
»ميزان« العالقات اإلماراتية يرفع كّفة الصهاينة 
على حساب العراقيين !

رهان »خاسر« على »دبلوماسية« الكاظمي

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
وق�ع الق�رار ال�ذي اتخذت�ه اإلم�ارات 
أس�ماع  ع�ى  كالصاعق�ة  مؤخ�راً، 
الدعائية  بالحمل�ة  املتأثرين  العراقي�ن 
الت�ي تقودها وس�ائل إع�ام معروفة، 
زاعم�ة وج�ود مس�اٍع لرتمي�م العاقة 
مجدداً بن بغ�داد وعواصم الخليج التي 
يتزعمها »ملوك الرمال«، كما ُيس�ميهم 

العراقيون.
وأجه�ض الق�رار اإلمارات�ي املفاج�ئ، 
يبنيه�ا بع�ض  »أحام�ًا وردي�ة« كان 
العاق�ات  توطي�د  إلع�ادة  العراقي�ن، 
م�ع دول الخلي�ج، متناس�ن »الجراح« 
الت�ي آملت به�م طيلة األع�وام املاضية، 
ج�راء »املؤام�رات« واإلره�اب املمنهج 
والس�عودية  اإلم�ارات  دعمت�ه  ال�ذي 
وبل�دان أخرى، ل�رب أم�ن العراقين 

واستقرارهم.
تأش�رات  إص�دار  اإلم�ارات  وأوقف�ت 
دول  معظمه�ا  دول�ة،   13 ملواطن�ي 
مس�لمة، منها العراق والجزائر وتونس 
وفق�ا  والصوم�ال،  وس�وريا  وإي�ران 
لوثيقة أصدرها مجمع أعمال حكومي.

الت�ي ُوّزع�ت ع�ى  وأش�ارت الوثيق�ة 
الرشكات العاملة باملجمع، إىل منش�ور 

م�ن إدارة الهجرة بدأ العم�ل به يوم 18 
ترشين الثاني الحايل.

وقالت إن طلبات الحصول عى تأشرات 
عمل أو زيارة معلقة للموجودين خارج 
الب�اد م�ن مواطن�ي 13 دول�ة، منه�ا 
أفغانس�تان وليبيا واليمن، حتى إشعار 

آخر.
وتابعت أن حظر التأشرات يرسي كذلك 
ع�ى مواطن�ي الجزائر وكيني�ا والعراق 
ولبنان وباكس�تان وتونس وتركيا. ولم 
يتضح ما إذا كانت هناك أية استثناءات 

للحظر.
وقال مصدر مطلع عى األمر »لرويرتز« 
إص�دار  مؤقت�ا  أوقف�ت  اإلم�ارات  إن 
تأش�رات دخ�ول ملواطني أفغانس�تان 
العتب�ارات  أخ�رى  ودول  وباكس�تان 
أمني�ة، ولم يوضح املص�در ما هي هذه 
االعتب�ارات األمنية، لكنه قال إن الحظر 

لفرتة محدودة.
ورداً ع�ى ذل�ك، ق�ال املتح�دث باس�م 
وزارة الخارجّية أحمد الَصّحاف يف بيان 
أص�دره يوم الخميس امل�ايض: »لم ُنَبلّغ 
رسمّياً بإجراءات دولة االمارات العربية 
املتحدة فيما يخص إيقاف منح س�مات 
الدخ�ول للمواطن�ن العراقي�ن، حي�ث 

ضّم�ت القائمة مجموعة دول من بينها 
العراق«.

وأش�ار الصّح�اف إىل أن ال�وزارة تتابع 

األم�ر عرب القن�وات الدبلوماس�ّية، كما 
وّجه وزير الخارجّية س�فارة جمهورية 

العراق يف »أبوظبي« بمتابعة األمر.

ويأتي ذلك يف وق�ت وّقعت فيه اإلمارات 
يف ترشي�ن األول امل�ايض، مذكرة تفاهم 
م�ع حكومة الكي�ان الصهيوني، تتعلّق 

باإلعفاء املتبادل من التأشرات املسبقة.
ووقع االتفاق عن الجانب اإلماراتي من 
قب�ل عمر س�يف غباش مس�اعد وزير 
الخارجي�ة والتع�اون ال�دويل للش�ؤون 
الثقافي�ة والدبلوماس�ية العام�ة، وعن 
الجانب اإلرسائييل شلومو مور- يوسف 
املدير العام لس�لطة الس�كان والهجرة 

التابعة لوزارة داخلية الكيان املحتل.
وق�ال غب�اش حينها إن دخ�ول املذكرة 
حيز التنفيذ يتيح لحملة جوازات السفر 
ب�دون  »إرسائي�ل«  دخ�ول  اإلماراتي�ة 

تأشرة مسبقة.
وتعليق�اً ع�ى ذل�ك، يق�ول النائب عن 
ائت�اف دولة القان�ون كاط�ع الركابي 
ل�«املراقب العراقي«، إن »عى الحكومة 
العراقي�ة التعام�ل باملثل م�ع اإلمارات 
من خ�ال تعليق منح تأش�رة الدخول 
ملواطنيه�ا، وتس�ليم س�فرها يف بغداد 
مذك�رة احتج�اج ش�ديدة اللهج�ة، رداً 
عى قيامها بإيقاف منح س�مة الدخول 

للمواطنن العراقين«.
»اإلم�ارات  أن  الركاب�ي  ويضي�ف 
أخ�رى  خليجي�ة  ودوال  والس�عودية 
تتعامل مع العراق بازدواجية، وتس�عى 
ب�ن الح�ن واآلخر إىل إرس�ال رس�ائل 

الداخ�يل  الوض�ع  ب�أن  تفي�د  س�لبية، 
العراقي غر مستتب ويعاني من ضعف 

األمن واالستقرار«.
اإلمارات�ي  »الق�رار  إن  قائ�ًا  وي�ردف 
املس�تغرب واملس�تهجن، يتزام�ن م�ع 
س�ماح الس�لطات اإلماراتي�ة ملواطني 
الكيان الصهيوني بدخول أراضيها دون 
في�زا، وهو م�ا ُيعرّب عن سياس�ة الكيل 

بمكيالن التي يتبعها حّكام اإلمارات«.
وكان رئي�س الوزراء اإلرسائييل بنيامن 
نتنياه�و أعلن، يف ترشي�ن األول املايض، 
أن ت�ل أبيب وأبو ظبي اتفقتا عى إعفاء 
مواطنيهما من تأشرات السفر، لتكون 
يس�تثنى  عربي�ة  دول�ة  أول  اإلم�ارات 
مواطنوه�ا م�ن ه�ذا اإلج�راء لدخ�ول 

األرايض املحتلة.
ووق�ع الكي�ان الصهيون�ي يف 15 أيلول 
بالعاصم�ة األمركية واش�نطن برعاية 
الرئيس دونالد ترامب وحضوره، اّتفاق 
إقامة عاقات مع اإلم�ارات والبحرين، 
أفع�ال غاضب�ة يف  وال�ذي الق�ى ردود 
الش�ارع العرب�ي واإلس�امي، إزاء م�ا 
اعت�ربوه »خيان�ة« و«طعن�ة يف ظهر« 
الفلس�طينين وقضيته�م املركزية لدى 

العرب.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د النائ�ب فاض�ل الفت�اوي، امس 
االح�د،  ان اس�تمرار الحكومة بعملية 
االق�رتاض يمث�ل فش�ل ذريع ب�ادارة 

الدولة.
وق�ال الفت�اوي يف ترصي�ح صحفي 
ان�ه »ال  العراق�ي«  تابعت�ه »املراق�ب 
توجد اي إصاحات ولم نرى عى ارض 
الواق�ع خط�وات ملموس�ة لإلص�اح 

االقتصادي«.
واضاف ان »استمرار الحكومة بعملية 

االق�رتاض هو بح�د ذاته فش�ل ذريع 
ويجب ان تك�ون هناك ادارة صحيحة 
للم�وارد املالي�ة املوج�ودة« مبين�ا ان 

»الكثر من االمور مبعثرة هنا«.
ولف�ت اىل ان »حدي�ث الحكوم�ة ع�ن 
موض�وع اإلص�اح االقتص�ادي ه�و 

موضوع استهاكي«.
ق�د  العراق�ي  الن�واب  مجل�س  وكان 
يف  االق�رتاض  قان�ون  ع�ى  ص�ادق 
)12 /11 /2020( او ما يعرف بقانون 
تموي�ل العج�ز امل�ايل، نتيج�ة لازمة 
االقتصادي�ة التي يمر به�ا البلد والتي 
اخرت توزي�ع روات�ب املوظفن طيلة 

االشهر الثاثة املاضية.

المراقب العراقي/بغداد...
دع�ت لجنة النفط والطاق�ة النيابية، امس األحد، اىل 
ايق�اف عملي�ات تهريب النف�ط العراق�ي، مبينة ان 

الحكومة ضعيفة وغر قادرة عى ذلك.
وق�ال عضو اللجنة غال�ب محمد يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »عملي�ات تهري�ب 

النف�ط ال تزال مس�تمرة وتس�بب هدراً كب�راً للمال 
العام، حيث تجري تلك العمليات يف إقليم كردس�تان 
أن  مبين�ا  والب�رصة«،  كرك�وك  حق�ول  يف  وكذل�ك 
»الحكوم�ة ضعيف�ة وغر قادرة عى الس�يطرة عى 

تلك العمليات«.
وأض�اف، أن »الحكومة مطالبة بالس�يطرة عى تلك 

العملي�ات م�ن أجل اس�تعادة تلك األم�وال إىل خزين 
الدول�ة وخفض عجز املوازنة«، داعيا، رئيس مجلس 
ال�وزراء القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة مصطفى 
تهري�ب  إىل »تش�كيل ق�وات مكافح�ة  الكاظم�ي، 
النف�ط«. يذكر ان اقليم كردس�تان يهرب يومياً االف 

الرباميل من النفط ، ضارباً املركز عرض الحائط.

المراقب العراقي/بغداد...
حملت كتلة صادقون النيابية، امس االحد، السفارة األمريكية 
مسؤولية اخفاء نتائج تحقيقات استهداف الحشد الشعبي.

وق�ال عض�و اللجنة عبد االم�ر تعيب�ان يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »املراقب العراق�ي« أن »الس�فارة األمريكية يف بغداد 
تق�ف وراء عدم إظهار نتائج التحقي�ق بملف قصف مقرات 
الحش�د الش�عبي«. وأض�اف ان »مق�رات الحش�د الش�عبي 
تعرضت يف وقت س�ابق إىل اعت�داءات أمريكية ارسائيلية راح 
ضحيته�ا عرشات الش�هداء م�ن املقاومن ».  وأش�ار إىل أن 
»الس�فارة تضغط باتجاه عدم كش�ف نتائ�ج التحقيق عى 

الربملان خشية من إظهار الحقائق يف إدانة واشنطن«.

صادقون: السفارة االمريكية 
اخفت نتائج تحقيقات 

استهداف الحشد

برلماني: استمرار الحكومة باالقتراض 
يعد فشاًل ذريعًا

الطاقة النيابية : الحكومة ضعيفة وغير قادرة على الحد من تهريب النفط

 المراقب العراقي/ أحمد محمد...
من دون الكش�ف ع�ن األس�باب الحقيقية، 
م�ازال »التس�ويف« واملماطل�ة يخيمان عى 
قضية النتائج التحقيقية الخاصة بالجريمة 
النكراء التي وقعت بالق�رب من مطار بغداد 
مطلع الع�ام الجاري والتي اس�تهدفت قادة 
النرص الش�هيدين أبو مه�دي املهندس نائب 
رئيس هيئة الحشد الشعبي وقاسم سليماني 

قائد فيلق القدس، فبعد أن كان من املفرتض 
أن تسلم الحكومة النتائج الخاصة بالقضية 
إىل الربملان »تعذرت« بش�كل مفاجىء ودون 

توضيح السبب الذي حال دون ذلك.
ويؤكد ن�واب يف الربملان، أن تأخر التحقيقات 
بالجريم�ة بالتزام�ن م�ع مرور ع�ام كامل 
ع�ى تنفيذه�ا أمر مؤس�ف واليتناس�ب مع 
التضحي�ات الت�ي قدمها الش�هداء، متهمن 

جهات دولية ويف مقدمتها واشنطن بالوقوف 
وراء اإلعان عن التحقيق. 

ول�م يبَق س�وى 35 يوما عى ذك�رى جريمة 
املطار التي استهدفت قادة النرص ورفاقهما، 
والتي جرى تنفيذها يف فجر الثالث من كانون 
الثاني م�ن العام الج�اري من قب�ل الطران 
االمريك�ي، م�ن دون اإلفص�اح ع�ن نتائ�ج 
التحقيق من اللجنة املشكلة بهذا الخصوص.

وأكدت لجنة العاق�ات الخارجية النيابية، يف 
وقت س�ابق أن التحقيق�ات بجريمة اغتيال 
ق�ادة النرص ال ت�زال قائمة، وه�ذا الترصيح 
يأتي بعد ميض أسبوع كامل عى ترصيحات 
س�ابقة لنواب يف الربملان أكدوا فيها أن نتائج 
التحقيقات بالجريمة ستسلم إىل الحكومة يف 

غضون أيام قليلة.

تفاصيل اوسع صفحة 2

جريمة »المطار« تضيع بين »السفارة« 
و»عمالء السلطة« وسيادة العراق على المحك

المادة »العاشرة من قانون اإلقتراض« 
تغلق »باب« اإلعفاءات االمريكية

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
تنف�س العراقي�ون الصع�داء بع�د إقرار 
قان�ون االق�رتاض الحكومي ال�ذي ألغى 
منح�ت  الت�ي  الجمركي�ة  اإلعف�اءات 
تل�ك  أن  ورغ�م  واالردن،  للس�عودية 
اإلعفاءات أثارت س�خطا ش�عبيا بسبب 
الخسائر املالية التي سببتها للعراق وهو 
يمر بأزم�ة مالية خانقة , إال أنها خلفت 
انقساما نيابيا، فبعض النواب هاجموها 
واعتربوه�ا خس�ارة لاقتص�اد العراقي 
وآخ�رون باركوه�ا وأك�دوا أنه�ا تمث�ل 
فرصة إلنعاش االقتصاد بحس�ب رأيهم، 
لكن يبدو أن الحكومة التي كانت متلهفة 
ع�ى االموال م�ن خال االق�رتاض لم تِع 
هذه الفقرة , واآلن وبعد أن طبقت املادة 
العارشة من قانون االقرتاض وألغت تلك 
االتفاقيات الجائرة أب�دى رئيس الوزراء 
رغبت�ه بإلغ�اء الفق�رة الع�ارشة لعودة 

اإلعفاءات من جديد إلنعاش اقتصاديات 
تلك الدول عى حساب االقتصاد العراقي.
ن�واب حذروا من أن »االردن والس�عودية 
ترغبان بقطف ثمار هذا االتفاق دون أن 
تدفعا أي�ة مبالغ، يف ح�ن أن أرباح هذه 
االتفاقيات س�تكون رضرا عى االقتصاد 
الوطن�ي ,فجمي�ع دول العال�م تتقاىض 
رس�وماً جمركي�ة ع�ن أبس�ط األش�ياء 
الداخل�ة إليه�ا، يف حن أن العراق س�وق 
مفتوح�ة أم�ام الجمي�ع با رس�وم وال 
حس�اب، ثم تش�كو الحكوم�ة من عجز 

املوازنة وتلجأ إىل القروض الخارجية.
كم�ا أكد مختص�ون أن قانون االقرتاض 
رغ�م س�لبياته إال أن�ه ضم فق�رة تلغي 
بموجبه�ا االتفاقيات التي أبرمها العراق 
مع االردن والس�عودية بشأن اإلعفاءات 
الجمركي�ة , ويبدو أن الحكومة لم تنتبه 
له�ذه الفق�رة ف�كان همه�ا الحص�ول 

عى االم�وال , لذلك طالب�ت بإلغاء املادة 
الع�ارشة من قان�ون االق�رتاض , بينما 
رفض مجلس النواب إلغاءها، فالكاظمي 
يري�د إرضاء الس�عودية واالردن بس�بب 
الضغوطات االمريكي�ة عليه , ولكن هل 
سيصمد الربملان برفضه املساس بحقوق 

العراقين؟!.

تفاصيل اوسع صفحة 3

المراقب العراقي/بغداد...
اس�تبعدت حركة التغير ، امس األح�د،  التوصل اىل اتفاق 
ب�ن بغداد واربي�ل ، فيما بينت ان م�رسور بارزاني حرص 

جميع امللفات العالقة بيده.
وقال أسعد يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« إن 
»رئي�س حكومة اإلقليم م�رسور بارزاني يماطل ، وجميع 
ملفات النفط واملنافذ الحدودية محصورة تحت صاحياته 
»، معتربا أن »الوفود التي ذهبت إىل بغداد يف الفرتة املاضية 

التمتلك صاحيات التوقيع عى االتفاقيات«.
وأقر أسعد »بصعوبة التوصل إىل اتفاق يف الوقت الحايل بن 
بغداد وأربيل، نتيجة عدم قدرة اإلقليم عى تس�ليم النفط، 
وكذل�ك فأن الحكومة س�تلجأ الس�تقطاع ج�زء كبر من 
رواتب املوظفن، يف ظل عدم تأكد الحكومة عى عدم قدرة 
املواطن�ن عى التظاهر واالحتجاج، نتيجة السياس�ة التي 
تنتهجها أحزاب السلطة الحاكمة ضد املواطنن ومن يريد 

املطالبة بحقوقه«.
وأش�ار إىل أن »املواطن�ن أم�ام س�لطة بوليس�ية قمعية 
التقبل بالتظاهر واالحتجاج وتدعي ممارسة الديمقراطية 

وحقوق اإلنسان«.  

