
بعد فشل األولى .. حكومة الكاظمي »تساق« إلى مرحلة 
ثانية من »الحوار االستراتيجي«

جولة »خذالن« جديدة!

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
جولة ثانيـة مما يسـمى بـ«الحوار 
حكومـة  تسـتعد  االسـراتيجي«، 
مصطفـى الكاظمـي لخوضهـا مع 
دونالـد  األمريكـي  الرئيـس  إدارة 
ترامـب، وذلك يف أعقاب الجولة األوىل 
التـي جرت بـن الجانبـن  منتصف 
حزيران املايض عرب دائرة اجتماعات 

الفيديو املغلقة.
وعـى الرغم مـن الرويـج اإلعالمي 
الكبـري الـذي رافـق »املفاوضـات«، 
إال أنهـا لم تتعـدَّ  كونهـا »إمالءات« 
أمريكيـة فرضـت عـى العـراق، من 
خـالل مجموعـة رشوط وضعتهـا 
الواليـات املتحـدة، وألزمـت حكومة 

الكاظمي بتنفيذها.
وشاَب عملية اختيار الفريق العراقي 
التفـاويض، الكثـرُي مـن الغمـوض 
تعلـن  لـم  إذ  الشـفافية،  وانعـدام 
الحكومة بشـكل رسمي، عن أسماء 
كان  الذيـن  العراقيـن  املفاوضـن 
يفـرض أن يتمتعـوا بقـدر عال من 
الحنكة السياسـية، وقـدرة تمكنهم 

مـن التغلـب عـى الفريـق األمريكي 
الخارجيـة  وزيـر  بقيـادة مسـاعد 
للشؤون السياسـية ديفيد هايل، إال 
أن الكاظمي ارتأى اختيار شخصيات 

مقربة من الواليات املتحدة.
وكان من املقرر أن تشهد املباحثات، 
الحديـث عن وجود القوات األمريكية 
مـن  تحذيـرات  وسـط  العـراق،  يف 
محـاوالت إدارة ترامـب لالسـتحواذ 
سياسـياً  العراقـي  القـرار  عـى 

واقتصادياً وحتى عسكرياً.
ووفقـاً ملراقبن فإن أمـريكا أُجربت 
عى خـوض هـذه املفاوضـات، بعد 
تعـرض قواتها إىل رضبـات موجعة 
يف العـراق، خـالل األشـهر املاضية، 
نفذتها فصائل املقاومة اإلسـالمية، 
التي طاملا كانت نداً قوياً خضعت لها 

معظم اإلدارات األمريكية السابقة.
وأصدرت املقاومة اإلسـالمية كتائب 
حزب الله يف حينها، بياناً اعتربت فيه 
»الحوار االسراتيجي« مع واشنطن 
»رضوخـاً« للرغبات االمريكية، فيما 
أكـدت أن القبـول بمخرجاتـه يعـد 
العراقية  اسـتمراراً بهتـك السـيادة 

و«الخنوع إلرادة العدو«.
وجـاء يف بيـان الكتائـب أن “دولـة 

أمريكا ذات التأريخ اإلجرامي األسود 
معروفة بنقضها املعاهدات واملواثيق 

وهي ليسـت أهالً للثقة مطلقا، ولذا 
عليها أن تدرك جيـدا أنها إذا حاولت 

االلتفـاف عى قـرار الربملان العراقي 
فإن ذلك سيكلفها الكثري”.

وزادت الكتائـب بقولهـا :” وليتيقن 
الذين يسـعون إلبقاء قوات االحتالل 
يف البـالد أنهم لن يسـتطيعوا حماية 
وجودهـا غـري الرشعي مـن غضب 
الذيـن  أطيافهـم،  بـكل  العراقيـن 
سـيعملون بـكل إمكاناتهـم لحفظ 

السيادة وطرد املحتل”.
وخالل جلسـة اسـتثنائية عقدها يف 
الخامـس من كانـون الثاني املايض، 
صوت مجلـس النواب عى قرار ُيلزم 
الحكومـة بإخراج القـوات األجنبية 
مـن البـالد، ومنعهـا من اسـتغالل 

األرايض واملياه واألجواء العراقية.
وبعـد كل ما تقدم، تسـتعد حكومة 
الكاظمـي اليـوم إىل خـوض الجولة 
الثانيـة مـن املفاوضات بـن العراق 
العالقة  وواشـنطن لـ«رسـم حدود 
االقتصادية والسياسية مع الواليات 
املتحـدة”، ووفقـاً ملصادر سياسـية 
مطلعـة، ذكـرت أيضـا أن »ذلك يعد 

انسياقاً واضحاً من قبل الحكومة«.
بـدوره يقـول عضـو لجنـة األمـن 

آمـريل  مهـدي  النيابيـة  والدفـاع 
لـ«املراقب العراقـي«، إن »أي اتفاق 
اسـراتيجي مـع الواليـات املتحـدة 
ستكون نهايته الفشـل، عى اعتبار 
أنهـا تعمـل عـى حفـظ مصالحها 
ووجـود قواتها، التـي أصدر مجلس 
النواب قـرارا بإخراجها من األرايض 

العراقية«.
وأضاف آمريل أن »مجلس النواب من 
املؤمـل أن يسـتضيف رئيس مجلس 
الـوزراء مصطفـى الكاظمـي بعـد 
عودته من الواليـات املتحدة، ملعرفة 
نتائج الزيارة وتفاصيل محادثاته«.

»حكومـة  أن  إىل  آمـريل  وأشـار 
الكاظمـي ال يحق لهـا تقرير مصري 
القـوات األجنبية يف البـالد، ألن قرار 
الربملان ُملزم لها بإخراج تلك القوات 

وإخالء األرايض العراقية منها«.
جديـر بالذكـر أن الكاظمي يسـتعد 
إلجـراء زيـارة إىل الواليـات املتحـدة 
خالل الشـهر املقبل، وسط تكهنات 
محمـاًل  سـيعود  بأنـه  سياسـية 
بـ«أجنـدات أمريكيـة« لتنفيذهـا يف 

العراق خالل املرحلة الراهنة.

المراقب العراقي/بغداد...
أكدت اللجنة االقتصادية النيابية، امس السبت، أن 
االرتفاع الطفيف بأسـعار النفط سينعكس ايجابا 

عى خفض العجز املايل لدى الحكومة.
وقـال عضو اللجنة ندى شـاكر جـودت يف ترصيح 
صحفـي تابعتـه »املراقب العراقـي« إن »الحكومة 
ملزمة وفقا لقانون االقـراض الخارجي والداخيل 
برصف رواتب املوظفن االسـبوع الجاري دون اي 

قطع او تاخري ».

وأضافت »ال يوجد اي مربر سيما مع وجود مناسبة 
العيـد من تاخـري الرواتب وسـيتم محاسـبة وزير 

املالية يف حال االخفاق مجددا بقضية الرواتب«.
وأشـارت إىل أن »تحسـن طفيـف جرى يف اسـعار 
النفط وهذا انعكس ايجابـا عى االيرادات النفطية 
العراقيـة وانخفـاض العجـز مـا يسـهم يف دعـم 
الحكومـة ماليـا يف الوقت الراهـن وتقليل االعتماد 
عى النفـط يف االشـهر املقبل عرب تنمية مشـاريع 

اقتصادية اخرى.«

المراقب العراقي/بغداد...
وصـف النائب عـالء الربيعـي، امس 
السـبت،  تجديـد تراخيـص رشكات 
الهاتـف النقـال، بانها صفقـة لبيع 

العراق.
وقـال الربيعـي يف ترصيـح صحفي 

تابعته »املراقب العراقي« ان »مجلس 
النواب برئاسـته واعضائه يتحملون 
املسـؤولية الكاملة ازاء قيام مجلس 
الوزراء بالتصويت عى تجديد رخص 
رشكات الهاتف النقال، التي تسببت 
بهدر كبري للمال العام واخذت اموال 

العراقين دون وجه حق«.
وبن ان »تجديد الرخص لتلك الرشكة 
حـرم ميزانيـة العـراق مـن عرشات 
باملقابـل  الـدوالرات  مـن  املليـارات 
منحها امتيازات جديدة سترسق من 

خاللها قوت العراقين واموالهم«.

وتابـع ان »تجديد رخـص الرشكات 
العـراق(«،  لبيـع  )صفقـة  هـي 
متسـائالً »كيف رفع الوزراء اياديهم 
بالتصويـت عـى هكـذا قـرار يحرم 
العراقين من اخذ حقوقهم ويسـلط 

الفاسدين عى رقابهم«.

المراقب العراقي/بغداد...
أكـد النائـب بـدر الزيـادي، امـس السـبت، أن كل القـوى 

السياسية اجمعت عى عدم إجراء االنتخابات املبكرة.
وقـال الزيادي يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« 
إن »كل القوى السياسـية ضد اجـراء االنتخابات املبكرة يف 
العـراق، وهـي تريد إبقاء الوضع عى ما هـو عليه من اجل 

مصالحها«.
واضاف ان »تلك القوى السياسـية تعرقل اجراء االنتخابات 
املبكـرة، من خالل تعطيل إكمـال ترشيع قانون االنتخابات 
الجديد، خصوصا فيما يتعلق بنظام الدوائر االنتخابية، لكن 
يف نفس الوقت نحن مرصون عى إجراء االنتخابات املبكرة، 
وهـذا مطلب الشـعب العراقـي، وال يمكن السـماح للقوى 

السياسية بعدم تنفيذه ».

الكتل السياسية 
تجمع على عدم اجراء 

انتخابات مبكرة

االقتصادية النيابية: ارتفاع اسعار النفط 
سيخفض العجز المالي

برلماني: تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال »صفقة لبيع العراق«

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
اّدعـاءات اإلعـالم الكويتي بـأن العـراق يبتُز 
الكويت للحصول عى مسـاعدات مالية أثارت 
غضبا شـعبيا وبرملانيا وسط سكوت الطبقة 
السياسـية عى ذلـك، فتأريـخ الكويت حافل 
باملؤامـرات عـى العـراق، واسـتغاللها غـزو 
النظـام البائـد لتتخـذه ذريعة لرسقـة كل ما 
هو عراقي سواء عى الصعيد البحري أوالربي 
وحتى رسقة نفط العراق عرب الحفر املائل من 

داخل األرايض الكويتية.
برملانيـون أكدوا أن الكويـت كانت تتفرج عى 
معانـاة العراقين أثناء الحصـار عندما باعوا 

أثاث بيوتهم بسـبب الفقر والجـوع، وأثقلت 
كاهـل العراق بالقـرارات الدولية التعسـفية، 
واسـتحوذت عـى أراٍض ومياه داخـل الحدود 
اإلدارية للعراق، وبعد سـقوط النظام السابق 
اسـتمرت بالتجاوز عى حدود البالد وواصلت 
الحصول عى تعويضات، بل إنها تسعى لخنق 
رئـة العـراق البحريـة من خـالل بنـاء ميناء 
مبارك واسـتيالئها عـى جزء كبـري من خور 
عبد اللـه . وزير الخارجيـة الكويتي الذي زار 
العـراق مؤخراً جـاء يحمـل يف جعبته مقرح 
)رشاء موافقة العراق( عى ربط ميناء مبارك 
الكبـري بالقنـاة الجافـة ليتم القضـاء نهائياً 

عى ميناء الفـاو مقابل أمـوال تحصل عليها 
الحكومـة العراقية مـن مٔوتمـر املانحن، ما 
يعني باختصـار بيع ميناء الفـاو، فضال عن 
مقرحات كويتية لربطها مع العراق سـككيا 
للوصـول إىل أوروبـا لتنفيـذ اتفاقيـة طريـق 
الحريـر. مختصـون أشـاروا إىل أن الكويـت 
تحاول استغالل األزمة املالية يف العراق لتمرير 
مخططاتهـا يف حن يحاول بعض املسـؤولن 
العراقيـن أن يجعلوا من أنفسـهم أبطاالً من 
خـالل الحصول عى مليـارات الـدوالرات من 
الكويت إليهام الشارع بأنهم نجحوا يف تجاوز 

األزمة املالية.

عـى  الكويتـي  التآمـر  مسلسـل  أن  وبينـوا 
العـراق الينتهـي ويأتي مؤتمـر املانحن الذي 
نظم بأمـوال عراقيـة فرصة مهمـة للكويت 
بقـروض  التلويـح  خـالل  مـن  السـتغالله 
سـيادية مقابل سكوت العراق عى تجاوزاتها 
ورسقاتها ثروات العراقين , لكن املشكلة هي 
بالحكومـات العراقيـة التي لم تقدم شـكوى 
لدى مجلـس األمن عى تلك التجاوزات، ويبدو 
أن موضوع اللوبي الكويتي املتكون من بعض 
السياسـين املدافعـن عـن مصالحهـا هـي 

حقيقة ينكرها البعض .
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الكويت تبتز العراق وتطلق رصاصة الرحمة 
على »ميناء الفاو«

ملفات فساد  الكهرباء .. حارة 
صيفا باردة شتاء

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
مـع زيـادة ارتفـاع درجـات الحـرارة يف 
العـراق، وتفجـر غضب املواطـن العراقي 
بسـبب نقص سـاعات التجهيز بالطاقة 
»التوعـد«  مسلسـل  يعـود  الكهربائيـة، 
باملحاسـبة الـذي تطلقه بعـض الجهات 
السياسية يف محاولة منها لتحقيق أهداف 
سياسـية، وكذلك لتخدير الشعب العراقي 
الـذي يطالـب يوما بعـد آخر بمحاسـبة 

الفاسدين بهذا امللف.
ويؤكـد مراقبـون يف الشـأن العراقـي أن 
الكهربـاء ووسـائل إيجـاد حل لهـا، هي 
ورقة سياسـية تظهر سـنويا مع ارتفاع 
الحـرارة وتختفـي مع نتائجها بتسـجيل 
أول انخفـاض لهـا، معربين أن الحسـاب 
الحقيقـي بهـذا امللـف هو الـذي يجب أن 

يطـال الـوزراء والرئاسـات يف العراق منذ 
2003 إضافة إىل املسؤولن والقريبن عن 

هذا القطاع يف مختلف دوائر الدولة.
ومنذ الدورة النيابيـة األوىل، والحديث عن 
فتح ملفـات الفسـاد يف قطـاع الكهرباء 
مـازال حديثا عى الورق، بينما لم نسـمع  
محاسـبة أي من املدانن بالفسـاد يف هذا 
امللـف وإحالتـه إىل املحاكـم، وكذلـك لـم 
تعمـل الحكومـات السـابقة عـى إظهار 
نتائـج التحقيقات يف الوقـت الذي تتبادل 
الحكومـات منـذ 2005 وحتـى الحكومة 
الحاليـة التهـم لسـابقاتها  بالتسـبب يف 
أزمـة الكهرباء، خصوصا يف فصل الصيف 

وخالل ارتفاع درجات الحرارة.
ومنذ عدة سـنوات وحتى يومنا هذا يشهد 
عـدد مـن املحافظـات العراقيـة السـيما 

الوسـطى والجنوبية تظاهرات مسـتمرة 
للمطالبـة بإحالة الفاسـدين واملقرصين 
بملـف الكهربـاء، وكذلـك زيادة سـاعات 
تجهيزهم من الطاقة بالتزامن مع ارتفاع 

درجات الحرارة
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Corona Virus Infections

خليك في البيت

بغداد
الوفاةالشفاءاالصابات

113661920

سليمانية
الوفاةالشفاءاالصابات

107185

البصرة
الوفاةالشفاءاالصابات

2511366

صالح الدين
الوفاةالشفاءاالصابات

34840

النجف االشرف
الوفاةالشفاءاالصابات

1001190

بابل
الوفاةالشفاءاالصابات

1551830

االنبار
الوفاةالشفاءاالصابات

7130

ميسان
الوفاةالشفاءاالصابات

56802

STAY HOME

المراقب العراقي/بغداد...
اكد عضو لجنـة العالقات والشـؤون الخارجية النيابية 
مثنى امن ، امس السـبت، ان الجهات املعنية باسـرداد 

االموال املهربة لم تحقق اي انجاز. 
وقـال امن يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« 
ان » مجلـس النـواب ناقـش هـذا امللـف خـالل الدورة 
السـابقة بحضور االطراف املعنية بملف اسرداد االموال 
العراقيـة ، منهـا وزارتـا الخارجيـة والداخليـة وجهاز 
املخابـرات وديوان الرقابة املاليـة والبنك املركزي وهيئة 
النزاهة ، حيث اسـتمعنا اىل تقاريـر تلك الجهات لكن لم 

نخرج بشئ جديد ».

واضاف ان »وجود لجان فنية مشكلة يف مفاصل الجهات 
الحكوميـة مختصة باسـرداد االمـوال العراقية ، فضال 
عـن لجنـة اخـرى يف مجلس الـوزراء معنية باسـتعادة 

االموال .«
وتابـع انه » خالل املناقشـات انـذاك وجدنـا ان االموال 
املهربـة الزالـت كما هـي عدا نسـبة ضئيلـة منها تمت 
اعادتهـا اىل العراق »، مبينا ان »هنـاك لجنة حكومية يف 
وزارة املاليـة السـتعادة االموال املهربة تبنـت هذا امللف 
بالتعـاون مع وزارة الخارجية وجهـاز املخابرات لتقدم 
تقريـرا فنيا اىل مجلس النواب ،ولكن حتى االن لم يحدث 

ذلك ».

المراقب العراقي/بغداد...
دعا النائب عباس عليوي، امس السـبت، الحكومة العراقية 
اىل تعطيـل الـدوام الرسـمي لهذا األسـبوع بسـبب ارتفاع 
درجـات الحرارة. وقال عليوي، يف ترصيـح صحفي تابعته 
»املراقـب العراقي« ان »الحكومة العراقية، مطالبة بتعطيل 
الـدوام الرسـمي يف عمـوم البالد، بسـبب ارتفـاع درجات 

الحرارة فوق الخمسـن مئوية، وتقليـل الحركة قبل العيد 
ملنع حدوث قفزة بعدد االصابات بفريوس كورونا«. وبن ان 
»هذا القرار يجب اتخاذه بشكل رسيع، بهدف اعادة الحياة 
اىل طبيعتهـا بعد انتهاء عطلة عيـد االضحى، وحتى يكون 
هنـاك نوع من السـيطرة عى املوقف الوبائـي، الذي مازال 

يشهد ارتفاعا كبرياً وخطرياً للغاية باإلصابات والوفيات«.

نائب: الجهات المعنية باسترداد االموال المهربة 
لم تحقق اي انجاز

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. دعوة لتعطيل الدوام w w w . a l m u r a q e b - a l i r a q i . c o m االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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ورقة سياسية تنتهي مع انخفاض الحرارة

الكاظمي يكتفي بالتفرج على مشهد الصفقات!

التحقيقات بملف الكهرباء.. المدانون ينعمون 
بالراحة،واإلجراءات الرقابية تراوح مكانها 

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
م�ع زيادة ارتف�اع درج�ات الحرارة يف 
العراق، وتفجر غضب املواطن العراقي 
بسبب نقص ساعات التجهيز بالطاقة 
الكهربائي�ة، يع�ود مسلس�ل »التوعد« 
باملحاس�بة الذي تطلقه بعض الجهات 
السياس�ية يف محاول�ة منه�ا لتحقيق 
لتخدي�ر  وكذل�ك  سياس�ية،  أه�داف 
الشع�ب العراقي الذي يطالب يوما بعد 

آخر بمحاسبة الفاسدين بهذا امللف.
ويؤك�د مراقبون يف الش�أن العراقي أن 
الكهرباء ووس�ائل إيج�اد حل لها، هي 
ورقة سياسية تظهر سنويا مع ارتفاع 
الحرارة وتختفي مع نتائجها بتسجيل 
أول انخفاض لها، معربين أن الحساب 
الحقيقي به�ذا امللف هو الذي يجب أن 
يطال الوزراء والرئاسات يف العراق منذ 
2003 إضاف�ة إىل املسؤولني والقريبني 
عن هذا القطاع يف مختلف دوائر الدولة.
ومنذ ال�دورة النيابي�ة األوىل، والحديث 
ع�ن فت�ح ملف�ات الفس�اد يف قط�اع 
الكهرب�اء م�ازال حديث�ا ع�ى الورق، 
بينم�ا ل�م نسم�ع  محاس�بة أي م�ن 
املدانني بالفساد يف ه�ذا امللف وإحالته 
إىل املحاكم، وكذلك لم تعمل الحكومات 
السابق�ة عى إظهار نتائج التحقيقات 
يف الوق�ت الذي تتب�ادل الحكومات منذ 
2005 وحت�ى الحكوم�ة الحالية التهم 
لسابقاتها  بالتسبب يف أزمة الكهرباء، 

الصي�ف وخ�ال  خصوص�ا يف فص�ل 
ارتفاع درجات الحرارة.

ومنذ ع�دة س�نوات وحت�ى يومنا هذا 
يشه�د عدد م�ن املحافظ�ات العراقية 
السيما الوس�طى والجنوبية تظاهرات 
مستم�رة للمطالبة بإحالة الفاس�دين 
واملقرصي�ن بمل�ف الكهرب�اء، وكذلك 
زيادة س�اعات تجهيزهم م�ن الطاقة 

بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.
وم�ع ذل�ك ف�إن الحديث ع�ن تشكيل 
اللج�ان النيابي�ة املختص�ة بمراجع�ة 
وتشخي�ص  الكهرب�اء  وزارة  عق�ود 
الفاس�دين م�ازال يع�اد يف كل فص�ل 
صيف، وحت�ى الصيف الحايل، حيث تم 
مؤخ�را تشكي�ل لجنة نيابية برئاس�ة 
النائ�ب األول لرئي�س مجل�س الن�واب 
وبعضوية ع�دد من أعضائ�ه مهمتها 
تدقي�ق ومراجع�ة عق�ود الكهرباء، إذ 
توعدت تل�ك اللجنة بالعمل الجاد، لكن 

حتى اآلن نسمع أية نتائج.
وأكد عدد من النواب يف وقت س�ابق، أن 
من الصعب إجراء تحقيق ناجح بملف 
الكهرب�اء، عازي�ن ذل�ك إىل الضغ�وط 
الكت�ل  تمارس�ها  الت�ي  السياس�ية 
فيم�ا بينه�ا والت�ي تدفعه�ا إىل إغاق 
التحقيقات بسبب وجود أس�ماء نافذة 
ومتورطة بفساد عقود الكهرباء خال 

السنوات السابقة. 
وللحديث عن هذا امللف بشكل موس�ع، 

اعت�رب الكات�ب واإلعامي ه�ادي جلو 
معق�د  الكهرب�اء  »مل�ف  أن  مرع�ي، 
وش�ائك للغاية كونه مرتبط�ا بجهات 
ناف�ذة ومافي�ات لها وج�ود باألصل يف 
مفاص�ل الدول�ة العراقية س�واء كانوا 
عى مستوى ال�وزارات أو يف السلطات 
الث�اث، وكذلك مرتب�ط بجهات خارج 
الدول�ة كأن يكن رشك�ات تتعامل مع 
مسؤولني نافذين وكبار يف املؤس�سات 

الحكومية املعنية«.
وق�ال مرع�ي، يف ترصيح ل�� »املراقب 
العراق�ي« إن »قضي�ة الكهرباء فساد 
معل�ن، وه�و ورق�ة سياس�ية دائم�ة 
يف  السياس�يون  يستخدمه�ا  الوج�ود 
كافة تحركاتهم اإلعامية والسياس�ية 

لتحقيق مآربهم الخاصة«.
وأضاف مرعي، أن »هذا امللف هو شكل 
من أش�كال احتق�ار الشع�ب العراقي 
وإذالل�ه، والقائم�ون علي�ه يتم�ادون 
يوم�ا بعد آخر بسبب غياب املحاس�بة 

النيابية لهم«.
وش�دد، عى أن »أي تحقيق بهذا امللف، 
بات مجرد أداة لتخدير املواطن العراقي 
الغاض�ب م�ن وراء درج�ات الح�رارة 
الاهبة«، موضحا أن »التحقيق الجدي 
بهذا املل�ف هوالذي يطيح بالرئاس�ات 
أوال وبالوزراء الذين تصدوا لهذه املهمة، 
الربمل�ان واملسؤولون  وكذل�ك أعض�اء 

اإلداريون يف وزارة الكهرباء«.

املراقب العراقي/ بغداد...
مل�ح ائتاف عراقيون الجديد، امس السبت، اىل س�حب 
دعم�ه من رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي، وذلك 
من خ�ال الترصيح الذي ادىل ب�ه النائب عن االئتاف 
حسن املسعودي، والذي حذره فيه من مناقشة ملفات 
»تث�ر حفيظة العراقي�ني« خال زيارات�ه الخارجية، 
مشددا عى رضورة ان تقترص تلك الزيارات عى ملف 
السي�ادة العراقي�ة وكذل�ك التحقي�ق يف حادثة املطار 

واغتي�ال ق�ادة النرص. وق�ال املسع�ودي، يف ترصيح 
تابعته »املراقب العراقي« إن »رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي مطالب اليوم بحس�م جميع امللفات ومللمة 
كل األوراق خال الزيارات التي يجريها إىل دول الجوار 
وباق�ي البل�دان العاملي�ة، ك�ي يستطي�ع العمل وفق 
برنامجه الحكوم�ي وتحقيق ما وعد به خال مرحلة 
تولي�ه رئاس�ة الوزراء«، مبين�ا أن »هن�اك العديد من 
امللفات األساسية التي ينبغي أن يركز عليها الكاظمي 

خال زياراته إىل باق�ي دول العالم وخاصة السعودية 
وأمركا بعد اس�تكماله زيارة إيران، ومن بينها حسم 
قضية اغتيال القادة الشهداء إلرس�ال رسالة واضحة 
للجمي�ع ب�أن الكاظم�ي مهتم به�ذا املل�ف والنتيجة 

الوصول إىل ترضية وتسوية لجميع امللفات«.
وأضاف املسع�ودي، أن »واحدا من امللفات املهمة جدا 
والت�ي ينبغ�ي للكاظمي أن يضع حدا له�ا هو قضية 
س�يادة العراق ورضورة احرتامها م�ن الجميع وعدم 

جع�ل أرض الع�راق س�احة لتصفي�ة الحسابات بني 
الخص�وم«، الفت�ا إىل أن »جمي�ع العاق�ات مع باقي 
الدول ينبغي أن تبنى وفق املصالح املشرتكة برشط أن 
تكون السيادة هي األس�اس، م�ع أهمية إعادة النظر 
باالتفاقي�ة اإلس�رتاتيجية املوقع�ة مع واش�نطن بما 
يخل�ق الغلبة لسي�ادة العراق ودراس�ة واضحة لقرار 
الربملان بإخراج القوات األجنبية أو وضع جدول زمني 

لخروجها«.

عراقيون تحذر الكاظمي.. زياراتك الخارجية يجب أن تقتصر على حفظ السيادة والتحقيق باغتيال قادة النصر

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت وكال�ة االس�تخبارات يف وزارة الداخلية، ام�س السبت، القاء القب�ض عى ثاثة 
إرهابي�ني يف بغداد.وقال�ت املديري�ة، يف بي�ان تلقت »املراق�ب العراقي« نسخ�ة منه، إن 
»مفارز مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد العاملة ضمن وكالة االستخبارات يف 
وزارة الداخلية، نفذت عملية اس�تخباراتية أسفرت عن إلقاء القبض عى ثاثة إرهابيني 
مطلوب�ني وفق أحكام املادة 4 إرهاب يف منطقة التاج�ي، والدورة، والزيدان يف العاصمة 
بغداد«.واضاف�ت »عمل اإلرهابيون فيما يسمى والية الجنوب، واش�رتكوا بعدة عمليات 
إرهابي�ة ضد القوات األمنية وزعزعة األمن والنظام يف املناطق التي كانت تحت س�يطرة 
العصاب�ات اإلرهابي�ة«، مش�رة اىل انه »تم تدوي�ن أقوالهما وإحالته�م للقضاء إلكمال 

أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل«.

عملوا يف مايسمى والية الجنوب.. االستخبارات 
تقبض عىل 3 إرهابيين يف بغداد

املراقب العراقي/ كركوك...
عثر اللواء 56 بالحشد الشعبي، امس السبت، عى 

كدس للعتاد بعملية أمنية جنوب كركوك.
وق�ال بيان إلعام الحشد الشعب�ي تلقت »املراقب 
العراق�ي« نسخ�ة من�ه، إن »ق�وة من الل�واء 56 
بالحش�د الشعبي نف�ذت، اليوم، عملي�ة أمنية يف 

منطقة البترة جنوب كركوك«.
وأض�اف البيان، أن »القوة عثرت عى كدس للعتاد 

مدفع عيار 5٧ بواقع ٧٨ قذيفة«.

الحشد الشعيب يعرث عىل 
كدس للعتاد جنوب كركوك
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الجاسوسة هيال والوزير وباليا أخرى   

إصبع عىل الجرح

مثلم�ا ُيسحب الخيط م�ن العجني وكأن ش�يئا لم يكن بردت فورة الناش�طني 
والقاس�طني الذين تباكوا وولولوا عى اختطاف ) الناش�طة والصحفية األملانية 
( هي�ا ميفيس فتاش�ت العواج�ل وتداعياتها برسعة الضوء ع�ن قناة الحدث 
والح�رة والجزيرة والرشقية ودجل�ة وَهُلمَّ َجرَّا من مواق�ع املغردين والناهقني 
فما عدا مما بدا . باملخترص املفيد واملوجز الصادم تبني أن هيا ميفيس األملانية 
األصل هي جاسوسة تعمل للموساد اإلرسائييل دخلت العراق عن طريق الخارصة 
النتنة ومرتع املوساد والعماء والخونة للباْرزاني يف أربيل. وهي راقصة ومغنية 
رخيصة تم تجنيدها من قبل املوساد اإلرسائييل إلسقاط حكومة املالكي فكانت 
ح�ارضة يف منصات التظاه�رات باملناطق الغربية حيث يوج�د رافع العيساوي 
وعيل حاتم س�ليمان وأحمد العلوان�ي ورزاق الشمري . حتى دخولها بغداد كان 
ببطاق�ة تعريف من دار الرتاث الكردي يف حزي�ران 20١2و)هربجي كرُد وعرب 
رمُز النضال (  وس�لِّْم يل عى السيادة . س�كنت هيا يف ش�ارع السعدون والتف 
حولها الذباب الفني من التعبانني وأرباب الليايل الحمراء وكان صديقها الحميم 
وزير الثقافة الحايل د .حسن ناظم الذي س�هل لها الحصول عى مقر لنشاطها 
الثقايف )األملاني( من العبادي بمنزل تراثي عراقي يف شارع السعدون  استطاعت 
من خاله اخ�رتاق الجامعات العراقية  ومن ثم 
التحرك بقوة عند انطاق االحتجاجات الشعبية 
ضد حكومة عب�د املهدي ودعم�ت التظاهرات 
والتكتك باألموال الكبرة املجهولة املصدر حيث 
أقامت حفاً موسيقيا راقصا بمنزلها لعدد من 
الناش�طني بعد اس�تقالة عبد املهدي بما فيهم 
تنسيقي�ات التظاه�رات يف بغ�داد دعتهم فيها 
إىل فت�ح ما يستطيعون م�ن صفحات ومواقع 
يف الفيسب�وك وتوي�رت ع�ى نفقته�ا الخاصة . 
الجاسوس�ة هي�ا ميفيس ش�كلت وف�دا مع 
)ناش�طني مدنيني ( تطلب  خاله من مصطفى 
الكاظم�ي أن يكون صديقها الحميم د. حسن ناظم وزيرا للثقافة فكان لهم ما 
طلبوا حتى إنها حرضت حفل ترديد القسم بمجلس النواب العراقي  وهي بدون 
صفة رس�مية »وَس�لّْم يل عى السيادة« . لفتت تحركاته�ا انتباه خلية الصقور 
فراقبتها طيلة أشهر وتأكدت من ارتباطها باملوساد فقامت باعتقالها يف شارع 
أب�ي نواس وإيداعها س�جن املخاب�رات دون علم الكاظمي . بع�د اإلعان عن ) 
اختطافه�ا ( لم تتقدم السفارة األملاني�ة بطلب للبحث عنها ألنها كانت تعلم أن 
االعتق�ال كان م�ن قبل السلطات الرس�مية يف العراق ولكن بع�د اعرتافها أثناء 
يس  التحقي�ق أن جمي�ع عملها الثق�ايف واالجتماعي ك�ان غطاًء للعم�ل التجسُّ
لصالح املوس�اد اإلرسائييل تم إعام رئيس ال�وزراء الكاظمي الذي طلب الرتيث 
والتس�رت والتحفظ والتكت�م حتى جاءه السف�ر األملاني يوضح ل�ه أن السيدة 
هيا ميفيس هي أحد عنارص االس�تخبارات الخارجية األملانية وتدعو إىل إطاق 
رساحها فوراً فاس�تشار الكاظمي غريمه الرئيس بره�م صالح الذي حثه عى 
االستجابة لطلب األملان وعدم فتح باب الرصاع مع إرسائيل فتم إطاق رساحها 
ث�م كانت املرسحي�ة الهزيلة ب�أن الق�وات األمني�ة العراقية تمكنت م�ن إلقاء 
القب�ض عى الخاطفني وإطاق رساح ميفيس با محاكمة وال إعان عن هوية 
الخاطفني الذين ال يعلمهم إال الله وجهاز املخابرات ومصطفى الكاظمي وَسلِّْم 
يل عى السيادة . ختاما نتساءل هل إن القصة تنحرص بني جاسوسة إرسائيلية 
أدخلها إىل بغداد من أربيل جاس�وس كردي وس�هل حركتها واس�تضافها وزير 

جاسوس وأطلقت رساحها جواسيس رئاسية وَسلّْم يل عى السيادة ..

