملة، كل ذلك برؤى 
متقاطع�ة ومصال�ح متباين�ة 
تجسدها الشخصيات الروائية. 
إىل  الق�ارئ  دع�وة  الرواي�ة  إن 
فهم مالبس�ات االحتالل وكيف 
بأش�كال  املقاوم�ة  تتش�كل 
مختلف�ة ومتنامي�ة ملواجهته. 
هذه الرواي�ة بنظامها الرسدي 
تس�كن  ال  العمي�ق  التاريخ�ي 
امل�ايض بل تجعل الق�ارئ يطل 

عىل الراهن القائم ويسائله«.
»الدي�وان  رواي�ة   وترص�د 
خم�س  حي�اة  اإلس�ربطي« 
ش�خصيات تتش�ابك يف فض�اء 
زمني ما ب�ني 1815 إىل 1833، 

يف مدينة املحروسة بالجزائر.
حي�اة  البداي�ة  يف  وتتن�اول 
الصحف�ي ديب�ون ال�ذي ج�اء 
يف ركاب الحمل�ة ع�ىل الجزائ�ر 
كمراسل صحفي، وكافيار الذي 
كان جندي�اً يف جي�ش نابلي�ون 
ليجد نفس�ه أس�رياً يف الجزائر، 

ثم مخططاً للحملة.
جزائري�ة  ش�خصيات  ث�الث 

تتباي�ن مواقفه�ا م�ن الوجود 
كم�ا  الجزائ�ر،  يف  العثمان�ي 
تختل�ف يف طريق�ة التعامل مع 
الفرنس�يني، يمي�ل اب�ن مي�ار 
لبن�اء  كوس�يلة  السياس�ة  إىل 

عثم�ان،  بن�ي  م�ع  العالق�ات 
وحتى الفرنس�يني، بينما لحّمة 
الس�الوي وجه�ة نظ�ر أخرى، 
معتقداً أن الثورة هي الوس�يلة 

الوحيدة للتغيري.

الخامسة فهي  الش�خصية  أما 
دوج�ة، املعلقة ب�ني كل هؤالء، 
تنظ�ر إىل تح�والت املحروس�ة 
ولكنها ال تستطيع إال أن تكون 
ج�زءاً منه�ا مرغم�ة، ألن م�ن 
يعيش يف املحروس�ة ليس عليه 
إال أن يس�ري وف�ق رشوطها أو 

عليه الرحيل.
الوهاب عيس�اوي روائي  وعبد 
 1985 موالي�د  م�ن  جزائ�ري 
جامع�ة  يف  تخ�رج  بالجلف�ة، 
زيّ�ان عاش�ور مهن�دس دولة 
ويعم�ل  إلكرتوميكاني�ك، 

مهندس صيانة.
وس�بق أن ف�ازت روايت�ه األوىل 
بالجائ�زة  جاك�وب«  »س�ينما 
األوىل للرواية يف مسابقة رئيس 
ويف   ،2012 ع�ام  الجمهوري�ة 
العام 2015 حص�ل عىل جائزة 
»آسيا جبار« للرواية التي تعترب 
أكرب جائ�زة للرواية يف الجزائر، 
عن رواية »سيريا دي مويرتي«، 
يف  ش�ارك   2016 الع�ام  ويف 
»ندوة« الجائزة العاملية للرواية 
العربية )ورش�ة إب�داع للكتاب 

الشباب املوهوبني(.
»الدوائ�ر  روايت�ه  ف�ازت  كم�ا 
واألبواب« بجائزة سعاد الصباح 
للرواي�ة ع�ام 2017، فيما فاز 
أيضاً بجائ�زة كتارا للرواية غري 
املنش�ورة عام 2017 عن عمله 

»سفر أعمال املنسيني«.

»الديوان اإلسبرطي« التاريخ الكامل للمقاومة في منطقة المتوسط

املراقب العراقي/ متابعة... 
للروائ�ي  الوش�م«  »س�ي����دة  رواي�ة  ص�درت 
مصطف�ى البلك�ي، وه�ي التاس�عة يف مس�ريته 

اإلبداعية.
والرواي�ة رحلة م�ع النفس البرشي�ة التي تذوب 
وفقاً الختياراتها يف حارض غري مس�تقر، وتنترص 
للحي�اة الت�ي تريده�ا، يف زمن يخ�وض املرء فيه 
معركة رشس�ة ليكتس�ب مرشوعيته، فيستنزف 

من طاقته الكثري ليبني الجنة التي يحلم بها.
م�ن أج�واء الرواية:»ل�م يكن خ�رب موته�ا الذي 
ه�ّز املدين�ة ذات أصي�ل عاصف، لكن عم�ر املرأة 
القتيلة هو ما جعل هامش الدهش�ة يتسع، فهي 
الج�ارة التي كان�وا يرونه�ا كل يوم، وه�ي تدير 
أمورها، معتمدة عىل نش�اطها، تذهب إىل السوق 
يف الصب�اح وه�ي تحم�ل حقيب�ة مصنوع�ة من 
القماش، تطويها تح�ت إبطها، وتميض منصوبة 

القامة، ال تلتفت يف أي اتجاه، نظرها دائماً تجعله 
مع الطريق، وتفضل أن تس�ري جاعلة بينها وبني 
نهاية الرصيف مس�افة تكفي ملرور شخصني، لم 
يالح�ظ أحد عليها أنه�ا وقفت ذات ي�وم لتتبادل 
حديث�اً عاب�راً م�ع رج�ل أو ام�رأة، حت�ى حينما 
يصطدم بها أح�د بطريقة عفوية، كانت ال تعريه 
أي اهتمام، وتكتفي بأن تبتسم ابتسامة خفيفة، 

وتميض إىل وجهتها«

اصدار

»سيــدة الـــوشم« رحلـــة مـــع النـــفس البشـــريــة 

قصة قصيرة

يف القري�ة ،حيث عش�ت باك�ورة ايامي ،كنا 
مجموع�ة صغ�ار .ذات ي�وم  ذهبن�ا للصيد  
بش�يالت امهاتنا .جعلنا منها ش�باكا لصيد 
صغار الس�مك ،ال�زوري  . وألنن�ا وطمعا يف 

صيد وافر قررنا أن نذهب بعيدا .
ارص) ف( البغيض عىل مرافقتنا .

تس�وية لألمر تركن�اه عند متاعن�ا يف مكان 
انطالقن�ا ليحرس ما نجمع من صيد عىل ان 
يكون رشيكا حني اقتس�ام الصي�د .لم نكن 
نحب ) ف ( لكننا كنا نخافه كان اكربنا سنا 
وس�مينا ال يس�تطيع التنقل . تحت ارصاره 
والتهدي�د وخوف  عصاه الثخينة ذات الراس 
الحدي�دي املك�ور و الخوف من  س�طوة ابن 

شيخ العشرية  رضخنا .

كان )ف(مقرب�ا من ابن الش�يخ  املدلل الذي 
يجد لذة يف مطاردتن�ا مطاردة الذئب الغنم ، 
كنا نخاف س�طوته خوف آباؤنا سطوة أباه 
.!ق�ال  )  ف( انه س�يضع صيدنا يف طش�ت 
يغطي�ه  بعب�اءة ام�ه. كلما اصط�اد احدنا 
كمي�ة ، ارسع  فرح�ا اىل ) ف ( ليودعه�ا يف 
الطش�ت الكبري تحت عباءة ام)  ف ( ويعود 
ج�ذال  ليصطاد من جديد . اصطدنا الكثري يف 
ذلك اليوم املبارك ، عند الظهر قررنا ان نعود  
لنقتسم صيدنا. عدنا جميعا اىل مكان )ف..( 
حارس�نا األم�ني القتس�ام تحويش�ة اليوم 
املجه�د .وكانت املفاجأة حينما رفعنا عباءة 
ام )  ف ( ع�ن الطش�ت ال�ذي جم�ع صيدنا 

.صعقنا جميعا، فقد كان الطشت  فارغا !
اين الزوري يا )ف..( أين كد اليوم املنهك يا)  
ف(؟ صحنا جميعا بصوت واحد.وبكل برود 

اجاب من 
 وثقن�ا فيه يف الحفاظ ع�ىل صيد اليوم ، لقد 

اكلته .!!
مضت س�نون عىل حادثة الح�وت البرشي، 

آكل الزوري نيئا. 
 يومها كنت صغريا ترى ما الذي ذكرني بها؟

اه�ي قص�ة رات�ب التقاع�د الهزي�ل املزمع 
ابتالع�ه  ، ام قص�ة نهاي�ة حي�اة) ف(آكل 
ال�زوري نيئ�ا وال�ذي نف�ق بعد أكل�ة كثرية 

الدسم .؟

عيسى عبد الملك

وقال الثويني يف ترصي�ح ل�)املراقب 
العراق�ي( : م�ع فت�ح باب الرتش�ح 
ت�م  والت�ي   2021 البوك�ر  ل�دورة 
آب  ش�هر  نهاي�ة  حت�ى  تمديده�ا 
الحالي�ة،  األوض�اع  بس�بب   2020
أدعو النارشين خاص�ة العراقيني إىل 
املش�اركة بقوة يف هذه الجائزة األهم 
يف العال�م العربي من اج�ل الفوز بها 
للمحافظ�ة ع�ىل الس�معة الكب�رية 
الت�ي تحظ�ى به�ا الرواي�ة العراقية 
عربيا ودوليا ك�ون الروائيون دائمي 
املش�اركة فيها واملنافسة عىل لقبها 
وبل الفوز بها كما فعل الروائي احمد 

سعداوي قبل ست سنوات .
واضاف: أتمنى من النارشين االطالع 
ع�ىل املالحظات التالي�ة، راجيا منهم 
قبوله�ا بص�در رح�ب ف�ال مصلحة 
شخصية يل مع أي منهم، واألمر نابع 
من ح�رص عىل مش�اهدة النارشين 
العراقي�ني م�ن الحضور واملنافس�ة 

بقوة:
ه�ي  األوىل  املالحظ�ة  ان  واوض�ح 

التمع�ن يف اختيار العم�ل أي اختيار 
األعم�ال األج�در واألحق باملش�اركة 
أو  األس�ماء  ع�ىل  االعتم�اد  وع�دم 
نجاح الكاتب وشعبيته. كما الحظنا 
يف دورة ه�ذا الع�ام كان�ت األس�ماء 
املنافس�ة قوي�ة جدا لكن ت�م تتويج 
الديوان اإلسربطي ألنه النص األفضل 
من حيث البناء الفني والرسد واللغة.
ولف�ت اىل ان املالحظ�ة الثاني�ة ه�ي 
التمع�ن يف دق�ة النص�وص خاص�ة 
اللغ�ة وس�المتها نحوي�ا وإمالئي�ا. 
لألسف أرى العديد من األعمال تحمل 
الكث�ري م�ن األخط�اء غ�ري املقبولة 
وبعضها س�اذجة وهو وإن كان أمرا 
يحصل بشكل متكرر لكن يفرتض أن 
يكون العم�ل قد دققه أفضل الخرباء 
اللغوي�ني وتم�ت مراجعت�ه بش�كل 

موسع.
وش�دد الثوين�ي يف مالحظت�ه الثالثة 
ع�ىل رضورة اختي�ار النصوص ذات 
البن�اء الفني الذكي وغري املكرر وغري 
املبارش يف الرسد. كما الحظت يف دورة 

هذا الع�ام، اخت�ارت اللجن�ة أعماال 
ذات عم�ق رسدي وحكائ�ي وأظه�ر 
مؤلفوه�ا جه�دا يف البح�ث ولي�س 