التغيير: التوصل إلتفاق 
بين بغداد واربيل

 صعب جدًا

Corona Virus Infections

خليك في البيت

بغداد
الوفاةالشفاءاالصابات

3948313

سليمانية
الوفاةالشفاءاالصابات
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البصرة
الوفاةالشفاءاالصابات

301352

صالح الدين
الوفاةالشفاءاالصابات

0750

النجف االشرف
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بابل
الوفاةالشفاءاالصابات
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االنبار
الوفاةالشفاءاالصابات

47310

ميسان
الوفاةالشفاءاالصابات

14401
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جيش االحتالل 
يطلق قذائف 

مضيئة عند 
الحدود

 اللبنانية

الثابت 
والمتغير 

في
 العمل 

االعالمي

النجدة اواًل في 
أختتام منافسات 

بطولة اندية 
بغداد

456 بالمواي تاي

المراقب العراقي/بغداد...
أكد النائب س�الم الطفييل، امس األح�د، أن اللجنة 
املالي�ة النيابية قدم�ت ورقة اص�اح للقضاء عى 

الفساد وتقويضه.
وق�ال الطفييل، يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراق�ي« ان »الورق�ة اإلصاحية املالي�ة النيابية، 
ه�ي مكمل�ة لورق�ة االص�اح الحكومي�ة، وه�ي 
تس�اعد يف محارب�ة الفس�اد وتقويض�ه، كما هي 
تع�زز إيرادات الدولة بش�كل حقيق�ي، فهي تعترب 
جزء مهم من حل االزم�ة االقتصادية واملالية التي 

يعيشها العراق«.
وب�ن، أن »املش�كلة الحقيقّي�ة ليس�ت يف الحلول، 
فهن�اك الكثر من الحل�ول التي قدمت وس�تقدم، 
وانم�ا املش�كلة يف تطبيق تلك الحل�ول عى األرض، 
خصوص�اً أن تطبيقه�ا م�ن صاحي�ات الحكومة 

العراقية، وليس مجلس النواب العراقي«.
يشار اىل ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان 
قد شكل لجنة عليا ملحاربة الفساد، اال ان عمل تلك 
اللجنة ظل خجوالً ولم يسفر عن تحقيق اي منجز.

نائب: المالية البرلمانية 
قدمت ورقة إصالح 
للقضاء على الفساد
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مع اقتراب الذكرى األولى للجريمة األمريكية..

واشنطن ُتخفي تحقيقات »حادثة المطار« والحكومة تلتزم الصمت
املراقب العراقي/ أحمد محمد...

م�ن دون الكش�ف ع�ن األس�باب 
»التس�ويف«  م�ازال  الحقيقي�ة، 
واملماطل�ة يخيم�ان ع�ى قضي�ة 
الخاص�ة  التحقيقي�ة  النتائ�ج 
وقع�ت  الت�ي  النك�راء  بالجريم�ة 
بالق�رب م�ن مط�ار بغ�داد مطلع 
الع�ام الج�اري والت�ي اس�تهدفت 
ق�ادة النرص الش�هيدين أبو مهدي 
املهندس نائب رئيس هيئة الحش�د 
قائد  الش�عبي وقاس�م س�ليماني 
فيل�ق الق�دس، فبع�د أن ك�ان من 
املفرتض أن تسلم الحكومة النتائج 
الربمل�ان  إىل  بالقضي�ة  الخاص�ة 
»تعذرت« بش�كل مفاج�ىء ودون 
توضيح السبب الذي حال دون ذلك.

ويؤك�د ن�واب يف الربمل�ان، أن تأخر 
التحقيق�ات بالجريم�ة بالتزام�ن 
م�ع مرور عام كام�ل عى تنفيذها 
م�ع  واليتناس�ب  مؤس�ف  أم�ر 
التضحي�ات التي قدمها الش�هداء، 
متهمني جهات دولية ويف مقدمتها 
واشنطن بالوقوف وراء اإلعالن عن 

التحقيق. 
ولم يبَق س�وى 35 يوما عى ذكرى 
الت�ي اس�تهدفت  املط�ار  جريم�ة 
والت�ي  ورفاقهم�ا،  الن�رص  ق�ادة 
ج�رى تنفيذها يف فج�ر الثالث من 
كانون الثاني من العام الجاري من 
قبل الط�ران االمريك�ي، من دون 
اإلفصاح ع�ن نتائ�ج التحقيق من 

اللجنة املشكلة بهذا الخصوص.
وأك�دت لجنة العالق�ات الخارجية 

أن  س�ابق  وق�ت  يف  النيابي�ة، 
اغتي�ال  بجريم�ة  التحقيق�ات 
ق�ادة الن�رص ال تزال قائم�ة، وهذا 
الترصي�ح يأتي بعد ميض أس�بوع 
كامل عى ترصيحات سابقة لنواب 
يف الربمل�ان أك�دوا فيه�ا أن نتائ�ج 
التحقيق�ات بالجريمة ستس�لم إىل 

الحكومة يف غضون أيام قليلة.
الحكوم�ة  أن  اللجن�ة،  وأضاف�ت 
دولي�ة  دع�وى  بإقام�ة  ملزم�ة 
تج�اه الوالي�ات املتح�دة االمريكية 
الس�يادة وقتله�ا قادة  النتهاكه�ا 
النرص”، مبينة أن الوجود االمريكي 
يف الع�راق منته�ك للس�يادة وليس 

داعما ألمن البالد.
واعت�ربت كتلة صادق�ون النيابية، 
أن تأخ�ر إعالن النتائ�ج التحقيقة 

أمر يثر الدهشة واالستغراب.
ب�دوره، اعت�رب عضو الربمل�ان عبد 
الهادي السعداوي، أن »تأخر حسم 
التحقي�ق بجريمة املط�ار هو أمر 
مؤس�ف للغاية من قب�ل الحكومة 
مطالب�ا  االمني�ة«،  وأجهزته�ا 
الحكوم�ة ب�أن »تك�ون تقاريرها 
رسيع�ة وعاجل�ة لك�ون القضي�ة 
ترتت�ب عليه�ا مؤامرة كب�رة عى 

العراق«.
وق�ال الس�عداوي، يف ترصي�ح ل�� 
»املراق�ب العراق�ي« إن »الجريم�ة 
األط�ر  خ�ارج  تع�د  برمته�ا 
الدبلوماس�ية واالع�راف القانونية 
يتطل�ب  انته�اك  وه�ي  الدولي�ة، 
ردة فع�ل عاجل�ة م�ن الحكوم�ة 

العراقية«.
وأض�اف، أن »هناك جه�ات دولية 
وعى وجه الخصوص أمريكية هي 
التي تهيمن عى القرار فيما يخص 
هذا امللف، وبالت�ايل تمنع اإلفصاح 
ع�ن نتائ�ج التحقي�ق بالجريمة«، 
معرب�ا ع�ن »أس�فه لق�رب مرور 
ع�ام كامل عى الجريم�ة من دون 
الداخلي�ة  الخي�وط  إىل  التوص�ل 

والخارجية التي ساهمت فيها«.
وبني، أن »هن�اك رشكات اتصاالت 
الداخل  محلي�ة وش�خصيات م�ن 
ه�ذا  لك�ن  بالجريم�ة،  متهم�ة 
االم�ر يتطل�ب توثيقا رس�ميا من 

الحكومة«.
وأوض�ح، أن�ه »كان م�ن املؤمل أن 
تق�دم الحكومة تقريره�ا الخاص 
بالنتائ�ج التحقيقي�ة خ�الل االيام 
فوجئن�ا  لك�ن  املاضي�ة،  القليل�ة 
بتس�ويف املل�ف بناًء ع�ى ضغوط 

خارجية حالت دون ذلك«.
ولف�ت إىل أن »الحكوم�ة ل�م تب�ني 
ملجلس النواب أسباب تأخر تسليم 
التقرير سواء كانت أمنية أو أسبابا 
أخرى تتعلق باملعلومات املقدمة يف 

التحقيق«.
»الش�هيدين س�ليماني  أن  وتاب�ع 
واملهن�دس قدم�ا ماقدما يف س�وح 
الجهاد من أج�ل تحرير العراق من 
دنس الجماعات اإلرهابية »داعش« 
التحقيق�ات  إخف�اء  أن  فبالت�ايل 
الخاص�ة بجريم�ة اغتيالهم�ا هي 

جريمة بحد ذاتها«.

تغريدة

النائب حسن سالم

ش���تان بين اثني���ن بين ج���ارة معادية 
)ايران(  مس���المة  وجارة  )الس���عودية( 
عندما تستنكر وزارة الخارجية العراقية 
اس���تهداف المواقع الس���عودية بعد ان 
استباحت دماء الصغار والكبار وصنعت 
المج���ازر البش���رية ظلم���ا وعدوانا في 
اليم���ن، وعندما يغت���ال عالم من علماء 
الجارة المسالمة واحد قياداتها البارزين 
تصمت وزارة خارجيتنا وال تس���تنكر او 
تش���جب كما فعلت مع الجارة المعادية 
التي ارسلت لنا اكثر من 5000 انتحاري 
ليقتلون ابناء ش���عبنا.. اين الوفاء ورد 
الجمي���ل لجارة وقفت معن���ا يوم تخلى 

عنا الجميع؟ واين الدبلوماسية؟.

املراقب العراقي/ بغداد...
ح�ذرت اللجنة القانونية النيابية, ام�س االحد, الحكومة 
من استمرار التأخر يف ارس�ال املوازنة للعام املقبل, عادة 
التأخ�ر يؤرش خلال فادح�ا بعمل الحكوم�ة وتقصرا يف 

التزامها بالتوقيتات الدستورية.
وقال عض�و اللجنة النائب حس�ني العقاب�ي، يف ترصيح 

تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »تأخ�ر إرس�ال املوازنة 
ي�ورٔش خلال فادح�ا بعمل الحكومة وتقص�را يف التزامها 
بالتوقيت�ات الدس�تورية إزاء مصلح�ة املواطن�ني العليا, 
إضاف�ة اىل ان امل�دة الت�ي حدده�ا قان�ون االٕدارة املالي�ة 
للحكومة الٕرس�ال املوازن�ة العامة اىٕل الربملان لدراس�تها 

وإقرارها«.

وأضاف العقابي، أن »خط�اب رئيس الوزراء االٔخر الذي 
أعلن عجز الحكومة عن تأمني الرواتب يف حال عدم إقرار 
املوازنة، وقد نيس الرٔييس أو تناىس أن حكومته لم ترسل 
املوازن�ة اىٕل الربمل�ان لغاي�ة االٓن رغم م�رور ٤5 يوما عى 

املوعد املحدد لها«.
واوض�ح ان »م�ن أبرز أولوي�ات الحكوم�ة تأمني رواتب 

املوظف�ني واملتقاعدي�ن ، وه�ي مدعوة لتضم�ني قانون 
املوازنة العامة لسنة ٢٠٢١ خطة تقشف واضحة ومحددة 
عرب تخفيض رواتب وامتيازات الرٔياس�ات الثالث والنواب 
والوزراء والوكالء واملدراء العامني ومن بدرجتهم، وتقليل 
النفق�ات غر الرضوري�ة كااليفادات والصيان�ة واالٔثاث 

واملنافع العامة، وتعظيم االٕيرادات غر النفطية«.

القانونية النيابية: تأخير إرسال الموازنة للبرلمان يؤشر خلال بعمل الحكومة

الفتح: حكومة اإلقليم تريد تجويع الشعب الكردي باعذار غير مقنعة
املراقب العراقي/ بغداد...

انتقد النائب ع�ن تحالف الفتح محمد كريم، امس 
االحد، ممارسات حك����ومة اإلقليم تجاه الشعب 
باع�ذار غ�ر  الك�ردي ومحاول�ة تج�����ويع�ه 

مقنعة.
وق�ال كريم، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي« 
ان  يج���ب  االتح����ادي  الخدم�ة  »مجل�س  إن 
يتضمن بيان�ات جميع موظفي الع�راق بما فيهم 

كردستان«.
واضاف كريم، أن »أكثر من ١٠٠ توقيع تم جمعها 
يف الربمل�ان م�ن اجل رب�ط رواتب موظف�ي اإلقليم 

باملركز«.

وك�ان النائ�ب عن كتل�ة التغي�ر الكردي�ة، غالب 
محم�د، قد اك�د، ان “6٠ باملئة م�ن واردات منافذ 
البارزان�ي  لعائلت�����ي  تع�ود  ك���ردس�تان 

والطالباني.

على خلفية احداث ذي قار... كتلة سياسية تحذر 
من تعّرض الوحدة والسلم األهلي للخطر

املراقب العراقي/ بغداد...
حذر ائت�الف النرص، ام�س االحد، من جر 
الش�ارع ملعارك سياس�ية تعرّض الوحدة 
دع�ا  فيم�ا  الخط�ر،  إىل  األه�ي  والس�لم 

الحكومة إىل ممارسة مسؤولياتها.
وق�ال االئت�الف، يف بي�ان تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، انه »نع�رب عن 
رفضنا ألي صدامات سياسية ومجتمعية 
نحن يف غنى عنها، وألي إراقة دم بريء أو 
تخرب يهدد اإلس�تقرار املجتمعي واألمني 
برمته«، مح�ذراً من »جر الش�ارع ملعارك 
سياس�ية تعّرض الوحدة والسلم األهي إىل 

الخطر«.
وأكد، ع�ى »حق التظاهر الس�لمي، وحق 
جميع القوى والرشائح السياسية بالتعبر 
عن رؤاها ومشاريعها دونما فرض إرادة«، 
داعي�اً الجمي�ع إىل »اإلحتك�ام إىل عملي�ة 
إنتخابي�ة نزيهة وعادلة تف�رز نتائج ذات 
مصداقية لبناء معادل�ة حكم وطني قادر 

عى إخراج البالد من أزماتها«.
ب�«ممارس�ة  الحكوم������ة  وطال�ب، 
األرواح  بالحف����اظ ع�ى  مس�ؤولياتها 
واملمتلك�ات، وبس����ط األم�ن وتطبي�ق 

العدالة«.

املراقب العراقي/ دياىل...
أعل�ن الناطق باس�م محور دياىل يف الحش�د الش�عبي 
صادق الحس�يني، ام�س االحد، عن اغ�الق 3 ممرات 
تس�لل رسية لداعش االرهابي ع�ى الحدود مع صالح 
الدين.وق�ال الحس�يني، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »مفارز الحش�د الش�عبي رغ�م االجواء 
املناخي�ة الس�يئة جدا ع�ى الحدود بني دي�اىل وصالح 
الدي�ن من جه�ة ح�اوي العظيم ووص�وال اىل منطقة 
امليت�ة نجح من تحدي�د 3 ممرات تس�لل رسية لخاليا 
داع�ش االرهاب�ي ونج�ح يف اغالقه�ا من خ�الل نرش 

نقاط مرابطة متقدمة«.واضاف الحسيني، أن »وجود 
الحش�د الش�عبي عى مناطق واس�عة م الح�دود بني 
دي�اىل وص�الح الدي�ن خاصة م�ن جهة امليت�ة وبقية 
املناطق احبط تس�لل عرشات م�ن ارهابيي داعش اىل 
عم�ق املحافظة من خالل حاوي العظيم«، الفتا اىل أن 
»احباط كل عملية تس�لل تعني ايقاف عملية ارهابية 
متوقعة يف مدن وقرى دياىل«.واش�ار الحس�يني اىل ان 
»الحشد الش�عبي ماض يف س�رتاتيجية اغالق ممرات 
التس�لل وزيادة قدرات مسك الحدود النهاء الي نشاط 

لخاليا داعش االرهابي«.

رغم االحوال الجوية.. الحشد الشعيب يغلق 
ممرات سرية للجماعات االرهابية بمحافظتين

املراقب العراقي/ االنبار...
أعل�ن قائد عمليات األنبار اللواء الركن نارص الغنام، امس 
األحد، انطالق عملية عس�كرية تس�تهدف فلول جماعات 
»داعش« االجرامية يف عم�ق صحراء الرطبة.وقال الغنام، 
يف بي�ان تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة من�ه، »انطالق 
عملية عس�كرية واسعة تنفذها عمليات األنبار تشكيالت 
الفرق�ة ١ ول�واء مغاوي�ر العمليات ووحدات من الحش�د 
العش�ائري االنب�ار وبدعم م�ن ط�ران الجيش«.وأضاف 
الغنام، أن العملية العس�كرية تهدف إىل »مطاردة ما تبقى 

من فلول داعش يف عمق صحراء الرطبة«.

عمليات االنبار تطلق عملية عسكرية 
لمالحقة فلول داعش يف صحراء الرطبة ين

ألم
ط ا

شري
ال

الخارجية العراقية تتنفس 
الهواء برئة أمريكية..!

مفهوم األمن الوطني ليس مقترصا عى الجانب الداخي، املتعلق باملحافظة عى 
الوح�دة الداخلية وعى قيم الدولة وخصوصيتها، بل وفقا للتفكراالس�رتاتيجي 
يش�مل البيئة الخارجية، ودول الج�وار بصورة أكثر تأثرا، وتليه�ا الدول األبعد 

األهم اقتصاديا، أو ذات التأثر العسكري والسيايس يف القرار الدويل.
يج�ب النظ�ر إىل األم�ن بمنظ�اٍر ش�امل، فاألمن الوطن�ي ال يقترص ع�ى األمن 
الجنائي أو األمن الس�يايس، إنما هو منظومٌة كبرٌة تش�مل األمن االسرتاتيجي 
واالقتص�ادي، ويرتك�ز هذا املفهوم يف العراق عى ما ينص عليه دس�تور ٢٠٠5، 
وبالتحدي�د يف مقدمت�ه، من تفاصيل ترس�م مالم�ح الهوية الوطني�ة، وصيغة 
التعايش بني املكونات، التي تنص عى صيغة الحكم الفيدرالية، والهوية الوطنية 
والحقوق والواجبات، والعالقات مع الجوار.تتميز البيئة الداخلية عن الخارجية، 
يف أن الدول�ة تتمتع فيها بكامل الس�يطرة، عى ما يجري داخلها من نش�اطات 
وأحداث، وتس�تطيع اتخ�اذ التدابر املناس�بة، والقي�ام بردات الفع�ل املطلوبة 
تجاه أي تهديد أو خطر ماثل، يف الظروف االعتيادية تس�عى الدولة، إىل السيطرة 
الكامل�ة ع�ى أراضيه�ا، مثلما تس�عى إىل ضبط ح�راك مواطنيه�ا وفقا لألطر 
الدس�تورية، لكن قد يح�دث أن تتضعضع ق�درة هذه الدولة يف ظ�روف معينة، 
وتضعف س�يطرتها عى الوضع الداخي، كما تضعف قدرتها عى كبح التأثرات 
الخارجية، فتعيش داخل دوام�ة أمنية دائمة، تجاه القضايا التي تهدد وجودها 
ومس�تقبلها.فيما يتعل�ق بالبيئ�ة الخارجية؛ ف�إن القرار يك�ون أصعب بكثر، 
نظ�را لكثرة العوامل املؤثرة، وللبيئة الخارجي�ة تأثرات أكرب من البيئة الداخلية 
ع�ى األم�ن الوطني، ما يس�توجب توظي�ف جميع الق�درات املتاح�ة يف الدولة، 
م�ن أجل تعزيز مصالحه�ا وقوتها، ومنزلتها يف املنظومت�ني اإلقليمية والدولية.