منهل عبد األمري المرشدي

تغريدة

االعالمي مازن الزيدي
املراقب العراقي/ بغداد...

اعترب النائب املستقل باسم الخشان، امس 
السب�ت، أن حكوم�ة الكاظم�ي لم تحقق 
يشء س�وى الص�دى االعام�ي، منتق�دا 
صم�ت الربمل�ان ع�ن ع�دم الت�زام رئيس 

الوزراء بتنفيذ برنامجه الحكومي.

وقال الخشان، يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »الكاظمي لم ينفذ اي فقرة 
م�ن تعهداته وم�ن بينها ارس�ال املوازنة 
االتحادي�ة لع�ام 2020 ملجل�س النواب«، 
الفت�ا اىل أن »الحكوم�ة الحالي�ة اضع�ف 
من س�ابقاتها ولن تحقق س�وى الصدى 

االعامي«.
اىل  الربمل�ان يع�ود  واض�اف، ان »صم�ت 
مصالح الكت�ل السياس�ية املستفيدة من 
حكوم�ة الكاظم�ي«، مبين�ا ان »مجلس 
النواب ل�ن يستجواب الكاظم�ي أو يقوم 

باستضافته«.

املراقب العراقي/ البرصة...
أف�اد مص�در أمن�ي يف محافظ�ة البرصة، 
امس السب�ت، بمرصع عامل جراء حادثة 

انهيار »الجملون الريايض« يف املحافظة.

وقال املص�در، إن »حادثة انهيار الجملون 
يف  والرياض�ة  الشب�اب  ملديري�ة  التاب�ع 
محافظة البرصة، أسفرت عن مرصع أحد 

العمال«.

وكان مصدر أف�اد بانهيار »جملون« تابع 
ملديري�ة الشب�اب والرياض�ة يف محافظة 
الب�رصة، فيما تمكنت ف�رق الدفاع املدني 

من إنقاذ ستة عمال من تحت األنقاض.

جملة قوانين تنتظر استئناف عمل البرلمان وتعديالت 
جديدة على تشريعات نافذة

املراقب العراقي/ بغداد...
اليساري،  النائب حسني  اكد 
ام�س السب�ت، أن جلس�ات 
س�تكون  الن�واب  مجل�س 
القوانني،  بالعديد من  زاخرة 
وكذلك سيتم تعديل عدد من 
القوان�ني املص�وت عليها يف 

الدورة السابقة.
وق�ال اليس�اري، يف ترصيح 
العراقي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
إن »هن�اك مطالب�ات نيابية 
عق�د  اس�تئناف  ب�رضورة 
الجلس�ات تحدي�ا لكورون�ا 
ف�روس م�ن اج�ل تمري�ر 

القوانني املهمة«.
»اس�تئناف  أن  وأض�اف 
زاخ�را  الجلس�ات س�يكون 

بالعديد من القوانني«، مبينا 
أن »م�ن تلك القوان�ني التي 
يسعى املجلس تمريرها هو 

باإلضافة  االنتخابات  قانون 
إىل قوانني بتماس مبارش مع 

املواطنني«.
وأش�ار إىل أن »هناك قوانني 
اخ�رى مقدم�ة م�ن اللجان 
النيابي�ة إىل رئاس�ة املجلس 
ع�ى  إدراجه�ا  ب�رضورة 
الجلس���ات  أعم�ال  جدول 
القادم�ة«، مبين�ا أن »هناك 
ال�دورات  قوان�ني رشعت يف 
السابق�ة بحاج�ة إىل تعديل 
كونها ظلمت رشائح واسعة 
الشع�ب  أبن�����اء  م�ن 

العراقي«.

نائب مستقل: الحكومة الحالية حكومة »إعالم« ولم تحقق شيئا من برنامجها 

البصرة.. انهيار جملون تابع لمؤسسة حكومية يتسبب بوفاة أحد العمال

دعت النائبة املستقلة ي�رسى رجب، الحكومة 
إىل تقدي�م ش�كوى رس�مية يف األم�م 
املتح�دة ض�د التوغ�ل العسك�ري 
الرتكي يف االرايض العراقية، الذي 
عدت�ه انتهاكا س�افرا لسيادة 

العراق.
وقال�ت رجب، يف ترصيح 
وتابعته  »العهد«  لراديو 
»املراق�ب العراق�ي« إن 
»م�ا تق�وم ب�ه القوات 
اس�ابيع  الرتكي�ة من�ذ 
تدخ�ا س�افرا، وانتهاك 
وأمن�ه  الع�راق،  لسي�ادة 
م�ع  ويتن�اىف  واس�تقراره 

القوانني الدولية«.
وشددت عى »رضورة قيام الحكومة بواجباتها 

الدستورية تجاه الخروقات الرتكية«.

إذاعيترصيح

برلمانية: البد للحكومة 
ان تقدم شكوى لالمم 

المتحدة ضد تركيا

 ٤ اط���راف تس���ابقت لتبن���ي 
األلماني���ة  س���راح  اط���اق 

المختطفة:
١- مكتب  #الكاظمي.
٢- الداخلية/ الصقور.
BBC ٣- الدفاع حسب

٤- القضاء.
* لم���اذا يس���تبعد البعض ان 
يك���ون حادث الخطف رس���الة 
ال���ى  #س���يمنس  اميركي���ة 

االلمانية؟ 
 #االغتصاب_ارهاب

 #ان_عدتم_عدنا
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االحد 26 تموز  2020 العدد 2384 السنة العاشرة

دع�ا نائ�ب رئي�س لجن�ة الزراعي�ة واملي�اه النيابي�ة منصور 
البعيجي، رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي اىل االيعاز لوزارة 
املالي�ة ل�رف مستحق�ات الفالحني وع�دم تاخريه�ا . وقال 
البعيجي يف بيان ان »الفالح العراقي يعاني كثريا طيلة املوس�م 
الزراع�ي وينتظر الحص�اد ويسوق املحص�ول اىل الدولة، االمر 
الذي يتطلب من الحكوم�ة دعم الفالح وتسليمه االموال وعدم 
تعطيله�ا لعدة اش�هر«. واض�اف ان »قطاع الزراع�ة من اهم 
القطاع�ات بع�د النفط لذلك ع�ى الحكومة العراقي�ة ان توفر 
كل مايحتاجة الفالح وتدعمه للنه�وض بالواقع الزراعي للبلد 
خصوصا بعد الطفرة النوعي�ة التي حصلت بالزراعة وتحقيق 

االكتفاء الذاتي بالبلد«. 

الزراعية النيابية تدعو الكاظمي لصرف 
مستحقات الفالحين وعدم تاخيرها

دع�ا مرف الرافدي�ن ، املواطنني اىل اي�داع أموالهم يف 
املرف والحصول عى فوائد مالية ربحية لهم.

وأوض�ح املكتب االعالمي للم�رف يف بيان ، ان “ايداع 
أم�وال املواطنني يف ف�روع املصارف وفت�ح الحسابات 

املرفية لهم يقابله منح الفوائد املرتتبة عليه”.
وأش�ار امل�رف إىل أن “الكثري من املواطن�ني مايزالوا 
يكتن�زون أموالهم يف املنازل وم�ن دون جدوى وعليهم 
االس�تفادة من تحريك هذه األم�وال يف القطاع املريف 
قطاع�ات  يف  لتشغيله�ا  واس�تقطابها  واس�تثمارها 

أخرى”.

الرافدين: ايداع المواطنين أموالهم 
االقت�صاديبالمصرف يقابله منح الفوائد لهم

دع�ا النائب عن تحالف البناء بهاء النوري 
، السلطات الث�الث اىل »التعاون والتنسيق 
الكامل للقضاء عى غسيل االموال وتمويل 

االرهاب .
أن  صحف�ي  تري�ح  يف  الن�وري  وق�ال 
»الدول�ة يجب أن تتحقق بش�كل دائم من 
هات�ني املسألت�ني«، مؤك�داً أّن »الجه�ات 
األمنية مسؤولة عن توفري األدلة والوثائق 
بش�كل كامل عن العملي�ات التي تجري يف 

العراق«.
ودعا النوري السلطات الثالث اىل »التعاون 
والتنسي�ق الكامل للقضاء ع�ى مثل هذه 
الظواهر الفاس�دة واملهددة لالمن الوطني 
وللم�ال الع�ام، مؤك�دا إن مسألتي غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب مرتبطتان بشكل 

وثيق بالفساد.

 النوري يدعو السلطات الثالث 
الى التنسيق للقضاء على غسيل 

االموال وتمويل االرهاب

أصدرت مديرية ماء النجف ، توضيحاً بشأن 
شح املياه يف بعض مناطق املحافظة، عازية 

ذلك إىل سببني.
وقال إعالم املديرية يف بيان ، مخاطباً األهايل 
يف مدينت�ي الكوفة والنجف: »ن�ود إعالمكم 
بح�دوث قط�ع للكهرب�اء يف م�روع م�اء 
الكوف�ة، ويعم�ل امل�روع حالي�اً بأقل من 

الطاقة القصوى عى املولدات الكهربائية«.
 وأضاف البيان أن ذلك »قد يؤثر عى مستوى 
الخدم�ة يف بعض املناطق يف مدينة الكوفة«، 
موضح�اً أن »س�بب تأث�ر بع�ض األحياء يف 
مدينة النجف بش�ح املاء هو نتيجة حصول 
إطف�اء للكهرب�اء وملرت�ني ظهر ه�ذا اليوم 

ملروع ماء النجف املركزي«.

أعلن�ت وزيرة االعمار واالس�كان والبلديات 
العام�ة نازن�ني محم�د وس�و ، ع�ن انجاز 
التصاميم االولية ملدينة سكنية يف قضاء بلد 

بمحافظة صالح الدين.
التخطي�ط  “مديري�ة  إن   ، وس�و  وقال�ت 
العمراني يف الوزارة انجزت التصاميم االولية 
االساسية ملدينة سكنية جديدة يف قضاء بلد 
بمحافظة صالح الدين ضمن مروع املدن 
الجديدة الذي تبنته الوزارة لحل ازمة السكن 
يف البالد وانشاء مدن جديدة مالصقة للمدن 

القديمة وبتصاميم حديثة”.
وأضاف�ت، ان “ال�وزارة قي�د االع�الن ع�ن 
اج�راءات  اس�تكمال  لغ�رض  التصامي�م 
التصامي�م  باع�داد  واملب�ارشة  املصادق�ة 

التفصيلية النهائية لها”.
الوزي�رة ب�ان “املدين�ة الجدي�دة  واف�ادت 
افقي�ة  س�كنية  وح�دة   6500 س�تضم 
بمساح�ات ت�رتاوح ب�ني 300 اىل 400 مرت، 
إىل جانب ذلك فانها س�تضم مرافق تجارية 
وصحية وتعليمية وترفيهية وغريها وتخدم 
ما يقارب 39 الف نسمة لُتسهم يف حل ازمة 
السك�ن يف القضاء وعم�وم محافظة صالح 

الدين”.

»ماء النجف« توضح أسباب 
شح المياه في المحافظة

وزيرة اإلعمار تعلن انجاز 
تصاميم أوليَّة لمدينة 
سكنيَّة في قضاء بلد

حل العراقيون بمقدمة الجنسيات غري االردنية االكثر استثمارا 
يف س�وق العق�ارات باململك�ة خ�الل النص�ف الول م�ن العام 
الحايل 2020 س�واء بع�دد املعام�الت التي نفذوه�ا او قيمتها 

االستثمارية.
وجاء العراقي�ون يف بيوعات العقار باالردن خالل النصف األول 
من العام الحايل باملرتبة األوىل بمجموع 252 عقاراً، والجنسّية 
السعودي�ة باملرتب�ة الثاني�ة بمجم�وع 159 عق�اراً، فيما جاء 

حملة الوثيقة الغزاوية الذين س�محت له�م الحكومة االردنية 
بتملك العقارات باململكة باملرتبة الثالثة بمجموع 122 عقارا.

وحس�ب معطي�ات احصائي�ة لدائ�رة األرايض األردني�ة، ح�ل 
العراقي�ون كذل�ك باملقدم�ة لجهة قيم�ة االس�تثمارات خالل 
النص�ف األول م�ن الع�ام الح�ايل بقيم�ة تقديري�ة بلغ�ت 38 
ملي�ون دوالر وبنسبة 44 % من القيمة التقديرية لبيوعات غري 
األردني�ني، والجنسّية السعودية باملرتبة الثانية بقيمة نحو 15 

ملي�ون دوالر وبنسب�ة 17 % فيما ج�اء باملرتب�ة الثالثة حملة 
الوثيقة الغزاوية وبقيمة 10 ماليني دوالر وبنسبة 11 %.

وبلغ عدد بيوعات العقار ملستثمرين غري أردنيني خالل النصف 
األول م�ن الع�ام الحايل 821 عق�ارا منه�ا 522 للشقق و 299 
ل�الرايض قيمتها التقديرية 87 ملي�ون دوالر بإنخفاض نسبته 

39 % مقارنة مع الفرتة نفسها من العام املايض 2019.
وبلغ ع�دد بيوعات العقار ملستثمرين غري أردنيني خالل ش�هر 

حزي�ران املايض من العام الحايل 147 عق�ارا قيمتها التقديرية 
نحو 17 مليون دوالر بانخفاض نسبته 37 % مقارنة مع نفس 

الشهر من العام املايض 2019.
وجاء العراقيون ايضا يف بيوعات شهر حزيران املايض من العام 
الح�ايل 2020 باملرتبة األوىل بمجموع 48 عقارا وحملة الوثيقة 
الغزاوي�ة باملرتبة الثانية بمجموع 23 عق�اراً، وثالثاً الجنسّية 

السعودية بمجموع 20 عقاراً.

الكــويت تستغــل العــراق.. القــروض مقــابل الربط
 بـ »القناة الجافة« إلنعـــاش ميناء مبارك 

َمْن  يبتُز َمْن؟

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
اّدع�اءات اإلعالم الكويتي بأن العراق يبت�ُز الكويت للحصول عى 
مساع�دات مالي�ة أثارت غضبا ش�عبيا وبرملانيا وس�ط س�كوت 
الطبقة السياسية عى ذلك، فتأريخ الكويت حافل باملؤامرات عى 
العراق، واس�تغاللها غزو النظ�ام البائد لتتخذه ذريعة لرسقة كل 
ما هو عراقي س�واء ع�ى الصعيد البحري أوال�ري وحتى رسقة 

نفط العراق عر الحفر املائل من داخل األرايض الكويتية.
برملاني�ون أكدوا أن الكوي�ت كانت تتفرج عى معان�اة العراقيني 
أثن�اء الحصار عندما باع�وا أثاث بيوتهم بسب�ب الفقر والجوع، 
وأثقلت كاه�ل العراق بالقرارات الدولية التعسفية، واس�تحوذت 
ع�ى أراٍض ومياه داخ�ل الح�دود اإلدارية للعراق، وبعد س�قوط 
النظ�ام السابق اس�تمرت بالتجاوز ع�ى حدود الب�الد وواصلت 
الحصول عى تعويضات، بل إنها تسعى لخنق رئة العراق البحرية 
من خالل بناء ميناء مبارك واس�تيالئها ع�ى جزء كبري من خور 
عب�د الله .وزير الخارجي�ة الكويتي الذي زار الع�راق مؤخراً جاء 
يحم�ل يف جعبته مقرتح )رشاء موافقة الع�راق( عى ربط ميناء 
مب�ارك الكبري بالقناة الجافة ليتم القضاء نهائياً عى ميناء الفاو 
مقابل أموال تحصل عليها الحكومة العراقية من مٔوتمر املانحني، 
م�ا يعني باختصار بيع ميناء الفاو، فضال عن مقرتحات كويتية 
لربطه�ا مع العراق س�ككيا للوص�ول إىل أوروبا لتنفي�ذ اتفاقية 

طريق الحرير.
مختص�ون أش�اروا إىل أن الكويت تحاول اس�تغالل األزمة املالية 
يف الع�راق لتمري�ر مخططاته�ا يف حني يحاول بع�ض املسؤولني 
العراقي�ني أن يجعلوا من أنفسه�م أبطاالً من خالل الحصول عى 
ملي�ارات الدوالرات من الكوي�ت إليهام الش�ارع بأنهم نجحوا يف 

تجاوز األزمة املالية.
وبين�وا أن مسلس�ل التآمر الكويت�ي عى الع�راق الينتهي ويأتي 

مؤتم�ر املانحني الذي نظم بأموال عراقي�ة فرصة مهمة للكويت 
الس�تغالله من خ�الل التلويح بقروض س�يادية مقابل س�كوت 
العراق عى تجاوزاته�ا ورسقاتها ثروات العراقيني , لكن املشكلة 
هي بالحكومات العراقية التي لم تقدم شكوى لدى مجلس األمن 

عى تل�ك التجاوزات، ويبدو أن موض�وع اللوبي الكويتي املتكون 
من بعض السياسيني املدافعني عن مصالحها هي حقيقة ينكرها 

البعض .
م�ن جانبه ي�رى املختص بالش�أن االقتصادي جاس�م الطائي يف 

اتصال م�ع )املراقب العراق�ي(: أن تريحات الجان�ب الكويتي 
بأنه�م يتعرض�ون إىل ابتزاز عراقي أثارت س�خرية ال�رأي العام ، 
فالجمي�ع يعلم بحجم الرسقات الكويتية ألرايض العراق ومياهه, 
حتى وصل األمر إىل رسقة نفطه عن طريق  الحفر املائل للحقول 
القريب�ة من الحدود الكويتي�ة , واملعيب أن الحكوم�ات العراقية 
دائم�ا تغض النظر ع�ن رسقات الكويت وترف�ض تقديم دعاوى 
ملجل�س األم�ن عن تلك التج�اوزات , بل إن االس�تخفاف الكويتي 
بالع�راق ج�اء ع�ى لسان وزي�ر الخارجي�ة أحمد ن�ارص املحمد 
الصب�اح خ�الل زيارت�ه لبغ�داد هدفه�ا إقن�اع جه�ات حكومية 
باملوافقة عى ربط ميناء مبارك بالقناة العراقية الجافة والقضاء 

عى ميناء الفاو مقابل أموال من مؤتمر املانحني الفاشل .
وتاب�ع الطائ�ي : أن حج�م االبت�زاز الكويت�ي وعى لس�ان وزير 
خارجيتها يبني مدى اس�تخفافهم بالع�راق , خاصة أنه يبدو أن 
الحكومات السابقة كانت تغض النظر عن جرائم الكويت مقابل 
األم�وال وهذا ما يبدو من تريح�ات نارص الصباح , فالحكومة 
ا االنصياع ألموال الكويت أو  العراقي�ة اليوم أمام مفرتق ط�رق إمَّ
رفع دع�وى يف املحافل الدولية لرتس�يم الح�دود الرية والبحرية 

وفق االتفاقيات الدولية .
من جهته حذر النائب حسن س�الم , م�ن التفريط بميناء الفاو، 
مخاطبا الحكومة بالقول »إياكم والتفريط بميناء الفاو من أجل 

حفنة أموال كويتية.
 وق�ال عض�و كتل�ة صادق�ون النيابي�ة، يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نسخ�ة من�ه، إن »العائ�دات املالية من القن�اة الجافة 
وميناء الفاو ستعادل ثلث عائدات النفط والغاز اليوم وستخلصنا 
بسهولة من مصائب االقتص�اد الريعي والديون املرتاكمة إضافة 
إىل الدور الحيوي للقناة الجافة التي تربط الخليج العربي وأوروبا 

انطالقا من ميناء الفاو يف حال تم إنجازهما.

اك�د الخب�ري االقتص�اد جميل انط�وان ، ان 
السيط�رة عى املناف�ذ الحدوي�ة الشمايل يف 
اقليم كردس�تان يسه�م يف زي�ادة االعتماد 
عى املنت�ج املحيل العراقي وانعاش�ه، مبينا 
ان الع�رات م�ن املواد تدخل بعد اس�تبدال 

جنسها باسعار غري منافسة.
وقال انطوان ان ” العراق اذا ما س�يطر عى 
جمي�ع املنافذ ووضع آلية صحيحة الدارتها 
يمكن�ه ان يحق�ق م�ا ب�ني 10 اىل 15 مليار 

دوالر سنويا”.

اقلي�م  يف  الشمالي�ة  “املناف�ذ  ان  واض�اف 
كردس�تان مهم�ة للغاي�ة كونه�ا ترتب�ط 
باوروب�ا وتركي�ا ووبعضه�ا غ�ري رس�مي 
باالصل ويدخل البضائع بعد استبدال جنس 

البضائع”.
ع�ى  “السيط�رة  ان  أنط�وان،  وأوض�ح 
املناف�ذ يسهم يف رف�ع االعتماد ع�ى املنتج 
العراق س�يما املواد الغذئي�ة وغريها كونها 
ممنونع�ة الدخول س�يما السم�ك والدجاج 

والخرضوات”.

اقتصادي: السيطرة على المنافذ الحدودية 
الشمالية تسهم بزيادة المنتوج الوطني

للمرة األولى منذ 2011.. الذهب 
يحطم حاجز 1900 دوالر

خبير نفطي  :كردستان وبعض 
المناطق المحررة تجهز بشكل جيد 
اخرتق الذهب، حاجز 1900 دوالر لألوقية )األونصة( بالكهرباء وعكسها محروم من التيار

للمرة األوىل منذ 2011، إذ فاقم خالف أمريكي صنني 
املخ�اوف حي�ال ت�رضر االقتص�اد العامل�ي املرتنح 

بالفعل بسبب جائحة فريوس كورونا.
وصع�د الذه�ب يف املعام�الت الفوري�ة 0.7 باملئة إىل 
 1800 الساع�ة  بحل�ول  لألوقي�ة  دوالر   1899.68
بتوقي�ت غرينتش، وذلك بعد بل�وغ 1905.99 دوالر، 

وهو أعى مستوى منذ سبتمر 2011.
واألس�عار متجه�ة لزي�ادة 5 باملئ�ة ع�ى أس�اس 
أس�بوعي، وهو أفضل أداء لها منذ األس�بوع املنتهي 

يف 27 مارس.
وج�رت تسوية عقود الذهب األمريكية اآلجلة بزيادة 

0.4 باملئة عند 1897.5.
وبالنسب�ة للمع�ادن النفيس�ة األخ�رى، انخفضت 
الفض�ة 0.2 باملئ�ة إىل 22.67 دوالر لألوقي�ة، لكنها 
ارتفع�ت قراب�ة 17 باملئة منذ بداية األس�بوع، وهو 
أفض�ل أداء أس�بوعي من�ذ 1987، مدعومة بآمال يف 

انتعاش صناعي.
وصعد البالتني 1.3 باملئ�ة إىل 916.97 دوالر لألوقية 

وربح البالديوم 4.3 باملئة إىل 2216.31 دوالر.

قال الخب�ري يف الشان النفطي حمزة الجواه�ري ،« ان املناطق 
املجه�زة بالكهرب�اء بشكل جيد ه�ي كردس�تان واملحافظات 

املحررة اما باقي املحافظات فلها الله« .
وق�ال الجواه�ري يف تريح للوكالة الوطني�ة العراقية لالنباء 
نين�ا : هناك نجاحات يف بعض مناط�ق العراق وفشال ذريعا يف 
مناط�ق أخرى يف جانب تجهيز التي�ار الكهربائي ففي املناطق 
م�ن بغداد حتى ش�مال البرة التجهيز فيه�ا يسء للغاية وال 
يتجاوز العر س�اعات يف اليوم ويف بع�ض األماكن التجهيز ال 
يزي�د عن ساعتني.واش�ار اىل ان التجهيز يف مناطق املحافظات 
املحررة ممتاز ويصل إىل 24 ساعة يف مراكز املحافظات ، حيث 
اإلدارة قوية فلو تأخرت فرق الصيانة نصف ساعة عن الوصول 
للموق�ع يحاس�ب جميع أعض�اء الفرق�ة للعقوب�ة املشددة.
واضاف :ان خدمات الصيانة تكاد أن تكون معدومة يف مناطق 
بغ�داد ولغاية ش�مال البرة حيث ال تخرج ف�رق الصيانة إال 
إذا دف�ع األهايل لهم مبالغ مالية وال يوجد من يحاس�ب .وتابع 
الجواه�ري ، ان :االدارة والق�وة يف بع�ض املحافظات هي من 
تحكم قطاع الكهرباء واهايل هذه املحافظات وعكسها محروم 

من الكهرباء .

اسعار النفط ترتفع بدعم بيانات االقتصادية اإليجابية
ارتفعت أس�عار النفط، مدعومة ببعض البيانات 
االقتصادي�ة اإليجابي�ة، لكن توترا ب�ني الواليات 
املتحدة والصني حد من املكاس�ب. وجرت تسوية 
العقود اآلجلة لخام برنت بزيادة ثالثة سنتات إىل 

43.34 دوالرا للرميل.
 وصع�دت العق�ود اآلجل�ة لخام غ�رب تكساس 
س�عر  ليتح�دد  س�نتا   22 األمريك�ي  الوس�يط 
وع�ى  اللرمي�ل.  دوالر   41.29 عن�د  تسويته�ا 
أس�اس أس�بوعي، زاد برن�ت 0.5 باملئ�ة، يف حني 
أضاف الخام األمريكي 1.7 باملئة. وارتفع نشاط 
األعمال األمريكي ألعى مستوى يف س�تة أشهر يف 

تموز. لكن الركات األمريكية سجلت انخفاضا 
يف الطلبيات الجدي�دة مع تسارع وترية اإلصابات 
بكوفي�د-19. وبل�غ ع�دد األمريكي�ني املتقدمني 
بطلب�ات للحص�ول ع�ى إعان�ة البطال�ة 1.416 
مليون يف األس�بوع امل�ايض، لريتفع عى نحو غري 
متوقع للمرة األوىل يف نحو أربعة أش�هر. وخفض 
البن�ك توقعاته لفائض س�وق النفط لعام 2020 
إىل متوسط قدره 2.5 مليون برميل يوميا من 3.5 
مليون برميل يومي�ا يف السابق. وبحسب بيانات 
م�ن رشكة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، انخفض 
عدد حف�ارات النفط والغ�از يف الواليات املتحدة، 

وهو مؤرش عى اإلنتاج املستقبيل، بواقع حفارين 
ليبلغ منخفضا غري مسبوق عند 251 يف األسبوع 

املنتهي يوم 24 تموز.
 لك�ن رشكات الطاقة أضافت حف�ار نفط واحدا 
يف أول زيادة أس�بوعية منذ آذار. ومما ضغط عى 
األس�عار، أم�رت الصني الوالي�ات املتحدة بإغالق 
قنصليتها يف مدينة تشنغدو، يف رد فعل عى طلب 
أمريكي هذا األس�بوع بأن تغل�ق بكني قنصليتها 
يف هيوس�تون ويفاق�م تج�دد التوت�ر ب�ني أك�ر 
مستهلكني للنفط يف العالم املخاوف حيال الطلب 

عى الوقود.