مجرد حكايات بسيطة.
وب�ني الثوين�ي يف املالحظ�ة الرابع�ة 
الت�ي  املفضل�ة  التقني�ات  م�ن  ان 
الع�ام  الحظته�ا يف اختي�ارات ه�ذا 
لألعم�ال املنافس�ة تل�ك الت�ي تقوم 
ع�ىل أس�اس تع�دد ال�رواة واألماكن 
الط�ويل  ولي�س  الش�عاعي  وال�رسد 
باعتبار األخري من األساليب الرسدية 

الكالسيكية.
املالحظ�ة  اىل  وص�وال  واس�تطرد 
الخامس�ة قائ�ال: بم�ا أن البوكر من 
أه�م الجوائ�ز العربية، فإنن�ي أدعو 
بقلب صادق النارشي�ن العراقيني إىل 
تش�جيع االبداع�ات املحلي�ة فعال ال 

قوال.
الن�رش ألس�ماء  ان قاع�دة  وتاب�ع: 
مح�ددة أو أن الن�رش عىل أس�اس أن 
يدف�ع الكات�ب كل التكاليف ويخرج 
لإلب�داع  قت�ل  ه�ي  حن�ني  بخف�ي 

وتشجيع الكاتب العراقي عىل البحث 
عن نارش خ�ارج الوطن ممن يحرتم 
حق�وق الكات�ب وجه�ده ووقت�ه أو 

ينرش له بتكاليف أقل.
وش�دد عىل معرفة ان البوكر تشرتط 
وتطلب بتعهد م�ن الكاتب أن النارش 
تحم�ل كاف�ة التكالي�ف املالي�ة ولو 
أرس�ل تعهدا مخالفا للواقع فإن ذلك 

برأيي أمر غري أخالقي.
ودع�ا الثويني اىل تش�كيل لجنة لكل 
دار نرش تدرس وتختار أفضل األعمال 
املرش�حة وليس عىل اجتهاد شخيص 
أو مزاج�ي من قب�ل الن�ارش. إحدى 
مهام ه�ذه اللجن�ة اختي�ار األعمال 
الجي�دة حتى للكتاب غ�ري املعروفني 
والتوصي�ة ل�دار الن�رش بنرشها عىل 
حس�ابها ان ه�ذه اللجن�ة يج�ب أن 
تتمت�ع بخ�ربة واطالع ع�ىل األعمال 
الت�ي وصلت إىل القائم�ة القصرية يف 
الس�نوات األخ�رية من أج�ل التوصل 
إىل أفضل الخي�ارات قدر اإلمكان مع 
كل التوفي�ق للجميع علما ان الكّتاب 
املرشحون يتنافسون للفوز بالجائزة 
أل�ف  البالغ�ة قيمته�ا 50  الك�ربى، 
دوالر، فيم�ا يحص�ل كل كاتب وصل 
إىل القائم�ة القص�رية ع�ىل مبلغ 10 

آالف دوالر.
 للف�وز بالجائ�زة الك�ربى، البالغ�ة 
قيمته�ا 50 أل�ف دوالر، فيما يحصل 
كل كاتب وص�ل إىل القائمة القصرية 

عىل مبلغ 10 آالف دوالر.
وخت�م :ان اهم االم�ور التي يجب ان 
يطلع عليه�ا النارشون هي ان لجنة 
للرواي�ة  العاملي�ة  الجائ�زة  تحكي�م 

العربية 2020 عندما أعلنت القائمة 
القص�رية للرواي�ات املرش�حة لنيل 
الجائ�زة يف دورته�ا الثالث�ة عرشة، 
ت�م  رواي�ات  س�ت  تضمن�ت  وق�د 
اختياره�ا من ب�ني 16 رواية دخلت 
ص�ادرة  وه�ي  الطويل�ة،  القائم�ة 
باللغ�ة العربي�ة ب�ني يوني�و 2018 
ويوليو 2019 ويف التصويت النهائي 
عىل الجائزة ضمت القائمة القصرية 
ت�رتاوح  ع�رب  لكت�اب  أعم�ال   6
أعمارهم ب�ني 34 و75 عام�اً؛ هي: 
»حطب رساييفو« للجزائري س�عيد 
خطيب�ي، و«مل�ك الهن�د« للبنان�ي 
جب�ور الدويهي، و«الح�ي الرويس« 
ال�رز، و«فردقان«  للس�وري خلي�ل 
للمرصي يوس�ف زيدان، و«الديوان 
اإلس�ربطي« للجزائ�ري عبد الوهاب 
للعراقي�ة  و«التانك�ي«  عيس�اوي، 
عالية ممدوح التي لم تنرش روايتها 
كان  بينم�ا  عراقي�ة  ن�رش  دار  يف 
الروائ�ي العراق�ي احم�د س�عداوي 
الفائز بالجائزة قبل ست سنوات قد 
نرش روايته »فرانكش�تاين يف بغداد« 

داخل العراق.

عمار الثويني

                           يتترى التتروايئ عمتتار الثوينتتي ان تمديتتد فتترة 
الرشتتح لتتدورة جائزة البوكتتر 2021 حتتتى نهاية آب يه 
فرصتتة لجميع النارشني العراقيني من اجل المشتتاركة 
بقوة يف هذه الجائزة األهم يف العالم العريب والمنافسة 

عىل جوائزها بجدية اكرث باختيار النصوص ذات
 البناء الفني الذكي.

المراقب العراقي/القسم الثقايف...

مع تمديد فترة الترشح لدورة 2021 حتى نهاية آب 

نهاية حياة آكل الزوري ! 
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 تأهيل سوق الشواكة والمحافظة على مظهره التراثي

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

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

نور 9
على 
نور

احياء طقوس المحبة والفرح في اعمال الفنان الرائد حافظ الدروبي

.يع�د رس�ام اللوح�ة اح�د اه�م اقطاب 
الفن التش�كييل العراقي ومؤسسيه، وبه 
- كم�ا هو ح�ال رواد التش�كيل العراقي 
االخري�ن- تغ�ر ش�كل الف�ن ولغت�ه يف 
الع�راق إىل األب�د، وقد اطلق علي�ه اقرانه 
لقب ) رسام املدينة ( لشدة ولعه وتعلقه 
ببلده العراق وبالخصوص مدينته املحببة 
بغداد، وه�ذا واضح يف اغلب لوحاته التي 
أح�ب م�ن خالله�ا نق�ل ص�ورة جميلة 
وس�عيدة عن املجتم�ع العراق�ي بجميع 
أطيافه وطبقاته، فلو اطلعنا عىل اللوحة 
مليزن�ا م�ن الوهل�ة االوىل لرؤيته�ا انه�ا 
لوحة تحاكي املجتم�ع والبيئة العراقية، 
فاملشهد يحوي عدداً كبراً من شخصيات 
الرجال والنساء واالطفال اثناء احتفائهم 

بأحد ايام العيد، حيث االطفال يلعبون يف 
االراجيح واملش�هد يدلل عىل ازقة املحالت 
البغدادي�ة القديم�ة، فوجود الشناش�يل 
املقوس�ة واالسواق  والعقود والش�بابيك 
املس�قفة، والقب�اب واملنائ�ر املرتفعة يف 
فضاء عمق اللوحة االفرتايض.. ما هي اال 
انع�كاس لطبيعة املنطق�ة التي تحتضن 
هذا املش�هد، الذي نفذ بطريقة قريبة اىل 
اسلوب املدرس�ة التكعيبية يف الفن، واراد 
الفن�ان م�ن خالل�ه ان يعك�س واقعي�ة 
تكعيبي�ة ولكنها بيشء من التش�خيص، 
فالش�خوص رس�موا بطريق�ة الخطوط 
الخارجية وبنس�ب واقعية ولكن طريقة 
باتج�اه  االل�وان كان�ت تذه�ب  توزي�ع 
التكعيبي�ة فالل�ون ال يج�د صعوب�ة يف 
التنقل بني الخلف واالمام وبني االرضيات 
من�اخ  لخل�ق  محاول�ة  يف  والش�خوص 

ريايض لتحقيق اجواء اللوحة.
ول�و دققن�ا النظ�ر يف تفاصي�ل اللوح�ة 
لوجدن�ا ان البناء املنظ�وري هو االخر قد 
دخل ضمن ش�بكة املس�احات الهندسية 
ولك�ن  اللوح�ة..  منه�ا  تتك�ون  الت�ي 
بإيحاءات ق�د تصل باملش�اهد املتأمل اىل 
نتيج�ة، بأن هن�اك بناء مش�خص ذهب 
اليه الفنان داخل التجريدات اللونية التي 
اعتمده�ا يف بن�اء اللوحة.. م�ع الحفاظ 
املتعمد عىل الح�د الفاصل بني لون واخر 
كخط خارج�ي، ويجد املش�اهد ايضاً ان 
الش�خصيات املنت�رة يف اغلب مس�احة 
اللوح�ة قد نفذت بطريقة اقرب للواقعية 
وتعك�س طبيعة املنظ�ور الهنديس داخل 

اللوحة، فالعيد يف العراق واالزقة القديمة 
والنواف�ذ  واالق�واس  الشناش�يل  ذات 
الجميل�ة واملالب�س التي يرتديه�ا الناس 
مثل العباءة والجلباب والزي العربي، تقع 
بمجملها ضمن االزياء الش�عبية.. وكان 
الهدف من استخدامها يف اللوحة للكشف 
عن طبيع�ة الحي�اة يف امل�دن العراقية يف 
ايام العيد، لتعكس باملحصلة املدى املحيل 
الذي تجس�ده اللوحة، ولك�ن بواقع فني 
تبن�اه الفن�ان وف�ق معاير له�ا ارتباط 
بالحداث�ة.. فهو من الناحي�ة التقنية قد 
بدا متأثرا باملدرس�ة التكعيبية، لكن ليس 
بش�كل تطابقي فهي تكعيبية التش�كيل 
يف وس�ط واقعي، وهذا املزج بني الواقعية 
التش�كل االس�لوبي  والتكعيبي�ة وبه�ذا 
هو ما ميز اس�لوب حاف�ظ الدروبي، مع 
مراع�اة ان�ه بقي ضم�ن س�ياق الهوية 
العراقي�ة الت�ي تجمع بني ال�رتاث املحيل 

االسالمي والحداثة.
 وم�ن جانب تأميل آخر للوحة نس�تطيع 
ان نالحظ ان الكش�ف ع�ن املنظور - من 
خ�الل بناء غ�ر منظ�وري - ق�د اعطى 
للوحة ش�كال من اش�كال الحداثة، فهذه 
التش�كيلة الهندس�ية واللونية الرائعة قد 
ش�كلت بش�كل او بآخر ارصة تربط بني 
م�ا هو واقع�ي وما ه�و مج�رد، اضافة 
اىل املن�اخ الخ�اص الذي ش�كلته لعكس 
بيئ�ة اللوحة املحلي�ة وانتمائه�ا العربي 
االس�المي، وبنفس الوقت لتشكيل روح 
االس�لوب الفن�ي ال�ذي اختط�ه الفن�ان 
لنفس�ه دون غره من فناني العراق، فقد 
وظ�ف الفن�ان الرم�ز اإلس�المي املتمثل 
بالبوابات اإلس�المية والقب�اب واالقواس 
املقرتنة بمجموعة م�ن الدالالت، فاملنجز 
بش�كل عام يحم�ل مضمون�اً اجتماعياً 
ديني�اً وارث�اً محلي�اً واضحاً للمش�اهد، 
فاملضمون االجتماعي للرموز اإلس�المية 
املنف�ذة ع�ىل س�طح اللوحة تمث�ل واقع 
املدينة العراقية اإلس�المي واملساحة التي 
يش�غلها يف املجتم�ع، كونه�ا تع�د البيئة 
الرئيس�ة للفرد يف املجتمعات االس�المية 

وهي تمثل جل اهتمامهم.
وق�د اعتم�د الفنان ايضاً مب�دأ التكرار يف 
مف�ردات املش�هد، حيث عمد ع�ىل تكرار 
رموز القبة واالقواس والبوابات والنوافذ 
وع�ىل ش�كل أزواج، وذلك بغية اكس�اب 
اش�كال اللوح�ة ايقاع�اً منتظم�اً يحقق 
مب�داً الوح�دة يف املوض�وع ويس�اهم يف 
إيج�اد قيم�ة تش�كيلية اعىل لألش�كال، 
فض�اًل ع�ن القيم�ة الجمالي�ة املتحققة 
من خالل تناس�ق أجزاء عن�ارص اللوحة 
االخرى وانس�جامها وتوازنه�ا، كما أكد 
الفنان عىل تكرار األشكال املعينية ضمن 
مس�احات هندس�ية تخللت البناء العام 
للمش�هد، لكي يعط�ي تنظيم�اً لوحدات 
واألش�كال  األل�وان  فاجتمع�ت  املش�هد 

بدراية لتوحي بحالة برصية 
وجمالية .