السياس�ة العراقي�ة الخارجية؛ يف�رتض أن تنطلق 
يف مفهومه�ا لألم�ن الوطني، م�ن إدراكها مخاطر 
التجزئ�ة والتبعية، وما تؤدي إلي�ه من تهديٍد لألمن 
الس�يايس واالقتصادي واالجتماع�ي، وهذا يفرض 
وجود سياس�ة وطني�ة، تهدف إىل تأكيد اس�تقالل 
وتحص�ني  املج�االت،  جمي�ع  يف  العراق�ي  الق�رار 
املجتم�ع العراق�ي وتعميق االنتم�اء إىل الوطن.هنا 
يف بغداد، غالباً ما كان الخالف عى مس�ألة داخلية، 
يتط�ور باتجاه الخالف عى تحديد موقف رس�مي، 
تج�اه قضايا عربية أو إقليمي�ة أو دولية، والعكس 

صحيح، وأبرز مثال عى ذلك، املوقف الرس�مي تجاه 
الربي�ع العرب�ي، وأحداث س�وريا، واألحداث يف اليم�ن ودور كل من الس�عودية 
واإلمارات فيها، واملوقف تجاه التحالف الدويل املزعوم ضد اإلرهاب، والذي تقوده 
الواليات املتحدة األمريكية، وبسلة التسوية املطروحة بعنوان صفقة القرن، وما 
تبعها م�ن خطوات تطبيع مع الكيان الصهيون�ي الغاصب، وغرها من امللفات 
الت�ي ال يج�وز إغفالها، حيث تعي�ش املنطقة لعبة القبض ع�ى األوراق املهمة، 
عى الساحتني الدولية واإلقليمية، وكلها قضايا لها بعد مرتبط؛ بالتبعية والتأثر 
بالخارج ألس�باب متعددة.إجرائيا فإن وزارة خارجية بلد ما، ليس�ت هي الجهة 
املس�ؤولة عن رس�م خرائط عالقات ذلك البلد الخارجية، فه�ي معنية بالدرجة 
األس�اس بالشؤون القنصلية، وب�«تنفيذ« اس�رتاتيجية عالقات دولية، ترسم يف 
الربملان)لجن�ة العالقات الخارجية(، ومراكز القرار املعنية بالش�أن الخارجي يف 
الدولة، ومنه�ا مجلس الوزراء ومجلس األمن الوطني.يف حكومتي الس�يد عادل 
عبد املهدي والسيد مصطفى الكاظمي، خرجت وزارة الخارجية عن تخصصها، 
وبات�ت تأخذ مواقف ال تعرب ع�ن الرؤية الوطنية العراقية،  فالس�يد محمد عي 
الحكيم، وزير خارجية حكومة عبد املهدي كان من الذين يتنفسون الهواء برئة 
أمريكية، ووزيرها الحايل كاكا فؤاد حسني ال يخفي انحيازه إىل املحور اإلرسائيي 
الس�عوأمركي، تبع�ا ملا ينحاز إليه س�يده مس�عود بارزاني..كالم قبل الس�الم: 
األدل�ة كثرة عى ه�ذه ال�«خربطة«، وآخره�ا موقف الخارجي�ة العراقية املثر 
لالس�تغراب، بإدانة الهجوم اليمني عى منشأة أرامكو يف مدينة جدة السعودية، 
برغ�م الظلم والحص�ار والتجويع؛ والقصف الس�عودي املس�تمر الذي يتعرض 
له اليمني�ون، وموقفها الصامت من العدوان الصهيوني املس�تمر عى س�وريا، 
وآخرها دفن رأس�ها بالرم�ال إزاء عملية خطرة، تهدد الس�لم واألمن اإلقليمي 

والدويل، ارتكبتها إرسائيل ضد أحد أبرز علماء إيران..!
سالم

ألواح طينية

قاسم العجرش 

بالــوثيقـة

حجز أموال مدير التقاعد السابق 
وشقيقه وزوجته وأوالده.



اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    55,904 دينار

سعر شراء الدوالر = 123.500 دينارسعر بيع الدوالر = 124.500 ديناراألمريكي  40.23 دوالرًابرنت  43.34 دوالرًا للبرميل

غرام الفضة عيار 95،8     544،4٦غرام الفضة عيار99،9     5٦7،7٦اسعار الذهب عيار 18     41,929 ديناراسعار الذهب عيار 21     48,917 دينار اسعار الفضة
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االثنين 30 تشرين الثاين  2020 العدد 2470 السنة العاشرة

توق�ع وزير النفط إحس�ان عبد الجبار ، وصول س�عر 
الخام إىل نحو 50 دوالرا للربميل يف بداية 2021، مش�را 
اىل ان التزام األعضاء باالتفاق سيس�هم يف دعم أس�عار 

النفط .
وق�ال عبدالجبار، إن الع�راق لن يطلب من منظمة أوبك 
إعف�اء من اتف�اق تقلي�ص اإلنتاج، مضيف�ا أنه يتوقع 
وصول س�عر الخام إىل نح�و 50 دوالرا للربميل يف بداية 

.2021
واض�اف إن التزام األعض�اء باالتفاق سيس�هم يف دعم 
أس�عار النفط وإن بغداد ال تسعى إلعفاء خشية حدوث 

تراجع جديد يف أسعار الخام.

وزير النفط يتوقع وصول سعر الخام إلى 
نحو 50 دوالرا للبرميل في بداية 2021

كش�فت وزارة الكهرباء ، عن اسباب تقليص ساعات تجهيز املواطنني 
بالطاق�ة الكهربائي�ة، مش�رة اىل فقدان خ�ال اليوم�ني املاضيني ما 
يقارب ال�3565 ميغاواط من الطاقة التوليدية يف املنطقتني الوس�طى 
والجنوبية.ونقل عن الناطق باسم الوزارة احمد العبادي إن »ااملنظومة 
الكهربائي�ة فقدت خال اليومني املاضيني ما يقارب ال�3565 ميغاواط 
من الطاقة التوليدية يف املنطقة الوسطى والجنوبية واجزاء من املنطقة 
الش�مالية بس�بب انخف�اض ضغ�ط الغاز املجه�ز من الخ�ط االيراني 
ملحطات االنتاج«.واوضح ان »ضغط الغاز انخفض يف املناطق املذكورة 
اىل )10( مايني مرت مكعب باليوم بعد ان كان 25 مليون مرت مكعب، ما 
اس�فر عن تحديد احمال املحطات التوليدية )بسماية، الصدر، القدس، 
كرب�اء، الحيدرية، النج�ف الغازية، املنصورية ، ش�ط العرب ، الحلة ، 

الديوانية، النجيبية، واسط، وجنوب بغداد(«.

الكهرباء تكشف اسباب تقليص 
االقت�صاديساعات تجهيز المواطنين بالطاقة

طال�ب النائب ع�ن محافظ�ة البرصة عب�د االمر 
املياح�ي ، وزارة النق�ل القي�ام بواجباته�ا باحالة 
م�روع مين�اء الف�او الكب�ر اىل رشك�ات عاملية 
للنه�وض باملروع.وق�ال املياح�ي  ، إن “هن�اك 
ملفات مهمة يف م�روع الفاو منها ملفات البنى 
التحتية واالس�كان والطاق�ة يمكن ان تصنف عىل 
اكث�ر من رشك�ة للم�ي بالعمل بها م�ع االلتزام 
بالتصامي�م الفنية”.وأض�اف ان “أهمية مروع 
مين�اء الفاو الكبر تكم�ن يف تعظيم يرادات الدولة 

املنطق�ة  االقتص�ادي يف  الع�راق  وتعزي�ز موق�ع 
وتوفر االي�دي العاملة ومعالجة املش�اكل الكبرة 
ع�ىل مس�توى االي�رادات والتوجه لدعم املش�اريع 
والب�رصة  الجنوبي�ة  املنطق�ة  يف  االس�تثمارية 
باالخص”.وكان رئيس لجن�ة الخدمات الربملانية ، 
وليد الس�هاني اعرب ، عن قلقه م�ن تأخر إنجاز 
مين�اء الفاو الكبر ، داعيا وزي�ر النقل نارص بندر 
الش�بيل والجهات املعنية اىل اإلرساع ب�ارام العقود 

مبارشة مع الركة التي تتوفر فيها الخصائص.

مطالبات نيابية بحسم ميناء الفاو 
واحالته لشركات عالمية

أعلن�ت لجن�ة العم�ل النيابي�ة, عن 
استضافة ممثليني عن وزارة العمل 
االجتماعي�ة وممثلي�ني  والش�ؤون 
العم�ال  ونقاب�ات  اتح�ادات  ع�ن 
والصناعات العراقية ملناقشة اليات 
تنفي�ذ قان�ون التقاع�د والضم�ان 
األجتماع�ي وتقاع�د العم�ال الذي 

صوت عليه مجلس الوزراء مؤخراً.
وق�ال نائب رئي�س اللجنة حس�ني 
اللجن�ة اس�تضافت   ” ان   , ع�رب  
ممثليني عن وزارة العمل والشؤون 
االجتماعي�ة وممثليني عن اتحادات 
والصناع�ات  العم�ال  ونقاب�ات 
العراقية ملناقشة اليات تنفيذ قانون 
األجتماع�ي  والضم�ان  التقاع�د 

وتقاع�د العم�ال الذي ص�وت عليه 
مجلس الوزراء مؤخراً”.

وأض�اف ع�رب، أن “اللجن�ة اكدت 
ع�ىل رضورة انصاف هذه الريحة 
املعدوم�ة يف املجتم�ع وأنصافهم”، 
ش�هدت  “الجلس�ة  أن  اىل  مش�را 
مناقش�ة اه�م الفق�رات املدرجه يف 
امل�روع التي من ش�أنها أن تخدم 

قطاع العمال يف العراق”.
والش�ؤون  العم�ل  وزارة  وكان�ت 
االجتماعية أكدت يف وقت سابق، أن 
قانون الضمان الجديد سيكون اكثر 
انصاف�ا للطبق�ة العاملة، مش�رة 
اىل انه�ا ماضي�ة يف تري�ع قانون 
تقاع�د جديد ينصف طبق�ة العمال 

املتقاعدين.

العمل النيابية تناقش آليات تنفيذ قانون 
تقاعد العمال والضمان االجتماعي

النزاهة تضبط عقدين تسبَّبا بهدر ماليين الدوالرات في البصرة

المالية النيابية: البنوك غير الرصينة وعدم االستقرار األمني وراء اكتناز األموال في المنازل
 رأى عض�و اللجنة املالية النيابية 
النائب جم�ال كوج�ر، ان البنوك 
الغ�ر رصين�ة وعدم االس�تقرار 
الن�اس  اكتن�از  وراء  األمن�ي 

ألموالهم يف املنازل.
وق�ال كوج�ر ؛ ان »هن�اك اموال 
وبالت�ايل  الن�اس  ل�دى  مكتن�زة 
فانه عندما يك�ون الوضع مقلقا 
فان أصح�اب هذه االم�وال ليس 
لديهم الجرأة للعمل يف االستثمار 

الداخ�يل«، مش�را إىل انه�ا »إم�ا 
تبق�ى  او  خارجي�ا  تس�تثمر  أن 
»مصارفن�ا  أن  مكتنزة«.وتاب�ع 
ليس�ت رصينة بالشكل املطلوب، 
اضافة اىل االجواء االمنية املرتبكة 
التي تكون طاردة لاس�تثمارات 
أغل�ب  ورؤوس األم�وال، تجع�ل 
الناس يحتفظون بأموالهم اما يف 
املنازل أو يف بطاقة املاس�رت كارد 

وعدم استخدامها«.

ان »الحكومة تس�تطيع  واضاف 
أن تمنح اطمئنان وثقة للمواطن 
وتخلق ف�رص عمل آمن�ة وخلق 
لجع�ل  مس�تقرة  أمني�ة  بيئ�ة 
األم�وال  ه�ذه  يخ�رج  املواط�ن 
املكتن�زة واس�تثمارها بالش�كل 
الذي يحرك العملية االقتصادية«.

ويعان�ي الع�راق من ازم�ة مالية 
خانق�ة منذ عدة أش�هر بس�بب 
الخ�ام  النف�ط  أس�عار  انهي�ار 

وتداعي�ات ف�روس كورون�ا وما 
تس�بب به من آثار اقتصادية عىل 

معظم بلدان العالم.
وحس�ب البنك املرك�زي العراقي 
ف�ان هن�اك نس�بة كب�رة م�ن 
األم�وال املكتن�زة يف املنازل وعدم 
اس�تثمارها، مبين�اً أن 77% م�ن 
يف  املتداول�ة  العراقي�ة  العمل�ة 
الس�وق ه�ي مكتن�زة يف بي�وت 

املواطنني.

اعل�ن مس�ؤول حكوم�ي يف محافظ�ة 
دي�اىل ، عن امتاء 7 م�ن وديان الحدود 
رشق املحافظة بمياه السيول الجارفة.
وقال مدير ناحية من�ديل وكالة )90كم 
رشق بعقوبة( م�ازن اكرم ،ان” وديان 
الحدود ال�7 والتي من ابرزها ترلس�اق 
الكبر والصغر امت�ات بالكامل بمياه 

الس�يول الجارفة املتدفقة منذ ساعات 
بمع�دالت  امط�ار  بع�د هط�ول  ع�دة 
عالية جدا”.واض�اف اكرم،ان” الوديان 
الس�بعة تس�توعب مئ�ات املاي�ني من 
االمتار املكعبة بكونها عميقة ومرتامية 
االط�راف وتمت�د لع�دة كيلوم�رتات يف 

العمق”.

امتالء 7 من وديان الحدود شرق 
ديالى.. الوضع اليزال تحت السيطرة

أرقام واقتصاد

ملـيارات ديـنارقيمة العقار 
الذي تم التالعب بسجالته في 
محافظة النجف وتم ضبطه من 

قبل هيئة النزاهة 
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معامل للزجاج في الرمادي 
أحالتها وزارة الصناعة 

الى شركات روسية لغرض 
تأهيلها وتشغيلها
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أعلن��ت الش������ركة العام�ة 
الهيدروليكي�ة  للص����ناع�ات 
إح�دى رشك�ات وزارة الصناعة 
واملعادن، االحد، عن إس�تعدادها 
الدولة  موظف�ي  لتجهي������ز 
م�ن  بمنتجاته�ا  واملواطن�ني 
األبواب والش�بابيك املصنعة من 

. ) pvc ( �مادتي األملنيوم وال
وق��ال مدير عام الركة أحم�د 
ريح��ان يف بي�ان ، إن “الركة 
وك�ادر  إنتاج�ي  خ�ط  تمتل�ك 
فن�ي متخصص إلنت�اج األبواب 
والشبابيك املختلفة والكاونرتات 
والقواطع  واملكتب�ات  واملعارض 
 ) pvc( �ومن مادتي األملنيوم وال

وهي مس�تعدة لتجهيز موظفي 
الدول�ة به�ذه املنتجات بأس�عار 
املري�ح  وبالتقس�يط  متدني�ة 
والتعليمات  الضواب�ط  وحس�ب 
دعماً من الركة لهذه الريحة 
وتشجيعا منها للمنتوج املحيل”.

وأض�اف ريح�ان، أن “الرك�ة 
املواطن�ني  بتجهي�ز  س�تقوم 
بأس�عار  ذاته�ا  باملنتج�ات 
مدعوم�ة”، مبينا أن�ه “بإمكان 
الراغبني من املوظفني واملواطنني 
املذك�ورة  املنتج�ات  ب�راء 
مراجعة قسم التس�ويق يف مقر 
للصناع�ات  العام�ة  الرك�ة 

الهيدروليكي�ة”.

أعل�ن مدير عام مكتب الش�ئون 
بمنظم�ة  واألفريقي�ة  العربي�ة 
التنمية التجارية اإليرانية فرزاد 
بيلت�ن ان : العراق اس�تحوذ عىل 
27 % من صادرات الباد، ليتفوق 
عىل الصني الت�ي حلت يف املرتبة 

الثانية بقائمة املستوردين.
وقال يف ترصيح لوس�ائل االعام 
: قيم�ة ص�ادرات  ان  االيراني�ة 
اي�ران الس�لعية إىل العراق بلغت 

5 مليارات دوالر خال 7 أشهر.
الع�راق   : ان  بيلت�ن  واض�اف 
اس�تورد 17.6 ملي�ون ط�ن من 
السلع اإليرانية خال الفرتة من 

20 آذار حت�ى 20 تري�ن األول 
من العام الحايل.