العراقيون اكثر االجانب استثمارا بعقارات االردن خالل النصف األول من 2020

ارتفاع إيرادات النقل البحري لثالثة أشهر متتالية
أعل�ن وزي�ر النقل نارص حس�ني بندر 
الشبيل، ارتفاع إي�رادات النقل البحري 
لثالث�ة أش�هر متتالية وتحقي�ق زيادة 
وصلت إىل )57,369,500,951( دينارا 
خالل األش�هر نيسان وأي�ار وحزيران 

املاضية.
يف  لل�وزارة  اإلعالم�ي  املكت�ب  وذك�ر 
بي�ان ، أن الشبيل، أك�د »تحقيق قفزة 
نوعية يف اإلي�رادات بشكل لم يشهد له 
مثيل مقارن�ة بالسنوات السابقة رغم 
الظ�روف الطبيعي�ة لتل�ك السنوات«، 
مضيف�ا أن »نس�ب اإلي�رادات للع�ام 
 )22,595158621( بلغ�ت  امل�ايض 
دينارا ، وأن زيادة اإلي�رادات هذا العام 
س�تسهم بدع�م خزين�ة الدول�ة ع�ر 
النسب�ة التي حددها قان�ون الركات 
ظ�ل  يف  وخاص�ة   1997 لسن�ة   22
تف�ي جائحة كورونا وت�ردي الوضع 

االقتصادي« .
م�ن جانبه، أوضح مدي�ر عام الركة 

العام�ة للنق�ل البح�ري مح�ي الدي�ن 
االم�ارة أن »معدل الزيادة يف اإليراد بلغ 
نسب�ة 150 %، وهي زي�ادة لم تتحقق 
منذ تأس�يس الرك�ة« ، منوهاً إىل أن 
»ما حققته الركة خالل الثالثة أشهر 

املاضية يؤك�د الوقفة األصيلة ملالكات 
الركة الذي�ن لم يتوقف�وا عن العمل 
حتى أي�ام الجم�ع والعطل الرس�مية 
بغي�ة تعظي�م اإليرادات الت�ي تنعكس 

إيجابيا عى خزينة الدولة«.
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المراقب العراقي/ متابعة...
منذ اس�تقالل لبنان ُترصُّ فرنسا 
عىل لعب دور األب هناك، فال هي 
ُتس�اعده ليق�وى ويك�ون رقماً 
بني األم�م؛ وال ترتكه لُيحاول هو 

بنفس�ه أن يرتقي ليك�ون كذلك؛ 
وتمح�ور دوره�ا هن�اك دائماً يف 
اإلبق�اء عىل لبن�ان دولٌة فاش�لة 
أو يف أحس�ن األحول ُمرتبطة بها 
واقتصادي�اً،  وثقافي�اً  سياس�ياً 

زي�ارة وزي�ر  تخ�رج  ال  والي�وم 
ه�ذا  ع�ن  الفرن�ي  الخارجي�ة 
اإلطار، لُيكمل ما بدأه أسالفه من 
الفرنسية،  بالسياسة  لبنان  ربط 
حي�ث تّدع�ي باريس أنه�ا كانت 

الزي�ارة  ُتري�د أن تتزام�ن ه�ذه 
م�ع إط�الق الحكوم�ة اللبناني�ة 
لإلصالح�ات التي س�ُتمّكنها من 
الوق�وف عىل قدميه�ا، لكن وبما 
أن األمور لم تحدث بهذه الطريقة 

حس�ب ادعائها؛ ف�إّن ُمحادثات 
إي�ف  ج�ان  الخارجي�ة  وزي�ر 
لودريان؛ ستكون فرصة إليصال 
رس�الة مبارشة للقادة اللبنانّيني 
مفاده�ا أن باري�س غ�ر قادرة 

ع�ىل »مس�اعدة« لبن�ان اليوم يف 
ظ�ّل غي�اب إصالح�ات رسيع�ة 
وملموس�ة، وكأن باريس مهتمة 
بمساعدة لبنان، ولو كانت كذلك 
بالفعل ملا وص�ل لبنان إىل ما هو 

عليه اليوم.
ويحمل لودريان يف جعبته رسالة 
تهديد واضحة للبنانيني ُتفيد بأّن 
»الحاجة بات�ت ُملحة لبدء تنفيذ 
إصالحات طال انتظارها كخطوة 
أساسية لفتح املساعدات الدولية 
املوعودة« وأن باريس لن ُتقّدم أي 
دعم مايل أو اقتصادي للبنان قبل 
تنفيذ اإلصالحات الحقيقية التي 
طال�ب بها املجتمع�ون يف مؤتمر 
»CEDRE« سيدر، وهذا يعني أن 
ُيس�لِّم لبنان كل مفاتيح سيادته 
إىل فرنس�ا أوالً وم�ن ث�ّم البن�ك 
الدويل الذي س�يفرض رشوطاً لن 
يس�تطيع لبنان تنفيذها، وأولها 
أن ُيسلم حزب الله سالحه ويبقى 

مكشوفاً للكيان اإلرسائييل.
وُينتظ�ر أن ُيقدِّم لودريان تهديداً 
ُمبارش للق�ادة اللبنانيني، مفاده 
أّن باري�س ل�ن تمتن�ع فقط عن 
تقدي�م الدع�م املادي للبن�ان، بل 
س�تلعب دوراً ُمخرِّب�اً، وس�تمنع 
باق�ي ال�دول م�ن تقدي�م الدعم 
للبن�ان، ُمتذرع�ًة ب�أّن لبن�ان لم 
ُينفذ تعهدات�ه املطلوبة منه، وأّن 
تلكؤ قادته يف اتباع سياسة النأي 
املنطقة  بالنفس ع�ن رصاع�ات 
وأّنه�ا ل�م ت�رع حت�ى اآلن يف 
التفاوض مع صندوق النقد الدويل 
بعد أّن تعثرت وتوّقف املفاوضات 
بني لبن�ان وصندوق النقد الدويل، 
الت�ي ب�دأت يف أيار بش�أن حزمة 
إنق�اذ بقيمة 10 ملي�ارات دوالر، 
وتل�ك ه�ي األس�باب الت�ي أّدت 
بلبنان لهذا الحال وستدفعه ملزيد 

من االنهيار.
وبعد أن يرمي لودريان بتهديداته 
للبناني�ني؛ ال ُب�ّد ل�ه م�ن تقديم 
وصف�ه  يمك�ن  م�ا  أو  البدي�ل 
بسياس�ة العصا والج�زرة، حيث 
نتائ�ج  أن  الفرن�ي  س�يؤكد 
س�يدر   »CEDRE« مؤتم�ر 
مازالت صالحة لالس�تخدام، وأن 
فرنس�ا واملجموعة املانحة يف ذلك 
املؤتمر جاهزة لتقديم املس�اعدة 
للبن�ان وطبعا ال�رط هو يف ما 
تصف�ه باري�س ب�«اإلصالحات« 
والسياس�ية  االقتصادي�ة 

واالجتماعي�ة.
وإضاف�ة لذلك العرض؛ س�ُيعلن 
لودري�ان ع�ن حزمة مس�اعدات 
مالي�ة جدي�دة ولكّنها س�تكون 
امل�دارس  ملس�اعدة  ُمخصص�ة 

واملس�يحية«  »الفرنكوفوني�ة 
والعامل�ة وفق النظ�ام الفرني، 
وهو رس�الة واضحة بأّن باريس 
املس�اعدة ولكن  لتقديم  حارضة 

وفق الروط املُحددة.
وم�ا يحمل�ه لودري�ان يف جعبته 
يب�دو ُمتناغم�اً م�ع م�ا مّهد له 
حلفائه قبل قدومه أكثر من مرّة 
وع�ىل رأس�هم بطري�رك املوارنة 
ال�ذي  الراع�ي  بط�رس  بش�ارة 
هاجم وبإيع�از من باريس حزب 
الل�ه اللبناني ُمطالب�اً بنأي لبنان 
بنفس�ه ع�ن تجاذب�ات املنطقة، 
وكأّن الس�يد الراع�ي ال يعل�م أّن 
لبن�ان قد ن�أى منذ زم�ٍن طويل، 
وأّن وجود ح�زب الله عىل األرض 
الس�ورية ُيمّثل الح�زب فقط وال 

ُيمّثل لبنان.
الراع�ي ال�ذي وصفه  انتق�ادات 
العمالء«،  اللبنانّي�ون ب� »راع�ي 
لح�زب الل�ه تأت�ي ُمتناغمة مع 
مطالبات فرنس�ا وصندوق النقد 
ال�دويل، اللذين ل�م يهّمهما لبنان 
يف  أو  في�ه  االس�تقرار  أو  يوم�اً 
جارته س�وريا، بل إّنه�م ُيريدون 
حص�ان  يك�ون  أن  لبن�ان  م�ن 
ط�روادة للدخ�ول م�ن خالله إىل 
كافة املنطقة، والبطريرك الراعي 
ُرّبم�ا وع�ن جه�ٍل بالسياس�ات 
الدولّية بات ُينفذ تلك السياسات، 
ُمهتّم�اً فق�ط بتلق�ي القليل من 
املس�اعدات املالّي�ة م�ن صندوق 

النق�د ال�دويل.
وتج�در اإلش�ارة إىل أّن محادثات 
لبن�ان مع صن�دوق النق�د الدويل 
تستند إىل خطة اإلنقاذ االقتصادي 
إىل  تدع�و  الت�ي  للحكوم�ة، 
إصالحات مالية وهيكلية واسعة 
النط�اق لخفض عج�ز امليزانية، 
وتقلي�ل  النفق�ات،  وتقلي�ص 
الهدر، ومحاربة الفساد، وتحفيز 
واس�تعادة  البط�يء  االقتص�اد 
األم�وال العام�ة، ويدعو املخطط 
أيضا إىل إعادة هيكلة الدين العام 
املتزاي�د وإع�ادة هيكل�ة القطاع 
باإلضاف�ة  املتهال�ك،  امل�رصيف 
لتدخالت تمسُّ الس�يادة اللبنانية 
كس�الح حزب الل�ه والعالقة مع 
س�وريا وإيران، وه�و األمر الذي 
يرفضه اللبنانيون، وينتظر أيضاً 
أن ال تف�ي تل�ك املحادث�ات إىل 
أّي�ِة نتيجة، يف ظ�ل التعنت الّدويل 

بخصوص التدخالت السيادّية.

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

صحيفة: 300 عامل عادوا من العراق ظهرت على 90 منهم أعراض كورونا

تقرير: واشنطن ارتكبت الكثير من جرائم الحرب تحت يافطة مكافحة اإلرهاب

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�د تقري�ر ملوق�ع »ليوروكوي�ل« األمريكي، 
أن الوالي�ات املتح�دة تتالعب بكلم�ة اإلرهاب 
لتجنب اتهامها بارتكاب جرائم الحرب ، فهي 
تعترب أي فصيل مس�لح يهاجم قواتها س�واء 
يف الع�راق أو أفغانس�تان بع�د غ�زو أمريكي 
أطاح بحكوم�ة البالد، بأنه »عم�ل من أعمال 

اإلرهاب«.
وذك�ر التقرير أن ” تل�ك العمليات بحكم األمر 
الواق�ع تعت�رب مقاوم�ة مروع�ة للمحت�ل 
األجنبي، لك�ن الواليات املتح�دة تعترب أن هذا 
تفوي�ض له�ا للقي�ام باالنتقام م�ن األطراف 

املعنية بما يف ذلك اغتيال مس�ؤولني حكوميني 
أجانب، كالذي حدث مع اغتيال الجنرال قاسم 

سليماني بالقرب من مطار بغداد“.
وأض�اف أن ”الواليات املتح�دة تحاول تغطية 
كل يشء باستخدام تعريفاتها الخاصة ملفهوم 
اإلرهاب، وهي يف الواقع تعني أولئك األشخاص 
أو ال�دول أو املنظم�ات التي ترف�ض الهيمنة 
والسياسة االمريكية يف العالم، والتساؤل كيف 
يصبح املرء إرهابيا؟ الجواب من خالل إدراجه 
يف القائمة الس�نوية املسيسة بشدة للحكومة 
األمريكي�ة للجماع�ات اإلرهابي�ة واملؤيدي�ن 
املادي�ني ل�ه، وبالت�ايل فإنه�ا ت�ربر ارتكابه�ا 

لجرائم الحرب تحت ش�عار مزيف أمام العالم 
حجته مكافحة اإلرهاب“.

وتاب�ع: ”لقد بني ذلك ما كش�فته إدارة ترامب 
مؤخ�را يف تقريره�ا الذي أطلق عليه تس�مية 
)النتيج�ة( لتفويض وكالة املخابرات املركزية 
للقي�ام بهجم�ات  إي�ه(  آي  األمريكي�ة )يس 
إلكرتوني�ة أكث�ر عدوانية ضد البني�ة التحتية 
واأله�داف األخ�رى يف البلدان الت�ي تعترب غر 
ودية بالنسبة لها مثل إيران وكوريا الشمالية 
وروس�يا كأهداف معتمدة، وه�ي ذات أهمية 
خاصة ألنها تركت للوكالة يف األس�اس تحديد 

من تهاجم وإىل أي درجة”.

المراقب العراقي/ بغداد...
ارتفعت حاالت اإلصابة الجديدة بفروس كورونا 
يف كوري�ا الجنوبي�ة إىل أع�ىل مس�توى له�ا منذ 
أربعة أش�هر تقريًبا، اليوم الس�بت، حيث وصلت 
اإلصاب�ات القادم�ة م�ن الخ�ارج إىل رقم قيايس 
جديد، م�ع ظهور املزيد من الح�االت ذات الصلة 

يف الوقت الحايل.
وذك�رت صحيفة »كوري�ان هرال�د« أن ”الدولة 
أف�ادت بوجود 113 إصابة جديدة بالفروس مما 

يرف�ع عدد الحاالت إىل 14 ألف�ا و92 حالة إصابة 
وفًقا للمراكز الكورية ملكافحة األمراض والوقاية 
منها، وم�ن الحاالت املضافة حديثا، تم اس�تراد 

86 إصابة من الخارج”.
وأضافت أن ”الزيادة يف الحاالت املستوردة جاءت 
م�ع ارتفاع معدالت اإلصابة بني العمال الكوريني 
الجنوبيني العائدين من العراق يوم أمس الجمعة 
وب�ني البح�ارة الروس حي�ث بلغ الع�دد املرتاكم 
للحاالت املستوردة 2444 حالة، وشكل الكوريون 

الجنوبي�ون 66.5٪. وش�كلت ال�دول اآلس�يوية، 
باس�تثناء الص�ني، 42 يف املائ�ة، وحصلت أمركا 

عىل 32.4 يف املائة”.
وتابع�ت الصحيفة أن ”300 عامل كوري جنوبي 
ع�ادوا من العراق ي�وم أمس واظه�ر 90 عنرصا 
منه�م أعراض اإلصابة بكورون�ا، فيما يخىش أن 
تظهر املزيد م�ن الحاالت ذات الصلة عىل الطريق 
حيث تجري الس�لطات الصحي�ة حالًيا اختبارات 

الفروس عىل املزيد من العمال العائدين”.

ُمساعدات مشروطة تستبقها باريس 
بـ »تهديد ووعيد« للبنانيين

فرنسا ُتلّوح بـ»العصا والجزرة«

المراقب العراقي/ متابعة...
أصيب أكثر من 20 ألفا من أفراد الجيش األمركي 
بف�روس »كورون�ا«، وارتفع مع�دل اإلصابة بني 
صف�وف الجيش بمقدار ثالثة أمثال خالل الس�تة 
أس�ابيع املاضية، مع تحول الجي�ش األمركي إىل 
مص�در محتمل للع�دوى داخل الب�الد وخارجها، 
بحسب مس�ؤولني يف الجيش، ومسؤولني محليني 
يف قط�اع الصح�ة العامة. وتزداد الحاالت بش�كل 
كبر يف القواعد العسكرية يف كل من والية أريزونا، 

وكاليفورني�ا، وفلوري�دا، وجورجيا، وتكس�اس، 
وه�ي واليات ش�هدت تزايد كبر يف ع�دد الحاالت 
املؤكدة. وأبلغت قوات مشاة البحرية األمركية يف 
قاعدة يف أوكيناوا بالياب�ان عن مائة حالة إصابة 
تقريب�اً مما أثار غضب مس�ؤولني محليني. كذلك 
تعان�ي الق�وات األمركية من انتش�ار املرض بني 
صفوفه�ا يف س�احات الح�رب يف كل م�ن العراق، 
وأفغانستان، وسوريا، والتي تعج بالفعل بحاالت 

إصابة غر مسجلة.

المراقب العراقي/ متابعة...
أدان املكت�ب الس�يايس ألنصار الله، اليوم الس�بت، اع�رتاض طائرات 

أمريكية حربية لطائرة الركاب املدنية اإليرانية يف األجواء السورية.
وذكر املكتب يف بيان له: “ندين ونس�تنكر ما قامت به الواليات املتحدة 
األمريكي�ة م�ن اع�رتاض طائرة ال�ركاب املدني�ة اإليراني�ة يف األجواء 
الس�ورية ع�رب طائراتها الحربي�ة وهذا يع�د اعتداء س�افرا وتجاوزا 
لالتفاق�ات الدولي�ة يف املالحة الجوية وممارس�ة إرهابي�ة من أمريكا 

وربيبتها إرسائيل”.
وأضاف، إن “العربدة األمريكية والتمادي املس�تمر يف انتهاك الس�يادة 
الس�ورية هو نه�ج عدواني وس�لوك برب�ري لنظ�ام إجرامي تخطى 
كل األع�راف والقوان�ني الدولية لذلك فإن خي�ار املقاومة يبقى الخيار 
األجدى واألقوى الذي س�يفرض عىل دول الهيمنة واالس�تكبار احرتام 
الش�عوب وعدم التعدي عىل حقوقها والذي س�يضمن سالمة وسيادة 
أراضيه�ا كما نؤكد تضامنن�ا ووقوفنا الكامل م�ع كل األحرار يف هذه 

األمة الرافضني ألمريكا وإرسائيل ومشاريعهما التدمرية”.
وختم البيان: “كما نتقدم بأحر التعازي إىل س�يد املقاومة اإلس�المية 

الس�يد املجاه�د / حس�ن ن�رص الل�ه وإىل املجاهدين يف ح�زب الله يف 
استشهاد املجاهد عيل كامل محسن رحمة الله والذي ارتقى شهيدا يف 

العدوان الصهيوني عىل محيط مطار دمشق”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أظهرت دراسة ش�ملت 10 دول أوروبية، أنه لم 
يس�بق أن وجد يف س�جون القارة هذا العدد من 
املس�اجني عىل خلفية قضاي�ا تتعلق باإلرهاب، 
ك�”حاضن�ة  الس�جن  ع�ىل  الض�وء  مس�لطة 
للتطرف”. ووفق ه�ذا البحث الذي أنجزه املركز 
الدويل لدراس�ة التطرف التاب�ع لجامعة كينغ يف 
لندن وس�اهم في�ه خرباء معروف�ون يف املجال، 
فإنه “لم يوجد س�ابقا هذا العدد من املس�اجني 
املدان�ني عىل خلفي�ة جرائم مرتبط�ة باإلرهاب 
من�ذ بداية األلفية”. وبني التحليل أن املس�اجني 

متنوعون ويش�ملون كث�را من النس�اء وعددا 
متزايدا من نشطاء اليمني املتطرف وهي نتيجة 
تتم�اىش م�ع م�ا خلصت إلي�ه دراس�ة للمركز 
نفس�ه عام 2010، ويمثل الجهاديون 82 باملئة 

من إجمايل املساجني املعنيني.
وتأت�ي فرنس�ا ع�ىل رأس ه�ذه ال�دول بثلث�ي 
تليه�ا   )1405 إجم�ايل  م�ن   549( املس�اجني 
إس�بانيا )329( ث�م بريطاني�ا )238( وبلجيكا 
)136(، أما بقي�ة الدول ففيها أعداد من رقمني 
فقط )الس�ويد وهولندا والنروي�ج والدنمارك( 
أو ال توج�د فيه�ا إحصائي�ات مكتمل�ة )مث�ل 

أملاني�ا واليون�ان(. وأق�رت ه�ذه ال�دول بأنه�ا 
تواج�ه صعوب�ة يف معرف�ة م�ا يح�دث فعال يف 
ثنايا السجون لديها. وأفادت بأن “أدوات تقييم 
التهديدات الخاصة بالتطرف صارت مس�تعملة 
يف أغلب الدول التي ش�ملتها الدراس�ة”، مشرة 
إىل أن بع�ض األدوات ال يمك�ن تقييمها لحداثة 
عهده�ا. وتع�رتف كل الدول يف ه�ذا الصدد بأن 
“ف�ك االرتباط يتطلب وقت�ا وال يكون ناجحا يف 
جمي�ع الحاالت”، كم�ا احتوت الدراس�ة بعض 
التوصي�ات تدفع جميعها لجعل الس�جون عىل 

رأس األولويات.

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال أس�تاذ الجيولوجي�ا وامل�وارد 
القاه�رة، عباس  املائي�ة بجامع�ة 
رشاقي، إن إيراد نهر النيل س�يصل 
م�رص متأخ�را ه�ذا الع�ام لنح�و 
ثالثة أس�ابيع، بس�بب سد النهضة 

اإلثيوبي.
وأشار رشاقي يف ترصيحات لجريدة 
“ال�روق” املرصي�ة إىل أن إثيوبيا 
حج�زت املي�اه خل�ف س�د النهضة 
خ�الل األس�ابيع الثالث�ة األوىل من 
يولي�و الج�اري، ولذل�ك الفيض�ان 

سيصل إىل مرص بشكل متأخر.
وأض�اف رشاقي، أن ص�ور األقمار 
الصناعي�ة تظهر حجز بحرة س�د 
النهض�ة قرابة ال�5 ملي�ارات )مرت 
مكعب( من املي�اه، وأنها امتدت إىل 

حوايل 35 كيلومرتا، بمتوسط عرض 
م�رتا،   45 وعم�ق  كيلوم�رتات،   3
مش�را إىل أن مياه الفيضان تتدفق 
حالي�ا من أعىل الجزء األوس�ط من 
السد البالغ عرضه حاليا 280 مرتا.

وتاب�ع أن معدل الترصي�ف اليومي 
خ�الل األس�ابيع القادمة س�يصل 
م�رت  ملي�ون   500 م�ن  أكث�ر  إىل 
مكعب يوميا، وم�ن املتوقع حدوث 
فيضانات بالسودان يف منتصف آب.

وأكد رشاقي أن إعالن إثيوبيا إتمام 
عملي�ة امللء األوىل يخالف كل نتائج 
املفاوض�ات واجتماعات القمة مع 
االتح�اد اإلفريقي ومجل�س األمن، 
مضيف�ا أن التوص�ل التف�اق خالل 
مفاوضات األيام القادمة س�يعطي 
إثيوبي�ا رشعي�ة التخزي�ن، أم�ا إذا 
لم يت�م االتف�اق حت�ى أول أكتوبر 
الق�ادم، م�ع غلق البواب�ات األربع، 
ف�إن ذلك يع�د تخزين�ا دون اتفاق، 
ويتصاع�د املوق�ف يف مجلس األمن 
بارتكاب فعل يهدد األمن والسلم يف 

املنطقة.
وكان رئيس ال�وزراء اإلثيوبي، أبي 
أحمد، قد أعل�ن إتمام املرحلة األوىل 
من عملية ملء خزان س�د النهضة، 

بسعة 4.9 مليار مرت مكعب.

كورونا يفتك بالجيش األميركي

أنصار اهلل: المقاومة الخيار األمثل لمنع تمادي دول االستكبار

دراسة: السجون األوروبية قنبلة موقوتة حاضنة للتطرف

بسبب سد النهضة .. تدفقات النيل تتراجع وتصل مصر متأخرة

المراقب العراقي/ متابعة...



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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االحد 26 تموز 2020 العدد 2384 السنة العاشرة

ليست المرة األولى التي يحدث فيها اعتراض قاذفات حربية لقاذفات حربية أخرى أو لطائرات نقل أو شحن أو ركاب مدنية، ودائًما كنا 
نرى مثل هذا االعتراض، بين دول صديقة مثلما يحدث ايًضا بين دول متخاصمة، وحتى أنه حدث ويحدث من قبل قاذفات دولة معينة 
لقاذفاتها أو لطائراتها المدنية، وذلك في الدول ذات المساحات الشاسعة، وغالًبا ما تكون أغلب هذه الحوادث نتيجة خطأ في التقدير 

أو في التواصل أو في االتصال أو في آلية التّعرف الجوية وما شابه، وحيث أن أغلب تلك الحوادث كانت تمضي دون تداعيات أو 
أضرار، كانت ترد بعض الحوادث المؤسفة، والتي نتج عنها سقوط طائرات أو قاذفات مع خسائر باألرواح.

ماذا وراء اعتراض الطائرة المدنية االيرانية 
في األجواء السورية؟

حزب اهلل و »إسرائيل«.. الّطريق إلى الحرب 
مليئة بالعقبات

الى اللقاح يا كورونا
 ال الى اللقاء..

القاذف�ات  اع�راض  يف  الالف�ت 
األمريكية باألمس للطائرة »ماهان« 
االيرانية املدنية ف�وق منطقة التنف 
وس�وريا  الع�راق  ب�ن  الحدودي�ة 
واالردن، والذي حصل بأقل خس�ائر 
ممكن�ة بس�بب وعي وحكم�ة قائد 
الطائ�رة »ماه�ان«، أن�ه يح�دث يف 
ظ�ل أج�واء جد متوت�رة ب�ن ايران 
والواليات املتح�دة االمريكية، وفوق 
منطق�ة حدودية حساس�ة، يحتلها 
األمريكيون أساًس�ا، وبهدف رئييس، 
ملنع التواص�ل أو لعرقلته، بن ايران 
والعراق وس�وريا ولبن�ان.. فما هي 
أبعاد هذا االعراض؟ واىل ماذا يهدف 

االمريكيون من ورائه؟
أواًل، ال يمك�ن إبع�اد عام�ل الخوف 
من قب�ل األمريكي�ن، وال�ذي ادعوا 
م�ن  اقرابه�م  وراء  الس�بب  أن�ه 
الطائرة املدني�ة والضغط عليها عرب 
من�اورات جوي�ة معروف�ة، لتوجيه 
خ�ط مس�ارها أو لتعديل مس�توى 
ارتفاعه�ا، وه�ذا الخ�وف بطبيع�ة 
الح�ال نات�ج ع�ن األج�واء الحالية 
املحمومة بن األمريكين وحلفائهم 
وبمقدمته�م االرسائيلين من جهة، 
وبن االيرانين م�ن جهة اخرى مع 
حلفائه�م يف مح�ور املقاوم�ة، كما 
أن االش�تباك املفتوح ب�ن الطرفن، 
وخاصة لناحي�ة االعتداءات الجوية 
العرب�ي  الجي�ش  ع�ى  املتك�ررة 
السوري وحلفائه من قبل القاذفات 
وبرعاية  الصهيوين�ة،  والصوراي�خ 
ودع�م ومس�اندة امريكي�ة كامل�ة، 

االحتياطات  االمريكين ألخ�ذ  يدفع 
لحماي�ة  ادع�وا،  كم�ا  »املهني�ة« 
قاعدته�م يف التنف وم�ا تحويه من 
عنارص ومنش�آت وآلي�ات امريكية، 
من أي جس�م غري�ب طائر، يقرب 
م�ن األج�واء املناس�بة أو املالئم�ة 
لتنفي�ذ اس�تهداف مع�ن ع�ى تلك 
القاع�دة، عرب قاذف�ة أو عرب طائرة 

مسرية.
أيًض�ا مفه�وم  األمريكي�ن  خ�وف 

األمريكي�ن  أن  حي�ث  م�ا،  ح�د  اىل 
يحتلون منطقة س�ورية حساس�ة، 
وطامل�ا كان�ت قاعدته�م يف التن�ف 
تؤثر وتس�اهم يف االعت�داءات الربية 
املتكررة، والتي كانت تنفذها داعش 
وبرعاي�ة  محيطه�ا،  يف  املنت�رة 
ودوري�ات  مراك�ز  ع�ى  حاميته�ا، 
الجيش العربي السوري وحلفائه يف 
البادي�ة القريبة، ولك�ن هذا الخوف 
عمليا، ال يجب أن يكون موجوًدا لدى 

االمريكين، إذا اخذن�ا بعن االعتبار 
أن لديهم من القدرة التقنية والفنية 
الجوي�ة والربية، ما يكف�ي للتعرف 
عى كل االجس�ام الطائرة يف محيط 
قواعدهم وحتى بعيدا عنها، خاصة 
ان مس�ار الطائرة املدني�ة » ماهان 
» الت�ي اعرضوه�ا بطريقة خطرة 
ومشبوهة ، كان ُمراَقباً بالكامل من 
قبل راداراتهم فوق االرايض العراقية 
بالكامل، كما انها ليس�ت املرة االوىل 

التي تأخذ الطائرات املدنية االيرانية 
أو العراقية هذا املس�ار، يف طريقها 
نحو مطار دمشق او مطار بريوت.

من الناحية املوضوعية، من املحتمل 
ج�دا أن يك�ون ه�ذا االع�راض قد 
تم بطريق�ة مقصودة ومش�بوهة، 
لدف�ع الطائرة املدني�ة »ماهان« اىل 
تغيري مسارها الجوي فجأة، بسبب 
الخ�وف وضغط وتوجي�ه القاذفات 
الحربي�ة، األمر ال�ذي كان مقدًرا أو 

مدروًس�ا من قبل األمريكين بهدف 
الج�وي  الدف�اع  منظوم�ات  إرشاك 
الس�ورية، والت�ي من املع�روف أنها 
مستنفرة بش�كل شبه كامل يف هذه 
الف�رة، لألس�باب املذك�ورة اع�اله، 
الس�تهداف  واس�تدراجها  ودفعه�ا 
ه�ي  والت�ي  املدني�ة،  الطائ�رة 
بالنس�بة لتلك املنظوم�ات الدفاعية 
الصاروخية، عبارة عن جسم غريب 
طائر، ال يملك�ون البيانات املطلوبة 

عنه.
م�ن هن�ا، وب�ن أن تك�ون الحادثة 
القاذفت�ن  اع�راض  ع�ن  عب�ارة 
األمريكيتن للطائرة املدنية االيرانية 
»ماه�ان«، تحت عام�ل الخوف من 
األمريكي�ة  التن�ف  قاع�دة  تع�رض 
الس�تهداف صاروخي مع�ن، أو أن 
تك�ون الحادث�ة عب�ارة ع�ن عملية 
امريكية مش�بوهة لاليقاع بالطائرة 
املدني�ة ودفعه�ا لتغي�ري مس�ارها، 
الخط�أ  طري�ق  ع�ن  واس�تهدافها 
م�ن قب�ل منظومات الدف�اع الجوي 
الس�ورية، يبق�ى احتم�ال العملي�ة 
م�ن  أك�رب  واملقص�ودة  املش�بوهة 
احتم�ال االعراض بس�بب الخوف، 
التس�بب بس�قوط  امكاني�ة  ك�ون 
الطائرة املدني�ة من خالل اعراضها 
من قب�ل قاذفت�ن بطريق�ة عنيفة 
كما حدثغرد الن�ص عرب توير، هي 
امكاني�ة مرتفعة جدا، وتحمل أيًضا 
تقريًب�ا نف�س األخط�ار املتأّتية عن 
اس�تدراج منظوم�ة الدف�اع الجوي 

السورية السقاطها.