وع�ىل الرغم من ان الرس�ام 
يع�د اول من ش�كل املرس�م 
الع�راق كم�ا ه�و  يف  الح�ر 
مع�روف، اال انه بق�ي أمينا 
لرتاث بلده من جهة وللحداثة 
الت�ي ط�رأت عىل الف�ن من 
جه�ة اخ�رى، مم�ا ادى اىل 
خلق تمايز يف فنه واس�لوبه 
لكي يكون قامة فنية مؤثرة 
الفني�ة  الحرك�ة  س�ياق  يف 
الحديث�ة يف الع�راق والعال�م 
بما جاء به من اس�لوب فني 
متجدد، فالدراسة الجمايل يف 
اغلب لوحاته هي دراس�ة يف 
التي جعلت  فرادة االس�لوب 
م�ن لوحاته تمث�ل وبامتياز 
ص�ورة م�ن ص�ور الحداثة 
العراقي�ة، بدءا م�ن النصف 
الثان�ي من الق�رن العرين 
الح�ارض،   الوق�ت  وحت�ى 
فالدروب�ي يع�د م�ن اوائ�ل 
املبدع�ني الذي�ن س�اهموا يف 
الفني�ة  الحرك�ة  تأس�يس 

العراقية، اال ان تحوالته االسلوبية جاءت 
يف اعقاب ما جاء به الفنان جواد سليم يف 
تجربت�ه التي اغنت ص�ورة الفن العراقي 
الحدي�ث من خالل رس�م هويت�ه املحلية 
وجعل الرتاث العراقي هو مرتكز الحداثة 
الفني�ة، فالتكوين الفن�ي اعاله يعد عمال 
حداثي�ا بنف�س الوق�ت ال�ذي يوث�ق فيه 
البيئة املحلية يف العراق، فقد طرح بشكل 
ذي خصوصية اس�لوبية بالرغم من تأثر 

الفن�ان بحداث�ة الغ�رب بحكم دراس�ته، 
فالتوظي�ف الرم�زي لألش�كال ودالالتها 
العاكس�ة للطاب�ع املح�يل العراق�ي ق�د 
البسها ثوب الحداثة وبمهنية عالية، وكل 
هذا جاء نتيج�ة العرض الخاص لألفكار 
اخرجه�ا  الت�ي  الدروب�ي  راودت  الت�ي 
بتفاصيل العمل بحث�اً عن موطئ قدم يف 
س�ياق الحداث�ة العراقية وتش�كيل البعد 
الريادي الذي تأس�س وف�ق ثناية الرتاث 

والحداثة.

ب�ارشت أمانة بغ�داد، ، 
س�وق  وتأهيل  بتطوير 
بغداد،  الشواكة وس�ط 
التج�اوزات  ورف�ع 
الكونكريتي�ة  والكت�ل 
واألكشاك غر النظامية 
التحتية  البن�ى  وإعادة 
للس�وق، للحف�اظ عىل 

مظهره الرتاثي.
وقالت مديرية العالقات 
األمان�ة،  يف  واإلع�الم 
بلدي�ة  »دائ�رة  إن   ،
بارشت  الك�رخ  مرك�ز 
وتأهيل  تطوير  بأعمال 
القديم  الش�واكة  سوق 
وس�ط بغ�داد، وإزال�ة 
التج�اوزات واألكش�اك 
الت�ي  النظامي�ة  غ�ر 
ش�وهت مظهره ورفع 
الكونكريتية  الحواج�ز 
الش�ارع  ورص�ف 

باألحجار امللونة«.

وأضافت أن األعمال تتضمن أيضاً 
»تأهي�ل ش�بكات امل�اء واملجاري 
وعمل ساقية عىل جانبي الشارع 
العش�وائية  املس�قفات  وإزال�ة 

للمحال التجارية يف السوق«.
وأش�ارت املديري�ة إىل أن »الدائرة 
التصامي�م  إع�داد  ع�ىل  تعم�ل 
والخطط إلنش�اء أكشاك نظامية 
للباع�ة  والئ�ق  جدي�د  بمظه�ر 
الجوال�ني داخل الس�وق بعد إزالة 
وتس�ليمها  القديم�ة  األكش�اك 
أن�ه  مضيف�ة  أصحابه�ا«،  إىل 
»ت�م توجي�ه العاملني يف الس�وق 
ب�رورة املحافظ�ة ع�ىل نظافة 
السوق وعدم التجاوز عىل املظهر 

الرتاثي له«.
أع�دت  »األمان�ة  أن  وأوضح�ت 
الخط�ط لتطوير وإع�ادة تأهيل 
القديمة ذات  الش�عبية  األس�واق 
م�ع  األصي�ل  الرتاث�ي  الطاب�ع 
الحف�اظ عىل طابعه�ا وموروثها 
التج�اوزات  وإزال�ة  العمران�ي، 
التي ش�وهت مظهره�ا«، مبينة 

أن الهدف من ذل�ك هو »تحويلها 
إىل أس�واق نموذجية بمواصفات 
وتصامي�م ممي�زة حاوي�ة ع�ىل 
وال�روط  املتطلب�ات  جمي�ع 
والخدم�ات  والبيئي�ة  الصحي�ة 

الرورية«.
وتقع منطقة الش�واكة يف جانب 
الك�رخ وس�ط العاصم�ة بغ�داد 
ع�ىل نهر دجل�ة، وتمت�د من مقر 
السفارة الربيطانية سابقاً وحتى 
جرس الش�هداء عىل امتداد شارع 
حيفا، وأهم ش�وارعها ابن عقيل 
الذي تتف�رع منه بقية الش�وارع 
الس�يف  ب�اب  ش�ارع  وأهمه�ا 
وق�د حلت محل�ه هيئ�ة التقاعد 
الوطني�ة حالي�اً، يف ح�ني كان يف 
السابق مكاناً كبراً لبيع الحبوب 
والحيوانات، ومن معاملها دربونة 
الجمييل القديمة، ودربونة الفوك، 
ودربونة الجي�الوي، وفيها العديد 
من الخانات واملقاهي وكان فيها 
وفوق�ه  الج�رس  رأس  يف  حم�ام 

مقهى قديمة.

الشناش�يل ه�ذا ال�رتاث ال�ذي يقف 
اليوم أمام تصدع�ات الزمن وإهمال 
املعني�ني، يحكي الي�وم آخر قصصه 
من زمن املايض الجمي�ل علّها تكون 

سفينة النجاة.
)الدربون�ة(  الضيق�ة  األزق�ة  وب�ني 
وقرب س�وق حنون بحي »التوراة«، 
التاب�ع ملنطقة »قنرب ع�يل« يف جانب 
الرصاف�ة بالعاصمة بغ�داد، تقتادك 
رائحة خشب الصاج الرطبة املنبعثة 
من واجه�ات تلك املن�ازل املبنية من 

الخش�ب والزج�اج، الت�ي تع�رف يف 
اللهجة العراقية باسم »الشناشيل«.

ترتب�ط الذاك�رة العراقي�ة الس�اكنة 
يف تل�ك البي�وت املبنية م�ن الطابوق 
أنغ�ام  بس�حر  والخش�ب،  اآلج�ر 
موس�يقى املرب�ع البغ�دادي واملقام 
العراق�ي ورائحة الش�اي أب�و الهيل 
الجمي�ل.  البغ�دادي  امل�ايض  وعب�ق 
والشناشيل، ومفردها شنشول، هي 
رشف�ات خش�بية مزخرفة هندس�ًيا 
بالرس�م ع�ىل الزج�اج، تعم�ل ع�ىل 

إبراز واجه�ة الطابق الثاني بأكمله 
أو غرف�ة م�ن غرفه بش�كل رشفة 
معلق�ة ب�ارزة إىل األم�ام، وتمت�از 
مناطق الشناش�يل، وهي يف أغلبها 
اليوم أحي�اء ش�عبية تهيمن عليها 
روح التقاليد املحافظة، بالبس�اطة 
الت�ي تجدها متجس�دة يف النس�اء 
الالتي يفرتش�ن عتبات تلك البيوت، 
بينم�ا تق�وم الفتي�ات بالنظ�ر إىل 
امل�ارة يف الش�ارع من خل�ف النوافذ 
الخش�بية املرصعة بالزج�اج امللون، 
التي صممت كالرف�ة للتقارب مع 

البيوت األخرى.
ال�رتاث  يف  واملتخص�ص  الباح�ث 
العراقي عدنان الشبيل قال  إن »بيوت 
مناطقه�ا  كان�ت  الت�ي  الشناش�يل 
توصف بالجميلة والغنّية يف أربعينات 
القرن املايض، أصبح�ت اليوم تعاني 
م�ن اإلهمال بعد رحي�ل أهلها، حيث 
أشتهر العراقيون يف التاريخ املعارص 
ببنائه�م لبي�وت الشناش�يل يف أغلب 
فيمابع�د   لك�ن  مناط�ق س�كناهم، 
عان�ت هذه املناطق م�ن اإلهمال ولم 
تش�هد أي عملي�ة إعم�ار ع�ىل مدى 
سبعة عقود ونصف«. وأضاف الشبيل 
ال�ذي ق�ى طفولت�ه يف أح�د بيوت 
الشناش�يل:  أن ه�ذه البي�وت تعترب 
قطًعا فنية نادرة مل�ا لها من جمالية 
يف طرازها وهندس�تها املعمارية، لذا 
رصت حريًص�ا جًدا ع�ىل اإلبقاء عىل 
بيتنا كم�ا هو، كونه اآلن يمثل تحفة 

فنية، وألنه يحمل ذكرياتي كلها.
وأش�ار الش�بيل إىل »رضورة أن ت�ويل 
الدول�ة اهتماًما كبرًا به�ذه املناطق 
األثري�ة، التي تعترب ج�زًءا مهًما من 
تاري�خ الع�راق، وألهم�ت بس�حرها 
الفك�ري  واإلب�داع  العراق�ي  األدب 

واملعريف«.