واوض�ح إن : حج�م الص�ادرات 
للع�راق س�جل زيادة  اإليراني�ة 
بنس�بة 26 % عن الفرتة نفسها 

من عام 2019.
أه�م   : أن  اىل  بيلت�ن  واش�ار 
للعراقهي  اإليراني�ة  الص�ادرات 
والحدي�د  والكهرب�اء  الغ�از 
والك�ايش،  والط������ماط�م 
والبطي�خ،  والس������راميك، 
واملكيف�ات املائي�ة فض�ا ع�ن 
قطع غيار التوربينات البخارية، 

والبسكويت، واألجبان.

الصناعة تجهز الموظفين باألبـواب 
والشبابيـك بالتقسيط وبأسعار تنافسية

متفوقا على الصين.. العراق يتصدر 
قائمة مستوردي السلع االيرانية

إلغـاء اإلعفـاءات الجمـركيـة لألردن والسعـودية 
يحرج الكاظمي وحراك لاللتفاف على القرار

الحكومة تصر على اإلضرار باالقتصاد الوطني 

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
تنفس العراقيون الصعداء بعد إقرار قانون 
االق�رتاض الحكومي الذي ألغى اإلعفاءات 
الجمركية التي منحت للسعودية واالردن، 
ورغ�م أن تل�ك اإلعف�اءات أثارت س�خطا 
شعبيا بسبب الخسائر املالية التي سببتها 
للعراق وهو يم�ر بأزمة مالية خانقة , إال 
أنها خلفت انقساما نيابيا، فبعض النواب 
هاجموه�ا واعتربوها خس�ارة لاقتصاد 
العراق�ي وآخ�رون باركوه�ا وأك�دوا أنها 
تمث�ل فرصة إلنع�اش االقتصاد بحس�ب 
رأيهم، لكن يب�دو أن الحكومة التي كانت 
متلهف�ة عىل االموال من خ�ال االقرتاض 
لم تِع ه�ذه الفقرة , واآلن وبعد أن طبقت 
املادة العارشة من قانون االقرتاض وألغت 
تلك االتفاقيات الجائرة أبدى رئيس الوزراء 
رغبت�ه بإلغ�اء الفق�رة الع�ارشة لع�ودة 
اإلعفاءات من جدي�د إلنعاش اقتصاديات 

تلك الدول عىل حساب االقتصاد العراقي.
ن�واب حذروا م�ن أن »االردن والس�عودية 
ترغبان بقطف ثمار ه�ذا االتفاق دون أن 
تدفع�ا أية مبال�غ، يف ح�ني أن أرباح هذه 
االتفاقيات س�تكون رضرا ع�ىل االقتصاد 
الوطن�ي ,فجمي�ع دول العال�م تتق�اىض 
رس�وماً جمركي�ة ع�ن أبس�ط األش�ياء 
الداخل�ة إليه�ا، يف ح�ني أن العراق س�وق 
مفتوح�ة أم�ام الجمي�ع ب�ا رس�وم وال 
حس�اب، ث�م تش�كو الحكومة م�ن عجز 

املوازنة وتلجأ إىل القروض الخارجية.

كم�ا أكد مختص�ون أن قان�ون االقرتاض 
رغ�م س�لبياته إال أن�ه ض�م فق�رة تلغي 
بموجبه�ا االتفاقيات الت�ي أبرمها العراق 
مع االردن والس�عودية بش�أن اإلعفاءات 
الجمركي�ة , ويب�دو أن الحكومة لم تنتبه 
الحص�ول  همه�ا  فك�ان  الفق�رة  له�ذه 
عىل االم�وال , لذل�ك طالبت بإلغ�اء املادة 
الع�ارشة م�ن قان�ون االق�رتاض , بينما 

رفض مجلس النواب إلغاءها، فالكاظمي 
يري�د إرض�اء الس�عودية واالردن بس�بب 
الضغوط�ات االمريكي�ة علي�ه , ولكن هل 
س�يصمد الربملان برفضه املساس بحقوق 

العراقيني؟!.
حول ذل�ك يرى الخب�ر االقتصادي لطيف 
العكييل يف اتصال م�ع )املراقب العراقي(: 
أن إرصار الحكوم�ة الحالي�ة ع�ىل قي�ادة 

البلد نحو االزمات ستكون عواقبه سلبية 
عليه�ا , فاليوم العراقيون رافضون لهكذا 
تن�ازالت ل�دول طامل�ا حاربت الع�راق من 
خ�ال تقدي�م الدع�م لعصاب�ات داعش , 
فضا ع�ن موافقة الحكوم�ة عىل قانون 
االق�رتاض بع�د 12 يوما عىل إق�راره من 
قب�ل مجلس النواب دليل عىل أن الحكومة 
ورئيس�ها اليعلم�ون ب�يء س�وى إثارة 

االزمات , واملستشارون هم من يقودونها 
.وتابع العكي�يل: رفض الحكوم�ة للمادة 
اإلعف�اءات  بإلغ�اء  الخاص�ة  الع�ارشة 
الجمركي�ة ل�اردن والس�عودية أم�ر يثر 
الريب�ة وش�كوك بش�أن وج�ود فس�اد , 
أم�ام مصلح�ة  فالحكوم�ة ت�ارة تق�ف 
الش�عب وأمام القضاء لتعرتض عىل قرار 
إلغاء تمد يد عم�ل رشكات الهاتف واليوم 
أيض�ا تم�ارس دورا مش�بوها باالعرتاض 
ع�ىل إلغاء فقرة اإلعف�اءات ,كل ذلك يؤكد 
حقيق�ة أن الحكومة الحالي�ة تعمل وفق 
مصال�ح ش�خصية بعي�دا ع�ن مصلح�ة 

العراق.
م�ن جهت�ه أك�د املخت�ص بالش�أن املايل 
س�امي س�لمان يف اتص�ال م�ع )املراقب 
العراق�ي(:أن االتفاقي�ات الت�ي أبرمته�ا 
الحكومات السابقة مع االردن والسعودية 
لغ�رض إعفاء بضائعهم�ا الداخلة للعراق 
م�ن الرس�وم الجمركية س�ببت خس�ائر 
مالية كبرة يف الوق�ت الذي يعيش البلد يف 
أزم�ة مالية خانقة كم�ا تدعي الحكومة , 
ويبدو أن الضغوطات االمريكية وراء إبرام 
هك�ذا اتفاقيات جائ�رة ، ورغم املعارضة 
الش�عبية والربملانية لتلك االتفاقيات إال أن 
الحكومة أرصت عليه�ا ولم تعرضها عىل 
الربملان , واليوم وبعد جهود برملانية إلنهاء 
هذه االتفاقي�ات , نرى الحكومة انزعجت 
كث�را وهي تطال�ب الربملان بإلغ�اء املادة 

القانونية التي ألغت تلك االتفاقيات .

كش�ف علوان املياحي رئيس الجمعي�ة النموذجية 
للنحال�ني العراقي�ني يف دي�اىل ع�ن خط�وات هامة 
س�تتخذها وزارة الزراع�ة لتطوي�ر وانعاش قطاع 
تربي�ة النح�ل يف الباد.وق�ال املياح�ي  :« ان وزي�ر 
الزراعة عقد اجتماعا موس�عا مع جمعية النحالني 
العراقي�ني يف بغداد لبحث س�بل تطوير قطاع تربية 

النح�ل ورف�ع انتاجي�ة العس�ل ال�ذي يع�د ركيزة 
اساس�ية لدع�م االقتصاد الوطن�ي« .واضاف :« ان 
االجتماع تمخض عن ق�رارات هامة ابرزها تطوير 
قطاع تربية النحل وتأمني الدعم الحكومي للنحالني 
ومنع اس�تراد العس�ل به�دف دعم املنت�وج املحيل 
واس�تثمار غابات الباد من قبل النحالني وتحويلها 

اىل م�زارع لرتبي�ة النح�ل ، اضاف�ة اىل اس�تراد / 
ملكات / النحل ذات الس�االت املقاومة لامراض 
من مناش�ئ عاملية ».وتاب�ع :« ان وزارة الزراعة 
تويل قط�اع تربية النحل اهتمام�ا كبرا ، وهناك 
ورق�ة عمل مش�رتكة س�يتم طرحها م�ن اجل 
تطوي�ر قطاع النحل ضمن فرتة زمنية مح�ددة ».

خبير اقتصادي : العراق يستطيع االيفاء بالتزاماته الداخلية والخارجية خالل عشر سنوات 
اكد الخب�ر االقتصادي صالح 
الهمايش ان : العراق يستطيع 
االيف�اء بالتزامات�ه الداخلي�ة 
والخارجية وملدة عر سنوات 
بس����عر 80 دوالرا لربمي�ل 

النفط.
يعان�ي   الع�راق   : ان  وق�ال  
من ازم�ة مزدوج�ة يف عملية 
صن�ع الق�رار  بس�بب ع�دم 
وجود قاعدة بيان�ات وانعدام 
اله�دف، لذلك اليمك�ن تحديد 
للبلد  املس�تقبلية  االحتياجات 
يف ظل الزيادة الس�كانية التي 
تص�ل اىل 3% ، اي م�ا يعادل 
حوايل مليون ش�خص ، سنويا 
. وه�ذا يعقد املش�هد كثرا يف 
ظل النقص الكبر يف الخدمات 

وازدياد املديونية للبلد ».
واض�اف الهم�ايش : » اعتق�د 

ان مس�توى 80 دوالرا للربميل 
الواح�د  يجع�ل الع�راق قادر 
بالتزامات�ه  االيف�اء  ع�ىل  ا 
ومل�دة  والخارجي�ة  الداخلي�ة 
عر سنوات ، دون اي فائض 

مايل لعملية التنمية يف الباد ».
 واوض�ح ان�ه :« بع�د ع�ر 
الدي�ن  س�داد  م�ن  س�نوات 
تكون ق�د زادت نف�وس البلد 
ع�رة ماي�ني نس�مة ، مما 

يحرج املالي�ة العراقية ، وهنا 
التع�ول  ان  الحكوم�ة  ع�ىل 
كثرا عىل اس�عار النفط ، الن 
احتمال ارتفاع اس�عار النفط 
يف  قياس�ية  مس�تويات  اىل 
املرحل�ة القادم�ة ضعيف جدا 
، وان تعال�ج املش�كلة داخليا 
من خال تفعي�ل دور القطاع 
الخ�اص ليأخ�ذ دوره بش�كل 
كبر لتقليل العبء عن القطاع 

العام« .
يذك�ر ان اس�عار النفط بدأت 
خ�ال اي�ام بالصعود نس�بيا 
دوالرا   49 ح�دود  اىل  لتص�ل 
للربمي�ل ، وه�و مس�توى لم 
تصله منذ اكثر من 6 اش�هر ، 
بعد اعان رشكات متعددة عن 
نج�اح عقاره�ا ض�د فروس 

كورونا.

جمعية النحالين في ديالى : الزراعة قررت منع 
استيراد العسل لدعم المنتوج الوطني



A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r
االثنين 30 تشرين الثاين 2020 
العدد 2470 السنة العاشرة

المراقب العراقي/ متابعة...
ت�م تش�ييع جثم�ان العال�م الن�ووي 
اإليراني، محس�ن فخ�ري زادة، داخل 
مرقد اإلم�ام الرضا )عليه الس�ام( يف 
مدينة مش�هد اإليراني�ة. وأقيمت يوم 

األحد، مراس�م الصاة عىل الجثمان يف 
مرق�د »فاطم�ة املعصوم�ة« يف مدينة 
ق�م. ووص�ل جثم�ان العال�م النووي 
اإليران�ي، محس�ن فخ�ري زادة، فجر 
األحد، إىل مطار مدينة مشهد لتشييعه 

داخل مرقد اإلمام الرضا. واغتيل العالم 
اإليراني يوم الجمعة بضواحي طهران، 
ولم تعل�ن أية جه�ة مس�ؤوليتها عن 
عملية االغتي�ال، ولكن طهران تش�ر 

بأصابع االتهام إىل الكيان الصهيوني.

المراقب العراقي/ متابعة...
عقب ثاث سنوات عىل قرار املقاطعة 
الذي قامت به الس�عودّية »الوهابّية« 
ثب�وت  بع�د  »اإلخوانّي�ة«،  لقط�ر 
تورطها وفق ادعائه�م، بدعم وإيواء 
إرهابّية تستهدف  جماعات وعنارص 
العرب�ّي  القوم�ّي  باألم�ن  اإلرضار 
وزعزعة اس�تقراره، كشفت صحيفة 
األمريكّي�ة،  تايم�ز”  “فايننش�ال 
الجمعة املنرصم، أّن الرياض صعدت 
م�ن جهوده�ا مؤخ�راً لح�ل أزمتها 
املس�تمرة منذ أكثر من ثاث س�نوات 
م�ع الدوح�ة، بالتزامن مع خس�ارة 
الرئي�س األمريكّي، دونال�د ترامب يف 
االنتخابات األخرة، والذي كان يعرف 

بمدى تقاربه مع آل سعود.
ووف�ق محلل�ن، تس�عى الس�عودّية 
إىل إنه�اء الحص�ار ال�ذي فرضته مع 
اإلمارات وم�رص والبحرين عىل قطر 
الغني�ة بالغ�از منذ حزي�ران 2017، 
يف محاول�ة من ويل العهد الس�عودّي، 
محمد بن سلمان، لرضب عصفورين 
اإلدارة  ود  بكس�ب  واح�د،  بحج�ر 
القادم�ة للرئي�س الجديد ج�و بايدن 
م�ن جهة، وتقدي�م ذكرى ال�وداع إىل 
ترام�ب الذي ح�ول اململك�ة ل�«بقرة 

حلوب« يف عهده، من جهة أخرى.
وأش�ارت تقارير صحفي�ة، نقاً عن 
مستشار للسعودية واإلمارات، إىل أّن 
“هذا س�يكون بمثابة هدية لبايدن«. 
وأضافت أّن ابن سلمان يشعر وكأنه 
يف »مرمى النران” بعد هزيمة ترامب 
يف االنتخاب�ات ويريد صفقة مع قطر 
ليظه�ر أّنه مس�تعد وجاه�ز لتقديم 
الطاع�ة، وترتك�ز مطال�ب القيادتن 
الس�عودية واإلماراتّي�ة م�ن قطر يف 
تخفي�ف حدة قناة الجزي�رة الناطقة 
بالعربّي�ة والتابع�ة لنظ�ام آل ثاني، 
وانهاء انتقادها للسعودية، يف الوقت 
الذي تتهم القن�اة بأّنها »أداة دعائية 

للنظام القطرّي«.
صحيف�ة  بّين�ت  ذل�ك،  إىل  وإضاف�ة 
“فايننش�ال تايم�ز”، أّن دبلوماس�ياً 
إّن  ق�ال  املحادث�ات  ع�ىل  مطلع�ا 
املحادث�ات األخ�رة جرت بوس�اطة 
أمريكّية وكويتّية بهدف إرساء أسس 
املفاوض�ات املب�ارشة ب�ن الري�اض 
تري�د  قط�ر  أّن  وأوض�ح  والدوح�ة، 

التأّكد من عدم وجود رشوط مسبقة 
قب�ل أّي محادث�ات ثنائّي�ة، ناهي�ك 
عن إجراءات “بن�اء الثقة” مثل رفع 
الحظر الجوّي والسماح بحرّية تنقل 
املواطن�ن القطري�ن إىل ال�دول التي 

فرضت الحظر.
وم�ن الجدي�ر بالذكر، أّن مستش�ار 
األم�ن القوم�ّي األمريك�ّي، روب�رت 
أوبراين، يف وقت س�ابق، ق�ال: »آمل 
أن أرى الخط�وط الجوّي�ة القطرّي�ة 
ق�ادرة ع�ىل التحلي�ق ف�وق ال�دول 
ال��70 يوم�ا  املقاطع�ة يف  العربّي�ة 
املقبل�ة أي قب�ل نهاي�ة ف�رتة ترامب 
الرئاسّية، حيث تحاول واشنطن حل 
األزم�ة الخليجّية لي�س ُكرمى عيون 
الخليجي�ن ب�ل لتأط�ر العاقة بن 
طه�ران والدول�ة األوىل يف العال�م من 
حيث نصي�ب الفرد والتي تس�تخدم 

املجال الجوّي اإليرانّي يف رحاتها من 
وإىل قطر.