بقلم/ حسن الفي
شهد األس�بوع األخري ازدياد حالة التوتر بن 
»إرسائي�ل« وحزب الله يف الجبهة الش�مالية، 
إث�ر القص�ف اإلرسائي�ي يف س�وريا، والَّ�ذي 
استش�هد جراءه أح�د كوادر ح�زب الله، مع 
تصاع�د وترية القص�ف اإلرسائي�ي يف البالد، 
يف مس�عى إرسائي�ي ج�اد لف�رض معادالت 
جديدة، ليس تج�اه حزب الله فقط، بل تجاه 
محور املقاومة بكامله يف سوريا، مفادها أن 
ال حصان�ة ألحد داخله�ا، ويف املقابل، ارتفاع 
جدي�ة التهدي�دات من قب�ل حزب الل�ه تجاه 
»إرسائي�ل«، فه�ل بات�ت الطري�ق مفتوح�ة 
لتدح�رج األوض�اع إىل ح�رب بن ح�زب الله 

و«إرسائيل«؟
انته�ت حرب تم�وز 2006 بقناعة إرسائيلية 
مفادها أن ال ق�درة ل�«إرسائيل« عى تحقيق 
الن�ر الحاس�م ع�ى ح�زب الل�ه، ب�ل عى 
العك�س، أثبت�ت تل�ك الح�رب أنَّ ح�زب الله 
قوة عس�كرية ال يمك�ن إزالتها م�ن خارطة 

التهديدات اإلرسائيلّية.
ل�ذا، لجأت املؤّسس�ة العس�كرّية واألمنّية إىل 
اس�راتيجية التعاي�ش مع خطر ح�زب الله، 
رشط أن تبق�ى حالة االش�تباك يف الحد الَّذي 
يمك�ن تحّمل�ه إرسائيلياً، ويف الوق�ت ذاته، ال 
يغري يف ميزان التفّوق اإلرسائيي عى حزب الله 
يف املدى االسراتيجي، من خالل زيادة العوائق 
أمامه يف تطوير قواه العسكرية، والعمل عى 
ن�زع رشعيته السياس�ية خارجي�اً وداخلياً. 
الحّل ال�ذي أوجدته »إرسائي�ل« للموازنة بن 
أهدافها واألخطار التي تواجهها، هو الحفاظ 
عى إدارة رصاع محدود منخفض الوترية مع 
حزب الله تح�ت ما يطلق عليه اس�راتيجية 

»املعارك ما بن الحروب«.
تهدف اس�راتيجية »املعارك ما بن الحروب« 
إرسائيلياً إىل:•  العمل عى تأخري املدة الزمنية 
الن�دالع الح�رب املقبلة ق�در املس�تطاع، مع 
الحف�اظ ع�ى الهدوء النس�بي الذي يس�مح 
وتحقي�ق  مع�ه  بالتعاي�ش  ل�«إرسائي�ل« 

أهدافها.
•  الحفاظ عى قوة الردع اإلرسائيي والسعي 
إىل تعظيمه�ا، رغم إدراكه�ا أن هناك معادلة 
ردع متبادل�ة بينها وبن ح�زب الله تحكمها 

قواعد مقبولة لدى الطرفن.
• السعي إىل تكريس رشعية »إرسائيل« دولياً، 
والعم�ل ع�ى رضب رشعية أعدائه�ا يف حال 

ذهابها إىل أي مواجهة مقبلة.
دفاع�اً  للح�رب  واالس�تعداد  الق�وة  •بن�اء 
وهجوماً م�ن الجهة اإلرسائيلية. ويف املقابل، 
العمل عى منع مس�ار حصول حزب الله عى 
س�الح كارس مليزان القوة اإلرسائيي، وزيادة 

قوته، والعمل عى عرقلة ذلك.
• توليد ش�عور لدى حزب الل�ه باملالحقة من 
»إرسائيل«، من خ�الل مجموعة من األعمال 
العس�كرية واألمني�ة العلني�ة والخفي�ة، ما 
ي�ؤدي إىل ح�رف انتب�اه حزب الل�ه إىل أموره 

الداخلية.
انتق�ال »إرسائيل« من اس�راتيجية »املعارك 
ما ب�ن الح�روب« ذات الراع املح�دود مع 
ح�زب الل�ه إىل حالة الح�رب، يتطلَّب من تلك 
الح�رب أن تحّقق هدف�ن، األول إزالة العنف 
الحايل ضدها أو إيقاف�ه، وهو هدف آني. أما 
الثاني، فهو ه�دف بعيد املدى، وظيفته خلق 
رشوط عس�كرية وسياس�ية لف�رة طويلة 

هادئة قدر املستطاع ما بعد الحرب.
بالتأكيد، إنَّ درجة العن�ف الحالية بن حزب 
الل�ه و«إرسائيل« ما زالت يف إط�ار العمليات 
املح�دودة، وع�ى ف�رات متباع�دة زمني�اً، 
س�ة العس�كرية واألمني�ة تعترب  لك�ن املؤسَّ
مروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله خطراً 
حقيقي�اً ال يمك�ن التغ�ايض عن�ه، ويحتاج 

إىل معالج�ات رسيع�ة فاعلة، مل�ا يملكه من 
تداعيات اسراتيجية سلبية عى ميزان القوة 
اإلرسائيلي�ة يف أي مواجه�ة قادمة مع حزب 

الله.
للمؤسس�ة  يمك�ن  ال  اآلخ�ر،  املقل�ب  ع�ى 
العس�كرية غّض الط�رف عن وض�ع الكيان 
اإلرسائي�ي الع�ام يف ظ�ّل أزمات�ه الداخلي�ة 
املتنوع�ة، ب�دءاً م�ن جائحة كورون�ا، وليس 
انته�اء باألزمة االقتصادي�ة الخانقة، ناهيك 
الداخلي�ة  الرعي�ة  مس�توى  بانخف�اض 
للحكومة اإلرسائيلي�ة، بل خروج التظاهرات 
اليومي�ة ضد فس�اد رئي�س وزراء الحكومة 
بنيام�ن نتنياه�و، األمر الذي ينعكس س�لباً 
ع�ى رشعية اتخاذه�ا قرار الح�رب، بكل ما 
يحمل�ه م�ن تداعيات ع�ى الجبه�ة الداخلية 
اإلرسائيلي�ة، لكن يبقى الس�ؤال األهم يف هذا 
الس�ياق: ما ه�ي درجة اس�تعدادات الجيش 
للدخ�ول يف ح�رب مع ح�زب الله قد تّتس�ع 

لتصبح حرب الشمال األوىل؟ 
هنا، تكفي اإلش�ارة إىل أنَّ الجيش اإلرسائيي 
منذ م�ا يقارب عام�ن غري ق�ادر عى توفري 
موازن�ة خط�ة »تنوف�ا« املتع�ددة الس�نوات 
لرئي�س أركانه أفي�ف كوخايف، والت�ي أعدَّها 
الس�تيفاء قدرات الجيش عى تحقيق النر 

يف أي حرب مقبلة.

العس�كرّي  الس�لوك  ق�راءة  املمك�ن  م�ن 
اإلرسائي�ّي تج�اه ح�زب الله يف س�وريا بأنه 
محاول�ة إرسائيلي�ة الس�تغالل اإلش�كاليات 
يف  والسياس�ية  واملجتمعي�ة  االقتصادي�ة 
الساحة اللبنانية، وما يعانيه محور املقاومة 
من أزمة اقتصادية جراء سياسات العقوبات 
األمريكي�ة املتصاع�دة يف عه�د إدارة الرئيس 
األمريك�ي دونال�د ترامب، إلجبار ح�زب الله 
عى قب�ول رفع مس�توى القوى العس�كرية 
اإلرسائيلية املس�تخدمة ض�ده، بمعنى خلق 
ت�وازن ق�وى جدي�د يف إط�ار اس�راتيجية 
املعارك بن الحروب أكثر راحة ل�«إرسائيل«، 
ويمنحه�ا هامش�اً م�ن الفع�ل العس�كري 
واالس�تخباراتي أكثر اتس�اعاً عما سبق، من 
دون أن ي�ؤدي ذلك إىل تدهور األمور إىل حرب 
مفتوح�ة معه، مس�تثمرًة ما تبق�ى لرامب 
يف البي�ت األبي�ض، يف ظ�ل احتم�االت كبرية 
لنج�اح املرش�ح الديموقراطي ج�ون بايدن 
يف االنتخاب�ات الرئاس�ية األمريكية يف ش�هر 
ترين الثاني/نوفمرب املقبل، لكن إش�كالية 
اس�راتيجية املع�ارك بن الحرب�ن تحمل يف 
طياته�ا دائم�اً مخاط�ر تده�ور األوضاع إىل 
ح�رب، وخصوص�اً أن التاريخ يق�ول لنا إن 
كثرياً من الح�روب اندلعت من دون أن يكون 

لطرفيها رغبة يف ذلك.

بقلم/ حسين فرحان  
31 كانون األول / ديس�مرب كان وقت اعالن الصن عن 
تف�ي وباء كورون�ا يف مدينة ووه�ان، ورغم اتهامات 
دولي�ة للصن أنه�ا حاولت اخف�اء التاري�خ الحقيقي 
لظه�ور الوب�اء اال أننا سنس�لم بهذا التاري�خ من باب 
أن الف�أس قد وقعت بالرأس، وماع�ادت املالمة أو كيل 

االتهامات أمور تتحق منها الجدوى يف اتقاء ماحدث.
اذن هي س�بعة أش�هر فقد العالم فيها أكثر من نصف 
مليون انس�ان والعدد قاب�ل للزيادة ول�م يعد للبرية 
س�وى أن تراق�ب فيما تراقب م�ن احصائيات للموقف 
الوبائي اليومي وهي حبيس�ة مس�اكنها ما س�تطوره 
مخت�ربات العالم م�ن لقاحات تعي�د لها االم�ل بحياة 
خالي�ة م�ن فوبيا الع�دوى واالختناق وفق�دان األحبة، 
تنقذه�ا من العزل�ة والتباعد وتعُطل الحي�اة، تعيد لها 
ضجيجه�ا وحراكه�ا وترحاله�ا، وتلق�ي بكماماته�ا 

وببدالتها الواقية يف النفايات اىل حيث ال رجعة .
الخام�ل.. املوه�ن.. الذيفانات.. الوح�دات.. املتقارن.. 
التجريبي.. املتكايفء.. غ�ريي النمط، هذا ما وجدناه يف 
قواميس الطب من أس�ماء ألن�واع اللقاحات وقد يوجد 
غريها الكثري مما ال نعلمه وهي من اختصاص األطباء، 
وانم�ا أوردن�اه لبي�ان أن اللقاح�ات تختل�ف بحس�ب 
الح�االت املرضي�ة ونرجو أن ال نكون ق�د تجاوزنا أهل 
االختص�اص يف ذل�ك، بل نعت�ذر لهم ع�ن الخوض فيه 
اعتذار آس�ف عى زم�ن كثرت فيه االدع�اءات وتجاوز 
ح�دود املعرف�ة والتخص�ص التي لم يس�لم منها حتى 

الدين.
الغرض أن االنس�ان يف املدن والق�رى ويف الجزر النائية 
وعى الجبال الش�اهقة ويف الصحارى وعى الس�واحل، 
ينتظ�ر لقاح�ا للخ�الص من وب�اء كورون�ا، وال يعنيه 
اسمه أو رس�مه بل اليعنيه  من اكتشفه، هو بالنتيجة 
ينتظ�ر لقاح�ا يض�اف ملجموع�ة اللقاح�ات يف دفره 
الصح�ي، واليهمه أن تعاطاه ع�رب الحقنة أو بقطرات 
يف فم�ه، فلم يرو لنا أحد أنه س�أل موظف الصحة الذي 
يعطي اللقاحات عن نوعها أو  منشأها أو حتى اسمها، 
كنا- ونحن صغارا- نستسلم لألبرة وقطرة الفم وأن بدا 

علينا الخوف او االمتعاض أمام هذه النعمة املجهولة.
س�بعة أش�هر مضت، وهاجس من خ�وف وقلق يخيم 
ع�ى االنس�انية، وي�زداد يف ب�ؤر التفي وعن�د ازدياد 
حاالت الوفيات يف مكان م�ا من العالم، هاجس يدفعك 
ألن تتابع بشغف ما وصلت اليه نتائج أبحاث املختربات 
العاملية بل حتى ماتوصل اليه العشابون حتى وان كانوا 
من مجاهل افريقي�ا، لعل النجاة تكون فيما يبتدعون، 
وقد ان�ربى ه�ؤالء وغريهم لن�ر اخب�ار اخراعاتهم 
واس�تعراض مهاراته�م وت�راث أجدادهم ع�رب مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي أمام مش�اهدات مليوني�ة لعالم 

يعي�ش التيه أم�ام وباء يلتهمه وهو ينظر ألكس�فورد 
الربيطاني�ة والملاني�ا والص�ن وأمري�كا وه�ي جميعا 
مات�زال ت�ديل بتريح�ات امل�ردد غري الواث�ق، وتضع 
أس�قفا زمنية تمنح للوباء صالحي�ة بقاء أطول ليهلك 
الحرث والنس�ل، وقد ال يرى ملختربات هذه الدول العذر 

يف ذلك كما تراه هي، فالعالم يرغب يف البقاء.
لغاي�ة الي�وم، أعلن�ت جامع�ة بيرس�ربغ ع�ن عق�ار 
)رمديس�يفري( وهو أول دواء أظه�ر قدرته عى العالج 
م�ن أعراض كورونا .. اذن هو ع�الج والجدل قائم فيه 
بشأن األولوية ملن يعطى؟ للكوادر الطبية كونها األكثر 
عرض�ة لالصابة أم لكبار الس�ن أم آلخري�ن غريهم؟.. 
نحن نبحث عن لقاح ال عن عالج ينتظر تحديد اولويات 
متنازع حوله�ا، وجامعة هارف�ارد بدورها وبتريح 
رس�مي ألحد أس�اتذتها ق�ال في�ه أن انت�اج اللقاح ال 
يس�تغرق سوى اس�بوع لكن االختبارات الرسيرية هي 

التي تستغرق الوقت الطويل .
أم�ا الصن فقد أفادت وس�ائل اعالمه�ا الحكومية بأن 
أح�د اللقاحات ) املحتملة ( لف�ريوس كورونا قد يكون 
جاهزا بحلول نهاية العام بسبب تأخر االختبارات وذلك 
لقلة ع�دد االصاب�ات الجديدة يف الصن مما اس�تدعى 
اجراء اختب�ارات يف بلدان أخرى مثل الربازيل واالمارات 
.. باالضاف�ة اىل تطويره�ا للق�اح ) محتم�ل ( آخر عن 
طريق رشكة )كانس�ينو( ووحدة البحوث العسكرية .. 
اذن مايزال امر اللقاح الصيني قيد االحتماالت باالضافة 

اىل أن منظمة الصحة العاملية التزال متحفظة تجاهه.
املخت�ربات العاملية ماتزال يف ط�ور التجربة وال يمكنها 
البت بش�كل قاطع يف أمر اللقاح، وقد اعتادت البرية 
عرب تاريخها عى أن تش�هد أزمنة من االوبئة وانتظرت 
طوي�ال قبل اكتش�اف لقاحات لها، وه�ي تعيش اليوم 
عى ذلك األمل الذي ستقول معه لهذا الوباء اللعن : )اىل 

اللقاح ال اىل اللقاء(.

 

يظ�ن كث�ريون م�ن الداخ�ل العراق�ي، ش�عباً وساس�ين، أن الزيارات 
الخارجية مجرد إس�قاط فرض، قياس�اً اىل الزيارات السابقة ونتائجها 
وآلي�ات تطبيقها ومدى إلزام الحكوم�ة ذاتها أو الحكومات الالحقة بما 

ُيربم من إتفاقات ومذكرات تفاهم.
م�ا أن تنتهي الزيارة، حتى توضع أوراقها عى الرفوف، كبقية القرارات 
والقوان�ن الحكومية، التي تتالىش بم�رور الوقت، أو يأتي مزاج موظف 
يترف بالش�خصية أو الحزبية أو املصلحة الذاتية املرتبطة بالفس�اد، 
حتى يمكنه أن يعطل قانوناً ربما أخذ من الجدل أشهراً، ومن التجاذبات 
السياس�ية واملزايدات بمقياس أدهر، حت�ى يتحول القانون إىل حرب عى 
ورق أو ورق بال حرب وقد َمَحت أحرفه ما تعلو عليه من تأثريات مخالفة 

ملا يبتغيه القانون واملصلحة العامة.
هك�ذا يتم  التعامل مع قوانن ترع يف الداخ�ل ،منها ما يتعلق بالحياة 
اليومي�ة للش�عب، فكي�ف ه�و التعامل م�ع نتائج زي�ارات ُي�راد منها 
ُبُع�ُد إس�راتيجية ومصلحة دول�ة مبنية عى ُحس�ن عالقاته�ا الدولية 
ومصالحه�ا املتش�ابهة ،تبادل منفعي مع العال�م، وُيعطل كل ما مؤّمل 
م�ن الزيارات، والنتيجة يثري إمتعاض األطراف الدولية من العراق وتفقد 
الدولة مصداقية انها دولة ذات مؤسسات رصينة متكاملة يكمل بعضها 
اآلخر، وتس�تمر مس�ريته مهم�ا تغ�ريت الحكومات، ولك�ن التجاذبات 
السياسية والتأثريات الخارجية بإنعكاساتها الداخلية، ستكون مع قلة 

كل ما يمكن إستثماره من عالقات العراق الدولية والزيارات الرسمية.
تب�دأ الزيارات لدول إيران والس�عودية والواليات املتح�دة األمريكية، وال 
يعن�ي تقديم دولة عى أخ�رى معنى األهمية واألكثر قرب�ًا او تأثرياً عى 
السياس�ة العراقية، ثم ترتب دول أقليمية و دولية، حسب حاجة العراق 
،أو تل�ك الدول�ة إىل هذه الزي�ارة وما يرتب عليها م�ن إتفاق، وقد تكون 
الزيارات لرطيب أجواء سياس�ية؛ إالّ أن التجاذبات السياس�ية الداخلية 
املتأث�رة بالخارجي�ة، تجع�ل من الع�راق يف منتصف طري�ق وهو يفكر 
بس�لوك طريق جديد عند كل حكومة أو يف حكومة بعينها أثإن أخضعت 

للضغوطات السياسية.
تشكل إيران والس�عودية وأمريكا أطر املشهد الس�يايس العراقي، ولكل 
منها خيوط تمتد إىل الداخل العراقي، لكنها ال تنتهي أو ال تندمج يف حبل 
يصل إىل ُلب قرار املصلحة الوطنية، فتتقطع الخيوط معلقًة معها جزءاً 
من األمنيات غري الوطنية، ويشوش أو تشوه الصورة التي ُيريدها العراق 
بعالقاته الدولية واألقليمية، وبدل أن يبحث العراق عن مصلحته الذاتية، 
وكيف يمك�ن ان يوائم بن حاجاته وتوجهات تل�ك الدولة وإمكانياتها، 
وما يحدث أن كثرياً من القوى السياس�ية والش�عبية تبدأ بالتفس�ريات 
والعم�ل ع�ى تعطيل ما تم اإلتف�اق عليه بأمزجة خاضع�ة إلرادات غري 

منطقية أو وطنية.
نتائج الزيارات لن تكون بمس�توى الحاجة الفعلية، مالم تس�اند القوى 
السياس�ية تحركات الحكومة، وأن تفهم بأن للعراق مصالح مع إيران، 
مثلما لها مصالح مع أمريكا والس�عودية، وحاجة سياسية وإقتصادية 
وغريها مع الصن وروس�يا واليابان وأملانيا وال�دول العربية، والزيارات 
ليس فقط إس�قاط ف�رض ينتهي بنهاي�ة الزيارة أو مغ�ادرة الحكومة 
الحالي�ة، بل هي ج�زء من إس�راتيجية دولة يكمل بعضه�ا بعضاً، وال 
تتوق�ف نتائجه�ا باملزاجي�ة، وزي�ارة الكاظم�ي لطه�ران ناجحة بكل 
املقاييس، وننتظر نتائج زيارات الرياض وواشنطن، برط أن تتقدم يف 
كل الزيارات املصلحة الوطنية، وال تقاطعهما القوى السياس�ية بأدوات 

غري عراقية.

ماذا ينتفع العراق من 
الزيارات الخارجية ؟  

بقلم/ شارل ابي نادر

بقلم/ واثق الجابري
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شباب بلوزداد يقترب من ضم عالء عباس

نفط الوسط يضم السيراليوني شيكا فوفونابشار رسن يلوح بمغادرة بيرسبوليس

الطلبة يتفق مع ثنائي سوري

اجتماع تشاوري لعمومية االتحاد العراقي

أك�د االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم، أنه 
تلق�ى دعوة من االتحاد ال�دويل )الفيفا(، 

للمشاركة يف كأس العرب 2021 يف قطر.
ون�ر االتح�اد العراقي، ص�ورة لخطاب 
الدعوة املرسل من جياني إنفانتينو رئيس 

الفيفا، للمشاركة يف البطولة التي ستضم 
22 منتخبا عربيا، ضمن استعدادات قطر 

الستضافة كأس العالم 2022.
ويش�ارك يف البطولة، التي تقام يف الفرتة 
ب�ن ترين الثان�ي وكان�ون األول العام 

املقبل، العبون محليون وتلعب املنافسات 
خارج جدول املباريات الدولية.

وأوضح الفيفا يف الخطاب، أنه سيكش�ف 
ع�ن تفاصي�ل البطول�ة ونظامه�ا خالل 

وقت قريب.

»فيفا« يدعو العراق للمشاركة في كأس العرب 

اختتم وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان 
درجال جولة مباحثات رياضية شبابية في 

العربية السعودية وصفت بأنها ناجحة على حّد 
قول الوزير وشملت عّدة ملفات ربما يقف في 

طليعتها المدينة الرياضية المهداة الى العراق 
من الملك سلمان بن عبد العزيز، الزيارة وإن يكن 

غلفها طابع التعتيم اإلعالمي من الطرفين 
وكان من المفترض أن تختتم بحضور رئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي إال أنها أتت بوقت 
مناسب جدًا من الممكن أن تستوعب طروحات 

مستقبلية كثيرة.
حدي�ث املدين�ة الرياضي�ة وم�ا يمك�ن ان تضيف�ه اىل العراق 
عموم�اً والعاصم�ة بغ�داد بش�كل خ�اص ال يج�ب أن يندثر 
تحت ضغوطات وخالف�ات داخلية ألقت بظاللها عىل عرات 
املشاريع املماثلة، والحقيقة إن مجرّد الحديث عنها كمنحة أو 
هدية مقّدمة اىل الرياضة العراقية وجماهريها من الس�عودية 
تحدي�داً البد أن يصاحبها تصّور واقعي هو أنها يجب ان تبنى 
عىل أحدث طراز وأكمل وجه، كونها ستخلّد ذكرى وموقف له 
داللة كبرية ويحمل يف طّياته حسن النّيات لبناء عالقات أخوية 
راس�خة قد يتبعها مروع آخر، وال نعني هنا اننا نطالبهم أو 
غريه�م باملزيد ابداً، فالعراق بلد غن�ي مقتدر غري أن تراكمات 
األحداث وتقلّبات السياسة وامللفات املزعجة عجزت أن تكون 
ملتقى للحل�ول والعكس هو الصحيح وك�م من فرصة طيبة 
كانت يف متناول اليد خرسناها بحس�ابات مغلوطة وترصفات 

ال يمكن القبول بها!
املهم يف األمر، إن الوزير درجال أعلن 
عن لجنة فنّية س�تصل العراق قريباً 
لحس�م هذا املل�ف، وع�دم االنتظار 
طوي�اًل فأية بقع�ة أرض يف بغداد أو 
حولها لن تكون بعيدة عن جماهرينا 
الرياضي�ة الكب�رية وإن املروع ما 
أن يوض�ع ل�ه حجر األس�اس فإننا 
س�نكون عىل ثقة راس�خة جدا بان 
إكماله عىل الصورة األمثل س�تكون 
بِعداد األش�هر البسيطة وهذا الكالم 

ليس جزافاً، بل من مصدره الرسمي الذي تعّهد باملال والجودة 
والكفاءة.

امللف اآلخر هو اس�تضافة االش�قاء للفرق الرياضية العراقية 
واملنتخب�ات وف�ق بروتوك�والت تعاون مش�رتكة وقعها ثالثة 
وزراء س�ابقون ولم ينفذ منها سوى اليشء اليسري، وما أثمر 
ع�ن بطولة رباعية ومنحة مالية كبرية أتت يف وقتها املناس�ب 
ذلك الح�ن، ومن املمك�ن أن تكون هذه الربوتوك�والت وثائق 
عمل تخض�ع لعاميل الوقت واملناس�بات الرياضية أيضاً بغية 
االستفادة منها عىل أكمل وجه ال أن تخضع لعامل الصدفة أو 

وضعها مثالً تحت مزاجيات املسؤول فقط.
وطامل�ا كان الحدي�ث ع�ن الربوتوك�والت فإن مكات�ب وزارة 
الش�باب والرياضة عامرة بها منذ عهد الوزير جاس�م محمد 
جعفر م�روراً باآلخرين ونذكر عىل س�بيل املث�ال الربوتوكول 
القط�ري واملرصي والرتك�ي واإليراني وربم�ا كان األخري هو 
األه�م كونه خض�ع لتأكيدات كثرية وصلت اىل مس�توى نائب 
رئي�س الجمهوري�ة وأحتوى عىل بن�ود مّكثفة ج�داً للقاءات 
ومعس�كرات وغريه�ا وبالتايل ف�إن البحث ع�ن التجديد ليس 
بصالحنا اطالقاً ألنه مثّبت عىل الورق أصالً، يف مجاالت األندية 
واالتح�ادات والفئات العمري�ة وامللتقيات األس�بوعية وتبادل 
الخربة، وبالتايل فإن األمر ال يتطلب الكثري من الجهود لتقليب 

الصفحات واالستفادة منه بأقىص درجة. 
لق�د وصل الحال أن طالبت الوزارة يف فرتة س�ابقة االتحادات 
الرياضي�ة بوضع مناهج الربوتوكوالت عىل ج�دول أولوياتها 
ومعه�ا األندي�ة بطبيع�ة الح�ال ليت�م العم�ل بما ه�و موثق 
ويحتوي عىل تس�هيالت ، وال أعرف مل�اذا تغفل االتحادات عن 
هذه امليزة وتطالب بما هو غري واقعي مع بلدان ليس لنا معها 
أي اتفاق يذكر أو أن س�فرها حت�ى اىل البلدان املذكورة يكون 
خارج النص باجتهاد ش�خيص يغلب عامل العالقات الخاصة 
عىل الربوتوك�ول التعاوني ، إن الحديث الذي نذكره هو إلعادة 

الطرق والتذكري عىس أن تعم الفائدة.

حديث ال�ضاعة الريا�ضية

محمد حمدي

ربما س�يكون املوسم املقبل 
لألندي�ة  تعقي�دا  األكث�ر 
العراقي�ة، بس�بب ضبابية 
يف  االقتص�ادي  الوض�ع 
بعدم�ا  خاص�ًة  الب�الد، 

امتنع�ت ال�وزارات املمول�ة 
املوازنات  لألندية عن إع�الن 

املخصصة للموسم الجديد.
وتتباين األوضاع بن أندية 

حي�ث  وأخ�رى، 
راه�ن الرط�ة 

ع�ىل 

نتيج�ة  امل�ايل،  االس�تقرار 
روات�ب  م�ن  االس�تقطاعات 
الداخلي�ة،  وزارة  منتس�بي 

ليدخل املريكاتو بقوة.
لخي�ار  الن�ادي  إدارة  وذهب�ت 
التمس�ك بالجهاز الفني، بقيادة 
لتحقي�ق  ش�هد،  الغن�ي  عب�د 

االستقرار.
ممي�زة،  ش�هد  قائم�ة  وج�اءت 
م�ن حي�ث الرتكي�ز ع�ىل املواهب 
الصاعدة، خاصًة ممن عملوا 
تح�ت قيادت�ه يف املنتخ�ب 
األوملب�ي، حيث اس�تقطب 
كال م�ن: »محم�د مزهر 
وعيل مهدي وكرار عامر 

وحسن عاش�ور وصادق زامل وأحمد جالل 
ومحم�د قاس�م وخرض ع�يل وحس�ام جاد 
الله ومحمد ش�وكان وجاس�م محمد ومراد 

محمد«.
ليتعاق�د الرطة بذلك م�ع 12 العبا جديدا، 
ما ي�دل عىل رغبته يف خل�ق فريق، قادر عىل 
الدفاع ع�ن الكرة العراقي�ة، يف دوري أبطال 

آسيا والبطوالت األخرى.
ورفع القوة الجوية ش�عار االس�تقرار، رغم 
أنه أج�رى تغيريا يف الجهاز الفني املس�اعد، 
لكنه حافظ عىل املدرب األول، أيوب أوديشو، 

الذي قرر املزج بن الخربة والشباب.
الالعب�ن، فاس�تقطب  أم�ا ع�ىل مس�توى 
فقط العب الكهرباء عيل محس�ن، واستعاد 
حارس�ه الس�ابق فه�د طال�ب، ال�ذي مث�ل 

الزوراء يف املوس�م امل�ايض، بينما حافظ عىل 
نجومه، رغ�م أن أغلبهم كان�وا مطلوبن يف 

أندية أخرى.
الزوراء والطلبة

يف  التعاق�دات  ال�زوراء  ب�دأ  جانب�ه،  وم�ن 
وق�ت مبك�ر، وناف�س الرطة ع�ىل بعض 

الصفقات.
وضم ال�زوراء ح�ارس الطلبة عيل ياس�ن، 
ورضغام إسماعيل من الرطة، وعمار عبد 
الحسن من النفط، واملحرتف السوري زاهر 
ميدان�ي، من الغريم الق�وة الجوية، ومحمد 
صال�ح قادم�ا من نفط الوس�ط، وعالء عبد 

الزهرة من الرطة.
ورغم هذه الصفقات، إال أن جمهور الزوراء 
م�ا زال قلق�ا عىل مس�تقبل الفريق، وس�ط 

نش�اط الرطة يف املريكات�و، وحفاظ القوة 
الجوية عىل نجومه.

أم�ا إدارة الطلب�ة فعملت بصم�ت، وأنجزت 
صفق�ات مهمة وواعدة، حي�ث لعب املدرب 
الش�اب، أحم�د خل�ف، دورا مهم�ا يف بعض 

التعاقدات.
وأبرزها ع�ودة عبد القادر طارق من النفط، 
والظفر بموهبة النجف عيل قاسم، والتعاقد 
م�ع الع�ب الك�رخ ف�راس فنج�ان، والعب 
النج�ف أم�ري صب�اح، والعب نفط الوس�ط 
فاضل كريم، وحارس الزوراء محمد كاصد، 

والعب النفط بشار سعدون.
وتع�د صفقات الطلبة ممي�زة ومختلفة عن 
املواس�م املاضية، باإلضاف�ة إىل حفاظه عىل 

أغلب العبيه.

اقرتب نادي شباب بلوزداد الجزائري، من 
التعاق�د مع العراقي عالء عباس، مهاجم 
الكوي�ت الكويتي، خالل ف�رتة االنتقاالت 
الصيفية املقبلة، لتعزيز صفوف الفريق يف 

املوسم املقبل.
بوكي�ل  اتصاالته�ا  بل�وزداد  إدارة  وربط�ت 
أعم�ال الالع�ب، ومقرب�ن من�ه؛ إلقناع�ه 

بتقمص ألوان الشباب.

وأكدت مصادر، أن تواجد الالعب حرا من أي التزام، حّمس 
إدارة الشباب عىل التعاقد معه، خاصة أنه يمتلك إمكانات 
ممي�زة، وقادر ع�ىل تقديم اإلضاف�ة للنادي البل�وزدادي، 

املقبل عىل املشاركة يف دوري أبطال أفريقيا.
ويمتل�ك عالء عب�اس )22 عاًما(، عدة ع�روض احرتافية، 
س�واء م�ن أندي�ة عربي�ة أو أوروبي�ة، طلب�ت الحص�ول 
ع�ىل خدمات�ه يف الفرتة األخ�رية، عىل غرار جيل فيس�نتي 

الربتغايل، ومولودية الجزائر.

ل�وح بش�ار رس�ن، الع�ب املنتخ�ب العراق�ي، 
بمغادرة فريقه بريس�وليس اإليراني بعد نهاية 

عقده مع الفريق مع انتهاء املوسم الجاري.
وقال مص�در مقرب م�ن الالعب إن بش�ار 
رس�ن يرغ�ب يف إنه�اء تجربت�ه باملالعب 
اإليرانية، بعد أن حقق الكثري من األلقاب 

ومن ضمنها دوري أبطال آسيا.
وأشار إىل أنه يسعى لتجربة احرتافية 
جديدة، بعي�دا عن ال�دوري اإليراني 
رغ�م رغب�ة بريس�بوليس بتجدي�د 

العقد.
لدي�ه  بش�ار  أن  املص�در،  وأوض�ح 
عروض م�ن دوريات أوروبية ويرغب 

يف خوض تجرب�ة تقربه من الدوري�ات األوروبية الكبرية، 
الس�يما وأنه يملك مواصف�ات مهارية وب�ات يملك خربة 

كبرية.
يش�ار إىل أن بشار رس�ن يعد من أبرز املحرتفن يف الدوري 

اإليراني خالل املواسم الثالثة األخرية.