الشناشيل واحدة من أهم الشواخص المعمارية 
التي تحاكي الهوية الجمالية للمدن العراقية 

وأحيائها وأزقتها القديمة وبيوتها التي تعاني 
اليوم من اإلهمال والتآكل والِقدم، بعد أن كانت 

رمًزا للجمال واإلبداع الفني العراقي، 

لوحة تمثل أحياء طقوس المحبة 
واالفراح التي تعم اجواء ايام 

العيد في المجتمع العراقي، 
المميز باألصالة و بساطة العيش 

الكريم التي تنبثق منها الحان 
االلفة والمواطنة الحقة التي 

حنت رؤوس ابناء المجتمع 
العراقي بمختلف اطيافه.. الذين 

لطالما عاشوا متحابين متآزرين 
في السراء والضراء على ارض 

الفراتين

الشخصية التاريخية للبيوت البغدادية التراثية



يعطي  »القرار  ان   « بيان  يف  طعمة  وقال 
مدة  باقرتاح  إضافياً  إمتيازاً  الرشكات 
إضافية ملدة ثالث سنوات« مبينا ان »هذا 
املخالفات  من  الكثري  يتضمن  القرار 
مضيعاً  اقتصادياً  خياراً  ويمثل  القانونية 
يف  الدولة  تحتاجها  كبرية  مالية  إليرادات 

ازمتها الحالية«.
وأضاف طعمة ان القرار فيه:

تلك  مع  الرخصة  عقد  نفس  ان   -١
يجوز  وال  محدد  أجل  يف  ينتهي  الرشكات 
اعالن  اىل  اللجوء  يجب  وإنما   ، تمديده 
واضحة  وبآليات  جديدة  علنية  مزايدة 

وشفافة  البرام عقد رخصة جديد   .
اىل   ٢٠١٩ لسنة  املوازنة  قانون  ٢-أشار 
الطيف  بايقاف  االتصاالت  هيئة  إلزام 
الرتددي لرشكات الهاتف النقال عند عدم 
تسديدها ما بذمتها خالل ستني يوما من 
إقرار املوازنة ، فكيف تجدد عقود رخصة 

الهاتف مع نفس تلك الرشكات املخالفة .
 ٣- ان مقدار مايمكن تحصيله من ايرادات 
للدولة مقابل حقوق االمتياز فقط يفوق 

أضعاف مبلغ التمديد فضاًل عن اإليرادات 
املفرتض تحصيلها من عائدات أرباح تلك 
الرشكات والتي يقدر ما تجنيه خالل ستة 
الذي  املبلغ  مجمل  مايعادل  فقط  اشهر 
تدفعه عن تمديد الرخصة لثماني سنوات 
.-  املبلغ املطلوب من تلك الرشكات مقابل 
التمديد  لها اقل من مبلغ إبرام العقد قبل 
ثالث عرشة سنة بكثري  عىل الرغم من ان 
االمتيازات  نفس  سيمنحها  لها  التمديد 

املاضية وإضافة امتيازات جديدة لها !
تلك  من  املدفوع  املبلغ  مجمل  ٥-قيمة 
مليون  وثالثون  وثالثة  مائتان  الرشكات  
إدارة خدمات  اجازة  دوالًرا مقابل منحها 
جدا  قليل  مبلغ  وهو  املتنوعة  االتصاالت 
تقدر  التي  املختصني  لتقديرات  بالقياس 
تلك  من  واحدة  لسنة  الحقيقية  األرباح 

السنوات باضعاف هذا املبلغ .
الرشكات  لتلك  التمديد  قرار  نفس   -٤
الديون  من   %٥٠ تسديد  عليها  يشرتط 
قبل  السابق  عملها  من  عليها  املرتتبة 
توقيع ملحق العقد ، وهو اعرتاف ضمني 

الرشكات  هذه  وأهلية  كفاءة  بعدم 
عن  واملمتنعة  بعملها  للقانون  املخالفة 
تسديد مابذمتها من ديون لصالح الدولة 

العراقية.
الرشكات  تلك  التمديد   قرار  يمنح   -٥
ما  وهو  إضافية  وترددات  اطياف 
من  إضافية  أرباح  مصادر  سيعطيها 
تستحصل  ان  دون  الخدمات  تلك  جراء 
تلك  مقابل  إضافية  ايرادات  الدولة 
لتلك  املمنوحة  اإلضافية  الخدمات 

الرشكات .
تلك  مع  العقد  تمديد  قرار  ٦-تضمن 
بإطالق  جديد  امتياز  منحها  الرشكات 
أرباح  الرابع وهو ماسيوفر  الجيل  خدمة 
إضافية لتلك الرشكات دون قيمة سعرية 
ومما  العراقية.٧-  الدولة  لصالح  مضافة 
يثري االستغراب ان قرار تجديد التعاقد مع 
تعليمات  من  استثناؤه  تم  الرشكات  هذه 
الحكومية دون وجود مربر  العقود  تنفيذ 
االستثناء من جهة ويمنحها  لهذا  واضح 
التنافس  ومنع  القطاع  هذا  احتكار 
القيمة   يف  اكرب  ارتفاع  فرصة  يوفر  الذي 
العقود  هذه  احالة  من  للدولة  املتحصلة 
 -٨. للمواطن  املقدمة  الخدمات  وتطوير 
نطالب باإلعالن عن نسبة األرباح العائدة 
األرباح  ونسبة  العقود  تلك  من  للدولة 

املستحوذة عليها تلك الرشكات .

كشفت رشكة الصناعات الخفيفة 
واملعادن،  الصناعة  لوزارة  التابعة 
تحمل  منزلية  أجهزة  تصنيع  عن 
أكدت  وبينما  عشتار«،  »ماركة 
السوق  حاجة  تأمني  إمكانية 
تقديم  اىل  الحكومة  دعت  املحلية، 

الدعم لها.
املستثمرة  الرشكة  مدير  وقال 
الخفيفة  الصناعات  لرشكة 
التابعة للوزارة، وليد جرب سلمان، 
وضمن  »الرشكة  إن  ترصيح  يف 
تمكنت  العراق(  يف  )صنع  حملة 
إنتاجية  خطوط  إدخال  من 
املنزلية  االجهزة  لتصنيع  جديدة 

عشتار(،  )ماركة  تحمل  التي 
مشريا اىل أن »تلك املنتجات تشمل 
واملجمدات  والعارضات  الثالجات 
واملنتجات  واملدافئ  والطباخات 

االخرى«.
وأضاف أن »الرشكة تمتلك خربات 
األيدي  من  كبرية  وإمكانيات 
املنتجات  ان  كما  املاهرة،  العاملة 
التقنيات  تواكب  املصنعة  العراقية 
عىل  الرشكة  تعمل  إذ  الحديثة، 
بكفاءة  تمتاز  منتجات  تصنيع 
ومطابقة  النوعية  يف  وجودة 

للمواصفات القياسية املعتمدة«.
املوجودة  »االسعار  بأن  وأفاد 

مقارنة  جدا  ومناسبة  تشجيعية 
الكهربائية  األجهزة  بأسعار 
املستوردة«، بينما أكد أن »الرشكة 
من  السوق  حاجة  سد  عىل  قادرة 
االجهزة الكهربائية بشكل كامل«.

وزارات  الرشكة  مدير  وطالب 
ودوائر الدولة كافة بالتعاون الجاد 
عن طريق رشاء منتجاتها املتميزة، 
تشجيعاً منها للمنتج املحيل ودعماً 
الوقت  يف  الفتاً  الوطنية،  للصناعة 
الصناعة  »تشجيع  أن  اىل  نفسه 
العملة  يوفر  أن  شأنه  من  املحلية 
فرص  ويخلق  للبلدن  الصعبة 

العمل للعاطلني«.

اسعار الكماكمات تنخفض في واسط

أعل���ن رئيس كتلة النهج الوطن���ي ، عمار طعمة، االعتراض 
على »ق���رار مجلس ال���وزراء باعتماد قرار هيئ���ة االتصاالت 
المتضم���ن التجديد خمس س���نوات لنفس ش���ركات الهاتف 

النقال المتعاقدة معها طيلة السنوات السابقة«.

Almuraqeb Aliraqi NewSpaperالخميس    9  تموز  2020   العدد  2373  السنة العاشرة �سحيفة-يومية-�سيا�سية-عامة

10 

من المستفيد من تجديد عقود شركات الهاتف النقال) سيئة الصيت( ؟

محافظة بغداد تالحق 
اصحاب المولدات

كش�فت محافظة بغ�داد عن مخاطبة 
محافظه�ا املهندس محمد جابر العطا 
االجه�زة االمنية ملتابع�ة املخالفني من 
اصحاب املولدات، مس�تدركة يف الوقت 
نفس�ه ان عدم تحس�ن الكهرب�اء ولد 

ضغوطات يف ادارة ملف املولدات.
وقال�ت املحافظ�ة يف بيان، ان “الس�يد 
املحاف�ظ خاطب قي�ادة عمليات بغداد 
وقي�ادة الرشط�ة االتحادي�ة، وجه�از 
االمن الوطني وقيادة رشطة محافظة 
بغ�داد ومديرية نج�دة بغ�داد باهمية 
التعاون والتنسيق مع رؤساء الوحدات 
االداري�ة وحس�ب الرقع�ة الجغرافي�ة 
املول�دات  اصح�اب  الت�زام  ملتابع�ة 
ومحاس�بة املخالف�ني منه�م، خاصة 
بع�د من�ح الس�يد املحاف�ظ صالحي�ة 
تحديد سعر االمبري للقائممقام ومدير 
ان  املحافظ�ة،  الناحية”.واش�ارت 
“الوحدات االدارية التابعة لها مستمرة 
يف متابع�ة ومحاس�بة املخالف�ني م�ن 
تعه�دات  واخ�ذ  املول�دات  اصح�اب 
خطية بااللتزام وفرض عقوبات وفقا 
ج�ددت  القانونية”.كم�ا  للس�ياقات 
املحافظة تاكيداتها، بان “عدم تحسن 
الكهرباء )الوطنية( والتذبذب الحاصل 
يف س�اعات التجهي�ز، ول�د ضغوطات 
كبرية عىل املحافظة ووحداتها االدارية 
بالرغ�م م�ن  املول�دات  ادارة مل�ف  يف 
دورها الس�اند لوزارة الكهرباء وليس 
االس�ايس”، داعية “وزارة الكهرباء اىل 

تحمل مسؤولياتها لتخفيف الضغط 
الحاصل عىل املحافظة”.

شكا عدد من مواطني قضاء الصويرة شمايل واسط من استمرار 
مش�كلة انقطاع املياه لفرتات طويلة.وقال احد املواطنني ان املياه 
يف حالة توفرها فهي ال تصلح لالس�تخدام من حيث الغس�ل الفتا 
اىل ان قض�اء الصوي�رة يعترب من اس�وأ االقضية م�ن حيث توفر 
الخدمات.ودع�ا الحكوم�ة املركزي�ة ورئاس�ة ال�وزراء اىل زيارة 
القضاء واالطالع بش�كل ميداني عىل الواقع الخدمي املرتدي فيه. 
يذكر ان مواطني القضاء ش�كوا يف وقت س�ابق من تردي الواقع 
الخدمي وتحول اغلب الش�وارع اىل ش�وارع ترابي�ة نتيجة انعدام 

مشاريع التبليط واملجاري فيه.