الس�عودية  أّن  ذك�ره،  ينبغ�ي  وم�ا 
واإلمارات قدمتا قائمة من 13 مطلباً 
إليق�اف العقوب�ات ع�ىل قط�ر، من 
بينه�ا إغاق قن�اة الجزي�رة، وتقييد 
العاقات مع طهران، وإغاق القاعدة 

العسكرّية الرتكّية.
وترتاجع الس�عودية عن مواقفها بعد 
الس�نوات الثاث الت�ي مرت عىل قرار 
املقاطع�ة العربّي أو ما تس�ميه قطر 
االقتصادّي�ة  وتأثرات�ه  »الحص�ار«، 
والسياس�ّية واالجتماعّي�ة عىل الباد 
يف الوقت الذي ل�م يطرأ أّي تغير عىل 
سياسات حكام الدوحة، وخاصة مع 
وج�ود اتهامات له�ا يف دعم اإلرهاب، 
ومواصلة ال�دور التخريبّي باملنطقة، 
رغ�م أّن ال�دول التي تف�رض حصاراً 

ع�ىل الدوح�ة غارق�ة أيض�اً إىل أبعد 
الح�دود يف دع�م اإلره�اب والتخريب 
والتدم�ر ال�ذي أص�اب الكث�ر م�ن 
البلدان العربّية، وعىل رأس�ها سورية 

وليبيا واليمن والعراق.
لك�ن املصالح�ة وإن تم�ت لن تصلح 
الندوب الت�ي أفرزتها األزم�ة بينهم، 
وخاص�ة أّن وزي�ر الدول�ة القط�رّي 
لش�ؤون الدف�اع، خال�د العطية، قبل 
بضعة أش�هر، أشار إىل أّن ما أسماها 
»دول الحص�ار« كان�ت تخطط لغزو 
قطر عس�كرّياً عىل مرحلت�ن، األوىل 
تتمث�ل بالحص�ار من خ�ال الضغط 
عىل الش�ارع القطرّي وم�ن ثم الغزو 

العسكرّي.
ويتمحور الخاف بن دولة آل س�عود 
ودول�ة آل ثان�ي ح�ول التنافس عىل 
ازداد توت�ر  النف�وذ اإلقليم�ّي، وق�د 

العاق�ات ب�ن البلدي�ن يف بداي�ة م�ا 
يس�مى »الربي�ع العرب�ّي« الذي خلق 
استماتة عند تلك الدول إليجاد موطئ 
ق�دم لنرش نفوذه�ا يف العالم العربّي، 
وبن ه�ذا وذاك كانت أمريكا الحليف 
املش�رتك للدولتن معاً، ونأت بنفسها 
يف الظاه�ر عن هذا ال�رصاع  للحفاظ 

عىل مصالحها.
كذلك، تشن ترس�انة اإلعام القطرّي 
هجوماً حاداً عىل السعودية، بمختلف 
والوثائقّي�ة،  اإلخبارّي�ة  التغطي�ات 
وتأخذ مهاجمة السعودية حيزاً كبراً 
من تل�ك الربامج، وال يك�ف املحللون 
ع�ىل  يظه�رون  الذي�ن  والباحث�ون 
إعام الدوح�ة عن كيل االتهامات آلل 
سعود، فيما تقود قناة العربية حملة 

إعامية مماثلة ضد قطر وقياداتها.
يذك�ر أّن نقط�ة االلتق�اء القطرّية-

الس�عودّية الوحيدة، كانت يف االتفاق 
عىل تدمر س�وريا ومحاول�ة تفتيت 
نسيجها االجتماعّي، والسعي لتغير 
نظامه�ا الس�يايّس من خ�ال الدعم 
املب�ارش وال�ا متناه�ي لإلرهابي�ن 
هن�اك، بم�ا يتماىش م�ع مصالحهم 
الدموّي�ة، غ�ر آبه�ن بم�ا س�يلحق 
بالب�اد وش�عبها م�ن دم�ار وقت�ل 

وترشيد.
وتدل التنازالت السعودّية عىل موقف 
الري�اض الضعيف أمام قط�ر، ولهذا 
ع�ىل  الحص�ول  للقطري�ن  يمك�ن 
تنازالت أكرب من السعودية وتعويض 
الخس�ائر الت�ي تكبدوه�ا م�ن دول 
املقاطعة، وتحقيق امتيازات عديدة يف 
املجالن االقتصادّي واألمنّي بالتحديد 
يف ح�ال ش�هدنا انفراج�اً حقيقياً يف 
األزمة املتشعبة بن حكومتّي البلدين.

عربي دوليعربي دولي
الرياض ُتحّضر »هدية« لإلدارة األميركية الجديدة

هل تنجح السعودية في حل األزمة
 مع قطر إرضاء لبايدن؟
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تشييع جثمان العالم اإليراني محسن فخري

 زاده في مشهد

رئيس البرلمان التركي: القدس أهم قضايا القرن كندا تمنع تصدير بعض األدوية 
موسكو: 21 ألف الجئ عادوا إلى ديارهم في قره باغإلى الواليات المتحدة

جيش االحتالل يطلق قذائف 
مضيئة عند الحدود اللبنانية

البرلمان اإليراني يقر مشروع 
قانون لرفع نسبة تخصيب 

اليورانيوم

المراقب العراقي/ متابعة...
صوت الربمل�ان اإليراني، األح�د، باألغلبية الس�احقة عىل مرشوع 
قانون “اإلجراءات االس�رتاتيجية إللغاء العقوبات”، والذي يشمل 

رفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة %20.
ويش�مل القان�ون إعادة التصمي�م القدي�م ملفاع�ل “أراك” للماء 

الثقيل.
وح�رض االجتم�اع الربملان�ي 232 نائب م�ن أص�ل 246، وصوتوا 

لصالح القرار.
كما أكد رئيس الربملان اإليراني، محمد باقر قاليباف، أن “مرشوع 
قانون اإلجراءات االسرتاتيجية لرفع العقوبات، سيحد من األعمال 

اإلرهابية التي يشنها العدو ضد إيران”.
واستش�هد يوم الجمع�ة 27 ترشين الثاني رئي�س مركز األبحاث 
والتكنولوجيا يف وزارة الدفاع محسن فخري زادة، يف عملية اغتيال 

وصفتها طهران ب�”اإلرهابية”.
وأف�ادت وزارة الدفاع يف بي�ان لها بأن “عنارص إرهابية مس�لحة 
هاجم�ت ظهر الجمعة، س�يارة تقل محس�ن فخ�ري زاده رئيس 

مركز األبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أطلق�ت ق�وات االحت�ال اإلرسائييل، األح�د، قذائف مضيئ�ة وحلقت 
مروحيات عس�كرية وطائرات مس�رة ف�وق املس�توطنات املحاذية 

للحدود اللبنانية، عىل خلفية تسلل شخصن من األرايض اللبنانية.
وذك�رت “الوكالة الوطنية لإلع�ام” اللبنانية أن الق�وات اإلرسائيلية 
أطلق�ت أكثر م�ن 7 قذائف مضيئ�ة قرابة منتصف ليل الس�بت، بن 
أجواء مس�تعمرة “املن�ارة” وصوال حتى جن�وب “هونن” عند حدود 

بلدة حوال اللبنانية.
وأضاف�ت الوكال�ة أن مروحيات إرسائيلية من ن�وع “أباتيش” حلقت 
يف أجواء املس�تعمرات القريبة من “كريات ش�مونة”، وس�مع إطاق 

رشقات نارية قرب السياج خلف موقع “العباد” العسكري
وقالت “الوطنية لإلعام” إنه بعد مغادرة الطران املروحي اإلرسائييل 

حلقت يف أجواء املنطقة طائرة مسرة صغرة.
يأت�ي ذلك، عقب إع�ان املتحدث باس�م الجيش اإلرسائي�يل، أفيخاي 
أدرعي، الس�بت، أن الق�وات اإلرسائيلية ألقت القبض عىل ش�خصن 

مشتبه فيهما تسلا من األرايض اللبنانية يف منطقة بلدة منارة.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت وزارة الدفاع الروس�ية، أن 2115 الجئ�ا عادوا من 
أرمينيا إىل قره باغ، خال ال� 24 س�اعة املاضية، بمساعدة 

قوات حفظ السام الروسية.
وجاء يف بي�ان للوزارة أن 21083 الجئا ع�ادوا إىل منازلهم 
يف اإلقليم منذ 14 ترشين الثاني الحايل. وأشارت الوزارة إىل 
أن نظ�ام وقف إطاق النار، الذي ت�م فرضه بموجب بيان 
زعماء روس�يا وأرمينيا وأذربيجان يف 10 ترشين الثاني، ال 
يزال س�اريا عىل امتداد خط التماس بن الطرفن األرمني 
واألذربيجان�ي يف املنطقة. كما أورد البيان أن العس�كرين 
الروس يواصلون عملهم عىل تطهر الطرق العامة واملنازل 

واألرايض من األلغام والذخائر غر املنفجرة.

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال رئيس الربملان الرتكي، مصطفى ش�نطوب، إن 
قضي�ة القدس أه�م قضاي�ا القرن العرشي�ن، وإن 
العال�م يعي�ش حقب�ة يتع�زز فيها كفاح الش�عوب 

املضطهدة، وخاصة املسلمن، لنيل حقوقهم.
وأضاف ش�نطوب يف ترصيح أدىل ب�ه األحد، أن تبني 
القضي�ة الفلس�طينية، يعن�ي يف الواق�ع مناقش�ة 
النظام العاملي، الذي نش�أ بع�د الحربن العامليتن يف 

القرن العرشين.
وتأت�ي ترصيح�ات ش�نطوب بع�د ي�وم م�ن تأكيد 
الرئيس الرتكي، رجب طيب أردوغان، أنه »يجب عىل 
األت�راك الدفاع عن حقوق القدس ول�و بأرواحهم«، 

مشددا عىل أنها »رشف األمة اإلسامية«.

وق�ال أردوغان خال مش�اركته عرب اتص�ال مرئي 
اإلس�امية  للجمعي�ة  ال��23  الس�نوي  املؤتم�ر  يف 
األمريكية، الس�بت، موجها كامه للعالم اإلسامي: 
»لنضع خافاتنا جانبا، ونلتقي عند قاس�م اإلسام 

املشرتك يف مواجهة االعتداءات عىل مقدساتنا«.
وأض�اف الرئي�س الرتك�ي أن »العنرصي�ة الثقافية 
يمك�ن  ال  أبع�اد  إىل  وصل�ت  والتعص�ب  والتميي�ز 

إخفاءها يف دول تعترب بمثابة مهد للديمقراطية«.
وأوض�ح أن اإلس�اءة إىل مقدس�ات اآلخرين ال تمت 

بصلة لحرية التعبر.
وق�ال إن »اليم�ن املتط�رف يف الغ�رب ال يس�تهدف 
املس�لمن واألتراك فحس�ب، إنما كل من هو أجنبي 

ومختلف عنه«. المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت حكومة كندا، أنها منعت تصدير العديد من األدوية إىل الواليات 
املتحدة، وخصوصا تلك املس�تخدمة يف عاج كوفيد-19، إذا كانت هذه 

املبيعات تسبب نقصا أو تفاقما يف نقصها يف كندا.
ويأت�ي هذا القرار قبل ان يبدأ اإلثنن تنفي�ذ تعديات فرضها الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب للس�ماح باس�تراد أدوية م�ن الخارج بهدف 

خفض األسعار.
وأوضحت وزارة الصحة الكندية يف بيان أن قرارها سيسمح خصوصا 
للصيادلة وتجار الجملة باس�تراد بعض األدوية املوصوفة املخصصة 

للسوق الكندية، بكميات كبرة.
وقال�ت وزيرة الصحة الكندية، باتي هاج�دو، عند إعانها عن صدور 
مرس�وم يف هذا االتجاه الجمعة إن “نظامنا للرعاية الصحية هو رمز 

لهويتنا الوطنية ونعتزم حمايته”.
وكندا س�وق صغر يش�كل 2 باملئة من مبيعات األدوية يف العالم التي 
تمثل الواليات املتحدة 44 باملئة منها. ومع ذلك تستورد كندا 68 باملئة 

من أدويتها من الخارج، حسب وزارة الصحة الكندية.
وأدى وب�اء كوفي�د-19 إىل ارتفاع الطل�ب عىل بعض األدوي�ة، ما زاد 
م�ن صعوب�ة الحفاظ عىل إم�دادات األدوي�ة يف كندا بم�ا يتوافق مع 

االحتياجات.
ويش�مل األمر التنفي�ذي الكندي جميع األدوية الت�ي يمكن تصديرها 
بكميات كبرة إىل الواليات املتحدة، وكذلك األدوية املستخدمة يف عاج 

الفروس واملواد البيولوجية واملواد الخاضعة للرقابة.
وه�و ينطبق ع�ىل رشكات األدوية وتجار الجمل�ة واملوزعن املرخص 

لهم بالبيع يف كندا.
وسُيطلب من هذه الرشكات أيضا تقديم معلومات إىل الوزارة الكندية 

لتمكينها من تقييم مخاطر النقص يف كندا.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد تقرير لصحيفة »واشنطن بوست« 
األمركية أن عمليات القتل املس�تهدف 
يوق�ف  ل�ن  النووي�ن  اي�ران  لعلم�اء 
الربنام�ج الن�ووي االيران�ي، لكن�ه قد 
يزي�د م�ن احتمالية التوص�ل اىل اتفاق 
بن طهران وواش�نطن ع�ىل عكس ما 
يريده املتش�ددون من الصقور واللوبي 
الصهيوني يف اذكاء فتيل الرصاع، فيما 
رأى أن اغتيال الفريق قاس�م سليماني 
يف كان�ون الثان�ي املايض ل�م يؤثر عىل 

ايران.
وذك�ر التقري�ر أن�ه »وبعد م�رور عام 
ع�ىل اغتيال الجنرال قاس�م س�ليماني 

بأمر من ادارة ترامب فإن تداعيات تلك 
الرضبة الجوية يجب ان تجعل الواليات 
املتح�دة حذرة يف تقييمها لتأثر اغتيال 
العالم النووي االيراني محس�ن فخري 
زادة فليس بالرضورة أن تتشابه ردود 

الفعل االيرانية تجاه الحادثن“.
واضاف أن ”اغتيال الجنرال س�ليماني 
لم يع�ق التقدم الذي تحرزه املخططات 
س�ليماني  اس�تبدل  حي�ث  االيراني�ة 
بنائب�ه الفريق اس�ماعيل قاآني وظلت 
الع�راق  يف  تعم�ل  املقاوم�ة  ح�ركات 
كاملعت�اد،  واليم�ن  ولبن�ان  وس�وريا 
وهك�ذا قد ينطب�ق الحال ع�ىل اغتيال 
محس�ن فخري زادة فإن ايران س�تجد 

عاملا نوويا موهوبا س�يكون بديا عنه 
ألن املؤسس�ات الكب�رة ال تتوقف عىل 
االش�خاص ويمكنها ان تنجو بسهولة 

يف حال زوال املسؤول االول عنها”.
وتاب�ع أن ”هن�اك تكهنات كب�رة بان 
بنيام�ن  الصهيون�ي  ال�وزراء  رئي�س 
نتنياه�و أمر بتنفي�ذ عملي�ة االغتيال 
لتخري�ب مح�اوالت إدارة بايدن إلعادة 
تش�كيل االتفاق النووي يف عهد أوباما، 
فيما قال مس�ؤول س�ابق يف الخارجية 
االمريكية إن س�بب اغتيال فخري زادة 
ل�م يك�ن القصد من�ه إعاق�ة إمكانات 
عرقل�ة  كان  ب�ل  اإليراني�ة،  الح�رب 

الدبلوماسية”.

المراقب العراقي/ متابعة...
كشف تقرير لصحيفة »ميلووكي جورنال« االمريكية، 
أن الرئي�س املنتهية واليته دونال�د ترامب وبعد مطالبة 
والية ويسكونس�ن بمبلغ 8 ماي�ن دوالر لعملية اعادة 
ف�رز االصوات اخت�ار ان يقلل االنفاق باع�ادة الفرز يف 
مدينتن فقط من الوالية. وذكر التقرير انه ”عىل الرغم 
م�ن انفاق ترامب مبلغ ثاثة ماين دوالر لعملية اعادة 
الف�رز يف املدينت�ن لك�ن النتائج جاءت ب�� 132 صوتا 

اضافيا لبايدن يف مقاطعة ميلووكي ضمن الوالية”.
واض�اف أن ”ترامب انفق اقل بقلي�ل من 32 الف دوالر 
عىل كل ص�وت تم اعادة فرزه من ام�وال املانحن التي 
حصل�وا عليه�ا بش�ق األنف�س، لك�ن النتيج�ة جاءت 
بتوسيع تقدم بايدن مرة اخرى ب� 132 صوتا اضافيا”.
واوض�ح التقري�ر انه “وقب�ل عملي�ة  اع�ادة الفرز يف 

الوالية حصل باي�دن 317 الفا و270 صوتا يف مقاطعة 
ميلووك�ي مقاب�ل 134 الف�ا 357 صوت�ا لرتام�ب لكن 
عملية اعادة الفرز بينت تقدم بايدن يف النتيجة النهائية 
للمقاطع�ة ب� 317 الفا 527 صوت�ا مقابل 134 الفا و 

432 صوتا لصالح ترامب“.
وقال كاتب مقاطعة ميلووكي جورج كريستنسون إن 
”عملية اع�ادة الفرز  أظه�رت أن االنتخابات يف املدينة 
كانت نزيهة وش�فافة ودقيقة وآمن�ة. فقد  كان هناك 
فحص لكل ورقة اقرتاع من قبل العاملن يف االنتخابات 
، ورسد دقي�ق ل�كل بطاقة اقرتاع تم اإلدالء بها بش�كل 
صحيح ، وعملية ش�فافة سمحت للجمهور باملراقبة ، 
وهي عملية عادلة تتيح للمرش�ح املترضر الذي س�عى 
إلع�ادة الفرز فرص�ة للمراقبة و االع�رتاض عىل أوراق 

االقرتاع التي يعتقدون أنه ال ينبغي احتسابها “.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

تقرير أميركي ُيقّيم جريمة المطار بذكراها األولى: 
اغتيال سليماني لم يؤثر على إيران

صحيفة: ترامب أهدر ثالثة ماليين دوالر إلعادة 
الفرز والنتيجة جاءت لصالح بايدن



تشهد إيران حالًة من اإلجماع على ضرورة الرّد المباشر على عملية اغتيال العالم اإليراني البارز محسن فخري زادة.
وهذا اإلجماع ينطلق من الدائرة الحكومية الضّيقة من وزير الدفاع، إلى رئيس مجلس الشورى، إلى قائد حرس الثورة، ووزير 

الخارجية، إلى الدائرة الموّسعة من القواعد الشعبية والنخب األكاديمية.