توص�ل نادي الطلب�ة العراقي التفاق 
ش�به نهائي مع مهاجمن س�ورين 
لضمهم�ا للفريق تحضريا للموس�م 

املقبل.
وق�ال مص�در م�ن داخل الن�ادي إن 
اإلدارة وصلت ملراح�ل نهاية للتعاقد 
م�ع مهاجم�ن م�ن س�وريا )دون 
الكش�ف عن هويتهم�ا( وبطلب من 
م�درب الفري�ق أحم�د خل�ف ال�ذي 
يسعى لتعزيز الخط األمامي للفريق 
املوس�م  بمنافس�ات  الدخ�ول  قب�ل 

املقبل.
وب�ن أن صف�وف الفري�ق اكتمل�ت 
بنسبة 90 % والتوجه سيكون صوب 
الالعب�ن املحرتف�ن لتك�ون قائم�ة 

الفريق مكتملة بش�كل نهائي، الفتا 
أن الثنائي الس�وري سيشكل إضافة 
مهم�ة. يش�ار إىل أن الطلب�ة أب�رم 

تعاق�دات ممي�زة تحضريا للموس�م 
املقبل أبرزه�ا الكامريون�ي جاكوب 

ومحمد كاصد.

تعاق�دت الهيئة اإلدارية لنادي نفط الوس�ط مع محرتف 
س�رياليوني لتعزيز صفوف الفريق يف منافس�ات املوس�م 
املقب�ل. وقال مدير الفريق نبيل عب�اس إن اإلدارة نجحت 
يف التعاقد رس�ميا مع املحرتف السرياليوني شيكا فوفونا 
قادم�ا م�ن نادي املين�اء. وس�بق لالعب الس�رياليوني أن 
اح�رتف املوس�م امل�ايض يف ال�دوري العراق�ي مما س�هل 

التعاقد معه بشكل مبارش.
وأضاف عب�اس: »فوفونا يع�د املح�رتف الثاني بصفوف 
الفريق بعد الالعب املغربي عمر املنصوري الذي سبق وأن 
تعاقدته مع�ه اإلدارة، وهناك مفاوض�ات جادة مع العب 
كامريوني«.يش�ار إىل أن نادي نفط الوسط أبرم صفقات 

محلية مميزة تحضريا للموسم املقبل.

دع�ا محمد الهاش�مي، نائ�ب رئيس الهيئ�ة اإلدارية 
لنادي الطلبة، الجمعي�ة العمومية لالتحاد العراقي، 

إىل اجتماع تشاوري، غداً اإلثنن.
وقال الهاشمي »تم دعوة الهيئة العامة، للحضور 
إىل اجتماع تش�اوري، مع موافقة خلية األزمة، 
وأخذ كافة التدابري الصحية من حيث التباعد 

الصحي ووسائل التعقيم«.
وأوضح أن االجتماع س�ريكز عىل مناقشة 
وتعدي�ل  الداخ�يل،  األس�ايس  النظ�ام 
بع�ض الفقرات قبل إعادت�ه إىل الهيئة 

التطبيعية، إلرساله إىل الفيفا، من أجل تفادي العقبات.
وأضاف »بعد حس�م رؤية الفيفا، سيتم التصويت عليه 
من قبلنا. االجتماع س�يقترص عىل الهيئ�ة العامة التي 
ح�رضت االنتخابات األخرية، باإلضاف�ة إىل دعوة ممثل 
قانون�ي ك�ون أغل�ب فق�رات النظ�ام الداخ�يل تحتاج 

لتفسري قانوني«.
وأش�ار إىل أن املؤتمر س�يتضمن طرح فك�رة رفع عدد 
أعض�اء االتح�اد املح�يل إىل 10 أعض�اء، باإلضاف�ة إىل 
الرئيس والنائبن، بجانب مناقش�ة الفق�رات التي أثري 

حولها الجدل من أجل االتفاق عليها بشكل نهائي.



أعلن باريس س�ان جريمان، تفاصيل إصابة العب�ه كيليان مبابي، 
التي تعرض لها خالل مباراة سانت إيتيان، يف نهائي كأس فرنسا.

وأشار النادي البارييس يف بيان رسمي، إىل أن مبابي يعاني من التواء 
يف الكاح�ل األيمن، مع جرح كبري يف الجانب الخارجي، وس�يخضع 

لتقييم جديد إلصابته.
وأوضح البيان أن املدافع تيلو كريير الذي أصيب خالل نفس املباراة، 

يعاني من كدمة، وتحتاج لراحة من 4 إىل 5 أيام.
يف املقاب�ل، تع�اىف الثنائ�ي املص�اب خ�وان برين�ات وعب�دو ديالو، 

وسيشارك كل منهما يف التدريبات الجماعية.
وتع�رض مباب�ي لإلصابة بعد تدخ�ل عنيف من ل�وي بريين مدافع 

سانت إيتيان، الذي نال بطاقة حمراء نتيجة الخشونة.
وت�وج البي إس جي بكأس فرنس�ا للمرة ال��13 يف تاريخه، بفضل 
الهدف الذي س�جله نيمار جونيور يف شباك سانت إيتيان، بعد مرور 

14 دقيقة.

ظهرت حالة إصابة جديدة بفريوس كورونا املستجد، يف أحد أندية الدوري األملاني، وذلك بعد انتهاء املوسم 
ال�ذي توج فيه باي�رن ميونخ بلقبي البوندس�ليجا والكأس. فقد أعلن فولفس�بورج، يف بيان عرب موقعه 
الرس�مي، إصابة مدافعه الس�ويرسي كيفن مبابو بالفريوس، بعد خضوع�ه الختبار طبي. وتقرر غياب 
صاحب ال�25 عاًما عن تحضريات الذئاب للموس�م القادم، نظرًا لحاجته لدخول العزل الصحي يف منزله، 
مع اتخاذ كل التدابري الالزمة. رغم ذلك، أكد مارس�يل ش�افري، املدير الري�ايض للنادي، عدم معاناة مبابو 
من أي أعراض، إال أنه س�يظل تحت اإلرشاف الطبي. بخالف ذلك، أعلن فولفس�بورج س�المة باقي أفراد 
الفري�ق، الذين خضعوا جميًعا لفحوصات طبي�ة قبل العودة للتدريبات الجماعية، خالل أيام، اس�تعداًدا 

ملوسم )2019-2020(.

مي�الن،  إن�ر  اإليط�ايل  العم�الق  يرف�ض 
االستس�الم يف محاوالت�ه إلقن�اع األرجنتيني 
ليونيل مي�يس، قائ�د برش�لونة، بالقدوم إىل 
س�ان س�ريو هذا الصيف، وف�ك ارتباطه مع 

البارسا.
ويمتد عق�د مييس )33 عاًما( مع برش�لونة 
حتى نهاية املوسم املقبل، ولم يتوصل التفاق 
حول عق�د جديد حتى اآلن م�ع إدارة النادي 
الكتالوني.وبحسب صحيفة »ال جازيتا ديللو 
س�بورت« اإليطالي�ة، فإن مالك إن�ر ميالن 
الصينيني عازمون عىل الضغط بكل الُس�بل، 

من أجل إحضار مييس إىل سان سريو.

وزعم�ت الصحيفة أنه من املمك�ن أن تقوم 
رشكة »س�ونينج« الصيني�ة بمطاردة مييس 

لفرة طويلة، وتقديم مغريات كبرية له.
خورخ�ي  قي�ام  أن  الصحيف�ة،  وأوضح�ت 
مييس ب�راء من�زل يف إيطاليا، يث�ري الجدل 
حول إمكانية انتقال الالعب إىل إنر، حتى لو 
قيل إن انتقال وال�د النجم األرجنتيني مليالنو 
ألس�باب تجارية.وأك�دت »ال جازيت�ا ديلل�و 
سبورت«، أن انتقال كريس�تيانو رونالدو إىل 
يوفنت�وس، هو أحد دواف�ع إنر لضم مييس، 
للرد عىل البيانكونريي، وإحداث ضجة كربى 

يف العالم.

شدد ماوريسيو س�اري، املدير الفني ليوفنتوس، 
ع�ىل أن فريق�ه يبح�ث عن تحقي�ق الف�وز أمام 
الي�وم  الفريق�ني  س�امبدوريا، خ�الل مواجه�ة 
األح�د، لحس�م لق�ب ال�دوري اإليطايل.ويتص�در 
يوفنتوس، ج�دول ترتيب الكالتش�يو، برصيد 81 
نقطة، بفارق 5 نقاط، عن أقرب مالحقيه أتاالنتا 
)75(، ويحتاج اليويف للفوز بمباراة اليوم، لحس�م 
لقب الدوري رس�مًيا.وقال س�اري، يف ترصيحاته 
باملؤتم�ر الصحفي: »نري�د أن نحقق نقاط اللقاء 
ونص�ل إىل هدفن�ا، علين�ا أن نك�ون قتالي�ني وأال 
نفقد رؤوس�نا، ألن االقراب من تحقيق الهدف ال 
يعن�ي ش�يئا«.وأضاف: »اإلره�اق البدني والعقيل 

مش�كلة تواجهه�ا جمي�ع الف�رق، فه�م يلعبون 
كث�رًيا، يف أودينيزي فقدنا التنظي�م، لكن عقليتنا 
كانت يف الطريق الصحيح يف ه�ذه املباراة«.وتابع 
مدرب يوفنت�وس: »نعمل عىل اس�تعادة الالعبني 
املصاب�ني، نحاول اس�تعادة هيجواي�ن، وكيليني 
يت�درب، يف ح�ني أن دي تش�يليو يمك�ن أن يع�ود 
تدريجًيا األسبوع املقبل«.وواصل: »علينا أن نفكر 
يف التق�دم إىل امللعب بكثري م�ن التحفيز واإلرصار، 
سنجد بالتأكيد القوة للقيام بذلك وتحقيق هدفنا، 
س�امبدوريا لي�س فريقا س�هال، ه�م منظمون، 
أعتق�د أنهم س�يكونوا متحمس�ني، ألنهم خرسوا 
الديرب�ي أمام جنوى، لكن الدافع األكرب س�يكون 

لن�ا«.وأردف: »دوري األبطال مس�ابقة 
رائع�ة، لكن املنافس�ة التي تش�ري إىل 

أك�رب ق�در م�ن العم�ل ال�ذي يقوم 
ب�ه فريق ع�ىل م�دار املوس�م هي 
بطولة ال�دوري، واآلن نفكر فقط 
يف الكالتش�يو، ويج�ب أن نك�ون 
متوازن�ني، وقادري�ن ع�ىل ق�راءة 

مواقف اللعبة«.
وأت�م م�درب يوفنت�وس: »ه�ذا هو 
أصعب موس�م يف تاريخ ك�رة القدم 

اإليطالي�ة، مع صعوب�ات كبرية عىل 
الجميع«.

ساري: يوفنتوس يمر بأصعب موسم في تاريخ الكالتشيو
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سان جيرمان يعلن تفاصيل إصابة مبابي

كش�ف تقرير صحف�ي إس�باني، أن الربازي�يل نيمار دا 
س�يلفا، نجم باريس س�ان جريمان الفرنيس، لن يجدد 
عق�ده يف حديقة األمراء، قبل التأكد من نوايا برش�لونة 

بشأن عودته إىل كامب نو من جديد.
ويرتب�ط صاحب ال�28 عاًما، بعقد مع س�ان جريمان، 
حتى صيف 2022، وس�ط محاوالت من الفريق لتجديد 
عق�ده، علما بأن تقارير فرنس�ية، كان�ت قد أكدت منذ 
أي�ام أن نيمار، يرح�ب بالبقاء يف باري�س، وأنه منفتح 
لتجدي�د عق�ده، إال أن بيئ�ة الالع�ب نفت ه�ذه األنباء.
وبحس�ب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن 
نيمار ال يريد اتخاذ قرار بشأن التجديد مع باريس سان 
جريمان، حتى يعرف نوايا برشلونة، حيث يدرك الالعب 
أن املريكات�و الصيفي يف إس�بانيا، لن يغلق حتى ترين 
األول املقب�ل، ل�ذا فهو لي�س يف عجلة من أمره.وس�بق 
لنيمار أن رفض اقراح باريس سان جريمان، الذي ضمن 
له عالوة تجديد بقيمة 100 مليون يورو، بهدف معرفة 
القرار النهائي لربش�لونة، حيث ينوي انتظار عرًضا من 
الربس�ا، حتى آخر ي�وم يف س�وق االنتقاالت.ورغم ذلك، 
ف�إن رغبة نيم�ار تقابلها أزم�ة اقتصادية كربى، حيث 
تس�بب فريوس كورون�ا يف تخفيض طموح�ات األندية 
هذا الصيف، ورغم أن برشلونة كان يضع نيمار، ضمن 
مخططات�ه لتدعي�م صفوف�ه يف الصيف املقب�ل، إال أن 

جائحة كورونا قد ُتبطل هذا املخطط.

نيمار ينتظر قرار 
برشلونة الصعب 

بات مانشس�ر يونايتد مهدًدا بخس�ارة 
عق�ب  إس�رليني،  جني�ه  ملي�ون   70
مباراته مع ليس�ر س�يتي، اليوم األحد، 

يف الجولة األخرية من عمر الربيمريليج.
ووفًق�ا لصحيفة »ذا ص�ن« الربيطانية، 
ف�إن امل�ان يونايتد س�يخرس 70 مليون 
إس�رليني، إذا لم يتأهل إىل دوري أبطال 

أوروبا يف املوسم املقبل.
ويحتل مانشس�ر يونايتد، املركز الثالث 
يف جدول ترتي�ب الربيمريليج برصيد 63 
نقطة، ويحتاج نقطة التعادل عىل األقل 
يف ملعب »كينج باور« لضمان التأهل إىل 

دوري األبطال.
وأشارت الصحيفة إىل أن مكافأة التأهل 
إىل دوري األبط�ال تزيد ع�ن نظريتها يف 
الدوري األوروبي بنحو 50 مليون جنيه 

إسرليني.
وأوضحت أن املان يونايتد سيخرس أيًضا 
20 مليون إسرليني من عقد رعايته مع 
رشك�ة املالبس، إذا ل�م يتأهل الفريق إىل 
دوري أبط�ال أوروبا، م�ا يجعل إجمايل 

الخسائر 70 مليوًنا.

يخ�وض املنتخب اإلس�باني، مب�اراة ودية أم�ام نظريه 
الربتغ�ايل، يف الس�ابع من تري�ن أول املقبل، اس�تعدادا 
ملنافس�ات النس�خة الثانية م�ن دوري األم�م األوروبي، 

بحسب صحيفة »ماركا«.
وكان م�ن املق�رر أن يلتق�ي الفريق�ان يف الخام�س من 
حزي�ران امل�ايض، اس�تعدادا لي�ورو 2020، لك�ن أزم�ة 
فريوس كورونا املس�تجد تس�ببت يف تأجيل املباراة ونقل 

البطولة القارية للعام املقبل.
ويلتقي املنتخب اإلسباني مع أملانيا وأوكرانيا وسويرسا 
ضمن املجموعة الرابعة من املس�توى األول لدوري األمم 
األوروب�ي، حيث يس�تهل املات�ادور مش�واره بمواجهة 

املاكينات األملانية يف الثالث من أيلول املقبل.
ويلع�ب املنتخ�ب الربتغايل ضم�ن املجموع�ة الثالثة من 

املستوى األول، بجوار فرنسا والسويد وكرواتيا.

إسبانيا تواجه البرتغال وديا 

ويف ترصيحات ملحطة س�كاي، قال كلوب 
»مرتبط بعقد مع ليفربول ملدة 4 سنوات، 
وبالتأكي�د من املنظور الحايل، ال أعتزم أن 

أكمل هذا العقد عىل األقل«.
وكان كل�وب ق�د رصح م�ن قب�ل بأنه ال 
ين�وي تجديد عق�ده مع ليفرب�ول، الذي 

ينتهي يف 2024.
تولي�ه  إمكاني�ة  وح�ول 
قي�ادة منتخب بالده، علق 
يج�ب  كان  إن  أدري  »ال 
أن ين�درج ه�ذا األمر عىل 

جدول األعمال«.
وتاب�ع »أن�ا ل�م أض�ع يف 
حس�باني ق�ط أن أصب�ح 
بط�اًل لل�دوري األملاني أو 
ال�كأس أو أي يشء آخ�ر، 
كم�ا أن هذا ل�م يحدث يف 
كثري من األح�وال، وهناك 
يف الخ�ارج آالف املدرب�ني 
الذي�ن تمكن�وا م�ن ه�ذا 

أكثر«.
وع�ن حياته بع�د اعتزاله 
العمل كم�درب، علق »من 
املنطق�ي أن تك�ون لدي�ك 
نظرة مختلفة للحياة، وأال 
الجانبي  الخ�ط  تقف عىل 
يف نهاي�ة األس�بوع، تحت 
املطر، تتجادل مع مدربني 

آخرين أو مع فرق«.
رصح  ق�د  كل�وب  وكان 
مؤخرا إلذاع�ة SWR بأنه 
»عازم عىل العودة إىل أملانيا 
بعد انتهاء مشواري، وعىل 

األرجح جدا يف ماينز«.

كلوب: ال أعتزم أن أكمل عقدي مع ليفربول

دافع زين الدين زيدان املدير الفني لريال 
مدريد، عن أحد العبيه، رغم عدم ظهوره 

بشكل أسايس هذا املوسم.
ووفًق�ا ملوقع »ديفنس�ا س�نرال«، فإنَّ 
زيدان طلب من رئيس النادي، فلورنتينو 
بريي�ز، ع�دم االس�تغناء ع�ن إيس�كو، 

وراهن عىل انفجاره يف املوسم الجديد.
وأشار إىل أن زيدان طلب من برييز، عدم 
االس�تماع ألي عرض يخص إيسكو، ألن 
الالعب اإلس�باني سيظهر أفضل نسخة 

لديه خالل املوسم املقبل.
وأوض�ح أن زي�دان لدي�ه ثق�ة كاملة يف 

إيس�كو، رغم أن األخري لم يحجز مقعًدا 
ثابًتا يف التشكيل األس�ايس لريال مدريد 

هذا املوسم.
وقال املوقع إن زيزو يرى إيسكو، قطعة 
مهم�ة م�ن الفري�ق يس�تغلها إلره�اق 
املنافس�ني، ألن الالع�ب عندم�ا يكون يف 
مس�تواه املعه�ود، يصع�ب إيقافه، كما 
يمك�ن توظيفه يف خطت�ي 4-4-2 و4-

.3-3
وأض�اف أن برييز واف�ق عىل رأي زيدان، 
رغ�م وج�ود اهتم�ام بضم إيس�كو من 

جانب نادي مانشسر سيتي.

زيدان: إيسكو 
سينفجر في الموسم المقبل

ليستر يهدد مانشستر 
يونايتد بخسارة كبيرة

كورونا يصيب البوندسليجا مجدًدا

واصل األلماني يورجن 
كلوب، المدير الفني لنادي 

ليفربول، التأكيد على أنه 
لن يستكمل عقده للنهاية 

مع الريدز.
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مصطلحات ادبية
الكالسيكية: تيَّار أدبي دَخل إىل ثقافتنا العربية عىل يِد روَّاد مدرسة اإلحياء والبعث 
يف العالَ�م العرب�ي، ويف مقدِّمتهم البارودي وأحمد ش�وقي وحافظ إبراهيم، الذين 
جعل�وا من محاكاة النَّماذج الشعريَّ�ة الرتاثية يف عصور االزدهار، بدًءا من العرص 
عر منه عىل وجه  الجاهيل حتى العرص العبايس وس�يلًة إلخراج األدب العربي والشِّ
الخصوص - من عثرِة الجمود التي أصاَبته لزمن طويل منذ ما قْبَل القرن التاسع 
عرش وحتى الجهد الذي قام به البارودي، قياًس�ا عىل تجربة األوربيني يف النهوض 
بآدابه�م يف القرن�ني السادس عرش والساب�ع عرش من خالل االحِتف�اء واملحاكاة 
بالنَّماذج املزدهرة يف األدب اإلغريقي والروماني والالتيني القديم؛ إًذا يمكن القول: 
كل واملوسيقا واأللفاظ يف صياغة  إنَّ الرحلة إىل القديم بمحاكاته عىل مستوى الشَّ
القصي�دة، والتقاليد التي اعتادها القدماء يف بناء أش�عاِرهم تعدُّ س�مًة أصيلة يف 
عر الكالس�يكي العرب�ي؛ فها هو ذا البارودي يتحدَّث ع�ن حالته النفسيَّة من  الشِّ
خالل الليل الطويل عىل عادة القدماء كامرئ القيس قائاًل:َخلييلَّ َهل طاَل الدُّجى؟ 

أم تقيََّدت  َكوَاِكُبُه، أَْم َضلَّ َعْن َنْهِجِه الَْغُد

طرائف من التراث 

»راقية مهدي« ترسل سرب النوارس ليلقي السالم على ما خلفته قنابل الحروب
المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

ان للنحويني العديد من الطرائف التي حتوتها كتب الرتاث 
العربي ومنها هذه الطرفة التي اخرتناها لكم وهي عبارة 
ع�ن محاورة بني نحوي وجاريته حيث قال أحد النحويني 

لجاريته، وكان يهواها: 
يا خريدة، أحسبك عروباً، فما نمقك، وتشنأينا؟

فقال�ت: ياس�يدي مارأيت أح�داً يحب جاريت�ه ويشتمها 
غريك ! 

* الخريدة:املرأه طويلة السكوت،املسترتة
* العروب:املرأه املتحببة إىل زوجها،والعاشقة له

* نمقك:نحبك
8* تشنأينا:تبغضينا، أو بغضاً مختلطاً بعداوة وسوء خلق

 اي بمعن�ى تطل�ع ش�مس الحياة 
املتج�ددة يف حال�ة انتش�ار الحب، 
حيث يعم السالم عىل ذات الشاعرة 
وال�ذات املوضوعية، بمعنى الواقع 
املحي�ط، او واقع الحي�اة والجمال 

والحب.
وقال عب�د العزيز يف ق�راءة نقدية 
خص بها )املراق�ب العراقي(: بعد 
ان واكبت كتاب�ات الشاعرة راقية 
مهدي طوال فرتة س�نتني محددة، 
وجدته�ا مسكون�ة بالبح�ث ع�ن 
ال�)ه�و(، والحقيق�ة ه�ذا االم�ر 
يحي�ل اىل نظرية فروي�د يف تكوين 
الشخصي�ة وتفاعالته�ا الداخلية، 
اي الذاتي�ة صع�ودا اىل تفاعالته�ا 
املوضوعية م�ع االخر.. ولهذا كان 
الهو جزء اس�ايس يرب�ط بني األنا 
واألن�ا االع�ىل، ويتضم�ن جزئني، 
فط�ري ويمث�ل الغرائ�ز املوروثة، 
الت�ي تم�د الشخصي�ة بالطاق�ة، 
وج�زء مكتسب ويمث�ل العمليات 
العقلية املكبوت�ة، التي منعها األنا 
ونح�ن  الظه�ور،  )الشعور(م�ن 
نع�رف ان اله�و داخ�ل الشخصية 
يعمل وفق مبدأ اللذة وتجنب األلم، 
وطبع�ا اليراعي املنط�ق واألخالق 
والواق�ع، وه�و ال ش�عوري كلية، 
بينم�ا األنا ه�ي تمث�ل الشخصية 
والشعور، كونها تمثل االعتدال بني 

الهو واألنا الُعليا، حيث تقبل بعض 
الترصفات من هذا وذاك، وتربطها 
بقي�م املجتم�ع وقواع�ده، وتقوم 
باش�باع بع�ض الغرائ�ز بص�ورة 
اجتماعي�ا،  ومقبول�ة  متح�رة 
بحي�ث الترفضها األن�ا الُعليا، اي 
بمعن�ى هناك رصاع بني الهو الذي 
يروم اش�باع، حاجاته مهما كانت 

الظ�روف، ولكن األن�ا ترفض هذا 
وتأخذ ما يتالئم مع قيم املجتمع، 

وتاب�ع : ونقط�ة ال�رصاع ان الهو 
امله�م لدي�ه اش�باع غرائ�زه، عىل 
ت�روم  الت�ي  األن�ا  م�ن  العك�س 
االشباع بطريقة متحرة، وهكذا 
اس�تطاع األن�ا أن ي�وازن بني الهو 
واألن�ا األعىل والواق�ع، كي يعيش 
الف�رد متوافقا، أم�ا إذا تغلب الهو 
أو األنا األعىل ع�ىل الشخصية أدى 
ذلك إىل اضطرابه�ا، وجملة القول 
عاش�ت الشاع�رة راقي�ة مه�دي 
مسارات هذا الرصاع يف نصوصها، 
ذات الكلمات الشفافة الرقيقة، اي 
انها عاش�ت رصاع الخ�ري والرش، 
وعاش�ت مح�اوالت ايج�اد دالة يف 
املوضوعي،  املحي�ط  تعاملها م�ع 
تحاف�ظ ه�ذه الدالة ع�ىل توازنها 
االخالقي يف تعامالتها االجتماعية، 
تقول يف قصيدة )امري العاشقني(:

)يف القلب مرياث وسيم 
انيق كاالٔمري الحميم!

يف زحمة الفكر ..
وحيث اركب موج االشتياق

للفرار من العتمة ..
يباغتني هو  

ليلبسني من استربق الكلمات
مايقصد به

ان يخرجني من فراديس 

منحها الله لذات تالزم 
ايقونة الصفاء..(

واش�ار اىل ان الشاعرة هنا نصبت 
هن�اك  اي  ومحاكم�ة،  محكم�ة 
مدع�ي وُمدعى علي�ه، ففي قلبها 
مرياث، بمعنى مجموعة من القيم 
االخالقية ، وايضا هناك رصاع من 
امواج االشتياق إلستربق الكلمات 
م�ن  اخراجه�ا  تبغ�ي  املنمق�ة، 
ايقون�ة الصفاء، بمعن�ى الضمري 
االنسان�ي الجمي�ل، والظاه�ر ان 
ذات الشاعرة، قد تسلحت باشياء 
تلت�زم  انه�ا  اي  قوي�ة،  جمالي�ة 
ب�)مسرية الع�زف عىل الصعاب(، 
بحيث تقول عنها: )باتت لغتي.(، 
ويح�ق يل القول عنه�ا، انها باتت 
س�لوكها اليوم�ي للحف�اظ ع�ىل 
توازنه�ا يف عالقاته�ا االجتماعية، 

انه�ا تلت�زم بقي�م ثابت�ة، رغم ان 
الشعر هو عالم متحرك يف االجواء 
الجمالي�ة للغة..ويستم�ر الرصاع 
يف تجليات�ه ونصه�ا االخر)همس 

السنديان(، تقول فيه:
)أْٔنَت الذِي َتْغِسل

الُغُيوَم فتحيي قلب انثى
 اكلها التصحر!

ارسع واْس�ُكَب َوْجَه�َك ِبَقَط�رَاِت 
املََطْر 

وَّعدُّ املَرَاَيا لليلة االفراح ...
ماكل هذا الرس اللطيف فيك(

فال�رصاع املوضوعي م�ع املحيط 
جعلها تضع يف الحسبان املحاوالت 
يف اس�تدعاء االخ�ر يف طلب واضح 
ان يكون نقيا بدالة قولها: )ارسع 
واْس�ُكَب َوْجَهَك ِبَقَط�رَاِت املََطْر(، 
ودالل�ة املطر هن�ا، دالل�ة النقاء، 
ك�ون املط�ر اذا ن�زل م�ن السماء 
يأتي بالخ�ري، وهكذا حتى يستقر 

رصاعها ويهدأ.
قصي�دة   يف   : الق�ول  اىل  وم�ى 
ي�َك لَ�ْك(،  )أْش�هُد أنَّ حَب�َك/ اَلَشِ
والعنوان يظهر التناص مع القول 
املق�دس يف الشه�ادة، مم�ا أعطى 
للقصي�دة نوعا من الثب�ات، كون 
الح�ب م�ن ضم�ن ثواب�ت الحياة 
النقي�ة الصادق�ة، بحيث ان الحب 
يبق�ى يمثل الس�الم، الذي يصارع 

الح�رب باعتب�ار ان الح�رب قبح 
والح�ب جمال، اي ان الحرب تمثل 
فن�اء، بينم�ا الح�ب يمث�ل الحياة 

والتجدد..كما يف قولها:
)َوْحَدُه الِعْشُق
 َيْفِتُق الَصَباَح

َوَيْفرَتُِش َمالَءَة
الِدفْء

َوَطْعَم االْٔمِنياْت 
بَّ َوُيرِْسُل رِسْ

 الَنوَاِرِس
لُِيلِقّي الَسالَم

َعىَل َماَخلَّفْتُه الَقَناُبُل 
والُحُروْب

َفُتزِْهرَّ َفْوَق
 ِتالِل الَشْمِس(

وختم : وهكذا فان رصاع الشاعرة 
راقية مهدي يك�ون يف اوجه تمثل 
يف رصاع الح�ب والح�رب، وكي�ف 
انترص الح�ب ورفع رايته البيضاء 
)لُِيلِق�ّي  بالن�وارس،  املتمثل�ة 
الَقَناُب�ُل  َماَخلَّفْت�ُه  الَسالَم/َع�ىلَ 
ِت�الِل  َف�ْوَق  والُحُروْب/َفُتزِْه�رَّ 
الَشْمِس(، اي بمعنى تطلع شمس 
الحي�اة املتج�ددة يف حال�ة انتشار 
الح�ب، حي�ث يع�م الس�الم ع�ىل 
ذات الشاعرة وال�ذات املوضوعية، 
بمعن�ى الواق�ع املحي�ط، او واقع 

الحياة والجمال والحب..