هموم المواطن في قضاء الصويرة

اعلنت االدارة املحلية يف ناحية سفوان جنوب غرب البرصة  عن تهيئة فرز ١٥ الف قطعة 
الدوائر الخدمية واالمنية  ارض سكنية لتوزيعها عىل عدد من الرشائح املستحقة ومنها 
والكوادر الصحية، بعد حصول املوافقات من قبل حكومة البرصة املحلية، مبينة ان هناك 

٦٥٠ قطعة أرض جاهزة لغرض توزيعها للكوادر الصحية يف البرصة
كافة  اكمال  تعمل عىل عىل  بلدية سفوان  ان  الحصونة  الناحية طالب خليل  مدير  وقال 
املطلوبة  االرايض   لتهيئة  الحديثة  افرازات مقاطعة »مويلحات » ضمن منطقة سفوان 
لتوزيعها عىل مستحقيها من الرشائح املتعددة.الحصونة اوضح ان هناك ٢١٠٠ مكتملة 
االفراز من قبل بلدية سفوان وسوف يتم توزيعها عىل مستحقيها من ضمنها ٦٣٠ قطعة 
أرض مخصصة للكوادر الصحية والطبية يف دائرة صحة البرصة وسوف تكون لها اولوية 
يف التوزيع حسب توجيهات محافظ البرصة.فيما اشار اىل تهيئة ٣٠٠٠ الف قطعة ارض 
للقطاع الرتبوي ضمن واقع مدينة الزبري وناحيتي سفوان وخور الزبري لغرض توزيعها 
افراز  بني  وخيارهم  املحافظ   موافقة  استحصال  بعد  والتدريسية  التعليمية  للهيئات 
للكوادر  االرايض  قطع  توزيع  ان  سفوان.منوها  يف  ومويلحات  الزبري  يف  طلحة  منطقة 
لكافة  كامل  وتخصيص  مفاضلة  أي  بدون  سيكون  والرتبوية  الصحية 
الكوادر. فيما اكد الحصونة عىل أهمية طلب الحكومة املحلية يف البرصة 
من الدوائر املعنية بإنهاء إجراءات التخصيص وتوزيع االفرازات الحالية 
كوجبة اوىل لحني اكمال االفرازات االخرى التي تعمل بلدية سفوان إلكمال 

اجراءاتها.

واسط  محافظة  شهدت 
اسعار  يف  ملحوظا  انخفاضا 
االيام  خالل  الكمامات 
اىل  وصلت  حيث  األخرية 
السابقة  االسعار  نصف 
مصادر  تنوع  بسبب  وذلك 

االسترياد ألكثر من دولة.
وقال احد اصحاب محال بيع 
الطبية يف مدينة  املستلزمات 
يف  االنخفاض  هذا  ان  الكوت 
االسعار يعود ايضا اىل زيادة 
اىل  ادى  الذي  األمر  الكميات 

توفرها عىل نطاق واسع.
ذات  العلبة  ان سعر  واضاف 
اىل  تصل  كمامة   )٥٠( الـ 
املستهلك بـ ٩ آالف دينار او 
أقل احيانا بالرغم من زيادة 
تفيش  ظل  يف  عليها  الطلب 

الفريوس.
ودعا الجهات ذات العالقة اىل 
كميات  زيادة  يف  االستمرار 
الكمامات وباقي املستلزمات 
الوقائية لكي يتمكن املواطن 
عىل  والحفاظ  اقتنائها  من 

الصحة العامة.

حديث العدسة 

تهيئة 15 الف قطعة أرض لتوزيعها على المستحقين

كشفت مديرية املرور العامة، األربعاء، عن آلية جديدة لضبط 
املرور  مدير  واملحافظات.وقال  بغداد  يف  الدراجات  حركة 

إعالم  لوسائل  حديث  يف  الخفاجي،  زهري  اللواء  العامة 
الدراجات  من  كبري  عدد  استرياد  »عملية  إن  حكومية، 

مستوفية  غري  انها  اىل  اضافة  للضوابط  مخالف  هو 
يمنع  قرار  »صدور  إىل  مشريا  القانونية«،  للرشوط 
واحدة وستبارش مفارز  دراجة  ركوب شخصني عىل 
املخالفني«.وأضاف،  ومحاسبة  به  بالعمل  املرور 
سابق  وقت  يف  مقرتحا  قدمت  املرور  »مديرية  أن 
بتسجيل الدراجات ومنح صاحب الدراجة رقم فحص 
مرة  املقرتح  رفع  »إعادة  مؤقت مع سنوية«، مؤكدا 
الكم  عىل  السيطرة  تضمن  جديدة  آلية  لوضع  اخرى 

»مدة  أن  إىل  الخفاجي،  الدراجات«.ولفت  من  الهائل 
العمل بهذه اآللية ليست بالقليل يف ظل عدم االستجابة 

الرسيعة من قبل املواطن«، مؤكدا »عدم القدرة عىل وضع 
مديرية  ان  اىل  الدراجات«.يشار  سري  لحركة  محددة  اوقات 

الدراجة  قيادة  االربعاء، قرارا بشأن  اليوم  العامة اصدرت،  املرور 
النارية.ونص القرار عىل »منع قيادة الدراجة النارية ذات العجلتني 
بحجز  املخالف  ويعاقب  شخصني،  قبل  من  استقاللها  حال  يف 
دينار  الف   )١٠٠( مالية مقدارها  غرامة  النارية وفرض  الدراجة 

إسنادا الحكام املادة )٢٥/ثانيا/أ(«.

قال عضو خلية الزمة حسن خالطي 
يف ترصيح صحفي: ان »العراق دخل 
يف مرحلة جديدة وهي مرحلة تفيش 
وباء فريوس كورونا، عىل الرغم من 
الالزمة«،  اإلجراءات  جميع  اتخاذ 
تتطلب  املرحلة  »هذه  أن  إىل  مشريا 
خالطي  جديدة«.وأضاف  استعدادات 

خطة  اتخذت  الصحة  »وزارة  أن 
جيدة بتوسيع عدد األرسة، فضال عن 
اتخاذها أماكن لدعم املستشفيات«، 
الفتا اىل ان »الخطط املتبعة جيدة مع 
املستشفيات  وتجهيز  اعداد  رضورة 
جديد  واقع  امام  االن  نحن  السيما 
يتطلب اتخاذ خطوات رسيعة«.واكد 

أن »قضايا املستلزمات الطبية يجب 
ان تؤخذ بنظر االعتبار، وأن يحسب 
حسابها ويتم توفرها بأعداد اضافية 
املقبلة«،  للحاالت  تحسباً  وكبرية 
الصناعة  »وزارات  ان  موضحا 
والداخلية والدفاع والكهرباء والنفط 
يمكن ان تدعم وزارة الصحة بقضايا 

خطتها  يف  تحتاجها  لوجستية 
»اجراء  ان  خالطي  املقبلة«.وتابع 
واقعي  الشامل،  الحظر  فرض  عدم 
املوجودة«،  الحالة  مع  ويتناسب 
الفريوس  مع  »املعركة  أن  مبينا 
يبقى االساس هو  ان  طويلة ويجب 

اتباع االجراءات الوقائية«.

العراق يدخل مرحلة جديدة في مواجهة كورونا

محافظة  يف  الثالسيميا  مركز  أعلن 
الصحة  وزارة  مخاطبة  عن  الديوانية 
الدم  بأكياس  املركز  تجهيز  لغرض 
الذي  النقص  لسد  الثالسيميا  ملرىض 

تعاني منه املحافظة.
يف  والتمرييض  اإلداري  املسؤول  وقال 
املركز محمد الشمري إن أكثر من ٥٠٠ 
مصاب باملرض مسجل رسميا يف املركز 

اىل  الدم، مشريا  أكياس  إىل  وهم بحاجة 
صحة  قبل  من  الصحة  وزارة  مخاطبة 
املحافظة حول تجهيز أكياس الدم كون 

التجهيز مركزيا.

مركز الثالسيميا في الديوانية يطالب بتجهيزه بأكياس الدم

»عشتار« تعود للحياة 

افاد مصدر في كهرباء الموصل  
كهرباء  مشروع  عمليات  ان 
الموصل  في  الجديد  االيسر 
كافة  عن  الماء  بانقطاع  تسبب 

احياء الجانب األيسر.
الدوائر  ان  المصدر،  وقال 
كوادرها  استنفرت  المختصة 

الصالح الضرر “

ما قل ودل

تنظيم حركة الدراجات في بغداد والمحافظات
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يح�دث صوت الش�خري عن�د تدف�ق الهواء 
أمام األنسجة املرتاخية يف حلق اإلنسان، ما 

يؤدي إىل اهتزاز األنسجة خالل التنفس.
يشخر جميع األشخاص بني الحني واآلخر، 
لكنه�ا قد تكون مش�كلة مزمن�ة للبعض، 
ويمك�ن أن تش�ري أيضاً إىل اإلصاب�ة بحالة 

طبية خطرية.
وللش�خري أس�باب كثرية، منها م�ا يحدث 
نتيجة عوامل داخلية مثل املشكالت األنفية 
كالتهاب الجيوب ووجود حنك رخو، وعوامل 
خارجية كالوزن الزائد والحساسية ونزالت 

الربد واستهالك املشاريب الكحولية.
كم�ا يوج�د العدي�د م�ن العوام�ل التي قد 
تس�اعد يف اإلصابة بالشخري، مثل املوضوع 
الوراث�ي ف�إذا كان لدى عائلت�ك تاريخ مع 
الش�خري أو توقف التنفس االنسدادي أثناء 

النوم، فإن إصابتك بالشخري محتملة جداً.
عالج الشخري

ب�كل تأكي�د هن�اك ع�الج للش�خري، مث�ل 
العملي�ات الجراحي�ة الت�ي تقوم بتوس�يع 
األماك�ن الضيقة يف األنف أو س�قف الحلق، 
لو كانت املشكلة هنا، أما إذا كانت املشكلة 

بس�بب ال�وزن الزائ�د فعىل األش�خاص 
الذي�ن يعان�ون من الش�خري تخفيض 

أوزانه�م بحيث تكون كتلة الجس�م 

لدى الش�خص من 25 إىل 26، ويتم حساب 
كتلة الجسم عرب قسمة الوزن بالكيلوغرام 

عىل مربع الطول باملرت.
الكحولي�ات  رشب  ع�ن  التوق�ف  أن  كم�ا 
واالبتعاد عن التدخني والحصول عىل قسط 

كاٍف من النوم هي إحدى حلول الشخري.
يف ح�ني إن حال آخ�را للش�خري يكون 

 CPAP باس�تخدام أجهزة مثل جهاز
وه�و جهاز يتضم�ن قناعاً يلبس�ه 
املري�ض ويض�خ ضغطاً مس�تمراً 

من الهواء للحف�اظ عىل انفتاح 
املج�اري التنفس�ية وع�دم 

ويلبس�ه  انس�دادها، 
عن�د  الش�خص 

النوم.

نج�ح باحث�ون يف عل�م األحي�اء العصبي�ة يف جامع�ة لودفيغ 
ماكس�يميليان يف ميون�خ، للم�رة األوىل، يف الرب�ط ب�ني حج�م 
اس�تهالك األكس�جني يف الدم�اغ م�ع نش�اط بع�ض الخالي�ا 

العصبية.
ويف الدراسة التي نرشت نتائجها يف مجلة »بي إم يس بيولوجي«، 
اس�تخدم العلماء نموذج�ا حيوانيا قائما عىل أجهزة استش�عار 

تركي�ز  لتحدي�د  كهروكيميائي�ة 
األكسجني يف الدماغ ويف أحد بطينات 

الدماغ.
واستطاع العلماء التحكم بشكل خاص 
يف كمية األكسجني املتاحة للدماغ، وكذلك 
من�ع نش�اط الخالي�ا العصبية بمس�اعدة 
املواد الدوائية. وبالنظ�ر إىل الخاليا العصبية 
التي تتحكم يف ح�ركات العني، نجح العلماء يف 
تسجيل العالقة مبارشة بني استهالك األكسجني 

ونشاط الخاليا العصبية.
وقال العلم�اء يف تقريرهم »اس�تطعنا أن نثبت 

أنه خالل النش�اط العادي، يتم اس�تخدام نحو 50% فقط من األكسجني لنشاط 
الخالي�ا العصبية«.ل�ذا فإن ال�50% األخ�رى مطلوبة للخالي�ا الدبقية وللحفاظ 
عىل مع�دل التمثي�ل الغذائي األس�ايس للخالي�ا العصبي�ة. ومع ذلك، تس�تهلك 
الخالي�ا العصبية ذات النش�اط الزائد مزي�ًدا من األكس�جني.وقال موقع »نيور 
س�اينس نيوز« إنه من أجل فهم أفضل لكيفية معالجة املعلومات يف الدماغ، من 

الرضوري معرفة العالقة بني توفر األكسجني ونشاط الدماغ.