Aاراء5 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
االثنين 30 تشرين الثاين 2020 العدد 2470 السنة العاشرة

بقلم/سامي جواد كاظم 
العم�ل والعلم لهما اس�س ثابتة منه�ا ينطلق من 
يلجهم�ا وه�ذه االس�س تعترب هي الخط�وة االوىل 
الت�ي م�ن يتجاوزها او ال يتقنه�ا ال يعترب مهني ، 
ويف االعالم مثال اسس�ها الثابت�ة ان الخرب يجب ان 
يحتوي عىل االس�ئلة الس�ت )من وماذا وملاذا واين 
وكيف ومتى( والية كتابة التقرير )عنوانان ولقاء 
م�ع ش�خصيتني( والتحقيق له اليته واالس�تطالع 
وهك�ذا فع�ىل االعالم�ي ان يلت�زم به�ذه الثواب�ت 
ويعم�ل ، وهن�ا تب�دا املفارقات والنقاش�ات يف ما 

يخص االعالم .
هنالك كت�ب ومؤلفات تتحدث عن نظريات االعالم 
ولكل مدرس�ة او وس�يلة اعالمية له�ا نظريتها يف 
العم�ل االعالمي بحي�ث تصبح الدليل مل�ن يمتهن 

االعالم ، وهنا لنا راينا يف االعالم بعدما قضيت اكثر 
من عرش س�نوات يف العمل االعالم�ي اضافة اىل ما 
قدمته من اعمال اعالمية نالت استحس�ان القارئ 

وهي دلييل عىل ما اقول .
النظريات هي تجارب وليست نظريات اعالمية الن 
النظرية تطب�ق يف اي زمان وم�كان مثال مجموع 
زواي�ا املثلث 180 درجة ه�ذه النظرية يف العراق او 
يف الهن�د او يف املنجمد القطبي هي نفس�ها ، بينما 
ما يق�ال عنها نظرية اعالمية فانه�ا تعتمد لفرتة 
وملجال معني والس�تهداف خاص ث�م تيصبح غري 

فعالة .
الثابت هو االس�لوب االعالمي واملتغ�ري هو التاثري 
االعالم�ي )اي ان املتلقي متغ�ري يف تاثره باالعالم( 
هذا ما يعمل عليه ان لم يكن الكل فاغلب االعالميني 

ووس�ائلهم هكذا تعمل ، حسب راي القارص قلبت 
املعادلة فاملتغري هي الوس�ائل واالس�لوب والثابت 
ه�و التاثري باملتلق�ي ، ولتقري�ب الفك�رة املتلقي 
كالطفل وعىل املربي ان يقوم بحركات تجلب انتباه 
الطفل س�واء بحركة وجهه او يديه او حتى تغيري 
صوته ك�ي يلفت انتباه الطف�ل ، هكذا هو االعالم 
غايت�ه التاثري وه�ذه الغاية تصب�ح بمنتهى النبل 
عندما تكون قاعدتها الصدق والرتاجع عند الخطا 

مع االعرتاف واالعتذار .
وضعت عصارة فك�ري وجهدي وخربتي االعالمية 
يف اص�دار ال تقران�ي ق�راءة س�طحية تبعه بعض 
االص�دارات التي ال تقل اهمي�ة عنها ، وبفضل من 
الل�ه ال اعلم ع�دد الطبعات لهذا االص�دار اخر مرة 
كان�ت الطبع�ة عرشين قب�ل س�نتني ، وهي دلييل 

فيما اقول
ق�رات بداي�ة ثقاف�ة الق�ارئ ونفس�يته وملختلف 
الفئ�ات العمري�ة مع التاكي�د عىل الش�باب واخذ 
القاسم املشرتك يف غرائز كل االعمار وعىل االعالمي 
او الكات�ب ان يعي�ش واقع املتلق�ي ، ويبدا ينتقي 
املؤثر واملهم وعرضها باس�لوب بس�يط جدا بعيدا 
عن الكلمات البالغية املعقدة ، ومن ثم االس�تدارج 
نحو منبع الرتاث واالخالق واالصالة اال وهو الدين 
االس�المي ، واول خطوة واهم خطوة يف االس�لوب 
ه�ي انتقاء العن�وان ، فالعن�وان مهم ج�دا واياك 
ان تخ�دع الق�ارئ ، واي�اك ان ترسق خ�ربا وتغريه 
وتنس�به لنفس�ك واذكر املصدر للخرب او املعلومة 

فانها وجه من اوجه املصداقية .
قم�ت بتجربة اعالمية ملقال مع�ني الحظت يف احد 

املواقع املقاالت )االكشن( تثري االنتباه للقارئ دون 
املقاالت الثقافية التوعوية ، فاخرتت عنوان اكشن 
غ�ري صحي�ح الح�دوث ومن ث�م بدات باس�تدراج 
الق�ارئ وكان�ي اذكر تفاصيل مختلق�ة ويف نهاية 
الخرب قلت يا عزيزي القارئ هذا الخرب غري صحيح 
فلماذا تلتفت لهكذا ثقافة دون الثقافات املهمة يف 
حياتك وبدات بالنصيحة ، فكان دخول القراء كثري 

جدا والبعض كتب يل تعليقا )انها رضبة معلم( .
هن�ا غريت قواع�د االع�الم يف الخ�رب والكتابة من 
اج�ل االس�تحواذ ع�ىل اهتم�ام الق�ارئ وتوعيته 
بالحقيقة والثقافة الصحيحة ، ولالس�ف الش�ديد 
اصح�اب املواق�ع املغرض�ة ال تتورع م�ن اعتماد 
االساليب غري الرشعية للوصول اىل غاياتها وكثريا 
ما ينزلق ش�بابنا يف هذا املطب بل املؤس�ف جدا ان 

الوس�ائل التي ه�ي حريصة عىل النه�وض الثقايف 
م�ع كل االمكانات املتاحة تنته�ج املنهج االعالمي 
الكالس�يكي )ه�واء يف ش�بك( اه�دار يف الطاقات 
واالموال بل انها تزيد من عزوف القارئ الكريم من 
متابعتهم . فهرس�ُت مواضي�ع الكتاب بطريقة ال 
اجعل الق�ارئ يتنبا باملوض�وع الالحق ، ويف نفس 
املوض�وع جعل�ت الق�ارئ ال يعلم النهاي�ة اال بعد 
قراءة املوضوع باكمله ، وهذا يعتمد عىل االس�لوب 
بض�خ جرع�ات تش�ويقية تدريجي�ا يف املوض�وع 
حت�ى يكمل الق�ارئ الكريم القراءة بش�وق ، ولله 
الحمد هنالك من يق�را كتابنا )التقراني( اكثر من 
مرة حس�ب الرس�ائل التي تردني عن ذلك وال اعلم 
عدده�ا النها باملئ�ات ان لم تتج�اوز االلف فليكن 

الثابت هو التاثري يف القارئ واملتغري هو االسلوب.

محمود البازي 
ل�م يم�ِض إالّ بضع س�اعاٍت حت�ى قامت 
الس�لطات اإليرانية بتوجيه أصابع االتهام 
املستش�ار  لس�ان  ع�ىل  »إرسائي�ل«،  إىل 
العسكري للمرشد الس�يد خامنئي حسني 
املس�ؤولني  اتهام�ات  وج�اءت  دهق�ان. 
اإليراني�ني ل�«إرسائي�ل«، نظ�راً للمش�هد 
ال�كيّل له�ذه العملي�ة املش�ابهة لعمليات 

االغتيال التي ينّفذها »املوساد«.
وع�ىل الرغم من امتناع بنيام�ني نتنياهو، 
عن ال�رّد بالنفي أو اإليجاب عىل تبّني هذه 
العملية، إالّ أن الرئيس األمريكي غرّد منفرداً 
هذه املرّة، وأشار بصورٍة ضمنّية إىل وقوف 
»املوساد« اإلرسائييل خلف عملية اإلغتيال. 
وذل�ك م�ن خ�الل إع�ادة تغري�د تغريداٍت 
باإلنكليزي�ة والعربي�ة للصحايف اإلرسائييل 
»العالِ�م  إن  ي�ويس ميلم�ان، ق�ال فيه�ا 
اإليران�ي فخ�ري زاده كان لع�ّدة س�نوات 
مس�ؤواًل عن الربنامج العس�كري الرّسي 
إلي�ران، ومطلوباً للموس�اد«، ومقتله ُيعّد 
رضبًة »س�يكولوجية ووظيفي�ة إليران«، 
حسب تعبريه. ناهيك من أن نتنياهو أظهر 
صورة العالِم اإليراني واسمه خالل مؤتمٍر 
صحايفٍّ ع�ام 2018، مما يش�ري إىل أهمية 
ه�ذا العالِم بالنس�بة لكلٍّ م�ن »إرسائيل« 

والواليات املتحدة. 
ال ب�د من التذكري ب�أّن عملية االغتيال هذه 

جاءت ضمن تسلسل أحداٍث مهمٍّ ال يمكن 
إغفال�ه خالل ال��10 أي�ام املاضية. حيث 
بدأت هذه األح�داث بتقريٍر لوكالة الطاقة 
الذرية رّصحت من خالله بأّن إيران رفعت 
من منس�وب تخصي�ب اليوراني�وم إىل 13 
ضعفاً. لتكش�ف بعد ذل�ك صحف أمريكية 
عىل رأسها »نيويورك تايمز«، عن تفاصيل 
اجتماٍع جرى بني الرئيس األمريكي دونالد 
املستش�ارين  م�ن  ومجموع�ٍة  ترام�ب، 
العس�كريني يف »البنتاغون« بحضور وزير 

خارجيته مايك بومبيو.
س�أل ترامب هؤالء القادة ع�ن مقرتحاٍت 
لرضب منش�آٍت نوويٍة وحيويٍة محّددة يف 
األرايض اإليراني�ة، بالطب�ع ُصعق الجميع 
من هذا السؤال ولعلّهم أجمعوا يف الجواب، 
بأّن شّن عملياٍت يف العمق اإليراني لن يقف 
عند هذا الح�ّد أبداً وأن إيران س�وف تّتجه 
نح�و مواجهٍة مفتوح�ة يف منطقة الرشق 

األوسط وستنال نريانها »إرسائيل«.

لق�د كان الرفض بني هؤالء القادة ش�ديداً 
للغاية إىل درجة أن وزير خارجيته بومبيو 
)وال�ذي ُيعرف بأن�ه الرجل ال�ذي ال يقول 
»ال« لرتام�ب( رف�ض هذا املق�رتح كذلك. 
بع�د ذل�ك، تابعن�ا جول�ًة مكوكي�ًة لوزير 
الخارجي�ة األمريكي�ة يف أوروب�ا وال�رشق 
األوس�ط، انتهت هذه الجول�ة بلقاٍء ثالثيٍّ 

ب�ني اب�ن س�لمان وبومبي�و ونتنياه�و يف 
مدينة »نيوم« السعودية.

ُيعت�رب هذا اللق�اء، نقطة تح�ّوٍل تاريخيٍة 
يف العالقات اإلرسائيلية-الس�عودية. حيث 
تحّدث�ت تقارير ع�ن أّن األطراف ناقش�ت 
املل�ف اإليران�ي بوصفه ملفاً رئيس�ياً عىل 
طاول�ة اإلجتم�اع. فف�ي الوقت ال�ذي أكّد 
نتنياه�و ب�أّن موقفه من إي�ران لن يتغرّي 
ال�رّد  األمريكي�ة، ج�اء  الحكوم�ة  بتغ�رّي 

الس�عودي بأن السعودية لن تقف مكتوفة 
األيدي أم�ام إيران. وجاءت عملية االغتيال 
هذه ضمن هذا السياق وبعد أيام عىل اللقاء 
الذي جمع بني نتنياهو وابن س�لمان. مما 

أثار شكوكاً حول توقيته وأهدافه.
»األهداف وتوقيت عملية اإلغتيال«

- إن فش�ل التواف�ق ع�ىل ش�ّن رضب�اٍت 
دف�ع  م�ا  ه�و  إي�ران،  ض�د  مح�دودٍة 
ب«إرسائي�ل« للتحرك نح�و عملية اغتيال 

فردّية يقترص بموجبه�ا الرّد اإليراني عىل 
»ردٍّ فردّي باملثل« وفق الرؤية اإلرسائيلية، 

دون االنزالق نحو حرٍب مفتوحة.
العملي�ة  ب�أن  للعل�ن  واضح�اً  أصب�ح   -
الرئي�س األمريك�ي وويل  ج�رت بمعرف�ة 
العهد الس�عودي، إذ أّن امل�ؤرشات األخرية 
األمريكية-الس�عودية- للتح�ركات 

اإلرسائيلية تشري إىل ذلك.
- يبدو بأن الثالث�ي األمريكي-اإلرسائييل-

الس�عودي متفقون تماماً عىل تعقيد امللف 
اإليراني أمام الرئي�س املنتخب جو بايدن، 
ال�ذي أعلن خ�الل حملت�ه االنتخابية بأنه 
س�يعود لالنضمام إىل اإلتفاق النووي الذي 
انس�حب من�ه الرئي�س األمريك�ي دونالد 
تهميش�اً  تعن�ي  الع�ودة  ترام�ب، وه�ذه 
لدور الس�عودية يف املنطق�ة )التي وصفها 
الرئيس املنتخب بايدن بع�د عملية اغتيال 
خاش�قجي بأنها دولٌة مارقة(، وقد يوقف 
التّعط�ش اإلرسائي�يل نح�و حرٍب ش�املة 
)تشرتك فيها الواليات املتحدة( ضد إيران.

»الخيارات اإليرانية للرّد«
ال ب�ّد م�ن التنوي�ه إىل أّن املوق�ف اإليراني 
يس�تند إىل مفهوم »الّصرب االس�رتاتيجي« 
»ص�رب  اإليراني�ون  علي�ه  ُيطل�ق  وال�ذي 
راه�ربدي« والذي ص�ل بالفع�ل إىل نتيجٍة 
إيجابي�ٍة بوصول الرئيس باي�دن إىل البيت 

األبيض.
لقد تحّمل اإليرانيون عقوباٍت قاس�يًة عىل 
م�دى أكثر من س�نتني نتيجة االنس�حاب 
األمريك�ي الف�ردي م�ن االتف�اق الن�ووي 
اإليران�ي. وعلي�ه، فإن ال�رّد اإليراني يجب 
أن يكون مدروس�اً للغاية، ليتجّنب الرّضر 
بالعالق�ات املحتملة بني طه�ران وبايدن. 
وتتح�ّدد خيارات طهران يف ال�رّد عىل هذه 

العملية بما ييل:
- الهجوم املبارش عىل »إرسائيل«، والدخول 

يف مواجهٍة مبارشة معها. هذا الخيار، وإن 
كّنا نعتقد بأنه مستبعٌد، إالّ أنه يبقى خياراً 
مطروح�اً عىل الطاول�ة، وذل�ك ألن تعدّي 
»إرسائي�ل« ع�ىل املصال�ح اإليراني�ة يزداد 
يوم�اً بع�د يوم يف س�وريا، وتط�ّورت هذه 
التعّديات لتشمل األرايض اإليرانية نفسها.

إن ه�ذا الخيار ال يعني دخول إيران الحرب 
منف�ردة، وإنما س�يدخل حلف�اء إيران يف 
املنطق�ة يف حرٍب مفتوح�ٍة ضد »األعداء«، 
وستكون نتيجة هذا الخيار كارثّيًة للغاية 
ليس عىل املنطقة فحس�ب ب�ل عىل العالم 

أجمع.
- رضب املصال�ح اإلرسائيلي�ة يف البل�دان 
املجاورة، وه�ذا خياٌر مطروٌح بقوة. وذلك 
ألن إي�ران ح�ذّرت م�ن خط�ورة التواج�د 
اإلرسائي�يل يف املنطق�ة، وبأنه�ا ال تقب�ل 
الس�ماح ل�«إرسائيل« بالتواجد يف محاذاة 

حدودها.
ختام�اً، ال نرى أن إيران س�وف تتخىل عن 
حّقه�ا يف ال�رّد عىل عملّيٍة اس�تهدفت أبرز 
اإليران�ي،  الداخ�ل  واس�تهدفت  علمائه�ا 
ولكننا يف الوقت نفسه نؤمن بأّن اإليرانيني 
غري مترسعني بالرّد أبداً ولطاملا قالوا بأنهم 
هم من يحّددون الزمان واملكان املناس�بني 
لل�رّد، ولع�ّل يف َمَثلِه�م الش�عبي توضي�ٌح 
ملفهوم االنتق�ام لديهم حيث يقولون بأّن: 

»االنتقام هو طعاٌم يجب أن ُيقّدَم بارداً«.

عملية اغتيال فخري زادة.. األهداف والتوقيت وخيارات الّرد اإليراني

الثابت والمتغير في العمل االعالمي

يتعّرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كّل يوم تقريباً لهجوم عنيف من رئيس وزرائه 
السابق أحمد داوود أوغلو ووزير اقتصاده السابق علي باباجان، اللذين يحّمالنه معاً مسؤولّية 

كّل المشاكل التي تعانيها تركيا على الّصعيدين الّداخلّي والخارجّي.