الثقافـي

هيثم الطيب.. قلق البحث 

ثقافة

ه�و اليشب�ه اولئ�ك الذين ع�اش معه�م، وش�كل وعيه 
االجتماعي والفكري والسيايس من خاللهم، هم يسعون 
بخطاه�م الوجلة صوب  هدف جم�ايل واحد، فأن انكرس 
الهدف او واجه مصدات، وهي كثرية، تراجعوا اىل الصمت، 
دون محاول�ة بحث ثانية، او الكشف عن مسببات الصد، 

وبواعث الفشل.
 هو وح�ده، وان كان يدم�ن القلق واالرتب�اك معا، يهدم 
وعيه م�ن اجل إع�ادة تكوينه، قد يقف قلي�اًل،  مستغالً 
الوق�ت من اج�ل التأم�ل، والبحث عما يمك�ن ان يقدمه 
كخطاب فكري مغاي�ر، يمسك احرتاقات روحه، غري ابه 
بلس�ع الجمر، يفك�ر ان يلج باب الشعر، برتدد  ووس�ط 
دائ�رة الصخب التسعيني، يق�دم نصوصه التي التختلف 
كثرياً ع�ن املألوف السائ�د أنذاك، ثمة حص�ارات نفسية 
موجع�ة، وانكسارات ولدتها الحروب املتتالية، وش�ظف 

العيش الذي بات يشكل هماً كلياً.
له�ذا   ، االوج�اع  تل�ك  ، تسجي�ل كل  للشع�ر   اليمك�ن 
ينه�زم هيث�م الطيب ، بعن�ف الروح اىل حي�ث الخيارات 
االكث�ر تأث�رياً، يأخذ مرتك�زات الرسد اىل دائ�رة تفحصه 
واهتمامه، محاوالً كش�ف السعات املسافية التي يمكنه 
من خاللها الوص�ول اىل غاياته الرس�الية، يختار انقاظ 
الي�وم، وهوامش�ه، ليق�دم ما اس�مية الرثاث�ة الفاعلة، 
والت�ي تذكرن�ا بمكسي�م غوركي، 
يمأل نهارات�ه بالتفحص واالمساك 
بتالبي�ب االفكار، لك�ن قلقه، وهو 
كائن يدم�ن القلق، يسري به صوب 
ما اس�ماه قصي�دة اللحظة، وهي 
جزيئة خطابية، تق�رتب كثرياً من 
القص�ة القص�رية جداً، ثم�ة ثيمة 
وممه�دات  االخ�رى،  ه�ي  قلق�ة 
لغوي�ة، تأخذ من الشع�ر طالوته، 
لكنه�ا تظ�ل االق�رب اىل لغ�ة الرسد 
وصالدته�ا، تبعث تلك الومضات ل�دي املتلقي الكثري من   
االس�ئلة التي قد ال يجد لها جواباً، برغم ان هيثم الطيب، 
يف ومضاته ورسدياته  ال يطلق االس�ئلة كثرياً، النه يعمل 
ضمن دائرة كشف مستقرة، تحتوي عىل ثيم وشخوص،  
برغ�م هامشيته�ا لكنها تطام�ن الواق�ع، وتعتربه املالذ 
االمن واملخلص الذي يجب انتظاره. لغة الطيب واضحة، 
ومنسابة بدراي�ة جمالية، فهي تكره الزوائد االش�ارية، 
والتداخالت غ�ري املهمة، وال تضع عقب�ات امام حركات 
الشخ�وص، ورغباته�ا باالنفالت احيان�اً،   وبعكس هذا 
تك�ون لغة اللحظة الشعرية، حيث نج�د الهدوء اللغوي، 
ومحاولة تبسيط املشهد، ومنحه فعالً درامياً، قد يجعله 
راس�خاً لدى املتلقي، الذي لم يعتد بعد  مثل هذه الصورة 
الخطابية،والس�ؤال .. ه�ل يمك�ن للطي�ب، االبتعاد عن 
قلق�ه وهوس�ه االجتماعي، من أجل العمل عىل ترس�يخ 
اش�تغاالته الجمالي�ة ، الت�ي تحت�اج فع�اًل اىل  مباح�ث 

تخصها منفردة؟
الس�ؤال صع�ب االجاب�ة، الن الطي�ب مثله مث�ل الكثري، 
يعيش خيب�ة امل نقدية، اغفله او تغافله النقد العراقي، 
وان تج�رأ ناقد ما عىل دراس�ة ماتوافر له من اش�تغال، 
فسنج�د تلك الدراس�ة مجرد عرض خارج�ي عاجز عن 

تفكيك الدالالت والرموز واليات التأثري والتأثر.

شوقي كريم حسن 

وجدان عبد العزيز

والناق��د  الش��اعر  ي��رى 
وج��دان عبدالعزيز ان رصاع 
مه��دي  راقي��ة  الش��اعرة 
يف  تمث��ل  اوج��ه  يف  يك��ون 
والح��رب،  الح��ب  رصاع 
وكي��ف انت��ر الح��ب ورفع 
المتمثل��ة  البيض��اء  رايت��ه 
بالنوارس، )ِلُيلِقّي الَسالَم/

الَقَناُب��ُل  َماَخّلَفْت��ُه  َع��َ� 
ِتالِل  َفْوَق  ِه��رَّ  والُحُروْب/َفُتْ

الَشْمِس(،

املراقب العراقي /متابعة...
صدر حديث�ا عن دار النخبة للنرش، رواية جديدة تحت عنوان 
»القبض عىل س�لمى« للكات�ب السورى ب�راء الشامي، تدور 
أح�داث الرواية ىف جو بولييس اس�تخباراتي عىل أرض دمشق 
ح�ول محورين أساس�يني من الشخوص وائ�ل وعامر ورجل 
أعم�ال غني يسك�ن القرية يدع�ى أبو فريد، يف ه�ذه الرواية 
نجد دور الرشطة وتفاعلها واس�تخباراتها حول فك شفرات 

األحداث.
يق�ول ال�راوي : يف القرص دخ�َل النقيُب رياض ق�رَص الرجِل 
الث�رّي الذي هو من أْعالِم القريِة السيد )أبو فريد(، وجلَس يف 

صدِر الغرفِة التي بلَغ طولها ستَة عرَش مرتًا.
قال أبو فريد: يا أِليهَم الذي كان س�بًبا يف ترشيفَك لنا، فواللِه 

اشتقُت إىل لقائك.
وكأنني سمعُت أنك كنَت يف قريتنا قبَل أيام؟؟

تجاهَل النقيُب السؤاَل وهرَب منُه بذكاء.
النقي�ُب: يب�دو أنَك ال تعل�ُم أنَّ ُضبَّ�اَط الرشطِة لهم أش�باٌح 

يتجولوَن ويرسحوَن ويمرحون.
فضح�َك جميُع َمْن حَر حت�ى إنَّ )أم فريد( اس�تحيت من 

الضحك.
ع�ىل ُس�فرِة العشاِء طل�َب النقيُب ري�اض من أب�ي فريٍد أْن 
مِر  يعة« )أبو فارس( ك�ي يستمتعوا بالسَّ يح�َر »فنان الضَّ

روب .  عىل أنغاِم ُعوِدِه وصوتِه الطَّ

وبالفعل بدأت س�هرُة املهمِة الرسيِة عىل أفضِل حاٍل، وجلَس 
أيهم إىل جانِب النقيِب ُيالطفُه ويداعبُه، وأخذ أيهُم يحكي عن 
أصدقائِه يف النادي الجديد، كيف اس�تطاَع أْن يتغلَب عليهم يف 
السباِق والسباحِة وكيف أهدتُه )دينا( صديقتُه زهرًة حمراَء 

وقالت لُه أنَت لطيف 

قصة قصيرة

اصدار

»القبض على سلمى« رواية بوليسية على أرض دمشق»غناء الذئب« المجوعة القصصية الثالثة للكاتب أحمد داود
املراقب العراقي /متابعة...

صدر حديًثا عن دار املثقف للنرش والتوزيع مجموعة 
قصصية جديدة بعن�وان »غناء الذئب« للكاتب أحمد 
داوود، وه�ي املجوع�ة القصصية الثالث�ة يف مسرية 

القاص.تنقس�م املجموع�ة إىل س�تة أقس�ام يف 148 
صفح�ة م�ن القط�ع املتوس�ط، وتض�م يف داخلها، 
القصة القصرية والقصة القصرية جًدا، ومن عناوين 
املجموعة: »خط�وط عىل ال�رتاب، أبوالعصيان، ذئب 
وحيد، أنوبي�س، قاتل برئ، خيال مآته، نهاية مؤقتة 
للح�زن، مقهي املنظ�ر الجميل، أدل�ة النسيان، عنرب 
العقالء،  ش�باك مسحور، إضاءة قبيل الفجر، الرجل 
ال�ذي ُيطع�م س�مكات النهر، رس�مة عاري�ة« أبرز 

عناوين املجموعة.
أحمد داوود. قاص وفنان فوتوغرايف، ُعرضت أعماله 
الفوتوغرافية، داخل م�رص وخارجها، ونال أكثر من 
20 جائزة محلية ودولية، يف مجال التصوير الضوئي، 
منها: جائزة مهرجان األردن الدويل التاس�ع والحادي 
ع�رش، وجائ�زة صال�ون الني�ل للتصوي�ر، وجائ�زة 
الشهي�د أحم�د بسيوني بصال�ون الشب�اب، وجائزة 
شك�ة أوليمب�وس الدولي�ة، وجائزة ولي�د الخطيب 
للتصوي�ر الضوئي.يف مج�ال الكتاب�ة اإلبداعية: فاز 
بجائزة القصة القصرية إلذاعة مونت كارلو الدولية، 
ونال املرك�ز األول بجائ�زة الشارقة لإلب�داع العربي، 
ع�ام 2018، ع�ن مجموعته القصصي�ة األوىل » قلب 
الجميزة«. كما صدر له »حجر أس�اس« قصص، عن 

دار األدهم للنرش والتوزيع، عام 2019.

ال تتبجح 

فأنك من طني 

نحًن برٌش عىل حد سواء 

ليس لطني

ماركات ومناىشء عاملية

التختم. 

بأختام شمعية حمراء 

أبيٌض كنت او أسود

او  كن�ت  مسيح�ي  مسل�م 

بوذي 

أو ربما تعبد ما تشاء

عربي كنت ام أعجمي 

فقط

 رس بجانبي وكن أخي 

ال تخالف رسالة السماء 

فأننا بالفطرة

 األنيقة نحيا 

 بمبدأ

أالختالف نعيش 

أن كنا يف املذاهب نختلف 

فبالتناظر الخلق نعرتف 

فقط رس بجانبي 

ال تجتذب

 الشحناء والبغضاء

فكلنا أبناء أدم  وحواء

خلقنا برحِم واحد 

دماؤنا  واحدة 

التوجد دماء

 بالطبيعة زرقاء. 

ال تختلق من 

تقاليد الديانة والعبادة 

مرض عضال وداء

وتصيل فوق القانون

ويسود فن اإلبادة 

تسري

جيوشا لتحارب 

كل اختالف للشعوب

و تسلبها اإلرادة 

تبني رصوحاً 

عاليات 

من قوانني التفرقة

 املنغصة جداً 

 واالختالف 

كأنك  أصبحت 

جرثومة اختالف 

وتخالف 

تجرم ما تشاء 

أو تنحر ما تشاء

ال تتبجح 

انا ) ص( .. دائما ابحث عن مجهول 
السم�اء  ج�وف  ويف  املقاب�ر  ب�ني 
البعي�دة .. انن�ي أغام�ر ويف جيب�ي 
الورقة الخارسة ، فقد كانت األبواب 
م�ن  وقلي�ال   ، موص�دة  جميعه�ا 
الكوارث التي تشد عزيمتي  علمتني 
الحي�اة الكث�ري ومازل�ت اتعلم مما 
دفعني ان ابص�ق يف كفي .. واحمل 
سوطي فأنهلت به رضبا عىل القبور 
املنت�رشة ، حت�ى السم�اء الحالكة 
انظ�ر أليها بريب�ة .. يعرصني األلم 
.. يخ�رج الغضب رسيع�اً ، ليطفئ 
رساج العق�ل ، أتماس�ك أعصاب�ي 
واضعها يف بوتقة األمل حتى ال اترك 
اليأس يفرتس�ني وأن�ا بعد لم أكمل 
ما بدأت به يف مسرية الحياة ، املليئة 
باله�م والح�زن والرج�اء والخوف 
متى ما انطفأت شمعة األمل اشعر 
بامتع�اض ش�ديد وأس�ف ع�ىل ما 
فأتني من العمر ، رس�مت أمالً عىل 
ورقة ، تأملت كثرياً بأبعاده وبنيته ، 
حسبت ان البناء رصني ، يف لحظات 
الص�دف وما أكثرها ، س�قط األمل 

، تهش�م ، تم�زق ، ته�اوت األفكار 
وس�قطت الدموع ألمل مات ، هكذا 
تبني األمنيات قصورها عىل الرمال 
، وهك�ذا تغفوا أوهامن�ا تحت ظل 
ش�جرة ألي�دوم عدة ث�وان ، وبدون 

ش�عور ، س�اقتني قدماي يف أماكن 
مكتظ�ة  ش�وارعها   ، مزدحم�ة 
بالسيارات املارقة املتهورة ، أس�ري 
متأث�راً ب�ال ه�دف ، ق�ررت العبور 
اىل الضف�ة االخ�رى م�ن الش�ارع 

، س�بقني ظ�يل ، ده�س بسي�ارة 
حاول�ت  رايس  انقط�ع   ، مرسع�ة 
بال�رأس دهس�ت بسيارة  اإلمساك 
أخ�رى قطعت يداي ، بعدها رجالي 
بقيت امللم أشتاتي املبعثرة ، سحبت 
ظيل اىل الخلف بعيداً، تابعت س�ريي 
وتابع�ت مأس�اتي ، ال املك س�وى 
هواج�يس ، تمتمت باللعن�ة ، العن 
عظامي ، وق�واي ووجودي ، اتذكر 
األم�ل ال�ذي م�ات ، والن افكارن�ا 
املي�ؤوس منها س�تغدو مثل عجلة 
امام جدار يبط�ل الحلم باالصطدام 
وتتفكك األمنيات من مطالب تافهة 
او خارقة ، مسكت مسحاة وأخذت 
احفر واحفر ، الدف�ن ظيل املمزق ، 
كلما حف�رت اكثر ظ�يل يكرب حتى 
غطس�ت يف الحفرة وح�دي ، خرج 
ظيل م�ن الحفرة وإبقائ�ي هناك ال 

حول وال قوة .
قال هازئاً 

انت حفرت قربك بيدك !
أهال عيّل الرتاب وغادر مع الشمس 

يلتحق بالغروب.

التشظي

محتوى كتاب

غيث الشمري
   اياد خضير 
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من عادات البدو يف العراق  مشهد »صيد 
الصيد   مشاهد  أحد  يعترب  الصقور« 
يف  العراقي  لدى  واملفضلة  التقليدية 
عن  فرومنتان  بحث  ولدى   ، الصحراء 
مشاهد معربه عن »روح الشعب« البدوي 
يف الصحراء، رأى يف مشهد صيد الصقور، 
صورة رشقية بحتة لم يصورها قبله أحد، 
فالصقر طائر الصحراء الجارح، وعملية 
املعركة بني  صيده مفعمة بالبطولة، ألن 

عىل  تدور  ال  والحيوان  األرض اإلنسان 
لوحات  يف  كما   (

 ، ) بقة سا
بل 

السماء،  ومخلوق  األرض  مخلوق  بني 
فتظهر ىف لوحته »صيد الصقور« صورة 
الفرسان عىل صهوات جيادهم الرشيقة 
عىل  السماء  يف  الصقور  حركة  يتابعون 
عدة فرق تتوزع عىل مساحة مجرى مائي 
)ساقية أو نهر( بينما تلف فضاء اللوحة 
غاللة ضبابية شفافة من انعكاس ضوء 
املاء  صفحة  عىل  الباهت  األصفر  املساء 
واألرض  السماء  تشرتك  بحيث  الفضية، 
يف سيمفونية لونية متناغمة!، ما أجملها 

وهي حارضة ومستمرة اىل يومنا هذا.
بعض  تأخذ  مجتمع،  كل  يف 
جزأً  الخرافية  املعتقدات 
وتقاليده  عاداته  من 
االيمان  ويختلف 
لصدق  تبعا  بها 
املعتقدات  تلك 
او  التفاؤلية 
التشاؤمية 
لتي  ا

هذه  الحياتية،  التفاصيل  ببعض  ترتبط 
القدم  منذ  تأريخي  مرياث  املعتقدات 
وتطورت عرب االجيال مع تطورات الزمن 
والبيئة واملجتمع والظروف وتتوارثه، كما 
املعتقدات  هذه  انتشار  يف  دور  للجهل  ان 
تزول  وال  معها،  والتعايش  بها  والتمسك 
عميقة،  جذور  ذات  النها  الجهل  بزوال 
كما ال ينىس دور وسائل االعالم باستمرار 
السحر  التحدث عن  انتشارها، من خالل 
وقراءة  االرواح  وتحضري  والشعوذة 
للحياة  الفلكية  االبراج  وتأثري  الفنجان 
آرائهم،  يف  منقسمون  الناس  الفردية، 
بها،  ويستهزأ  منها  يضحك  من  فهناك 
كبرية  درجة  اىل  بها  يؤمن  من  وهناك 
تؤرق حياته، فالذاكرة تختزن كما كبريا 
املنترش  نذكر  املعتقدات  ومنوعا من هذه 

منها يف مجتمعنا العراقي:
أو  البوم  أو  األسود  القط  من  تطريهم 
الغراب، وعىل األغلب يكون لشكل الحيوان 
أو صوته أو لونه دور يف هذا التطري، كما 
الرواية  إىل  الغراب  من  التشاؤم  ويعزى 
يف  بقي  حني  )ع(  نوحاً  إن  تقول  التي 
اللجة أياماً، بعث الغراب فلم يرجع وبعث 
الحمامة فعادت إليه بالخرب السعيد، لذلك 
الرسول  بها  يصاب  خيبة  كل  أصبحت 
يصادفه  توفيق  وكل  بالغراب  تسمى 
يستفرس  الناس  وبعض  بالحمامة، 
بسؤاله  عمله  نتيجة  عن  قادم  أي  من 
»حمامة أم غراب؟« وهي الزمة شعبية 

يستعملها العراقيون،
من  النظر  يلفت  ما  أول  البوم، 

فمعظم  البوم،  هو  الخرافات 
إن  ويقولون  منه،  يتشاءمون  الناس 
النوائب،  وتجر  املصائب  تجلب  رؤيته 
وان  الخراب،  وناعي  الشؤم  طائر  فهو 
البوم  صوت  من  يتشاءمون  األوربيون 
ويتطريون منه أيضا. فاملشهور عنه انه 
واملحال  املهجورة  الخربة  األماكن  يتخذ 
ذهن  يف  قرنت  ولذلك  له،  مأوى  املظلمة 
ومن  البوم،  مع  الخراب  صورة  اإلنسان 
األماكن  يف  يقيم  التشاؤم، وهو  نشأ  هنا 
الفريان  من  يجده  ما  ليأكل  الخربة 

والجرذان والحرشات والبعوض وغريها
مجتمعنا  يف  املنترشة  املعتقدات  من 
العبارة  هذه  وتردد  الخشب(  )امسك 
اآلخر  ويمدح  ما  شخص  يتحدث  عندما 
بشكله املميز أو نجاحه رسعان ما يقول 

له )امسك الخشب( ملنع الحسد،  
معتقدات عديدة قديمة كنا نسمعها من 
الليل  يف  األظافر  قضم  عدم  منها  جداتنا 
ألنها تجلب الفقر والعوز، وحكايات الجن 
البيضة عىل مقدمة  والطنطل..، أو كرس 
أو عندما ينكرس كوب  الجديدة،  السيارة 

أو طبق زجاج يقال إن الرش ذهب،  
ما  أكثر  من  املجهول  معرفة  كان  ربما 
اكتشاف  يف  لرغبته  اإلنسان  عقل  يشغل 
تفسري  حتى  أو  الخلق  و  الحياة  أرسار 
ماهية املوت لذلك اتجه العديد منذ القديم 
إجابات  عن  للبحث  عديدة  وسائل  إىل 
لتساؤالتهم و ابتكار أدوات للتواصل مع 
التنجيم  و  الفلك  »، فظهر علم  األرواح   «
الفنجان،  و  الكف  و  األبراج  قراءة  و 
يؤمنون  الذين  العراقيني  بعض  ان 
مكافحة  وأساليب  والدجل،  بالخرافات، 
اىل  يلجأون  وغريه  الشعبية  الحسد 

لني  جا لد ا
واملشعوذين  

إخراج  بهدف 
»فك  أو  »جن«، 
عمل  أو  عمل«، 

 ، » ب حجا «
يقي 

حبه  صا
ما،  رشا 
د  إلعتقا فا
فة  بمعر
لبخت  ا
لع  لطا ا و

ع  طال إل ا و
املستقبل  عىل 

باالحداث  والتنبؤ 
ويف  بغداد  أحياء  كافة  يف  منترش 

قراءة  أهمها  ولعل  واملحافظات 
ما  املعتقدات  هذه  والكف،  الفنجان 
كثريون  زال  وما  كثريا  منترشة  زالت 
قراءة  يف  ويرغبون  بها  يستمتعون 
مارس  منا  كثري  والكف،  الفنجان 
الجامعة،  سنني  يف  الفنجان  قراءة 
ال  الشباب  من  العديد  فأن  باملقابل 
هي  وإنما  الخرافات  بتلك  يؤمنون 
لتمضية  ممتعة  وسيلة  عن  عبارة 
خاصة  فراغهم  أوقات  ومللء  الوقت 
أن قارئات الفنجان يبعثن يف النفوس 
التفاؤل  بني  متناقضة  مشاعر 

والتشاؤم واألمل بمستقبل أفضل.
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مما الشك فيه ان الحضارة في العراق قد بحثت من قبل الباحثين وكتب عنها المحللون 
والمتطلعون لس����بر صيروراتها ومفاعيلها فتيقنوا بابداعاتها التي ال تحصى فانبهروا 
بها وبأنس����انيتها، لكونها نهرا دافقا وعطاء لمرافق الحياة بكل جوانبها و فيها عظمة 

ما ابتكرته عقول ابنائها، فالعادات والتقاليد عند العراقيين جزء من ذلك العطاء،

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

عراقّي  عربيٌّ  شاعٌر  السيّاب  شاكر  بدر 
يف  التجديد  رّواد  أشهر  من  وهو  األصل، 
الشعر العربي املعارص، ومن أوائل مؤسيس 
بذلك  قام  حيث  الحر،  الشعر  مدرسة 
باالشرتاك مع مجموعٍة من أشهر الشعراء 
أمثال صالح عبد الصبور، وأمل دنقل، ومليعة 
السيّاب  قصائد  تميّزت  وقد  عمارة،  عباس 
الشكل  عن  والخروج  الشعري،  بالتدفق 
بلمحة  اتّسمت  كما  للقصيدة،  التقليدي 
ظروف  بسبب  وذلك  عليها،  سيطرت  حزٍن 
االجتماعية  الناحية  من  الصعبة،  حياته 
والنفسية والجسدية، ال سيّما مرضه الذي 
أدى يف النهاية إىل موته يوم الرابع والعرشين 
1964م   عام  من  األول  كانون  شهر  من 
بن مرزوق  الجبار  بن عبد  بدر شاكر  ..ُولد 
عام 1926م، يف يوٍم وشهٍر مجهوَلني حتى 
والده  نيس  فقد  نفسه،  للشاعر  بالنسبة 
عند تسجيله تاريخ مولده بالتحديد، وكانت 
ذات  جداً،  وبسيطة  صغرية  قريٍة  يف  والدته 
وتسمى  العراق  جنوب  تقع  خالبٍة  طبيعٍة 
)جيكور(، وكان معظم سكان هذه القرية 
أّما  النخيل،  أشجار  فالحة  يف  يعملون 
من  كغريه  فكان  الجبار  عبد  شاكر  والده 
يعملون يف فالحة  يعمل كما  القرية  سكان 
يف  مادي  ضيٍق  يف  ويعيش  النخيل،  أشجار 
كريمة  أّمه  وكانت  املمتدة،  العائلة  بيت 
ولدين  أنجبت  قد  والده  عم  ابنة  هي  التي 
بدر، وهما عبدالله ومصطفى،  آخرين غري 
يف  وضعها  إثر  ووالدتها  هي  توفيت  وبنتاً 

يف  وهو  األم  يتيم  بدر  فعاش  1930م،  عام 
السادسة من عمره، ونشأ متنقالً بني بيت 
شاكر  بدر  عاش  ألمه.  وجدته  ألبيه  جده 
الخصيب  وأبي  جيكور  بني  متنقالً  السيّاب 
ي علومه الدراسيّة، ثّم التحق  والبرصة لتلقِّ
بغداد عام 1943م، ودرس  املعلمني يف  بدار 
العالم  ويف  عامني،  ملدة  العربية  اللغة  أدب 
الثالث انتقل إىل قسم أدب اللغة االنجليزية، 
يف  شهادة  حامالً  1949م  عام  منه  وتخّرج 
املراحل  اإلنجليزي.  واألدب  اإلنجليزية  اللغة 
الشعريّة عند بدر شاكر السيّاب بدأ السيّاب 
صغرياً،  شاباً  كان  عندما  الشعرية  بواكريه 
فبدأ بنظم الشعر باللهجة العراقية الدارجة، 
ثم تحّول إىل الشعر الفصيح محتذياً بشعراء 
املدرسة الرومانسية، إاّل أّن شعره لم يتميّز 
بشئ جديٍد يف تلك املرحلة، ولم يتّفرد بيشء 
أنتج حينها  القصيدة، وقد  بناء  ال سيّما يف 
)أساطري(،  وديوان  ذابلة(،  )أزهار  ديوان 
ومع  الثانية  العاملية  الحرب  نهاية  وعند 
دخول ثقاقات مختلفة إىل البالد بدأ السيّاب 
بغزارة  امتازت  شعره  من  جديدًة  مرحلًة 
شعرية  دواويني  عدة  وضع  حيث  اإلنتاج، 
الغريق(،  و)املعبد  املطر(  )أنشودة  أهمها: 
و)منزل األقنان(، و)شناشيل ابنة الجلبي(، 
عن  بشعره  ينأى  بدأ  املرحلة  تلك  ويف 
ويسعى  القديم،  التقليدي  الشعر  منحنى 
يف  فأصبح  للقصيدة،  جديدة  أنماط  لبناء 
العربي  الشعر  املجّددين يف  الشعراء  مقدمة 
أول  وضع  األربعينيات  نهاية  ويف  الحديث، 

الوزن  حيث  من  جديٍد  بأسلوٍب  له  قصيدٍة 
الحداثي  مرشوعه  بها  افتتح  والقافية 

السمات  حباً(.]٥[  كان  )هل  قصيدة  وهي 
الرتاكيب  السيّاب  شاكر  بدر  عند  الشعريّة 
تعابري جديدة:  اللغوية واأللفاظ استخدام 
إّن للسياب رؤيٌة حول التعابري التي ينبغي 
نصوصه  يف  استخدامها  الحديث  للشاعر 
الشاعر  »إّن  قوله:  يف  عنها  عربرَّ  الشعرية 
إّن  جديدٍة،  تعابري  بخلق  مطالب  الحديث 
عليه أن ينحت ال أن يرصف األجر القديم«، 
باستخدامه  السيّاب  شعر  اتّسم  وقد 
قصيدته  يف  كما  وذلك  الجديدة،  للتعابري 
)ابن الشهيد( حيث قال كما يأتي: يا ليتني 
ال  الذي  جيكور  ريف  يف  لعبي  يف  زلُت  ما 
الّسهل  األخرض  األبيض  الربيع  عنه  يميُل 
يف  األحالم  ويُطفئ  تُزهُر  الّربى  و  يندى 
ُمقلتي كأنها ِمنفضة للرماْد همس كشوٍك 
فوق  بالسارين  يُنذر  جبهتي  من  مّس 
التحام  السابق  املثال  يف  ياُلحظ  إذ  الجياْد 
وانصياعها  وترابطها  اللغوية،  الرتاكيب 
للفكرة ودالالتها، وهذا ما تتّسم به معظم 
الذي كان  النصوص الشعرية عند السيّاب 
وأسلوباً  لغًة  القديم  أغوار  بسرب  مهتماً 
املضعفة:  األلفاظ  استخدام  بداياته.]  منذ 
كثُرت األلفاظ املضّعفة يف نصوص السيّاب 
النص سمات  والتي أضفت عىل  الشعرية، 
عىل  ومثال  دالليّة،  وأخرى  موسيقية 
اللتني  وغمغمة(  )هسهسة،  األلفاظ  تلك 
جاءتا يف قصيدته )أطفال وأسلحة(، وهذه 
صبيٌة  أم  عصافري؟  أبياتها:]  من  بعٌض 
وأقدامها  يلمح؟  غٍد  من  سناً  عليها  تمرح 
ألذيالهم  يُصلصل يف ساقية  ُمحاٌر  العارية 

الَسنبل  من  حقٍل  عرب  رست  الشمأٍل  رفة 
األم  وغمغمة  عيْد  يوم  يف  الخبز  وهسهٌسة 
باسم الوليْد تناغيه يف يومه األول استخدام 
السيّاب  أكثر  والشعبية:  العامية  األلفاظ 
العامية  األلفاظ  استخدام  من  شعره  يف 
مربزاً  طّوعها  أن  بعد  الدارجة-  -العراقية 
ومشاعره  فكرته  إيصال  يف  جمالياتها 
كوخ،   ( األلفاظ:  هذه  ومن  للمتلقي، 
دندنة...إلخ(.]  تنور،  مجداف،  شناشيل، 
ألفاظ  انترشت  املكانية:  األلفاظ  استخدام 
البيت،   ( مثل:  السيّاب  قصائد  يف  املكان 
جيكور،  املدينة،  النهر،  الجدار،  النافذة، 
بويب..إلخ( ومثال عىل تلك األلفاط ما جاء 
كما  قال  حيث  جيكور(  )أفياء  قصيدته  يف 
النور  من  ياحقالً  جيكور  جيكور،  يأتي:] 
ملتهب  فهو  جبيني  ميّس  جيكور  قال:  ثم 
الصورة  الرتف  السنبل  و  ِعف  بالسرَّ مّسيه 
بأنّها  الفنية  الصورة  تعريف  يمكن  الفنيّة 
أو  بيانيٍة  صورٍة  إنتاج  عىل  املبدع  مقدرة 
والشعورية  الحسيّة  الهيئة  تعرّبعن  بالغيٍة 
ويرى  شكلني،  أو  شبيهني  بني  بالربط 
»نسخة  أنّها  عىل  الفنية  الصورة  السيّاب 
جمالية تَستحرض فيها لغة اإلبداع الهيئتني 
املعاني،  أو  لألجسام  والشعورية  الحسيّة 
املبدع  موهبة  تمليها  جديدة  بصياغة 
طرفني  بني  فنية  تعادليّة  وفق  وتجربته 
امتأل  املجاز والحقيقة« كما قال، وقد  هما 
اتّخذ  إذ  املختلفة،  الفنيّة  بالصور  شعره 
أفكاره وعواطفه،  للتعبري عن  منها وسيلًة 
والتي من أهم ميزاتها ما يأتي:] استخدامه 
حيث  اآلتي  النص  يف  كما  بكثرة  للمجاز 
خاصية  فاستعار  االستعارة،  استخدم 
يف  النخيل:  سعف  إىل  اإلنسان  من  الهمس 
الجنوب  يف  باألغاني،  سكرى  قمراء  ليلة 
نقرالدرابك من بعيد يتهامس السعف الثقيل 
به، ويصمت من جديد االستعانة بالقصص 
جيله  شعراء  السيّاب  سبق  األسطورية: 
النص  إثراء  يف  األسطورة  قيمة  اكتشاف  يف 
والفكرية،  الفنية  الناحية  من  الشعري 
فشغلت األسطورة حيزاً كبرياً يف قصائده إذ 
تعود  رموز  وهي  أشعاره،  يف  رموزاً  جعلها 
البابلية،  كالحضارة  مختلفٍة  لحضاراٍت 
واليونانية،  والرومانية،  واألشورية، 
ومن  الشعبية،  والعربية  والفرعونية، 
هو  وما  حقيقي  هو  ما  الرموز  هذه 
أيوب،  السندباد،  )املسيح،  مثل:  خرايف، 
ويجدر  تمور..إلخ(،  عشتار،  أوديب، 
السيّاب  استخدام  كثرة  أّن  القول 
جماالً  قصائده  عىل  أضفى  لألسطورة 
بها،  أحاط  الذي  الغموض  رغم  وإبداعاً 
السيّاب  استخدام  عىل  األمثلة  ومن 
)غريٌب  قصيدة  يف  قوله  لألسطورة 
الحبيبة  تربتك  غنيت  الخليج(:  عىل 
املنفى  يف  يجّر  املسيح  فأنا  وحملتها 
السيّاب  خّلف  الداليلّ  املستوى  صليبه 
ومعنًى  مبنًى  غزيراً  شعرياً  إرثاً  وراءه 
رغم ِقرَصعمره، ورغم مصاعب حياته، 

أّمه  حنان  من  وحرمانه  يُتمه  سيّما  ال 
وعطفها وهو الزال يف الرابعة من عمره، 
داللة  إىل مرضه وفقره، ويف هذا  إضافًة 
ثقافته،  سعة  وعىل  الفّذة  عبقريته  عىل 
عاشها  التي  الظروف  لتلك  كان  وقد 
جّسد  فقد  شعره،  يف  كبرياً  أثراً  السيّاب 
الجسدية  بآالمها  الشعر  ذلك  يف  حياته 
والنفسية، وأنتج قصائد كّونتها تجربته 
الشعرية  موضوعاتها  تعددت  الذاتية 
ألفاظ  بذكر  وامتألت  جداً،  كبرٍي  بشكٍل 
والّردى،  واملنيّة،  )كاملوت،  الشقاء: 
والوصيّة، والحزن، والغربة( وما إىل ذلك 
من ألفاٍظ كئيبٍة، أّما عن أهم املوضوعات 
الحب والشقاء:  السيّاب فهي:]  يف شعر 
مّما ال شك فيه أن فقدان األم هو فقداٌن 
قال  والسيّاب  الوجود،  يف  حٍب  ألعظم 
معرباً عن فقدانه لهذا الحب يف قصيدته 
)الباب تقرعه الرياح(:]٥[ هي روُح أمي 
فهي  األمومِة  حّب  العميق  الحب  هّزها 
تبكي آه يا ولدي البعيد عن الدياْر وياله 
كيَف تعوُد وحدك ال دليْل و ال رفيْق أماه 
تغيبي خلَف سور من حجاْر ال  لم  ليتِك 
الجداْر  يف  نوافذٌ  ال  و  أدّق  لكي  فيه  باٌب 
الغزل: شغّل الغزل جزًءا كبرياً من ديوان 
تعّطشه  ذلك  يف  السبب  ولعلرَّ  السيّاب، 

لحنان األمومة الذي ُحرم منه يف صغره، 
فقال مّرة متغزالً يف زميالته اللواتي كّن 
يستعرّن ديوانه الشعرّي ليقرأنّه: ديواُن 
ينتَِقُل  راَح  العذارى  بنَي  شعٍر ملؤُه غزُل 
صفحاتِه،  عىل  تهيُم  الحّرى  أنفايَس 
أدى  الوطني:  الشعر  واألمُل   ُ والحّب 
وجدته،  ألبيه  ثم  ألمه  السيّاب  فقدان 
شعوره  إىل  ومرضه  فقره  إىل  باإلضافة 
العراق،  وطنه  أحضان  يف  وهو  بالغربة 
وجدانه  يف  وتعّمق  الشعور  هذا  وازداد 
بعد رحيله عنه وتنّقله بني الدول بسبب 
عن  فعرّب  والصحية،  السياسية  ظروفه 
ذلك يف قصيدته )ألنّي غريب( وقال: ألنّي 
أني  و  بعيٌد  الحبيْب  العراق  ألّن  غريْب 
عراْق   : أنادي  إليها  إليه  اشتياْق  يف  هنا 
َكثُر ذكر املوت يف قصائد السيّاب  املوت: 
الحب، فها  األخرية حتى طغى عىل ذكر 
هو يف قصيدته )دار جدي( يتحرّس عىل 
دنا،  الذي  أجله  عىل  ويتباكى  حياته 
فأنشد قائالً: أهكذا السنون تذهب أهكذا 
أتعب  أذوب  أنني  أحسُّ  تنضب؟  الحياة 
أخرى  قصيدة  يف  وقال  كالشجر.  أموت 
متمنياً املوت بسبب شدة آالمه: منطرحاً 
إله  يا  املوت  أريُد  الحجار  أصيح..أنهش 

.....