كشف تقرير طبي عن مجموعة من العلل واالمراض الجلدية التي يصاب بها املصاب 
بمرض الس�كري والناجمة من ارتفاع مس�تويات السكر بالدم، مبينا أن االرتفاع له 
الكثري من التأثريات السلبية عىل صحة اإلنسان وعىل الجلد والبرشة وهو ما ال يمكن 
تجاهله بأي شًكل كان خصوًصا إذا شعر املريض بجلد ساخن ومتورم ومؤلم، وظهر 
لدي�ه طفح جلدي وحكة وأحيانا بثور صغ�رية أو جفاف متقرش أو إفرازات بيضاء، 

وهو ما يحدث نتيجة عدم السيطرة عىل مستويات السكر بالدم لفرتة طويلة.
وبحس�ب التقرير أن من أش�هر األمراض الجلدية 
املصاحب�ة ملرض الس�كر، ويعاني فيه املريض من 
ظهور بقع ارجوانية أو بنية دائرية بش�كل بسيط 
يف منطق�ة قصبة الس�اق، ويف ح�االت نادرة فقط 
تظهر ع�ىل الذراعني والفخذين، كذل�ك التقرحات 
والج�روح م�ن األم�راض الجلدية الت�ي يمكن أن 
يصاب بها مريض الس�كر بس�بب ضع�ف الدورة 
الدموي�ة وتل�ف األعصاب مما يجع�ل من الصعب 
ش�فاء الج�روح، وهو م�ا يحتاج س�يطرة طبية 
عاجلة.والعل�ل الجلدي�ة التي يص�اب بها مريض 

الس�كري بش�كل خ�اص، تتمث�ل يف جف�اف الجلد 
والحكة من األعراض الرئيسية إذا ما ارتفعت مستويات السكر بالدم، وإذا كان لدى 
املريض عدوى يف الجلد أو ضعف يف الدورة الدموية فإن هذا يرتبط بالجلد الجاف مع 
الحكة، كذلك فقاعات الس�كري وهي من األمراض الجلدية النادرة التي تظهر عادة 
يف األق�دام واليدين وتحدث أكثر عند الذكور املصابني بالس�كر لف�رتة طويلة والذين 
يعانون من مضاعفات الس�كر الداخلية وتظهر بأشكال مختلفة وعادة ما تلتئم من 

تلقاء نفسها.

وضع�ت رشك�ة GSK الربيطانية تقنية تعزي�ز اللقاحات للعمل يف لق�اح جديد محتمل 
لفريوس كورونا، وس�يتم تطويره م�ع رشكة صيدالنية بيولوجي�ة كندية والتي تعتمد 
ع�ىل منتج�ات نباتية.وبدالً م�ن تطوير لقاحه�ا الخاص يف الس�باق العامل�ي ملكافحة 
الوباء، ركزت GSK بدالً من ذلك عىل املس�اهمة بتكنولوجيا املس�اعدة يف س�بع رشكات 

عاملي�ة أخرى عىل األقل، بما يف ذلك س�انويف و كلوفر 
الصينية.وتس�تخدم أح�دث صفق�ة، م�ع رشك�ة 
Medicago الكندية، تكنولوجي�ا نباتية تختلف عن 
رشاكات GSK األخ�رى يف ف�ريوس كورون�ا وتع�زز 
فرص الرشكة املدرجة يف لندن يف العثور عىل مرشح 

ناجح وتوسيع نطاق اإلنتاج رسيًعا نسبًيا.
وال توجد لقاحات معتمدة ألمراض الجهاز التنفيس 
التي يس�ببها الف�ريوس التاجي الجدي�د، ولكن تتم 
تجرب�ة 19 لقاًحا يف البرش عىل مس�توى العالم وقد 
تمت املوافقة عىل بعض العالجات، مثل عالج جلياد 
يف بع�ض املناطق.وقالت رشك�ة GSK إن الرشكات 

تهدف إىل إتاحة لقاحها يف النصف األول من العام املقبل وإنتاج حوايل 100 مليون جرعة 
بحل�ول نهاية عام 2021 ومن املتوقع أن تبدأ تجرب�ة برشية يف مرحلة مبكرة من ثالث 

مستويات جرعات مختلفة يف منتصف تموز.

شركة بريطانية تطور لقاحا نباتيا 
للفيروس التاجي

تقرير يكشف عن أشهر العلل الجلدية 
لمرضى السكري

الخميس 9 تموز  2020 العدد 2373 السنة العاشرة

يف  ب�رن  جامع�ة  يف  العلم�اء  وج�د 
الحش�وية،  الده�ون  أن  س�ويرسا 
املوج�ودة يف تجويف البطن، تس�اهم يف 
التهاب خفيف مزمن، مما يرسع بدوره 
من تط�ور األم�راض املرتبط�ة بالعمر 

وضعف املناعة.
ووفق�ا للعلماء، ف�إن نوع�ا معينا من 
الخاليا املناعي�ة وهي الخاليا الحمضية 
تلع�ب دورا رئيس�يا يف امل�رض. وع�ىل 
الرغم م�ن تواجدها يف األوعية الدموية، 

فقد وجدها الخرباء يف األنسجة الدهنية 
الحشوية لدى البرش والفرئان.

وم�ن املع�روف أن ه�ذه الخالي�ا توف�ر 
الحماية ضد الطفيليات املتعددة الخاليا 
وتساهم يف تطور أمراض الحساسية يف 
الجهاز التنفيس، مثل الربو، أما وجودها 
يف تجويف البطن يدعم التوازن املناعي.
ومع التق�دم بالعمر، فإن ع�دد الخاليا 
الحمضي�ة ينخف�ض األمر ال�ذي يؤدي 
إىل املزي�د من االلتهابات، وبس�بب عدم 

الت�وازن، تصبح دهون البط�ن مصدًرا 
للمركبات التي تساهم يف االلتهاب.

وأظهرت التج�ارب عىل الفرئان أن زرع 
الخاليا الحمضية من الفرئان الشابة لم 
يقل�ل فقط من االلته�اب املحيل، وإنما 
من االته�اب الجه�ازي، وف�ق مجلة ” 

Nature” العلمية.
ونتيجة لذلك أظه�رت الحيوانات األكرب 
سناً تحس�ًنا ملحوًظا يف اللياقة البدنية 

والجهاز املناعي.

بع�د انتش�ار الوب�اء العاملي ف�ريوس كورونا 
يعانى الكثريون من االكتئاب والتوتر الش�ديد، 
فحت�ى اآلن ال نع�رف مت�ى س�ينتهي الوب�اء 
ويحاول الكثريون التأقلم مع الوضع، وحسب 
ما ذكره موقع scoopempire فإن هناك بعض 
األكالت التي ترفع هرمون السعادة  وتحد من 

االكتئاب والتوتر وهى:
اكالت ترفع هرمون السعادة وتعالج االكتئاب

السبانخ:
تحت�وى الس�بانخ ع�ىل مرك�ب فيني�ل 

إيثي�ل أم�ني، وبعض امل�واد الكيميائية 
املس�تخدمة يف ع�الج االكتئ�اب، كما 
انها تحتوى عىل بع�ض الخصائص 
التي تعمل عىل تعزيز صحة الجهاز 
املناع�ي وحمايته من الفريوس�ات 

والعدوى.
البيض:

يحت�وي البي�ض ع�ىل الرتبتوف�ان 
وهى معززات هرمون الس�عادة كما 

أنها تحت�وي عىل الكولني وهو عنرص 
غذائ�ي إلزامي يس�اعد يف تعزيز الحالة 

النفسية ومحاربة االكتئاب.
االسماك:

ُينصح بش�دة بتناول األس�ماك بضع�ة أيام يف 
األس�بوع، وخاص�ة األس�ماك ذات الرتكيزات 
العالي�ة من O mega-3. حيث انها تفرز زيوت 

الس�مك هذه األحم�اض الدهنية التي تس�اعد 
يف اس�تقرار أدمغتنا، كم�ا أن أوميغا 3 صحي 

للغاية لبرشتك وشعرك وأيضا.
الشوكوالتة:

م�ن املع�روف ان الش�وكوالتة الداكنة تحتوى 
عىل نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص 
التي تعم�ل عىل تعزيز صحة الدماغ وتس�اعد 
عىل الحد من االكتئاب والتوتر كما تمد الجسم 

بالطاقة والحيوية.
املكرسات

تعترب معظم املكرسات مثل الجوز والبندق 
واللوز مصدًرا غنًيا لهرمون السعادة، 
الس�ريوتونني كما أن الكثري منها 
يحت�وي عىل نس�بة عالية من 
زي�ت أوميغ�ا 3 ال�ذي يعزز 
والحال�ة  الدم�اغ  صح�ة 

النفسية.

5 أكالت تفرز هرمون السعادة

أسباب وطرق عالج صوت الشخير

قال مس�ؤول بمنظمة الصح�ة العاملية، 
بم�رض  اإلصاب�ة  ح�االت  ع�دد  إن 
“كوفي�د-19” ح�ول العال�م يس�تمر يف 
االرتف���اع والزي�ادات “ليس�ت مج�رد 

نتيجة لالختبارات”.
وقال الدكتور مايك رايان، املدير التنفيذي 
لربنامج الطوارئ الصحي التابع ملنظمة 
الصحة العاملية، خ�الل مؤتمر صحفي، 
يف جني�ف »ما يثري القل�ق هو حقيقة أن 

أع�داد اإلصاب�ات تتزايد يوم�اً بعد يوم، 
خالل ش�هري أبريل وماي�و، كنا نتعامل 
م�ع 100 أل�ف حال�ة يف الي�وم. والي�وم 
نتعام�ل م�ع 200 أل�ف حال�ة يف اليوم، 
وهذا ليس نتيجة اختبار”، منوهاً: “هذا 

الوباء يتفىش يوترية متسارعة«.
ع�دد  يف  االرتف�اع  أن  أوض�ح  وب�دوره، 
الح�االت ق�د حدث يف نف�س الوقت الذي 
ظ�ل فيه مع�دل وفي�ات “كوفي�د-19” 

العامل�ي ثابت�اً، م�ا يش�ري إىل أن األطباء 
واملمرض�ات يف الخط�وط األمامي�ة ق�د 
يعالجون املرىض يف وقت مبكر وينقذون 

املزيد من األرواح.
ووفق�اً ملنظم�ة الصحة العاملي�ة، هناك 
إصاب�ة  حال�ة  ملي�ون   11.4 الي�وم 
ب�”كوفي�د-19″، وأكث�ر م�ن 535 ألف 
حال�ة وفاة يف جميع أنح�اء العالم جراء 

الوباء.