أن االزم�ة االقتصادي�ة والتحديات املالي�ة التي تواجه الع�راق حاليا تاتي 
السباب عديدة ابرزها االزمات املرتاكمة خالل السنوات السابقة والتي ادت 
اىل هشاش�ة االقتصاد العراقي والضبابية وارتباك الرؤية وفقدان املنهجية  
وس�وء ادارة االقتص�اد  وادارة وتوزيع املال العام لذل�ك نالحظ  ان تراجع 
أس�عار النفط س�ابقا  واثناء جائحة كورونا  وحاليا كش�ف مدى الضعف 
ال�ذي يعاني منه االقتصاد العراقي الريعي، خاصة يف القطاعات  االنتاجية 
غري النفطية، ويف مقدمتها القطاع الزراعي، ويؤرش ذلك إىل أن هناك فجوة 

كبرية بني االهتمام بقطاع الطاقة وبني القطاعات غري النفطية.
وم�ن التحلي�ل يتضح  إن » القط�اع الزراعي يف العراق لم يس�هم بفاعلية 
يف تنوي�ع مص�ادر االيرادات طيلة الس�نوات الس�ابقة بالرغم م�ن املبالغ 
التي خصصت لتحفيزه ول�م تتحقق اهداف املبادرة الزراعية يف زمن وفرة 
اي�رادات النفط   وذلك مؤرش بش�كل واضح يف تقارير البنك الدويل وتقارير 
وزارة التخطيط وايضا يف التش�خيص الذي توصل�ت الية الورقة البيضاء، 
بانخف�اض ح�اد يف نس�بة مس�اهمة القط�اع الزراع�ي يف  النات�ج املحيل 

اإلجمايل.
ان »القط�اع الزراع�ي  يعاني من مش�كالت جّمة باتت أكث�ر وضوحاً مع 
انخفاض أس�عار النفط، والتي كانت عامالً أساس�ياً يف افش�ال  مشاريع   
االس�تثمارات املحلي�ة واالجنبية  ،ولم يتم انج�از يشء مهم نتيجة ظروف 
البلد وعدم توفر  البيئة املناسبة لالستثمار  فضالً عن عدم تطبيق وتفعيل 
السياس�ات الزراعيه املرس�ومه يف املبادره الزراعيه منذ سنوات مما اثر يف 
ع�دم تحقيق التطور املطلوب املتمثل باالرتقاء بنس�بة مس�اهمة القطاع 
الزراع�ي  بالناتج املح�يل اإلجمايل، ولذلك فإن ميزاني�ة العراق لعام 2021 
يج�ب ان تركز ع�ىل  تنويع مصادر اإلي�رادات وزيادة إي�رادات القطاعات 

األخرى ومنها القطاع الزراعي«.
لذا نعتقد  رضورة   إيجاد حلول جدية باملشاركة مع القطاع الخاص يف إدارة 
القطاع الزراعي مع قيام الحكومة بتأمني اإلمكانات الفنية واملس�تلزمات 
واألسمدة  والرتكيز عىل اإلنتاج الزراعي )الحبوب والفواكه والخرضاوات( 
وتش�غيل جميع خريجي كليات الزراعة العاطلني يف مش�اريع االس�تثمار 
الزراعي وش�مولهم بحصة من اإليرادات املتحققة من التسوية للمنتجات 
الزراعي�ة، للوص�ول إىل األه�داف االقتصادي�ة واالجتماعي�ة يف التنمي�ة 
املستدامة«وتحقيق االس�تدامة املالية،  »و زيادة مشاركة القطاع الخاص 
باتت رضورة حتمية، فضالً عما تساهم به الوزارات ذات العالقة،والقطاع 
املرصيف الحكومي والخاص يف تمويل عمليات تشييد البنى التحتية ملشاريع 
زراعي�ة واعدة تعزز االقتصاد الزراعي ليقف عىل قدميه من جديد ويواكب 

املتغريات الحاصلة عىل الساحة ويدعم النمواالقتصادي«.
النه اصبح ملحا » تحديد مسارات االصالح االقتصادي ال بد من أن تبدأ من 
القطاع الزراعي الذي يمتل�ك مقومات تنمية رسيعة وحقيقية،  فاألرايض 
املتوافرة والصالحة للزراعة تكفي لس�د حاجة ضعف عدد س�كان العراق، 
والبد من تشجيع املستثمرين العراقيني ىل االستثمار يف القطاع  الزراعي يف 
ظل اإلمكانيات الكبرية التي يتمتع به�ا، وتوافر كافة االحتياجات الالزمة 
لنج�اح الرشكات الراغب�ة يف إقامة مرشوعات س�واء بص�ورة منفردة أو 
بنظ�ام الرشاكة م�ع املس�تثمرين ، والتأكيد عىل أن االس�تثمار يف القطاع 
الزراعي العراقي سيساعد يف تحقيق  األمن الغذائي وسريفع معدالت النمو 

ويوفر املزيد من فرص العمل.

االستثمار الزرايع و االستدامة المالية
سمير النصيري 

بقلم/حسني محلي 
وع�ىل الرغ�م م�ن أن اس�تطالعات ال�رأي 
تتوق�ع لح�زب املس�تقبل بزعام�ة داوود 
والتق�دم  الديموقراطي�ة  وح�زب  أوغل�و 
بزعام�ة باباج�ان أن يحص�ال مع�اً ع�ىل 
حواىل 6-7% من مجموع أصوات الناخبني 
يف االنتخاب�ات الربملاني�ة يف ح�ال إجرائها 
اآلن، ف�إن الجميع يعرف�ون جيداً أن أقوال 
الثنائي املذكور باتت تخلق املشاكل الجدية 
إلردوغ�ان داخ�ل ح�زب العدال�ة والتنمية 
الحاكم، وآخر مثال ع�ىل ذلك الضجة التي 
أثارها عضو املجلس االستش�اري األعىل يف 
القرص الرئايس بولنت أرينج، عندما تحدث 
الديموقراطي�ة  ع�ن رضورة اإلصالح�ات 
وإخ�الء س�بيل املعتقلني السياس�يني، ويف 
مقدمتهم صالح الدين دمريطاش، الرئيس 
املش�رتك لح�زب الش�عوب الديمقراط�ي، 
ورفاق�ه املوج�ودون يف الس�جون من�ذ 4 
س�نوات. ول�م يتأخر إردوغ�ان يف الرد عىل 
أرينج بش�دة، وهو ما كان كافياً بالنس�بة 
إىل اإلعالم املوايل له ليش�ن حملة مس�عورة 
الك�ربى  إي�اه »بالخيان�ة  ض�ده، متهم�اً 

والتآمر عىل زعيمه والغدر به«. 
ول�م يتذّك�ر ه�ذا اإلع�الم أن أرينج ش�غل 
حكوم�ات  جمي�ع  يف  وزاري�ة  مناص�ب 
إردوغان بعد العام 2003، ثم أصبح رئيساً 
للربمل�ان، وه�و م�ن أه�ّم مؤس�ي حزب 
العدال�ة والتنمي�ة، ومعه الرئيس الس�ابق 
عب�د الل�ه غ�ول، ونائ�ب رئي�س ال�وزراء 
األس�بق عبد اللطيف شنار، وعيل باباجان، 

وآخرون.
وقد تخل�ص إردوغ�ان منهم جميع�اً بعد 
الداخلي�ة  سياس�اته  ع�ىل  اعرتض�وا  أن 
والخارجي�ة، وخصوص�اً بع�د أن أصب�ح 
رئيس�اً للجمهوري�ة، وقام بتغي�ري النظام 

الس�يايس من برملاني إىل رئايس، فس�يطر 
ع�ىل جميع مؤسس�ات الدول�ة ومرافقها 
وأجهزته�ا، وأهمه�ا الجي�ش واملخابرات 
واألمن والقضاء واملال، وعنّي نفسه رئيساً 
للصندوق الس�يادي، كما عني صهره برات 
ألبرياق نائبا له، وما زال يف هذا املنصب عىل 
الرغم من اس�تقالته أو إقالته من منصبه 

كوزير للخزانة واملالية. 
كما يس�عى الرئيس إردوغان لنقل املعركة 
يخص�ص  وه�و  املعارض�ة،  مالع�ب  إىل 
الج�زء األك�رب م�ن أحاديثه للهج�وم عىل 
حزب الش�عب الجمه�وري والحزب الجيد، 
ويتهمهم�ا »بالتحالف م�ع اإلرهاب«، أي 
ح�زب الش�عوب الديموقراطي املحس�وب 
ع�ىل حزب العم�ال الكردس�تاني، وهو ما 
يريض رشيك�ه يف تحال�ف الجمهور دولت 
باخش�ايل، زعيم ح�زب الحرك�ة القومية، 
ال�ذي يفق�د إردوغان م�ن دون�ه األغلبية 
يف  الف�وز  يف  سيفش�ل  كم�ا  الربمل�ان،  يف 
انتخابات الرئاسة القادمة، علماً أن جميع 
استطالعات الرأي تتوقع إلردوغان املدعوم 
من الحرك�ة القومية أن يحصل عىل حواىل 
42-44% مقاب�ل 56-58% لرئي�س بلدي�ة 
إس�طنبول أك�رم إم�ام أوغل�و أو منصور 

ياواش رئيس بلدية أنقرة.
وجاءت الرس�الة الّتي بعث بها عالء الدين 
جاكيج�ي، رئيس إحدى عصاب�ات املافيا، 
لزعي�م ح�زب الش�عب الجمه�وري كمال 
إي�اه بالقتل«،  كليج�دار أوغل�و، »مه�دداً 
العدال�ة  أوس�اط  يف  الكثريي�ن  لتزع�ج 
والتنمي�ة، بع�د أن أعل�ن باخش�ايل تأييده 
لجاكيج�ي، وق�ال عنه إنه »رفي�ق دربه«، 
داعياً إىل »رفع الحصانة عن كليجدار أوغلو 

ومحاكمته بتهمة الخيانة الوطنية«.
ول�م يكت�ِف إردوغان بكل ه�ذه التحركات 

العدال�ة  داخ�ل  الحزب�ي  املس�توى  ع�ىل 
والتنمية، وعىل املس�توى الرسمي كرئيس 
للجمهورية، بل اتهمته أوس�اط املعارضة 
بالعم�ل ع�ىل خلق املش�اكل داخ�ل حزب 
الش�عب الجمه�وري والح�زب الجيد، فقد 
أعل�ن محرم إينج�ا الذي ناف�س إردوغان 
يف انتخاب�ات الرئاس�ة يف حزيران/يوني�و 
2018 عن تمرده عىل كمال كليجدار أوغلو 
ال�ذي رش�حه باس�م الش�عب الجمهوري 
إن�ه  إينج�ا  وق�ال  الرئاس�ة.  النتخاب�ات 
سيشكل حزباً سياس�ياً جديداً، حاله حال 
مصطف�ى س�اريجول، وهو رئي�س بلدية 
س�ابق م�ن ح�زب الش�عب الجمه�وري، 

وسبقهما أوزتورك يلماز.
وكان يلماز قنصالً يف املوصل عندما سيطر 
داعش عىل املدينة واحتج�زه ملدة مئة يوم 

م�ع موظفي القنصلية. وتم إخالء س�بيله 
يف إط�ار صفقة مع أنقرة، قي�ل آنذاك إنها 
أخل�ت س�بيل العدي�د من عن�ارص داعش 
املعتقل�ني يف تركي�ا. وكان يلم�از قد دخل 
الربمل�ان ع�ن ح�زب الش�عب الجمهوري، 
وأصبح فجأة نائباً لرئيس الحزب للشؤون 

الخارجية.
ال�رأي ال تتوق�ع  أنَّ اس�تطالعات  ورغ�م 
لهؤالء الثالثة أن يشّكلوا خطراً عىل الشعب 
الجمه�وري يف االنتخاب�ات القادم�ة، فقد 
كان الح�زب الجيد الهدف اآلخر بالنس�بة 
إىل إردوغ�ان. وقد قالت عنه زعيمة الحزب 
إن�ه يق�ف وراء التم�رد ال�ذي أعلنه عضو 
الربملان آوميت أوزداغ، الّذي اتهم أكش�انار 
»بالح�وار والتنس�يق مع حزب الش�عوب 

الديمقراطي، اإلرهابي«.

وس�يدفع كل ذل�ك الرئي�س إردوغ�ان إىل 
تكثي�ف محاوالت�ه ع�رب الوس�طاء للتودد 
إىل الرئي�س بايدن، إيماًن�ا منه بأنه يف حال 
كسب رضاه، فاألمور ستكون أسهل بكثري 
بالنس�بة إلي�ه ليواج�ه أع�داءه يف الداخل 
ويضم�ن البقاء يف الس�لطة. وسيس�اعده 
ذلك عىل االس�تمرار يف تطبي�ق مخططاته 
والعقائدي�ة  السياس�ية  ومش�اريعه 
واالس�رتاتيجية يف س�وريا وليبي�ا والرشق 
األوس�ط والقوق�از والبلق�ان، بعي�داً من 
مضايقات الرئيس بوتني، وهو الس�بب يف 
مش�اكله مع الحليف األول أمريكا. ويعرف 
إردوغ�ان أن�ه م�ن دونها لن يس�تطيع أن 
طوي�اًل،  الحالي�ة  سياس�اته  يف  يس�تمر 
واألع�داء يف الداخ�ل والخ�ارج يضيق�ون 

الحصار عليه من كل حدب وصوب!

خيارات إردوغان الّصعبة.. األعداء في كّل مكان
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تلقى املنتخب الوطني بكرة الس�لة، 
التصفي�ات  يف  جدي�دة  خس�ارة 
االس�يوية وه�ذه امل�رة أم�ام لبنان 

وبنتيجة 69-78.
املواجه�ة الت�ي اقيم�ت ع�ى صالة 

مدينة خليفة الرياضية يف العاصمة 
البحريني�ة املنام�ة، بدأه�ا املنتخب 
الوطني بقوة واس�تطاع ان يحس�م 
الرب�ع االول ملصلحت�ه بنتيجة 16-

14. ويف الرب�ع الثاني واصل املنتخب 

إنهاءه  الوطن�ي تفوق�ه واس�تطاع 
لك�ن   ،22-24 بنتيج�ة  لصالح�ه 
املنتخ�ب اللبناني اس�تفاق يف الربع 
الثالث وأنه�اه لصالحه بنتيجة 30-

.11

املنتخ�ب  ح�اول  االخ�ر  الرب�ع  يف 
الوطني ان يقلص الفجوة واستطاع 
الف�وز بالرب�ع االخ�ر 18-12 لكن 
ذلك ل�م يكن كافياً، لتنتهي املواجهة 

بفارق 9 نقاط لصالح لبنان.

منتخب السلة يخسر امام لبنان

حارس شجاع ودفاع صلب االبرز في تشكيلة 
الجولة الخامسة 

ال اع�رف ما ال�ذي جرى ملدير فريق ن�ادي أمانة بغ�داد أحمد عزة 
حت�ى يقوم بافتعال مش�كلة ليس له�ا أي داع مع الع�ب الجوية 
حس�ن جبار وصلت اىل حد اللكمات واملصارعة والتدافع والسباب 

والرصاخ.
امان�ة بغداد كان يتق�دم بهدف واحد وهو مس�يطر عى املوقف.. 
وب�دال من ان يتحى بروح معنوية عالية وهدوء أكرب من منافس�ه 
الخ�ارس ، تعامل مدير امان�ة بغداد مع كرة واصل�ة اليه بطريقة 
التالعب واالس�تفزاز لالعب الجوية الش�اب الذي ق�ام بدفع املدير 
قبل ان يشتبكا يف حوار باللكمات والدفعات واملصارعة تدخل معه 
العبو الفريقن واالداريون ملحاولة فك االشتباك او انهاء املشكلة.

الكامرات أوضحت كيفية قيام املدير بمالحقة الالعب واالمس�اك 
ب�ه م�ن فانيلته ث�م الترصف بش�كل غ�ر ملتزم ومس�ؤول وهو 
املفرتض ان يكون قدوة لالعبن يف حكمته وس�لوكه وترصفه، اين 
اله�دوء ؟ اي�ن الرصانة يف التعامل ؟ اين االت�زان يف اتخاذ القرارات 

واملواقف؟
مش�كلة مث�ل هذه يجب ان ال تمر مرور الك�رام الن تقرير مرشف 
املباراة ينبغي ان يوضح كل املالبسات التي حصلت واملتسبب فيها. 
ورضورة اتخ�اذ العقوب�ات املالئم�ة للواقع�ة الت�ي كان يمكن ان 
تس�بب بكارثة أكرب تؤدي اىل ن�زاع ورصاع ال نتحمل عواقبه ونحن 

يف ظل أزمات ومشاكل لها بداية وليس لها نهاية!
 حكم املباراة قام بطرد مدير فريق امانة بغداد لكنه لم يتخذ عقابا 
مماثال مع العب الجوية حس�ن جب�ار الن فريقه أصال كان يلعب 
بع�رشة العبن ولم يش�أ ان يزي�د األمور تفاقهما او يوس�ع رقعة 

املشاكل الناشئة يف ارض امليدان 
احداث مؤسفة  كان يجب ان تبادر أوال إدارة امانة بغداد اىل تقديم 
االعت�ذار عن مس�ؤول فريقه�ا حرصا عى ترطي�ب األجواء وعدم 
اث�ارة االزمات ب�ن األندية املختلفة، لكن مدي�ر فريقها املرص عى  
انه لم يرتكب خطا او ترصف بش�كل غر متزن يقول ان عى إدارة 
الجوية ان تبادر هي اىل االعتذار النه عضو هيئة إدارية وتعرض اىل 
رضب؟ طيب ومن بدأ املشكلة ؟ ومن اثار هذه االزمة أصال ؟ ومن 

اثار الالعب وازاد من حدة توتره وتشنجه!!
نحن ال نربيء هنا س�احة الالعب املخط�ئ يف ترصفه ويف التحامه 
وعراك�ه م�ع املدير اإلداري للفري�ق ، الترصف الالئ�ق زينة لالعب 
واإلداري، والسلوك الحس�ن رسالة يعرب فيها املرء عن نفسه وعن 
نادي�ه وعن بلدن�ا الن املباريات منقولة اىل اخر بق�اع العالم ويراه 

الناس بكل اللغات واأللوان.
الق�رار املتوقع صدور عقوبة صارمة بح�ق االثنن : املدير اإلداري 
والالع�ب وربما تكن عقوبة املدير أش�د النه ش�خصية مس�ؤولة 
وعلي�ه ان الينج�رف م�ع الالعبن او م�ع س�لوكيات البعض، هو 
أضاع حقه عرب هذا الترصف الذي يحسب عليه ويعد نقطة سلبية 

اليمكن تقبلها منه!

احداث مؤسفة

بين السطور

عدنان لفتة

أكد جم�ال عيل، مدرب نفط الوس�ط، أن 
الصدارة بع�د انتهاء الجولة الخامس�ة 
م�ن الدوري العراقي، ال تعني أي يشء، 
وأن عى العبي�ه الرتكي�ز يف املباريات 

املقبلة من الدوري.
ص�دارة  الوس�ط،  نف�ط  ويحت�ل 
الرتتيب ب��12 نقطة، بع�د فوزه 

ع�ى أربيل يف الجول�ة الخامس�ة. وقال عيل، »الص�دارة بعد 
م�ي 5 جوالت ال تعني تحقي�ق الطموحات، األهم أن ننهي 
الدوري باملركز الذي يناس�ب نفط الوسط. املنافسة مازالت 
يف بدايته�ا وعلين�ا الرتكي�ز عى املباري�ات املقبلة«. وأش�ار 
»تنتظرن�ا مباريات مهم�ة متعاقبة ضد الرشط�ة، والنفط، 
والطلب�ة، والق�وة الجوي�ة. 4 مباريات متتالية س�تعني لنا 
الكثر وعلين�ا أن نعد العدة لها للخروج بنتائج طيبة«، الفتا 

إىل أن نفط الوسط أثبت شخصيته يف املباريات 
املاضي�ة لكن مازال هن�اك بعض النقاط التي 
س�نعمل ع�ى تصحيحه�ا«. وب�ن »الفريق 

ب�ارش تدريبات�ه للجولة السادس�ة الوقت 
ضيق وال يكف�ي أن نتوق�ف. لدينا مباراة 
مهمة أمام الرشطة، طوينا صفحة مباراة 

اربيل وتركيزنا عى الجولة املقبلة«.