بدر شاكر السياب : شاعر قصائد االلم

الرموز التراثية لبعض الطيور في العراق

رئيس وزراء العراق عبد الكريم قاسم )19٥8_1963( ،يف زيارة إىل بيت الشاعر العراقي 
محمد مهدي الجواهري .

صورة 
و تعليق

شخصيات عراقية بارزة 
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أعلن محاف�ظ املثنى أحمد منفي ع�ن إطالق حملة 
الطاق�ة  التج�اوزات ع�ى خط�وط ش�بكة  لرف�ع 
الكهربائية يف املدن من قبل أصحاب العمارات، فيما 
دع�ا إىل اإلبالغ ع�ن أي حال�ة تجاوز عى الش�بكة. 
وق�ال منفي يف بي�ان، إنه أرشف بنفس�ه عى حملة 
لرفع التجاوزات من قبل أصحاب العمارات الس�يما 
التجاري�ة منه�ا. مش�را إىل أن الحمل�ة ته�دف إىل 
تقليل الضائعات واله�در غر املربر يف الطاقة والذي 
تعاني منه الش�بكة الكهربائية بما يحقق العدالة يف 
التوزيع وزيادة يف س�اعات تجهي�ز املواطنني. داعيا 
الجهات األمني�ة إىل التعاون مع فرق الصيانة ورفع 
التج�اوزات إلكمال عملها ب�أرسع وقت من دون اي 

تدخالت.

المثنى تطلق حملة لرفع التجاوزات على الكهرباء

طالب�ت دائ�رة االحتياج�ات الخاص�ة يف 
محافظة الديوانية بإطالق التخصيصات 
املالي�ة لدار املس�نني الت�ي انقطعت منذ 
س�بعة أش�هر األمر ال�ذي أثر س�لبا عى 

املسنني الساكنني يف الدار.
وق�ال مدير الدائ�رة س�لمان الركابي إن 
دار املس�نني يف الديوانية يواجه مش�اكل 
ومعوق�ات كث�رة أبرزه�ا ع�دم وج�ود 
تخصيص�ات مالي�ة من�ذ ش�هر كانون 
الثاني ولغاية تموز الجاري, مبينا أن تلك 
التخصيصات تش�مل األغذية والعالجات 
انتش�ار  بظ�ل  واملعقم�ات  واملنظف�ات 
فاي�روس كورون�ا، فض�ال ع�ن روات�ب 

املسنني.
املالي�ة  أنه�م يطالب�ون وزارة  وأض�اف 
بإط�الق تخصيص�ات الدائ�رة  لغ�رض 
تمشية أمور املسنني وتحسني أوضاعهم 

املعيشية.

املدني�ة  أعلن�ت مديري�ة األح�وال 
والجوازات واإلقامة عن استحداث 
موقع الكرتون�ي للبطاقة الوطنية 
س�يتم إطالق�ه قريب�ا للمب�ارشة 
بإصدار البطاقة للمواطنني أس�وة 
بالجوازات بعد التوقف منذ تطبيق 
إج�راءات الحد م�ن تفيش فروس 

كورونا.
وقال املدير اللواء رياض الكعبي ان املوقع س�يكون متاحاً للمواطنني ومن خالله 
يقوم املتقدم للحصول عى البطاقة الوطنية بالحجز ومن خالله يتم تحديد موعد 

لحضوره )عرب رسالة نصية(.

الزراعة النيابية تدعو الكاظمي لصرف مستحقات الفالحين 
نائ�ب رئي�س لجن�ة  دع�ا 
الزراعي�ة واملي�اه النيابي�ة 
منص�ور البعيج�ي، رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي 
املالي�ة  اىل االيع�از ل�وزارة 
مس�تحقات  ل�رف 
تاخرها  وع�دم  الفالح�ني 
. وق�ال البعيج�ي يف بي�ان 
ان »الف�الح العراقي يعاني 
كثرا طيلة املوسم الزراعي 
وينتظ�ر الحصاد ويس�وق 
املحص�ول اىل الدول�ة، االمر 
الذي يتطل�ب من الحكومة 
وتس�ليمه  الف�الح  دع�م 
تعطيله�ا  وع�دم  االم�وال 
لعدة اش�هر«. واض�اف ان 
»قط�اع الزراع�ة م�ن اهم 
النفط لذلك  القطاعات بعد 
عى الحكوم�ة العراقية ان 
توفر كل مايحتاجة الفالح 
بالواقع  للنه�وض  وتدعمه 
خصوص�ا  للبل�د  الزراع�ي 
بع�د الطف�رة النوعية التي 
حصل�ت بالزراعة وتحقيق 
بالبل�د«.  الذات�ي  االكتف�اء 

وتابع البعيجي ان »تحقيق 
الذاتي بمحصويل  االكتف�اء 
اضافة  والش�عر  الحنط�ة 
م�ن  الغذائي�ة  الس�لة  اىل 
الدواجن  ولحوم  خرضوات 

ه�و ام�ر مه�م«، مش�ددا 
ع�ى رضورة »انه�اء ملف 
االس�تراد وابع�اد البلد من 
يك�ون  ان  اىل  املس�تهلك 

منتجا«.

أف�اد مص�در طب�ي، بإغ�الق مستش�فى يف 
محافظ�ة البرة نتيج�ة اعتداء جماعي عى 
طبيب.وق�ال املص�در، إن “اإلغ�الق يأتي بعد 
اعتداء مرافق�ة الحد املرىض، عى أحد األطباء 
بالرضب وتمزيق مالبسه نتيجة وفاة املريضة 
يف طوارئ املستش�فى، ليتدخ�ل بعد ذلك ذوي 
املرافقة وهم 5 ش�باب باالعتداء عى الطبيب 
بتقدي�م  ق�ام  “الطبي�ب  أن  أيضاً”.وأض�اف 

شكوى يف مركز الرشطة ليتطور األمر بتهديد 
الكادر الطبي من قب�ل ذوي املرافقة ليتم بعد 
ذلك إغالق طوارئ املستش�فى منذ أكثر من 6 
س�اعات، نتيجة عدم توف�ر الحماية للكوادر 

الطبية”.
ودع�ا عدد م�ن األطب�اء الجه�ات الحكومية 
الت�ي  االنته�اكات  وإيق�اف  “حمايته�م  إىل 
يتعرضون لها بش�كل ش�به يوم�ي”، وفق ما 

أفاد به املصدر.وتتكرر االعتداءات عى األطباء 
يف مستش�فيات الع�راق منذ س�نوات وس�ط 

دعوات بحمايتهم.
وأعلنت وزارة الصحة، تسجيل 90 حالة وفاة 
و2485 إصاب�ة جدي�دة بف�روس كورون�ا يف 

عموم البالد لهذا اليوم.
وقالت الوزارة يف بي�ان تابعته وكالة “يقني”، 
إن�ه “ت�م فح�ص )18234( نم�وذج يف كافة 

املختربات املختصة يف العراق لهذا اليوم؛ وبذلك 
يكون املجموع ال�كيل للنماذج املفحوصة منذ 

بداية تسجيل املرض يف العراق )879399(”.
الش�فاء:  “مجم�وع  أن  إىل  ال�وزارة  وأش�ار 
مجم�وع   ،)%  68 الش�فاء  )نس�بة   71268
اإلصابات: 104711، الراقدين الكيل: 29231، 
الراقدي�ن يف العناي�ة املرك�زة: 456، مجموع 

الوفيات: 4212”.

دار المسنين في الديوانية تطالب بمخصصاتها المالية

أعل�ن املتح�دث باس�م وزارة الخارجّي�ة أحم�د 
الصح�اف،، ع�ن تس�لم الع�راق تمث�االً يعود إىل 
عص�ور م�ا قب�ل التاري�خ.  وق�ال الصح�اف يف 
بي�ان تلق�ى  إن »س�فارة جمهورّي�ة الع�راق يف 
روما تتس�لّم تمث�ال )اإللهة األّم( م�ن الُحُكومة 
وزارة  يف  ج�رت  رس�مّية  بمراس�م  اإليطالّي�ة 
املمتلكات واألنشطة الثقافّية اإليطالّية بُحُضور 
س�فرية الع�راق يف روما صفّية الس�هيل، ووزير 
الثقافة اإليطايلّ السّيد فرانتشيسكيني«.  وأشار 
البيان إىل أن »تمثال )اإللهة األّم( هو قطعة أثرّية 
عراقّية يعود تاريخها إىل الُعُصور ما قبل التاريخ 
بح�واىل )٥٠٠٠ ع�ام ق.م(، وترم�ز إىل األُُموم�ة 

والُخُصوبة«.   
 

مبادرة تستحق الثناء

نجح مزارعو بابل يف تحقيق انتاج 
والتني  العنب  محصويل  من  وفر 
كمية  بلغت  املوسم.حيث  لهذا 
من  طن  آلف   67 حوايل  االنتاج 
التني. من  طن  آالف   10 و  العنب 

ويمتاز هذان املحصوالن بالجودة 
والشكل  اللذيذ  واملذاق  العالية 

الجذاب بجهود املزارعني العراقيني 
واخالص  بجد  يعملون  الذين 
والتحديات،  الظروف  كل  رغم 
حقيقي  دعم  ايجاد  أن  أمل  عى 
املعدات  و  االسمدة  بتوفر  لهم 
امليرسة  املالية  والقروض  الحديثة 

الستمرار هذا العطاء.

االجتماعي  التواصل  مواقع  عى  نرش  ما  حقيقة  املقدسة،  الحسينية  العتبة  إدارة  بينت   
بخصوص ارض يف منطقة البوبيات تم التجاوز عليها من قبل اشخاص بطريقة غر قانونية 
وخالفا للضوابط الرشعية.وذكرت العتبة، يف بيان تلقت }الفرات نيوز{ نسخة منه، ان »بعض 
املشيدة تجاوزاً عى ارض وقف ذري  الدور  التواصل االجتماعي نرشت صوراً، لبعض  وسائل 
ب�)أرض  املواطنني،  لدى  املعروفة  االرض  »هذه  ان  مبينة،  الخطيب(،  وقف  )بأرض  املعروفة 
 16( بتاريخ  الرشعية،  كربالء  محكمة  لدى  موثقة  البوبيات،  منطقة  يف  الكائنة  الخطيب( 
ترشين االول 1947(، عى انها عقار وقف ذري للعائلة املذكورة«.واوضحت، »لقد صدرت تولية 
رشعية، ألحد افراد العائلة، وان ديوان الوقف الشيعي قد وثق وقفية هذا العقار، وقامت دائرة 
الوقف الشيعي، بطلب من محافظة كربالء، إلزالة التجاوز عليها وعى اثر ذلك قامت الجهات 
املقدسة،  الحسينية  للعتبة  ذري، وال عالقة  انها وقف  باعتبار  التجاوز،  بازالة هذا  التنفيذية 
الحسينية  العتبة  ادارة  ان  االمر  يف  ما  »غاية  ان  العتبة،  التجاوزات«.واضافت  هذه  بازالة 
الوقفية  حجة  وفق  طويلة،  ولسنني  لالرض،  الرشعي  املتويل  من  االرض  استأجرت  املقدسة، 
لغرض انشاء مشاريع خدمية عليها، وعى ضوء هذا االستئجار الرشعي والقانوني، 
القديمة، ومنتسبي الصيانة  املدينة  تواجد عدد من منتسبي قسم شؤون خدمات 
القامة ورش صيانة ألغراض خدمية«.وختمت العتبة الحسينية املقدسة بيانها، ان 
»الحفاظ عى املوقوفات وعدم السماح بالتجاوز عليها وحفظها من الرضوريات 

الرشعية والقانونية واالخالقية«.

 العتبة الحسينية المقدسة توضح حقيقة
 ازالة تجاوزات على ارض موقوفة

ضبط مواد غذائية منتهية الصالحية

)أآللهة االم( تعود 
لحضن المتحف العراقي

أعلن�ت هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة، ضب�ط 
حاويتني محملتني بم�واد غذائية منتهية 
الصالحية ومعدة للتهريب، يف منفذ ميناء 

أم قر الشمايل.
وقالت الهيئة، يف بيان إنه “وفق معلومات 
ش�عبة اس�تخبارات أم قر ش�كلت عى 
أثره�ا لجن�ة للكش�ف ومعرف�ة محتوى 
املناف�ذ  هي�أة  عضويته�ا  الحاويت�ني 
الحدودي�ة ومدي�ر كمرك املنف�ذ ورشطة 
االس�تخبارات  الكم�ارك وممث�ل ش�عبة 
والتي أثبتت صحة املعلومات ووجود مواد 
غذائية منتهي�ة الصالحية معدة للتهريب 
)زيت�ون معل�ب املنش�أ مر(و)حمص 
مجروش املنشأ الهند(”.وأَضافت، أنه “تم 
خت�م الحاويتني بالختم الكمركي من قبل 
لجنة الكش�ف وإحالته�ا إىل مركز رشطة 
كم�رك أم ق�ر لغ�رض عرضه�ا أم�ام 
أنظار الق�ايض املختص التخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحقها”

ال يزال طلبة املرحلة اإلعدادية يكافحون من أجل اعتماد ما يسمى “املعدل الرتاكمي” بدالً من إجراء االمتحانات.
وينظ�م الطلبة حمالت عرب مواقع التواص�ل االجتماعي بهدف الضغط عى وزارة الرتبية العتماد املعدل الرتاكمي 
خوف�اً م�ن تفيش فروس كورونا بينهم بحس�ب م�ا يقولون.وكان�ت وزارة الرتبية قد أجل�ت امتحانات املرحلة 
اإلعدادي�ة إىل األول م�ن أيل�ول املقبل بع�د مطالبات وتحذي�رات من إجرائها وس�ط انتش�ار الجائحة.عى موقع 
“تويرت” أعاد طلبة الس�ادس اإلعدادي حملتهم للمطالبة بإلغاء االمتحانات، رافضني اعتبارهم “فرئان تجارب”.
من جانبها، تقول وزارة الرتبية إن اعتماد املعدل الرتاكمي يلحق الرضر بالطلبة وال يمكن تطبيقه عى الجميع.

وأشارت الوزارة إىل مشكلة يف تطبيقه بأن الطلبة يركزون جل اهتمامهم يف السنة األخرة )السادس اإلعدادي ( يف 
تحديد مستقبلهم الدرايس”.لكن مدوني تويرت لم يهدأ لهم باٌل، وأعادوا مطلبهم من جديد.تصدر ترند #الرتاكمي_

املدونني  حقنا بفعل تغريدات 
الذي�ن انتق�دوا اإلرصار ع�ى 
االمتحانات مع إمكانية بقاء 
الفروس لفرتة طويلة.واتهم 
مدون�ون وزارة الرتبي�ة بأنها 
تدف�ع به�م اىل ف�م الجائحة 
م�ا  إذا  ستفرتس�هم  الت�ي 

أُجريت االمتحانات.
فيما ش�كك آخرون بإمكانية 
إجراء االمتحان�ات مع تزامن 
انطالقها مع العارش من شهر 

محرم.الرتاكمي االختياري.

أعلنت وزارة الداخلية، عن 
توزيع منح املستحقني من 
ذوي الش�هداء والجرح�ى 
محافظ�ات. ث�الث  يف 
وذك�رت ال�وزارة يف بيان ) 
تثمين�اً للتضحيات الكبرة 
الش�هداء  قدمه�ا  الت�ي 
وج�ه  فق�د  والجرح�ى، 
عثم�ان  الداخلي�ة  وزي�ر 
لج�ان  بإرس�ال  الغانم�ي 
خاصة من مديرية شؤون 
الشهداء والجرحى لتوزيع 
املن�ح كدفع�ة ثاني�ة عى 
املس�تحقني غر املستلمني 
املحافظ�ات  يف  س�ابقاً 
ال�وزارة  كافة«.وأش�ارت 
ب�ارشت  أن«املديري�ة  إىل 
محافظ�ات  يف  التوزي�ع 

ميسان واألنبار 

نف�ذت قي�ادة رشطة واس�ط 
حملة لتوزي�ع الكمامات عى 
الك�وت  املواطن�ني يف مدين�ة 

 للوقاية من فايروس كورونا.
كما وكش�فت القيادة يف بيان 
مقتض�ب ع�ن قي�ام ش�عبة 
بتوزيع  املجتمعي�ة  الرشط�ة 
ط�رق  لتوضي�ح  مطبوع�ات 
التخلص والس�المة م�ن هذا 

الوباء.

استحداث موقع الكتروني للمباشرة بإصدار 
البطاقة الوطنية للمواطنين

اغالق مستشفى في البصرة بعد االعتداء على طبيب

أعلن البنك املركزي العراقي، 
مفاتح�ة  الس�بت،  ام�س 
الحكومي�ة  املص�ارف 
بش�أن اإلج�راءات املتخ�ذة 
اس�تيفاء  تأجيل  بخصوص 

قروض املتقاعدين.
العراقي«  وحصلت »املراقب 
ع�ى وثيق�ة م�ن مخاطبة 
الن�واب،  ملجل�س  البن�ك 
اس�تيفاء  تأجيل  بخصوص 
قروض املتقاعدين، تضمنت 
م�ا ييل: »ن�ود اعالمكم بانه 
املص�ارف  مفاتح�ة  تم�ت 
الحكومي�ة لغ�رض اعالمنا 
املتخ�ذة  اإلج�راءات  ع�ن 
بخصوص الفق�رة )1( من 
ق�رار اللجنة العلي�ا الصحة 
رق�م  الوطني�ة  والس�المة 
)24( لس�نة 2020 بموجب 
كتاب دائرة مراقبة الصرفة 
املرق�م بالع�دد 182/ 2 / 9 
 /  7  /2020 يف  وامل�ؤرخ 
بتط�ورات  وس�نعلمكم   7

املوضوع الحقا«.

المركزي يفاتح 
المصارف لتأجيل 
استيفاء قروض 

المتقاعدين

 أعلن�ت منظمة الصحة العاملية، تس�جيل زيادة قياس�ية يف عدد 
حاالت اإلصابة بفروس كورونا يف العالم بلغت 284196 حالة يف 
24 ساعة.وزاد عدد الوفيات 9753 حالة، وهي أكرب زيادة يومية 

منذ تسجيل زيادة قياسية بلغت 9797 حالة يوم 30 أبريل.
وكان الع�دد القي�ايس الس�ابق، ال�ذي س�جلته منظم�ة الصحة 

العاملية يف حاالت اإلصابة الجديدة 259848 حالة يف 18 يوليو.
ويبلغ متوس�ط ع�دد حاالت الوفاة اليوم�ي 5000 حالة يف يوليو 
حت�ى اآلن ارتفاع�ا من 4600 حال�ة يف يونيو.وس�جلت منظمة 

الصحة العاملية 69641 حالة جديدة يف الواليات املتحدة و67860 
يف الربازي�ل و49310 ح�االت يف الهن�د و13104 حاالت يف جنوب 
أفريقيا.وكانت أكرب زيادة يف الوفيات الجديدة مسجلة يف برو، إذ 
أودى املرض بحياة 3876 ش�خصا هناك، بينما بلغ عدد الوفيات 
الجدي�دة يف الربازي�ل 1284 ش�خصا و1074 يف الواليات املتحدة 
و790 يف املكس�يك و740 يف الهند.وراجع�ت برو مؤخرا البيانات 
الخاص�ة بمرض كوفيد-19 وزادت يف يوم واحد حصيلة الوفيات 

بواقع ثالثة آالف ليتخطى اإلجمايل 17 ألفا.

خبر سيء

طلبة السادس يواصلون مطالبتهم بخيار »المعدل التراكمي«الداخلية توزع منح ذوي الشهداء والجرحى 

بابل تنجح في انتاج اجود
 انواع »العنب والتين« شكاًل ومذاقًا
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قتدم مجموعة من العلمتاء من جامعة »موناش« األسترالية دواًء يمنع 
 Science Translational Medicineالنوبتة القلبية.وتم نتر املقالتة يف
متن ختال محاكاة نوبة قلبية يف فتران املخترب، وجتد الباحثون أن أحد 
اإلنزيمات يف الجستم، الفسفوينوزيتيد 3 كيناز الصنف الثاني، يؤثر عىل 
تكويتن الصفائتح الدمويتة. بعتد إزالته 
التدم  جلطتات  توقفتت  االصطناعيتة، 
عتن التكون.وملتدة عامني، كتان العلماء 
يدرستون خصائتص اإلنزيتم يف الفران 
البرية.ووجتدوا  والخايتا  املعمليتة 
عتىل رشائتح الصفائتح الدمويتة غشاء 
معتّدل قليتًا يمنتع الصفائتح الدمويتة 
من االلتصتاق ببعضها البعتض وجدران 
األوعيتة الدموية. يحدث هذا عندما تتغري 
الدورة الدموية قبتل النوبة القلبية. يزيد 
اإلنزيتم متن تخثر التدم، وبالتتايل يؤدي 
إىل نوبة.متن ختال تثبيتط هذا اإلنزيم، كتان من املمكن منتع السكتات 

الدماغية والنوبات القلبية الناجمة عن انسداد األوعية الدموية.

جامعة استرالية تقدم دواًء لمنع 
النوبة القلبية

أعلتن علماء يف املعهتد الوطني للمعايري والتكنولوجيتا )NIST( التابع للحكومة 
األمريكيتة، عن توصلهم إىل تقنيتة للبحث الرائد الذي أجتروه حول تطهري مياه 
الرب باستتخدام األشتعة فوق البنفسجية.ونر الباحثتون التفاصيل الفنية 
للتجربتة الفريدة، والتي اعتمدت عىل ليزر محمتول الختبار مدى نجاح األطوال 
املوجيتة املختلفة لضوء األشتعة فتوق البنفسجية يف تعطيتل الكائنات الدقيقة 
املختلفتة منهتا الجراثيتم يف املاء.ووفقتا للموقتع الرستمي »NIST« للمعهتد، 
يتصتور الباحثني استتخدام إعداد األشتعة 
فتوق البنفسجية هتذه للتجتارب الجديدة 
التي تتجاوز دراستة ميتاه الرب وتطهري 
أن  ويمكتن  والهتواء،  الصلبتة  األستطح 
تشمتل التطبيقات املحتملتة تطهريًا أفضل 
لألشعة فوق البنفسجية لغرف املستشفى، 
وحتى دراستات حول كيفية تعطيل أشتعة 
الشمتس للفتريوس التاجي املستؤول عن 
COVID-19.وقال الراستون املسؤول عن 
الدراستة »عتىل حتد علمي، لتم يقم أحد 
بتكرار هذا العمل، عىل األقل ليس للبحث 
البيولوجي، لهذا السبب نريد نر هذه الورقة اآلن«.يف وقت الدراسة األصلية ، 
استخدمت معظم أنظمة تشعيع املياه مصباح األشعة فوق البنفسجية الذي 
ينبعتث منه معظم ضوء األشتعة فتوق البنفسجية عند طتول موجة واحد ، 

254 نانومر.

دراسة: أدوية خفض ضغط الدم ال تزيد 
من خطر اإلصابة بـ بكورونا والوفاة

7 عوامل خطرة تزيد فرص اإلصابة بكسور العظام منها الوراثة

اتباع نظام غذائي محّدد يحّسن من حاالت مرض السكري من النوع األول

كتر العظام من املشاكل الشائعة التي تصيب كثريا من الناس، 
وتحدث نسبة كبرية من كسور العظام بسبب تأثري القوة العالية 
أو اإلجهتاد أو اإلصابتة ومع ذلك ، قد يكون الكتر أيًضا نتيجة 
لبعتض الحاالت الطبية التتي تضعف العظام، عىل ستبيل املثال 
هشاشتة العظتام، أو بعتض أنواع الرطتان ، أو خلتل تكوين 
العظم، يف هذا التقرير نتعرف عىل عوامل الخطر التي تزيد فرص 
إصابتتك بكستور العظتام، بحسب موقتع الجمعيتة األمريكية 
لصحتة العظتام American bone health.العمتر والجنس هما 
املحركان األكرب لحدوث الكستور، فالنساء أكثر عرضة لإلصابة 
بكتر من الرجال، واحتدة من كل امرأتني فوق ستن الخمسني 
ستصاب بكر يف حياتها، وذلك ألن عظام النساء حتى يف أفضل 
حاالتهتن )من ستن 25 إىل 30( تكون أصغتر وأقل كثافة بشكل 

عام من عظام الرجال.
باإلضافة إىل ذلتك، تفقد النساء كثافة العظتام أكثر من الرجال 

مع تقدمهتن يف العمر بسبتب فقدان اإلستروجني عند انقطاع 
الطمث.وهناك املزيد متن األبحاث التي يتم إجراؤها عىل الرجال 
ونجد أن 25 ٪ من الرجال فوق ستن الخمسني سيصابون بكر 
يف حياتهم.وعوامتل الخطر األخرى التتي تزيد من خطر االصابة 
بكتر العظام:التدخني:التدختني عامتل خطر لكتر العظام، 

بسبتب تأثريه عتىل مستويات الهرمونات وفًقتا للمعهد الوطني 
اللتهتاب املفاصل وأمراض العضتات والعظام والجلد، تم وضع 
عامة عتىل التدخني كعامل خطر لفقدان العظتام منذ أكثر من 
20 عاًما.وتشري معظم الدراستات، إىل أن التدخني يزيد من خطر 
الكتر واإلقتاع عن التدخني قد يقلل متن املخاطر ، ولكن حتى 

التخفيض قد يساعد.
التهاب املفصل الروماتويدي:

يف هتذا املرض املناعتي - الذي يصيتب النساء أكثر متن الرجال 
مرتني إىل ثاث مرات - يهاجم الجسم الخايا واألنسجة السليمة 

حول املفاصل، مما يؤدي إىل فقدان شديد للمفاصل والعظام.
اضطرابات مزمنة أخرى:

 غالًبتا متا يرتبط مترض االضطرابات الهضميتة ومرض كرون 
والتهاب القولتون التقرحي بفقدان العظام الذي يمكن تريعه 

عن طريق العاج املتكرر والرضوري بالستريويدات.

الغنتي  النباتتي  الغذائتي  للنظتام  يمكتن 
الكاملة تحسني حساستية  بالكربوهيتدرات 
األنسولني وعامات صحية أخرى لدى األفراد 

املصابني بالنوع األول من داء السكري.
)أسلوب تجميع  لدراستتي حالتة  ووفقتا 
مختلفة  وسائل  باستخدام  املعلومات 
واملاحظة  الشخصية  املقابات  مثل 
واالختبارات والسيرة الشخصية(، نرهمتا 
 Physicians Committee for باحثتون متن
 Journal يف مجلة Responsible Medicine

.of Diabetes & Metabolism
الدراستتان حالتة األفراد  وتابعتت 
متن  السكتري  بتداء  املصابتني 
اعتمتدوا  الذيتن  األول  النتوع 
أنظمتة غذائيتة نباتية غنية 
الكاملة،  بالكربوهيتدرات 
الفواكته  ذلتك  يف  بمتا 

والخترضوات والحبتوب الكاملتة والبقوليات.
وقامت فترق الرعاية الصحيتة للمرىض بتتبع 
التحكم يف نسبتة السكر يف الدم، وعوامل خطر 
اإلصابة بأمراض القلب، والقياستات الصحية 
األخترى قبتل وبعتد تغيتري النظتام الغذائتي.
وتتبعتت دراستة حالتة واحتدة مريضتة تتم 
تشخيصهتا بمرض السكري من النوع األول يف 
2018. ويف ذلك الوقتت، كان قياس A1c، وهو 
اختبتار ملستويتات السكر يف التدم عىل مدى 3 

أشهر، بمعدل ٪8.7.
منخفتض  نظامتا  البدايتة  يف  واعتمتدت 
الكربوهيدرات )أقل من 30غ من الكربوهيدرات 
يوميا(، وهو نظام غذائتي غني بالدهون كان 
غنيتا باللحتوم ومنتجتات األلبان.واستتقرت 
نسبتة السكر يف دمها، لكنها احتاجت إىل املزيد 
متن اإلنسولني لكل غترام متن الكربوهيدرات 
الكوليسترول  إجمتايل  زاد  كمتا  املستهلكتة. 