وقال املدير العام ملنظمة الصحة العاملية 
تي�دروس أدهان�وم غيربيس�وس، خالل 
امل�رض  “تف�ي  إن  صحف�ي  مؤتم�ر 
يتس�ارع وم�ن الواضح أننا ل�م نصل إىل 
ذروة الوب�اء، بينما يبدو أن عدد الوفيات 
قد اس�تقر عىل الصعي�د العاملي، حققت 
بع�ض ال�دول يف الواق�ع تقدم�اً كبرياً يف 
خفض عدد الوفيات، يف حني أن الوفيات 

بدول أخرى ال تزال ترتفع”.

كش�ف فريق دويل من الباحثني عن ش�فاء 
أول رجل مص�اب ب� فريوس نقص املناعة 
البرشية »اإليدز« ليكون أول مريض شفى 

فعال  بشكل  منه 

دون الحاجة إىل زرع نخاع العظم.
ويؤثر فريوس نق�ص املناعة البرشية عىل 
اآلالف م�ن الن�اس ع�ىل مس�توى العالم، 
وامل�رىض بحاج�ة إىل تن�اول ال�دواء مدى 
الحياة، وىف الس�نوات األخرية، كان 
ُيعرفان بمرىض »برلني«  رجلني 
و«لندن« قد ش�فيا من املرض 
لعمليات  خضوعهم�ا  بع�د 
العظم�ى  النخ�اع  زرع 
لعالج  الخط�ورة  عالي�ة 

الرسطان.
م�ن  دويل  فري�ق  أن  إال 
الباحث�ني اآلن أك�د أن�ه 
قد يك�ون لديهم مريض 
تظه�ر  يع�د  ل�م  ثال�ث 

عليه عالمات اإلصابة بعد خضوعه لنظام 
دوائي مختلف، حيث تم تشخيص املريض، 
وهو برازييل يبلغ م�ن العمر 34 عاًما ولم 
يتم الكش�ف عن اس�مه، بف�ريوس نقص 
املناع�ة البرشي�ة ىف ع�ام 2012، وكج�زء 

من الدراس�ة تم إعطاؤه العديد من األدوية 
القوي�ة املضادة للفريوس�ات، بم�ا يف ذلك 
maraviroc وdolutegravir، ملعرف�ة ما إذا 
كان بإمكانهم مساعدته عىل التخلص من 
الفريوس من جس�ده، ووفق�ا للتقرير لقد 
مىض اآلن أكثر من 57 أس�بوًعا بدون عالج 
ف�ريوس نق�ص املناع�ة البرشي�ة ومازال 
االختبار س�لبيا لألجسام املضادة لفريوس 

نقص املناعة البرشية.
وقال ريكاردو دي�از خبري األمراض املعدية 
يف جامع�ة س�او باول�و إنه يمك�ن اعتبار 
املري�ض خالًي�ا من امل�رض، قائ�ال »املهم 
بالنس�بة يل هو أن لدينا مريضا كان يتلقى 
دون  الف�ريوس  يف  اآلن  ويتحك�م  الع�الج 

عالج«.

االستحمام بـ »دوش« ماء بارد يخلصك من القلق ويحسن الدورة الدموية
اك�دت دراس�ة جديدة أن االس�تحمام ب� 
»دوش« امل�اء الب�ارد يمك�ن أن يخل�ص 
االنس�ان م�ن القل�ق ويك�ون عام�ال يف 

تحسني الدورة الدموية.
والقل�ق حال�ة صحي�ة نفس�ية تس�بب 
مخ�اوف مفرطة عىل الرغم من أن القلق 

والتوت�ر العريض هما اع�راض لضغوط 
الحياة، إال أن اضطرابات القلق يمكن أن 
تتداخل مع األنشطة اليومية، مما يجعل 
م�ن الصعب أحياًن�ا املش�اركة يف العمل 

واألنشطة االجتماعية.
ويمك�ن ع�الج القل�ق املزمن بع�دد من 

أخصائ�ي  قب�ل  م�ن  املختلف�ة  الط�رق 
الصح�ة العقلي�ة، يف بع�ض األحيان، قد 
تس�اعد العالجات التكميلي�ة أيًضا تعترب 

الحمامات الباردة مكملة.
يف ح�ني أن االس�تحمام الب�ارد يمكن أن 
يساعد نظرًيا يف تقليل أعراض القلق، إال 
أنه يلزم إج�راء املزيد من األبحاث إلثبات 
أن امل�اء البارد عالج فع�ال للقلق حققت 
بعض الدراس�ات يف العالج املائي يف عالج 
حاالت الصحة العقلية األخرى، والتي قد 
توحي بفوائد مماثلة إلدارة القلق، ووفقا 
للخ�رباء تتضم�ن جلس�ة ع�الج القل�ق 
املائية من جلس�ات من 2 إىل 3 دقائق من 
حمام�ات املي�اه الباردة عن�د )20 درجة 

مئوية( ، مرة إىل مرتني يف اليوم.
غالًب�ا ما ي�ؤدي القل�ق إىل زي�ادة معدل 
رضب�ات القلب فيما ي�ؤدى العالج املائي 
البارد اىل تخفي�ض معدل رضبات القلب 

بنسبة تصل إىل 15 %.
ووفق�ا للتقرير االس�تحمام باملاء البارد 
املنتظ�م يمكن أن يع�زز جه�از املناعة، 
وال ينج�م القلق بالرضورة عن انخفاض 
وظائ�ف املناع�ة يف ح�د ذاته�ا، ولكن�ه 
مرتبط بزي�ادة االلتهاب ال�ذي يمكن أن 

يؤدي إىل املزيد من األمراض املتكررة.

الصحة العالمية: كورونا يتفشى بوتيرة متسارعة ولم يصل إلى ذروته حتى اآلن

دون الحاجة الى زرع »النخاع«.. باحثون يكشفون كيفية عالج أول مريض إيدز بالبرازيل

جامعة سويسرية تكشف عن »خاليا حمضية« 
تلعب دورا في اظهار الشيخوخة

اكتشاف جديد يمهد لفهم تعقيدات 
الدماغ البشري
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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

القياسية،  لألرقام  غينيس  واعرتفت 
وتسجيل  لرصد  الرسمية  السلطة 
بإنجاز  عاملياً  القياسية  األرقام 
عدد  »أكثر  مسمى  تحت  الشاب 
الجانبني  عىل  املتناوبة  القفزات  من 
خالل 30 ثانية« بعد أن ألغت 9 منها 
ويدرس  للرشوط.  اتباعها  لعدم 
الطالب يف  مدرسة جيمس ولينغتون 
 ،11 املرحلة  يف  بدبي  انرتناشيونال 
ويقول: »لم أكن ألحاول تحطيم رقم 
أنتقل للعيش يف دبي«. إن لم  قيايس 

وسجل الشاب الهندي محاولته، التي 
والديه  بمنزل  نومه  غرفة  يف  أجراها 
لهاتفني  كامرتني  باستخدام  بدبي، 

استخدام  »اخرتت  وقال:  محمولني. 
القرطاسية  أدوات  من  مسطرة 
وحرصت  فوقها،  للقفز  املكتبية 
البطيء  بالتصوير  فيديو  انتاج  عىل 
لألرقام  غينيس  متطلبات  بحسب 
القياسية لهذا الرقم القيايس«.ويعزو 
للعديد  ممارسته  إىل  نجاحه  الشاب 
الرياضات خالل حياته منها كرة  من 
الطاولة  وتنس  الريشة  وتنس  القدم 
ساعده  ما  أكثر  ولكن  السلة.  وكرة 
بالتحديد  القيايس  الرقم  هذا  كرس  يف 
التايكوندو  لرياضة  ممارسته  هو 
التي تتطلب  الرياضة  لنحو 13 عاماً، 
له.  الساقني، وفقاً  الكثري من تمارين 

بأفضليتي  أحسست  »لطاملا  وأضاف: 
زمالئي.  عن  الرياضات  بممارسة 
يف  بدبي  للعيش  انتقلت  أن  ومنذ 
أكثر  أنني  أشعر  بدأت   ،2019 يوليو 
انتاجية، فقررت االستفادة من وقتي 
بحثت  الصحي.  الحجر  فرتة  خالل 
عن طريقة إلنجاز يش مهم، ووجدت 
فرصة ملحاولة كرس رقٍم قيايس عاملي 
القياسية«.ويعمل  لألرقام  غينيس  يف 
موالده  بيوم  يحتفل  الذي  سوهام، 
الجاري،  يوليو   19 يوم  عرش  السابع 
قيايس  رقم  تجربة تحقيق  عىل  حالياً 
جديد، وقد أعرب عن ثقته بكرس رقم 

قيايس آخر. 

حطم الشاب الهندي 
»سوهام مخيرجي« 
البالغ من العمر 17 
عامًا رقمًا قياسيًا عالميًا 
في غينيس لألرقام 
القياسية بعد أن كرر 
القفز 101 مرة متناوبة 
خالل 30 ثانية، محطمًا 
بذلك الرقم القياسي 
السابق الذي وقف عند 
96 قفزة. 

األم تضحي بنفسها دوما من أجل أطفالها، 
وارتكبت  القاعدة  هذه  كرست  امرأة  لكن 
جريمة هزت الربازيل، بعد أن خنقت ابنها 
ألنه »كان يلعب كثريا«.ويف التفاصيل التي 
الربيطانية،  »الصن«  صحيفة  أوردتها 
وجهت  القضائية  السلطات  فإن  األربعاء، 
اتهاما إىل أم عىل خلفية مقتل ابنها البالغ 
أن  الرشطة  العمر 11 عاما.وأوضحت  من 
كان  ألنه  غسيل،  بحبل  ابنها  خنقت  األم 
الذكي. هاتفه  عىل  الفيديو  ألعاب  يمارس 
وادعت األم أن ابنها هرب من املنزل بعدما 
محاولة  يف  سلوكه،  بشأن  معها  تجادل 
إىل  السلطات  دفع  مما  العدالة،  لتضليل 
إطالق عمليات بحث واسعة النطاق للعثور 

عليه، يف الغابات املحيطة بمنزل العائلة يف 
والية ريو غراندي دو سول جنوبي الربازيل.

الفتى  عن  البحث  عمليات  باءت  وعندما 
دوجوكنسكي  ألكسندرا  انهارت  بالفشل، 
غسيل،  بحبل  ابنها  قتلت  بأنها  واعرتفت 

بالسجن لسنوات طويلة يف  لتواجه حكما 
حال إدانتها.وذكرت تقارير إعالمية محلية 
أن األم البالغة من العمر )33 عاما( انهارت 
أمام املحققني، وقالت: »لم أعد قادرة عىل 

التعايش مع الكذب«.

لرشكة  تابعة  ركاب  طائرة  هبطت 
إثر  اضطراريا،  األمريكية  إيرالينز  دلتا 
الخرباء  يحدده  لم  بجسم  اصطدامها 
كبريا. طريا  يكون  أن  ويرجحون  بعد، 
أن  التلفزيونية   7  ABC قناة  وأوضحت 
تنفذ  كانت  طائرة  له  تعرضت  الحادث 
الرحلة من منتجع »بالم بيتش« يف والية 
فلوريدا إىل مطار »الغوارديا« يف نيويورك، 
راكبا.وبحسب   43 متنها  عىل  وكان 
يف  انبعاج  ظهر  فقد  األولية،  املعلومات 
مقدمة جسم الطائرة نتيجة اصطدامها 
سوء  إىل  ذلك  سبب  يعود  وربما  بطري، 
الظروف الجوية، بما فيها الربد الشديد.
رشكة  عن  صدر  رسمي  بيان  يف  وجاء 
هبطت  الرحلة  أن  األمريكية  الطريان 
بسالمة وأن مرافق الدعم األرضية تقوم 

بتقييم حالة الطائرة.

إسبانيا  يف  رجل  اتهام  تم  قد  و 
أكثر  بها  واالتصال  امرأة  بمطاردة 
من 1500 مرة خالل شهرين فقط 
»يوروبا  رفضته.ونقلت  أن  بعد 
برس« االسبانية عن االدعاء املعني 
بالنظر يف القضية القول، إن الرجل 
بدأ يف ازعاج املرأة من خالل الهاتف 
يف أغسطس من عام 2018، بعد أن 
أخربته بأنها ال تريد الخروج معه.
الحني،  ذلك  منذ  أنه  االدعاء  وذكر 
مرارا.  باملرأة  عليه  املدعى  اتصل 
خالل  مرة   1592 بها  اتصل  وقد 
و31  أبريل  من  الثالث  بني  الفرتة 
مما  املايض،  العام  من  مايو  من 

دفعها إىل إخطار الرشطة.
كما أفادت تقارير بأنه أهانها أيضا 

عىل شبكات التواصل االجتماعي.
مدينة  يف  العام  االدعاء  ويسعى 
النجريو بشمال إسبانيا، إىل الحكم 
عام  ملدة  بالسجن  املتهم  عىل 
وتسعة أشهر، ودفع تعويض قدره 
للضحية،  500 يورو )564 دوالرا( 
من  املتهم  منع  إىل  باإلضافة 
رؤيتها.وتقول  أو  باملرأة  االتصال 
مسافرو  »يظهر  الرشكة:  مصادر 
رؤية  حيال  حباً  الشباب  األعمال 
إطالق  حول  املتمحورة  عالمتنا 
حياة  وخلق  التكنولوجيا  قيمة 
مجموعة  هناك  أنه  ذكية«.يذكر 
من الفنادق األخرى، أصبحت تلجأ 
مجال  يف  الصدد،  يف  االبتكار  إىل 

الهندسة .

أسرتالية،  إعالم  وسائل  قالت 
فارقت  متقاعدة  سيدة  إن 
يدها  لحست  أن  بعد  الحياة 
التفاصيل،  منزلية.ويف  قطة 
أطباء  قال  اليوم،  لروسيا  وفقا 
ملبورن،  مدينة  يف  مسعفون 
وهي  املصابة  عىل  عثروا  إنهم 
فاقدة الوعي وعىل يدها سحجة 
القطة. لعاب  وآثار  صغرية 
يف  موجودة  بكترييا  أن  وأضافوا 
بالتهاب  للمرأة  تسببت  اللعاب 
مما  املنشأ،  بكتريي  سحايا 
أدخلها يف غيبوبة امتدت لتسعة 

أيام قبل أن تفارق الحياة.

خنقت ابنها ألنه »كان يلعب كثيرا«! االحتباس الحراري
 يضاعف عناكب القطب الشمالي ! !

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

مواقيت ال�صالة

الخميس  9 تموز  2020   العدد  2373  السنة العاشرة

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

صالة الصبح

صالة الظهر

صالة المغرب

م. الليل
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) نور عىل نور (

املاعز  جينوم  إىل  جينًا  نيوزيلنديون  باحثون  أضاف 
يف  الرسطان  ملرض  عقار  إنتاج  من  يتمكنوا  حتى 
يمكن  أنه  النيوزيلنديون  الباحثون  حليبها.وأعلن 
يف  للرسطان  دواء  إلنتاج  جينيا  املاعز  هندسة 
موقع  عىل  بحثهم  نتائج  ظهرت  حيث  حليبها، 
تقييمها  بعد  يتم  لم  والتي  النرش،  قبل  ملا   bioRxiv
الباحث  ليبل،  جويتز  عمل  نظرائهم.فقد  طرف  من 
نيوزيلندا،  يف   AgResearch العامة  األبحاث  بمعهد 
مضاد  جسم  وهو  سيتوكسيماب،  عىل  زمالئه  مع 
بشكل  يستخدم  معقد(  )بروتني  النسيلة  أحادي 
أسايس ضد رسطان القولون واملستقيم.تقول مجلة 
) New Scientist(: حاليًا، إن هذا الدواء »يتم إنتاجه 
جسم  إلنتاج  وراثيًا  املعدلة  الفرئان  خاليا  بواسطة 
كبرية  كميات  ألن  ونظًرا  النسيلة«،  أحادي  مضاد 
فإن  واحد،  مريض  لعالج  مطلوبة  املنتج  هذا  من 
هذه التقنية باهظة الثمن بشكل خاص.لذلك سعى 
وأقل  ضخامة  أكثر  العملية  هذه  جعل  إىل  العلماء 
تكلفة من خالل تعديل املاعز وراثيًا، بحيث يتم إنتاج 
حقنوا  بذلك،  حليبها.وللقيام  يف  مبارشة  الربوتني 
إلنتاج  الالزمة  املعلومات  يحمل  بجني  املاعز  أجنة 
هذا الربوتني يف الغدد الثديية، ثم تم نقل هذه األجنة 
إىل رحم املاعز ملدة خمسة أشهر من الحمل.وعندما 
الحيوانات  تمكنت  الرضاعة،  يف  الحمالن  بدأت 
إنتاج  من   - فقط  لإلناث   - املعدلة  األجنة  هذه  من 
»حوايل 10 جرامات من سيتوكسيماب لكل لرت من 

التي  العلمية،  األسبوعية  ذكرت  حسبما  الحليب«، 
تضيف: بما أن املاعز ينتج حوايل 800 لرت من الحليب 
كل عام، فإن هذا يعني أن كل منها يمكن أن ينتج 

عدة كيلوغرامات من سيتوكسيماب سنوياً«.
الحيوانات  هذه  صحة  أن  يبدو  ال  للباحثني،  ووفقا 
التعديل الجيني. يبقى أن يضمن أن هذا  تتأثر بهذا 
نفس  عىل  يتوافر  املاعز  حليب  من  املشتق  الدواء 
من  املستخلص  ذلك  من  النقاء  ومستوى  املعايري 

الخاليا. 

دواء للسرطان من حليب الماعز !

هبوط اضطراري لطائرة أمريكية اصطدمت بجسم مجهول !

يحطم رقمًا قياسيًا عالميًا من غرفة نومه !

سمكة عمرها 70 مليون سنة !اتصل على امرأة 1592 مرة في شهرين !

فتاة  املايض  األسبوع  جذبت 
بجامعة  التخرج  حفل  حرضت 
شيآن للعلوم اإللكرتونية يف الصني 
بارتدائها  الحضور  جميع  انتباه 
قبعة درجة بكالوريوس مصنوعة 

من لوحة الدوائر اإللكرتونية.
من  املتخرجة  الطالبة  قالت 
املعلومات  هندسة  تخصص 
اإللكرتونية، إنها استوحت القبعة 
يزيّنون  الذين  الطالب  بعض  من 
بالزهور،  البكالوريوس  قبعة 
قبعتها  بتزيني  قامت  حيث 
التي  اإللكرتونية  الدوائر  بلوحة 
الكمبيوتر  إزالتها من جهاز  تمت 
القديم الخاص بها، وفق ما ذكرت 

صحيفة »الشعب« الصينية.

تحضر حفل تخرجها بقبعة دوائر إلكترونية !

خدمات  قطاعات  كافة  مليس«  غري  أو  ملس،  دون  »من  عبارة  احتالل  مع 
باتت  الذي  اللمسية  غري  الفنادق  زمن  حل   ،»19 »كوفيد  بسبب  األعمال 
سلسلة  ببكني  الذكي  لييغو  فندق  طّور  السياق،  ويف  سالسل.  عدة  تتبناه 
فنادق ذكية غري ملسية، حيث يقوم العمالء بتحديد حجوزاتهم عرب اإلنرتنت 

عرب موقع إلكرتوني أو تطبيق محدد.
إىل  يصار  حيث  الوجه  مالمح  إىل  التعرف  خاصية  خالل  من  الحجز  ويتم 
إرشاد العميل إىل غرفته بواسطة الروبوتات. ومع دخول النزيل لغرفته فإن 
األضواء ودرجة حرارة الغرفة واملياه يتم التحكم بها أوتوماتيكياً. ويسمح 
للحاالت  اثنني  أو  واحد  بموظف  يشتغل  بأن  فندق  لكل  هذا  األتمتة  نظام 

الطارئة.
بدوام  ويعملون  بعد  عن  بهم  التحكم  يمكن  الغرف  عىل  املرشفون  كذلك، 
ال  أنه  وبما  املواعيد.  جداول  لرتتيب  معيناً  تطبيقاً  ويستخدمون  جزئي 
يوجد مسؤول عن خدمات النزالء فإنه ما من حاجة لوجود ردهة استقبال 

ضخمة األمر الذي يخّفض تكاليف البناء ويخلق مساحًة إضافية للغرف.
وتقول مصادر الرشكة: »يظهر مسافرو األعمال الشباب حباً حيال رؤية 

عالمتنا املتمحورة حول إطالق قيمة التكنولوجيا وخلق حياة ذكية«.
يذكر أنه هناك مجموعة من الفنادق األخرى، أصبحت تلجأ إىل االبتكار يف 

الصدد، يف مجال الهندسة 

شهد أقىص شمال الكرة األرضية ارتفاع يف حرارة قرشته األرضية، مع تسجيل 
الحيوانات مع  أنواع  األسابيع األخرية، وتكيّف بعض  درجات حرارة قياسية، يف 
املناخى،  للتغرّي  املتوقعة«  »التأثريات غري  أحد  الظروف االستثنائية.هذا هو  هذه 
كما توضح صحيفة األندبندنت، فوفًقا لدراسة علمية نرشها املوقع الربيطاني 
الشمايل سيؤدي  للقطب  »الرسيع«  االحرتار  فإن  املايض،  يونيو  الجمعة 26  يوم 
إىل طفرة يف مواليد العناكب.فقد شهدت منطقة القطب الشمايل ارتفاع الحرارة 
بشكل  ارتفعت  التي  الحرارة«،  درجات  يف  قياسية  أرقام  وتسجيل  الرتابية، 
صاروخي منذ الشهر املايض، متجاوزة املتوسط االعتيادي بـ 10 درجات مئوية، 
ما تسبب يف اندالع حرائق وذوبان الثلوج مبكرا.وقد الحظ الباحثون أن بعض أنواع 
الحيوانات، مثل العنكبوت الذئب، تتكيف بالفعل مع هذه الظروف األكثر دفئًا، بما 
يف ذلك »الصيف الطويل«، حيث تمكنت هذه العناكب من »التفريخ« مرتني خالل 
الصيف، بدالً من العدد املعتادة«.تفيد بيانات عن العنكبوت الذئب يعود تاريخها 
عليها  القبض  تم  بأنه  األندبندنت،  صحيفة  حسب  عاًما«،   20 من  يقرب  ما  إىل 

ستها  ا ر د أبحاث و محطة  يف  »الباحثني  قبل  من 
غرينالند  رشق  شمال  يف   Zackenberg
كجزء من برنامج مراقبة النظام البيئي 

يف هذه املنطقة«.
فًقا  و و
ء،  للعلما
كلما  «

ختفى  ا
مبكًرا  الثلج 
من األرض، زادت 

نسبة العناكب التي يمكن أن تنتج 
بحسب  نفسه«،  املوسم  يف  ثانياً  جيالً 

)courrierinternational( الفرنسية.

فندق ذكي تديره وتشغله الروبوتات!

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

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

آكلة للحوم، وذات طابع عدائي.