لديهتا متن 175 إىل 221 ملتغ / ديسيلتر.ويف 
ينايتر 2019 ، تحولت إىل نظتام غذائي نباتي، 
والبيتض  األلبتان  منتجتات  متن  وتخلصتت 
واللحوم. وتمكنتت املريضة من خفض جرعة 
اإلنسولتني، والحفتاظ عىل مستتوى A1c عند 
5.4٪، وخفتض مستوى الكوليسرول إىل 158 

ملغ / ديسيلر.
وتقتول مؤلفة الدراستة هانا كاليوفتا، مديرة 
 Physicians Committee األبحاث الريرية يف
for Responsible Medicine: »تتحتدى هتذه 
الدراستة االعتقاد الخاطئ بأن الكربوهيدرات 
هي العدو عندما يتعلق األمر بمرض السكري. 
شتهدت املريضة يف دراستة الحالة هذه عكس 
ذلك: إضافة املزيتد من الكربوهيدرات الصحية 
إىل نظامها الغذائي أدى إىل استتقرار سيطرتها 
عىل نسبة السكر يف التدم وخفض احتياجاتها 

من اإلنسولني، وعزز صحتها العامة«.

هل يمكن أن يسبب التوتر 
والضغط الطفح الجلدي؟

وجدت دراستة جديدة يف الفران أن فئة من األدوية املستخدمة عىل 
نطاق واستع لعتاج املرىض الذيتن يعانون من ارتفتاع ضغط الدم 
وأمتراض القلب واألوعية الدموية ومرض التكىل والسكري، ال تزيد 
 19-COVID من خطر اإلصابة بمرض شديد وربما مميت من عدوى
، كمتا كتان ُيخىش ستابًقا.وكانت قتد أثريت مخاوف متن املجتمع 
الطبي يف جميع أنحاء العالم ىف وقت ستابق، من أن األدوية الخاصة 
بضغط الدم – مثبطات اإلنزيم املحول 
لألنجيوتنستني وحارصات مستقبات 
األنجيوتنسني )ARB( – ربما تسببت 
يف زيتادة املستقبتات الخاصة بعدوى 
فريوس كورونا، مما قد يزيد من خطر 
هذه العدوى وشدتها.وسجلت النتائج 
الجديدة عن انخفاض وليس زيادة، يف 
ACE2 يف أغشية الكىل لدى الفران وال 
تغيري يف أغشية الرئة، وتدعم الدراستة 
سامة هذه األدوية يف مواجهة جائحة 
COVID-19.وقتال دانييل باتل، إيرل، 
ديتل غريكو، أستتاذ ليفتني يف كلية الطتب بجامعتة نورثويسرن 
فاينربج للطب األمريكية، »تدعم هذه الدراستة مفهوم أنه ال يوجد 
خطر متزايد لعتدوى COVID-19 باستتخدام أدوية خفض ضغط 
 the American Society of« الدم، وفقا للدراستة املنشورة ىف مجلة

.»Nephrology

وجتدت دراستة جديدة أن فتريوس كورونا يمكن أن يصيتب األذن وعظم الخشاء )النتتوء الحلمي( يف 
الجمجمتة خلف األذن مبارشة.ويف دراستة صغرية لثاثتة مرىض، تبني أن لدى اثنتني منهم حموالت 
فريوستية عاليتة، ليتس فقتط يف أذنيهما الوستطى ولكن أيضا خلتف األذن، وفق ما جاء يف روستيا 
اليتوم نقتا عن ديتي ميل.ويقول الفريق، من كلية الطتب بجامعة جونز هوبكنتز، إن النتائج تشري 
إىل أن األطبتاء يفحصون األذنني لدى أولئك الذين يعانتون من أعراض فريوس كورونا، وأن الجراحني 
 JAMA Otolaryngology يمسحون األذنني قبل تطبيق إجراءات طب األذن.ويف الدراسة، التي ُنرت يف

- )جراحتة الترأس والرقبة(، حلل الفريتق حالة 3 مرىض توفوا بسبب »كوفيتد-19«. وأحد املرىض هو 
رجتل يف الستينات من عمتره، والثاني امرأة يف الستينات، والثالتث امرأة يف الثمانينات 

متن عمرها.وأُختذت العينات باستتخدام املسحات، وُخزّنتت يف محلول يسمى 
وستائط النقل الفريوستية، قبل اختبارها.وأُثبتت إصابة اثنني من املرىض 

الثاثة بفريوس SARS-CoV-2، ىف الخشاء أو األذن الوستطى.وأصيب 
املترأة يف الثمانينات من عمرها، بالفريوس يف األذن الوستطى اليمنى 
فقط. بينما أصيب الرجل يف الستينات من عمره، بالفريوس يف عظم 
الخشتاء األير واأليمن، وأذناه الوستطى اليترى واليمنى.وهذه 
ليست املترة األوىل التي ُيربتط فيها فريوس كورونتا بعدوى األذن 
أو مشاكل األذن، حيث وجدت دراستة أجريتت يف أبريل 2020 أن 
»كوفيتد-19« أحدث التهاب األذن الوستطى الحاد لدى البالغني، 
وهو نوع من عدوى األذن حيث تصبح املنطقة خلف طبلة األذن 

ملتهبة ومصابة.

الطفح الجلدي من األعراض التي تظهر عىل 
سطح الجلد ولها أسباب عديدة، وقد يكون 
الطفح الجلدي ناتجاً عتن اإلجهاد والتوتر، 
فإذا كنتت تعاني متن الكثري متن اإلجهاد، 
يمكنتك اإلصابة بطفح جلتدي يشبه خايا 
النحتل، عىل ستبيل املثتال، أو يمكتن تزايد 
أي طفح جلتدي لديك بالفعتل، وفقاً ملوقع 

.»Health«
وقالتت راشتيل نازاريتان، طبيبتة أمراض 
جلديتة بنيويتورك: »يبدو الطفتح الجلدي 
الناتتج عتن اإلجهتاد عتادة مثتل لدغتات 
البعتوض الصغترية املنتفختة، إنهتا بقتع 
مرتفعة منتفختة أو حمتراء أو وردية عىل 
الجلتد. ولكن اعتمتاًدا عىل لتون برتك قد 

تبدو مختلفة قلياً«.
بترف النظر عن احتمالية اإلصابة، يمكن 
أن يبدو الطفح الجلتدي الناتج عن اإلجهاد 
لديك بمثابتة نوبة من الصدفيتة واألكزيما 

والوردية وغريها.
واعتماًدا عىل حالة برت، ستتظهر الطفح 
الجلتدي الناتج عن اإلجهتاد يف نفس املكان 
فيته  تتعترض  مكتان  أي  يف   - والطريقتة 
ملسببات الحساستية أو املحفتزات لديك، أو 
حيتث يكتون جسمتك ستاخًنا أو رطًبا أو 
تشعتر بالضغط مثل حتزام الخر أو 

حمالة الصدر أو تجاعيد الذراع.
ولكن أياً كان نتوع الطفح الجلدي 
الناتج عن الضغط النفيس، فأنت 
لست وحدك؛ يعانتي الجميع من 
اإلجهاد، لذا فتإن الطفح الجلدي 

والرى شائع للغاية.
وفًقتا لكليفانتد كلينتك ، فتإن 
النستاء أكثتر عرضتة لإلصابة 
بطفح جلتدي، وأحياًنا ال تظهر 
حتتى تصتل إىل ستن الثاثني أو 
الخمسينيتات  أو  األربعينيتات 
تعرضتك  زاد  كلمتا   ، وبالطبتع 
زادت   ، لإلجتتتتتهتاد 
ليتة  حتمتتتا ا
تتتعرضتك 

لطفتح 
جلدي.

اضرار نفسية »مخيفة« عند قيام اآلباء بمقارنة أبنائهم مع اقرانهم

ذكتر تقريتر لهيئتة الصحتة العامتة يف 
إنكلرا، امس السبتت، إن من يعانون 
متن السمنتة أو الزيتادة يف التوزن 
معرضتون أكثر متن غريهم لخطر 
الوفتاة أو االعتتال الشديد يف حالة 
كوفيتد-19. بمترض  إصابتهتم 

وُيصنتف األشتخاص الذيتن يزيتد 
مؤرش كتلة أجسامهم عن 30 

عىل أنهم مصابون بالسمنة.
وقالتت هيئة الصحتة العامة إن 63 يف املئتة تقريبا من 
البالغتني يف إنكلترا يعانون متن زيادة يف التوزن أو من 
السمنة.وقالت أليسون تدستتون كبرية خترباء التغذية 
بهيئتة الصحة العامتة »الدليل الحايل يبتني بوضوح أن 
زيتادة التوزن أو السمنة تزيتد خطر اإلصابتة باعتال 
خطري أو الوفاة بسبب كوفيد-19 أو العديد من األمراض 

األخرى املهددة للحياة«.

تقرير يجيب عن احتمالية اصابة االذن 
بسبب الوباء التاجي

تقرير بريطاني يكشف عالقة السمنة بحاالت 
الوفاة بـ »كوفيد19-«

تقنية جديدة للقضاء على الجراثيم 
في مياه الشرب

كشفتت دراستة علميتة عتن وجتود تأثريات 
ستلبية من قيام بعض االباء بمقارنة ابناؤهم 
مع اقرانهم من االقارب من االصدقاء، حيث أن 
كل اآلباء يحاولتون أن يحسنوا تربية أبنائهم، 

ويتمنون أن يكون أبناؤهم دائًما األفضل.
ويف هذا السياق قتال خرباء االمراض النفسية 
إن املبالغة يف مقارنة الطفل بغريه، ممن يرونه 

اآلباء أفضل منه، له أرضاًرا كثرية منها:
تتت خلق شتعور بالدونية لتدى الطفل يجعله 

يرى نفسه أقل من أقرانه.
تتت تنشئتة شتخص متكترب يقتارن نفسته 
عيتوب  ويف  مميزاتته  يف  فيبالتغ  باآلخريتن، 
اآلخرين، وذلك كأستلوب دفاعتي ضد التقليل 

من شأنه دائًما.
تت ال يقتدر إنجازاته أبتًدا وال يرىض عنها، 
ويستصغر متا يحقق من نجاحات دائًما، 
وتصتري لديه مشكلتة يعانتي الكثري منا 

منها، أال وهي السعي نحو الكمال.
تت املغاالة يف املقارنة با مراعاة الختاف 
الظروف والقتدرات، قد تجرنا إىل تضخيم 
فضائتل اآلخريتن عتىل حستاب تقديرنتا 

لفضائل أعزائنا.
تت دفتع األبنتاء إىل الطموح الضتاري الذي ال 
يراعتي القتدرات ويتعلتق باملستحيتل ويقتل 

الروح والعاقات اإلنسانية.
تت قتل الطموح لدى األبنتاء لشعورهم بأنهم 

أقل من أن يحققوا أي يشء.
تتت الامباالة، حيتث يرى الطفل أنته ال فائدة 
من أي جهود يقوم بها، طاملا أن والديه يريان 

اآلخرين أفضل منه.
تت ربما يصبح شتخًصا حسوًدا ألنه يركز عىل 

ما يوجد لدى اآلخرين وينقصه هو.
تت دفع األبناء إىل الشعور بالغرية املرضية من 

اآلخرين.
تت املقارنة تقتل املوهبتة، ألن مشاعر الحسد 
والغترية والدونيتة تستنتزف طاقتة الطفتل 
وقدرتته عتىل القيتام بتأي أنشطتة منتجتة، 

وشغفه باكتشاف مواهبه.
وأضافتت أنته يمكتن تحفيز أبنائتك بطريقة 
أخترى ستليمة، دون اللجتوء للمقارنتة، من 

خال النصائح التالية:
تت قّدر مواهب كل طفل عىل اختاف أنواعها، 
ستواء كانت يف الرسم أو املوسيقى أو النجارة 
أو الرياضة، وتجنب الركيز فقط عىل التفوق 

األكاديمي.
تت تجنب اإللحاح عليه أن يفعل شتيًئا معيًنا، 
ألن هتذا فقتط ستيدفعه بعيًدا عمتا تريده أن 

يفعل.



أيهما تفضل: كمامة مرصعة بالحيل أم 
مثبتة عىل وشاح طويل منسدل من عىل 
جائحة  من  وقائي  إجراء  إنها  العنق؟ 
كوفيد-19 لكنها يف الوقت نفسه قطعة 
سعرها  ويرتاوح  املوضة  تساير  ثمينة 
بني 75 و160 يورو )87 و185 دوالرا(.
وبعدما أصبح وضع الكمامة جزءا من 
بدأ مصممو  اليومية،  الوقاية  إجراءات 
الكمامات  تحويل  يف  بلجيكيون  أزياء 

الطبية إىل قطع إكسسوار أنيقة.

وابتكرت املصممة أود دو وولف املقيمة 
وهي  الوشاح(،  )الكمامة  بروكسل  يف 
مصنوعة من الكتان والكشمري وغريها 
من أجود املنسوجات، لتدمج الكمامات 

مع األوشحة الفاخرة.
والدتي  من  الفكرة  »استلهمت  وقالت 

ألنها لم تكن تحب شكل عنقها«.
ورشة  من  لرويرتز  حديث  يف  وأضافت 
بالفعل نحو 1500  أنها صنعت  عملها 

كمامة طبية مجانا للمستشفيات.

أثناء  الكمامة  خلع  »يمكنك  وتابعت 
مجددا  وضعها  ثم  بالسيارة  وجودك 
منتج  إنها  القول  يمكنك  املتاجر...  يف 

فاخر«.
الواحدة  الكمامة  وولف  دو  وتبيع 

مقابل 160 يورو )185 دوالرا(.
واإلكسسوارات  األزياء  مصممة  أما 
موهبتها  استغلت  فقد  إينو  أوليفيا 
بالرتتر  مرصعة  كمامات  صنع  يف 
والفصوص وغريها من األشياء الالفتة 

الحرير.  من  املصنوعة  الزهور  مثل 
 75 من  الواحدة  الكمامة  سعر  ويبدأ 
املستخدمة  املواد  حسب  عىل  يورو 

والتصميم)الدوالر = 0.8630 يورو( .
ليست  الكمامات  »هذه  وقالت 
لالستخدام اليومي، بل قد تصلح لحفل 
ملسة  إضفاء  هي  الفكرة  زفاف...  أو 
بهجة عىل أمر يدعو للحزن البالغ«، يف 

إشارة لجائحة كورونا.

بينما يتم االعتماد يف امتحانات تونس عىل 
 ،20  /20 إجمايل  من  الطالب  يحققه  ما 
ترصيف  حكومة  يف  الرتبية  وزير  أعلن 
طالباً  أن  أمس،  الحامدي،  محمد  األعمال 
وحصل  املعتمد  املجموع  تجاوز  متفوقاً 
اختصاص  يف  العامة  الثانوية  شهادة  عىل 

الرياضيات بـ20.15 )أي 100.75 %(.
من  قاللة  أحمد  الطالب  إن  الوزير  وقال 
تونس،  رشق  باملنستري،  النموذجي  املعهد 
حصل عىل أفضل معدل يف البالد يف الدورة 
)الثانوية  البكالوريا  ملناظرة  الرئيسية 
بـ20.15،  رياضيات  اختصاص  العامة( 
استقالل  منذ  نوعها  من  سابقة  يف  وذلك 
يعد  املعدل  هذا  أن  الوزير  تونس.وأكد 
مفهوماً ومربراً؛ ألن الفصل 12 من القرار 
املؤرخ يف 24 أبريل 2008 املنظم المتحانات 
يتحصل  الذي  املعدل  أن  يعترب  الباكالوريا، 
فوق  اختيارية  مادة  يف  مرتشح  كل  عليه 
العرشة من عرشين يعد تنفيالً يف مجموع 
املادة  ضارب  احتساب  دون  األعداد 
االختيارية. وبلغت نسبة النجاح يف الدورة 
الرئيسة ملناظرة البكالوريا بلغت %27.73.

وأبرز مدير عام االمتحانات بوزارة الرتبية 

عمر الولباني، أن أحمد قاللة الذي تحصل 
الرياضيات،  شعبة  يف   20.15 معدل  عىل 
الدورة  األفضل يف هذه  حقق مجموعاً هو 
يف  العامة  الثانوية  تاريخ  ويف  الرئيسة 
 .1957 مايو   31 يف  انطلقت  التي  تونس 
ويف ترصيح لـ»البيان« قال الطالب قاللة، 
إىل  ليس  ولكن  التفوق،  ينتظر  كان  إنه 
واملثابرة  العمل  أن  إىل  الفتاً  الحد،  هذا 
التميز.وتابع  وتحقيق  التفوق  يضمنان 

ويهتم  يومياً،  املذاكرة  عىل  يحرص  أنه 
أحالمه  أن  وأضاف  باملطالعة.  كثرياً 
وطموحاته بال حدود، ويتمنى مواصلة 
دراسته خارج البالد يف مجال الهندسة 
يف  تّمكن  قد  قاللة  وكان  النووية. 
2016 من التحّصل عىل أفضل معدل يف 
األسايس  التعليم  ختم  شهادة  امتحان 
بـمعدل  الوطني  املستوى  عىل  العام 

19.25 من 20.

يطلقان اسم »الشيطان« على 
طفلهما بحجة أنه »الصباح«!

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

مواقيت ال�صالة

االحد 26 تموز  2020   العدد  2384  السنة العاشرة

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

صالة الصبح

صالة الظهر

صالة المغرب

صالة   العشاء

3 :34

12 :9

7 : 24

8 :19

رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

100.75 % .. طالب تونسي يحقق نجاحًا فوق المعدل

ثمانية  بقيمة  غرامة  بورنيو  جزيرة  من  املاليزي  الجزء  يف  محكمة  وّقعت 
من  قبلية  مجموعات  أهان  باكستاني  رجل  عىل  صنوج  وثمانية  جواميس 
األربعاء. األربعاء  أمس  أول  رسمي  مسؤول  أفاد  ما  وفق  األصليني،  السكان 
محاكم  وتعمل  القبائل،  من  واسعة  مجموعة  من  الجزيرة  سّكان  ويتكّون 
خاصة يف القسم املاليزي منها وفق قوانني السكان األصليني وعاداتهم.وفرضت 
محكمة محلية يف والية صباح عىل أمري عيل خان ناواتاي دفع غرامة غري مألوفة 
من  مجموعات  إىل  مهينة  عبارات  توجيهه  قضية  يف  مذنب  بأنه  اعرتافه  بعد 
السكان األصليني.وقال رئيس مقاطعة كوتا مارودو باينتني أدون، الذي ترأس 
الخمسيني  األعمال  قاله رجل  ملا  إن تسجيالت  املاض،  الثالثاء  املحكمة  جلسة 
االجتماعي مما تسبب بغضب عارم.وأضاف يف  التواصل  انترشت عىل شبكات 
ترصيح لوكالة فرانس برس »نريد أن نجعل من هذه القضية نموذجاً لكي ال 
يُقدم أشخاص آخرون« عىل ترصفات مماثلة. وتابع قائالً: »أوّد دعوة املجتمع 
أو خالف  تفاهم  آخر يف حال وجود سوء  أي شخص  إىل عرق  التطرق  إىل عدم 
معه«.وأشارت »يورونيو« نقالً عن وكالة األنباء الرسمية«برناما« إىل أن أدون لم 
يذكر تحديداً العبارات التي وردت عىل لسان الرجل الباكستاني، وهو مقيم دائم 
يف ماليزيا.وأوضح أدون أن أمام ناواتاي شهراً واحداً لدفع الغرامة تحت طائلة 
عقوبة  تنفيذ  أو  دوالراً(   940( رينغيت  آالف  أربعة  قيمتها  نقدية  غرامة  دفع 
بالسجن 16 شهراً، أو العقوبتني معاً.وتُعترَربرَ الجواميس والصنوج تقليدياً ذات 
أشكال  من  اعتبارها شكالً  اآلن  ويمكن  املحليني يف صباح،  السكان  لدى  قيمة 
الغرامات لتسوية الشكاوى أو حتى استخدامها كمهور زفاف.وتشكل املسائل 

العرقية موضوعاً حساساً يف ماليزيا املتعددة إثنيًا.

انتزعه  أن  بعد  الجمعة  اليوم  أعوام/  صبي/10  أصيب 
قرش من قارب صيد، عىل بعد حوايل خمسة كيلومرتات 
يف  تاسمانيا  جزيرة  من  الغربي  الشمايل  الساحل  قبالة 
والرأس  الذراع  يف  إلصابات  الصبي  اسرتاليا.وتعرض 
إنقاذه  وتم  املياه  داخل  إىل  قرش  جره  أن  بعد  والصدر، 
بعد ذلك من قبل والده، طبقا ملا ذكرته خدمة اإلسعاف يف 
اإلسعاف »قفز  بيان.وأضافت خدمة  تاسمانيا يف  جزيرة 
والد الصبي يف املياه، وعند تلك املرحلة كان القرش يسبح«.
نجاة،  سرتة  يرتدي  كان  الذي  الصبي،  أن  البيان  وتابع 
مستقرة.وهجمات  حالة  يف  وهو  املستشفى  إىل  نقله  تم 
القرش يف تاسمانيا نادرة. وهذا رابع هجوم لسمك القرش 

هجمات  عرش  هناك  كان  حيث  اسرتاليا،  يف  الشهر  هذا 
معروفة للقرش عىل األقل يف البالد هذا العام.

 كمامة مبتكرة من بلجيكا ثمنها 185 دوالراّ !

ماليزيا تغرم باكستاني ثمانية جواميس!

قرش ينتزع صبيًا من قارب صيد في استراليا !

»الشيطان«  أو  »لوسيفر«  اسم  بريطانيان  زوجان  أطلق 
موظفي  معارضة  من  بالرغم  طفلهما،  عىل  العربية  باللغة 

تسجيل األسماء، الذين حاولوا ثني األبوين عن هذا االسم.
وقالت »روسيا اليوم« إن كال من دان وماندي شيلدون، من 
املحليني  املسؤولني  إىل  بشكوى  تقدما  ديربيشري،  مقاطعة 
ضد املجلس املحيل الذي رفضت فيه موظفة تسجيل أسماء 
أن  موضحة  نجلهما،  عىل  »لوسيفر«  اسم  إطالق  األطفال، 
املوظف قال إنه لن يكون ناجحا يف حياته، إذا أطلق عليه هذا 

االسم.
وأوضحت » أن األبوين ذهبا األسبوع املايض ملوظف تسجيل 
أشهر، عقب   4 العمر  من  بلغ  الذي  ابنهما،  لتسجيل  املواليد 
كورونا  فريوس  تفيش  نتيجة  أغلقت  التي  األبواب  فتح 

املستجد ملدة أربعة أشهر متتالية.
قال  عاما   37 العمر  من  البالغ  شيلدون  األب  أن  وأضافت، 
إنهما »ذهال« بسبب سلوك املوظفة املسؤولة، التي طلبت من 
الزوجني أن يرتكاها لفرتة يف املكتب، خالل فرتة تحريها لهذا 
االسم، مؤكدا أنها عادت لتخربهما أن هذا اسم الشيطان وال 

تستطيع أن تسجل ابنهما بهذا االسم.
للموظفة  أن يوضح  بأنه حاول  للصحيفة،  ورصح شيلدون 
أن االسم يف اللغة اليونانية القديمة يعني »محرض الضوء« أو 

»الصباح«، لكنها لم تستمع إليه.
من جانبه، اعتذر املجلس املحيل ملنطقة »ديربيشري« لألبوين 
األسماء  تسجيل  موظفي  وظيفة  أن  مضيفا  تأذيا،  كانا  إذا 
ال  األحيان  بعض  يف  ألنه  األمور،  هذه  يف  النصح  توجيه  هي 
املعاني  لبعض  جميعا  األشخاص  مدارك  تتسع 

واالرتباطات لبعض األسماء.

صوراً  تداول  االجتماعي،  التواصل  مواقع  رواد  أعاد 
العائلة  نفس  يف  ولدتا  كازاخستان  من  لشقيقتني 
الربص،  أو  باملهق  مصابتان  وهما  عاًما   12 بينهما 
حيث أظهرت الصور مدى جمال الشقيقتني يف الوقت 

الذي تعمالن فيه بمجال عارضات األزياء.
الفتاتان أسيل وكاميال كاالجانوفا، مصابتان بمرض 
املهق، الذي يصيب شخصا واحدا من بني كل 18 ألف 
بسبب  بها  تمران  التي  الظروف  ورغم  ألف،   20 أو 
حالتهما الصحية إال أنهما تحدتا الصعاب، بالخوض 

يف مجال عارضات األزياء.
عندما  إنها  كاالجانوفا  وكاميال  أسيل  والدة  وقالت 
متطورا  الوراثي  العامل  يكن  لم  األبناء  أكرب  أنجبت 
اآلن  يتطور  األمر  لكن  الوقت..  ذلك  يف  العائلة  مع 

فقط«، وفقا ملا ذكرته »اليوم السابع« املرصية.
وأشارت الوالدة إىل أن األطباء صدموا وكانوا يعتقدون 
أنها روسية، ولكن تبني أن أطفالها مصابون باملهق، 
مضيفة: »يف البداية صدمت الجميع.. ولم أكن أعرف 
أهمية  إىل  مشرية  أعيش«،  وكيف  بنفيس  أفعل  ماذا 

تجنب أبنائها االبتعاد عن الشمس بسبب املرض.
الظهر،  بعد  ما  فرتة  يف  خرجت  »إذا  أسيل:  وقالت 
ألبس  أو  الشمس،  من  واٍق  أضع  بالتأكيد  فإنني 
مالبس لحماية برشتي، أو غطاء الرأس، أو أستخدم 
تقريبًا،  شمس  توجد  ال  عندما  املساء،  يف  مظلة... 

يكون ذلك أسهل بالنسبة«.
لون  تغري  وراثية  اضطرابات  هو  الربص  ومرض 
بمشاكل  دائًما  ويرتبط  العينني،  أو  الشعر  أو  الجلد 
صبغة  غياب  الخلقي  العيب  هذا  ويسبب  الرؤية،  يف 

الجلد والشعر والعيون.
ويحدث مرض الربص أو املهق عندما يحدث خلل يف 
إحدى الجينات العديدة التي تنتج أو توزع امليالنني، 
وينتج عن هذا الخلل غياب إنتاج امليالنني أو انخفاض 
الوالدين إىل الطفل  كميته، وينتقل الجني املعيب من 

ويصيبه بالربص.

 زوجة تعذب زوجها حتى الموت لرغبته الزواج بأخرى

نجا شقيقان يبلغان من العمر 10 و3 سنوات  
يف مدينة غرونوبل الفرنسية من املوت املحقق 
قام  حيث  منزلهما،  يف  النريان  اشتعلت  حني 
الطابق  من  الصغري  أخيه  بإلقاء  األكرب  األخ 

الثالث لتتلقاه مجموعة من أبناء الحي.
ولقيت الواقعة التي حدثت بحي فيل ناف يف 
كبرياً  صدى  فرنسا،  رشق  جنوب  غرونوبل 
تداول  بعد  االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل 
الصور  خالل  الحادثة.ومن  يوثق  فيديو 

جريان  تكاتف  كيف  يظهر  امللتقطة 
اللذين  الطفلني  مساعدة  أجل  من  الحي 
كانا لوحدهما يف املنزل بدل انتظار فرق 
اإلطفاء وفق يورونيوز.وأصيب أحد أبناء 
اليد من قوة  الحي بكسور عىل مستوى 
الصدمة بعدما التقط بيديه أحد الطفلني 
يصب  لم  فيما  مرتا،   15 ارتفاع  من 
خالل  جروح  أو  حروق  بأي  الطفلني 

سقوطهما.

قفزا من الطابق الثالث ونجيا!

مصابتان بالَبرص تتألقان أنيقة وثمينة..
كعارضتي أزياء !

مدرس  لقي 
باملعاش يف الدقهلية 
مرصعه  اليوم، 
بإصابته  متأثراً 
بحياته،  أودت  التي 
كالً  أشقاؤه،  واتهم 
وشقيقها  زوجته  من 
وتركه  وتعذيبه،  برضبه 
البيت،  مسقط  يف  عاريا 
إصابات  من  يعاني  وهو 
إثرها،  عىل  تويف  خطرية، 
يف  رغبته  أعلن  أن  بعد 

الزواج من أخرى.
رأفت  اللواء  وتلقى 
أمن  مدير  عبدالباعث، 
من  إخطارا  الدقهلية، 
منية  رشطة  مركز  مأمور 
من  إشارة  بورود  النرص، 

املرىس  بوصول  املركزي،  النرص  منية  مستشفى 
أحمد املرىس عيل، 63 سنة معلم خبري عىل املعاش، 
املركز،  بدائرة  مؤمن  الخويل  ميت  بقرية  واملقيم 
املركزة  بالعناية  وتوىف  متعددة  إصابات  يعاني 

بحسب موقع فيتو.
من  يعاني  كان  املتوىف  أن  املستشفى،  تقرير  وأكد 
نزيف داخيل باملخ، وتجمعات دموية بفروة الرأس، 

وعدم حركة يف األطراف السفلية »شبه شلل«.
وبسؤال  املستشفى،  إىل  املركز  مباحث  وانتقلت 
عليه،  املجني  والدة  السيد،  كمال  ملكة  من  كل 
وشقيقته نعيمة، اتهموا كل من منى ع. أ، 55 سنة، 
السيد  حمدي  بمدرسة  إدارية  عليه،  املجني  زوجة 
قطع  تاجر  سنة   48 جمال،  وشقيقها  اإلعدادية، 

سيارات، برضبه حتى املوت.
وأكدت شقيقة املجني عليه، يف محرض الرشطة، أن 
زوجته كانت دائمة االعتداء عليه بالرضب، وهجرته 
شقة  يف  منهم  واحد  كل  وأقام  األخرية،  الفرتة  يف 
منفصلة يف بيته، حتى ضاق به األمر، وعدم قدرته 

ولوجود  بأخرى،  الزواج  فقرر  نفسه،  خدمة  عىل 
التخلص  قررت  زوجته،  وبني  بينه  مالية  تعامالت 

منه.
أخينا  اختفى  األخريين  اليومني  خالل  أننا  وذكرت، 
يف  القلق  دب  حتى  مغلقا،  كان  وتليفونه  تماما، 
الباب  فوجدوا  شقته،  إىل  أشقاؤه  وذهب  قلوبنا، 
أنه  البداية  يف  وظنوا  مبعثرة،  ومحتوياته  مفتوحا، 
يبحثوا  وظلوا  يجدوه،  لم  أنهم  إال  للرسقة،  تعرض 

عنه، إال أن عثروا عليه يف مسقط البيت عاريا.
وأشارت إىل أنهم وجدوه يعاني من غيبوبة، وال يقدر 
عىل الحركة، فحملوه ونقلوه للمستشفى، وبعد أن 
أفاق، أخربنا قبل وفاته، بأن من فعل فيه هذا زوجته 
الدور  من  مالبسه  من  سحلوه  وأنهم  وشقيقها، 
الثاني حتى املسقط، ونوهت أنه كان يستعد للزواج 

من أخرى، وكان موعد الفرح الخميس املايض.
عىل  القبض  من  النرص،  منية  مباحث  وتمكنت 
للعرض  الالزم،  املحرض  الزوجة وشقيقها، وتحرير 

عىل النيابة العامة.