اختتمت الجولة الخامسة من دوري 
الك�رة املمتاز، والذي ش�هد متغرات 
يف املراكز األوىل، بعد س�قوط املتصدر 
الق�وة الجوية، وتربع نفط الوس�ط 

عى الصدارة.
كم�ا ش�هدت املس�ابقة مفاجأت�ن 
الق�وة الجوي�ة  مدويت�ن بس�قوط 
بغ�داد  أمان�ة  أم�ام  والرشط�ة 
والديواني�ة، فيم�ا تأل�ق ع�دد م�ن 
ممي�زا  مس�توى  وقدم�وا  الالعب�ن 

ومؤثرا عى مس�توى فرقهم.
نصف الفريق

رسهنك محسن: حارس مرمى نادي 
أمان�ة بغ�داد كان أكث�ر م�ن نصف 
الفريق بل أن دوره كان مؤثرا بالفوز 
ع�ى الق�وة الجوية به�دف دون رد، 
واستبس�ل رسهن�ك يف التصدي لعدد 

من الكرات الخطرة.
دفاع صلب

مصطف�ى ناظ�م: قلب دف�اع فريق 
الديواني�ة ق�دم مب�اراة كب�رة أمام 
الرشطة وكان قائدا حقيقيا لفريقه 
وقط�ع الطريق عى العب�ي الرشطة 

ومنعهم من الوصول إىل الش�باك.

ك�رار محمد: قلب دف�اع أمانة بغداد 
هو اآلخ�ر أخذ عى عاتق�ه مواجهة 
القوة الضاربة للقوة الجوية املدججة 
بالعب�ي الخربة أمثال حم�ادي أحمد 
وأيمن حس�ن وأمج�د رايض وتمكن 

من قطع عدد من الكرات.
فاضل مق�داد: مدافع يم�ن الحدود 
رغم خسارة فريقه أمام الزوراء لكن 
دوره كان ممي�زا جدا ع�ى الجانبن 
الدفاع�ي واس�ناد الهج�وم بش�كل 

مميز.
إياد س�دير: مدافع يس�ار الس�ماوة 

املدافع الهداف الذي يلعب دور املنقذ 
تكفل بتس�جيل هدف فريقه الوحيد 
يف ش�باك الك�رخ يف الوقت القاتل من 

املباراة.
وسط حيوي

الناب�ض  القل�ب  إبراهي�م:  خل�دون 
لفريق نفط الوس�ط يش�غل منطقة 
العملي�ات ويلعب دورا ب�ارزا دفاعيا 
بقط�ع الكرات امل�ارة بعم�ق امللعب 

ويبدأ بناء الهجوم من الخلف.
الصناع�ات  الع�ب  داخ�ل:  حس�ن 
مؤث�ر  دور  ل�ه  كان  الكهربائي�ة 

بتع�ادل فريقه أمام الكهرباء وتكفل 
بتس�جيل هدف التع�ادل لفريقه من 

ركلة جزاء.
أحمد زيرو: جن�اح يمن فريق زاخو 
كان عن�رص قلق دائ�م لفريق الطلبة 
ومرر كرة الهدف لزميله محمد جواد 
وقدم مباراة مميزة بعد األداء الطيب.

حس�ن يونس: جن�اح يس�ار امليناء 
تكف�ل بإع�ادة فري�ق للمب�اراة بعد 
تأخ�ره يف مباراة الديرب�ي أمام نفط 
الب�رصة وتمكن م�ن إع�ادة الفريق 

لجو املباراة.

قوة ضاربة
احم�د رستي�ب: الع�ب ن�ادي النفط 
تكفل بتس�جيل هدف مب�اراة فريقه 
األول يف مرمى القاس�م ومن مجهود 
مميز ودقة يف التس�ديد ليضع فريقه 

باملقدمة.
ع�الء عب�د الزه�رة: الع�ب الخربة يف 
ال�زوراء يع�رف الطريق إىل الش�باك 
تمك�ن م�ن إضاف�ة اله�دف الثان�ي 
لفريقه يف ش�باك الحدود الهدف كان 
مؤثرا لفريق الزوراء للخروج بنتيجة 

الفوز عى الحدود.

جمال علي: صدارة نفط الوسط ال تعني شيًئا

جالل حسن يخضع لفحوصات كورونا 

قاسم: الزوراء عانى أمام الحدود
د باس�م قاس�م م�درب الزوراء، أن الف�وز عى الح�دود )2-1( ضمن  أكَّ
املرحلة الخامس�ة من الدوري العراقي، لم يكن سهالً، وعانينا يف املباراة 
ملواجهتنا عدد من املشاكل، لكن األهم خطفنا النقاط الثالث التي قربتنا 

من املراكز األوىل.
وقال قاس�م »الزوراء دفع ثم�ن القرعة؛ حيث أجهدنا الس�فر والتنقل 
حت�ى املب�اراة التي يف ملعبنا لم نس�تفد منها بس�بب نق�ل املباريات إىل 

ملعب كربالء؛ لعدم جاهزية ملعب الشعب«.
وب�ن »ركل�ة الجزاء التي احتس�بت ضدن�ا غريبة حي�ث كان عالء عبد 
الزهرة، ملقى عى األرض بس�بب اإلصابة والكرة اصطدت بيده. لس�ت 
هنا لالعرتاض عى قرارات الحكام، لكنني أسأل هل ملس الكرة باليد فيه 

قانون ثابت، أم اجتهاد حكم؟«.
الن�ادي  إدارة  »ع�ى  وش�دد 

تحديد موع�د مبارياتنا التي 
يف ملعبنا فليس من املعقول 
أن نت�درب طيلة األس�بوع 
يف الس�اعة الثانية ونتفاجأ 

بتغي�ر املوعد إىل الخامس�ة 
بسبب النقل التلفزيوني«.

وأك�د »التغير غ�ر مقبول 
تحض�ر  ع�ى  ويؤث�ر 

بالتأقل�م  الفري�ق 
ث�م  الوق�ت،  ع�ى 

ه�ي  املب�اراة  إن 
ونحن  مباراتن�ا، 
بتحدي�د  األح�ق 
برشط  الوق�ت 

ضم�ن 
ت  قيت�ا لتو ا
ف  ر ملتع�ا ا

عليها«.

قرر الرئيس السابق للجنة االوملبية 
الوطنية رعد حم�ودي، رفع دعوى 
قضائية عى الرئيس املنتخب رسمد 

عبد اإلله.
وق�ال مصدر مقرب من حمودي إن 
»حم�ودي وبعد مخاطب�ة االوملبية 
الدولي�ة، ق�رر ادارة اللجنة االوملبية 
يف الوقت املقبل وس�يتواجد بش�كل 

يومي يف مقر اللجنة«.
واوض�ح ان »حم�ودي ق�رر رف�ع 
دع�وى قضائي�ة ض�د رسم�د عبد 
االل�ه الرئي�س املنتخ�ب ومرافق�ه 
سالم عواد، بسبب مخالفتهم لألمر 

الوالئي الصادر من القضاء«.
يذك�ر ان مجل�س القض�اء االعى، 

العم�ل  بإيق�اف  حكم�اً  اص�در 
بانتخاب�ات املكت�ب التنفي�ذي التي 
ج�رت يف الراب�ع ع�رش من الش�هر 

الجاري.

أختت�م يف العاصمة بغداد منافس�ات 
للمتقدم�ن  بغ�داد  اندي�ة  بطول�ة 
الت�ي ج�رت منافس�اتها ع�ى حلب�ة 
املرك�ز التدريب�ي للمنتخب�ات الوطنية 
وبمش�اركة )94( العب يمثلون )12( 
نادياً وبحضور النائب األول 
لرئي�س اللجنة األوملبية 
اي�اد نج�ف ورئي�س 
التايكواندو  اتح�اد 
البهاديل  ابراهي�م 
اندي�ة  وممث�يل 
لجنس�ية  ا
والصناعات 
الكهربائية 

والزعفراني�ة. وقال رئيس األتحاد العراقي 
املرك�زي للم�واي ت�اي مصطف�ى جب�ار 
علك »ش�هدت البطولة منافس�ة قوية بن 
الفرق املشاركة وظهرت مستويات مميزة 
للبطول�ة التي رعاها الس�يد وزي�ر النفط 
احسان عبد الجبار«. واضاف علك »تمكن 
فريق نادي النج�دة الريايض من الحصول 
عى املركز األول فرقيا وجاء نادي الجنسية 
باملرك�ز الثاني فيما حل ن�ادي الصناعات 
الكهربائية باملرك�ز الثالث، وجاءت جائزة 
افض�ل الع�ب من نصي�ب الالعب يوس�ف 
محم�ود«. وتاب�ع رئي�س األتح�اد حديثه 
بالقول: »نش�اطات األتحاد مستمرة ولن 
يعيقنا الجانب املايل من مواصلة فعالياتنا 
املثبتة يف املنهاج الس�نوي«، مش�را اىل ان 

»بطولة املنتخبات ستحددا قريبا«.

حمودي يرفع دعوى قضائية 
على عبد اإلله

النجدة اواًل في أختتام منافسات 
بطولة اندية بغداد بالمواي تاي

يخضع حارس مرمى 
العراق�ي  املنتخ�ب 
ونادي ال�زوراء جالل 
لفحوص�ات  حس�ن 
أنه�ى  أن  بع�د  كورون�ا 
مرحل�ة الحج�ر الصحي يف 
دب�ي حي�ث تع�رض لإلصابة 
أثن�اء مش�اركته مع  بالف�روس 
الخارج�ي  املعس�كر  يف  املنتخ�ب 
بدب�ي. وقال حس�ن »إن�ه أكمل مدة 

الحج�ر الصحي بعد مرور 14 يوما عى إصابته 
وس�يجري فحوص�ات جدي�دة، ويف ح�ال أت�ت 
العينة س�لبية يمكنه العودة إىل العاصمة بغداد 
ي�وم غد الثالث�اء. وبن أنه يش�عر بحالة جيدة 
ويأم�ل أن تك�ون النتيجة س�لبية ك�ي يلتحق 
بفريقه الزوراء حي�ث أن الحجر الصحي منعه 
من االلتحاق بزمالئه ضمن منافسات الدوري.

يش�ار إىل أن ج�الل حس�ن أصي�ب بف�روس 
كورونا قبل مواجهة منتخب أوزبكس�تان وديا 

يف املعسكر التدريبي يف مدينة دبي باإلمارات.



تعرض البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، 
إلصابة جديدة خالل مواجهة ديبورتيفو أالفيس، 

يف إطار منافسات الجولة الـ11 من الليجا.
وتعـرض هـازارد لإلصابـة يف الدقيقـة 26 مـن 
الشـوط األول ولـم يسـتطع املواصلـة، لذلك قرر 
املدرب زين الدين زيدان سـحبه والدفع بالشـاب 
إلذاعـة  منه.ووفًقـا  بـدال  جويـس  رودريجـو 
»كادينا كوبي«، فإن التشـخيص األويل لإلصابة 
أنهـا انزعاج عضيل يف الفخذ األيمن.وسـيخضع 
هازارد لكشـف باملوجات فوق الصوتية كما أنه 

سيجري اختبارات الرنني، إذا لزم األمر، للتأكد من 
التشـخيص النهائي.وتلقـى ريال مدريـد الهزيمة 

الثالثـة محلًيـا هـذا املوسـم، بعـد السـقوط أمام 
ديبورتيفو أالفيس، بنتيجة )2-1(.

وبهـذه الخسـارة تجمـد رصيـد ريال مدريـد عند 17 
نقطة يف املركز الرابع وواصل نزيف النقاط.

انتقد نيمـار جونيور نجم 
باريس سـان جريمـان أداء 
فريقـه بعد التعـادل مـع بوردو 
2-2 يف الجولة 12 من الدوري الفرنيس.

ورصح نيمـار عرب شـبكة »كانـال بلس« 
الفرنسـية: »قدمنـا أداء متواضعـا، نعم سـجلنا 
هدفني، لكن فاتنا بعض التفاصيل، علينا التحسـن سواء 

يف مبارياتنا بالدوري أو دوري األبطال«.
وأضـاف: »نفوز عادة باملباريات، ولكن إذا لم نتطور، سـيكون األمر معقدا 
يف الـدوري أو دوري األبطال«.وعـن مواجهة األربعاء املقبل ضد مانشسـر 
يونايتـد، قال الالعب الربازييل: »نعلم تماما أهمية اللقاء، فهو ال يقل أهمية 

عن املباراة املاضية ضد اليبزيج، والتي لم نقدم فيها أيضا أداء مميزا«.
وأتم نيمار ترصيحاته: »سـنحاول بذل أقىص ما لدينا أمام مانشسـر، لكن 
علينـا أن نتطور ونلعب بشـكل جماعي، وأن نكون منظمني بشـكل أفضل، 
وإال سـيكون األمـر صعبا«.وجمع بي إس جي 6 نقـاط يف 4 جوالت بدوري 
األبطـال، بينمـا تعثر محليا يف آخر مباراتني بخسـارة ضـد موناكو 2-3 ثم 

التعادل مع بوردو 2-2.

أعـرب كاسـيمريو، العب وسـط ريـال مدريد، عـن اسـتيائه مـن الخسـارة )1-2( أمام 
ديبورتيفـو أالفيـس، يف إطار الجولة الـ11 من الليجا.وقال كاسـيمريو، خالل ترصيحات 
نقلتها صحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية: »ركالت الجزاء غري املحتسبة؟ هذا ليس 
الوقت املناسـب للحديث، وحكم الفيديو موجود للمسـاعدة.. لدينـا حكام جيدون يف 
الليجا«.وأضـاف: »لقد قاتلنا وقدمنـا كل يشء يف امللعب، لكنهم دخلوا املباراة أفضل 
منا، وأتيحت لنا العديد من الفرص، لكننا لم نسجل بينما فعل الخصم«.وعن إصابة 
هازارد، أجاب: »هذا هو الوضع، فالتحضري للموسم لم يكن جيًدا، حيث لم يكن لدينا 
الوقـت، بخالف املباريات مع املنتخبات الوطنية«.وأردف: »علينا مواصلة العمل، ال زال 

يتبقى الكثري من املباريات، ونحن األبطال«.

سقط البلجيكي تيبو كورتوا، حارس 
ريـال مدريـد، يف فـخ سـلبي عقـب 
خسارة فريقه ضد ديبورتيفو أالفيس 
بنتيجـة 1-2، يف الجولة الحادية عرش 

من الليجا.
»سـكواكا«  لشـبكة  ووفًقـا 
لإلحصائيـات، لم يرتكـب أي حارس 
مرمـى يف الليجا أخطاء أدت إىل أهداف 
أكثر من كورتوا، وذلك منذ اسـتئناف 
النسخة املاضية بالدوري اإلسباني يف 

حزيران 2020.

وتسـبب كورتـوا يف اسـتقبال ريـال 
مدريـد لهدفـني مـن خـالل أخطائه 

الفردية.
وكان كورتوا مرر الكرة بشكل خاطئ 
يف بدايـة الشـوط الثانـي مـن مباراة 
أالفيـس، ونجـح خوسـيليو يف قطـع 
الكرة وتسجيل الهدف الثاني يف شباك 

املرينجي الخالية.
يذكر أن الخسـارة أوقفت رصيد ريال 
مدريـد عند 17 نقطـة يف املركز الرابع 

بجدول ترتيب الدوري اإلسباني.

عـرب مارسـيلو بيلسـا مـدرب ليـدز يونايتد، عن 
سـعادته برسعة تأقلـم الالعـب الجديـد رافينيا 
يف صفـوف فريقـه واالرتقـاء ملسـتوى الـدوري 
اإلنجليـزي املمتـاز، بعدمـا هز الجنـاح الربازييل 
)1-0( عـى مضيفـه  فريقـه  فـوز  يف  الشـباك 
إيفرتون.وأحـرز رافينيـا هدفـه األول مـع ليـدز 
يونايتد يف ثاني مشاركة له يف التشكيلة األساسية 
من البداية، بعد انضمامه قادما من رين الفرنيس 
يف ترشيـن األول املايض.ومـرر رافينيـا الكرة بني 
سـاقي مدافـع إيفرتـون بـن جودفـري، قبل أن 
يرسـلها إىل الشباك يف الدقيقة 79 من عمر اللقاء.
وبعـد الفـوز قـال املـدرب األرجنتينـي املخرضم 
للصحفيني »لقـد تأقلم برسعة كبـرية يف الدوري 
املمتاز«.وأضاف بيلسـا »املديـر الريايض فيكتور 
أورتا قـال إنه )رافينيـا( لديه القـدرات املطلوبة 

للعب يف الدوري املمتاز 
وبالتايل فإنـه كان عى 

حق يف التعاقد معه«.
وتابع »يتمتـع بالكثري من 

القـدرات واملهارات ويتحرك 
ومـن  امللعـب  أنحـاء  كل  يف 

ثـم فإنـه مصـدر قلـق لدفاع 
الخصم«.وبعد الفوز تقدم ليدز 

يونايتد الصاعـد حديثا إىل املركز 
11 بـني فـرق البطولـة العرشين 
وسـيلتقي  نقطـة   14 برصيـد 
يف الجولـة التاليـة يف الخامس 

مـن كانـون األول املقبل مع 
تشيليس اللندني يف العاصمة 

الربيطانية.

قال بيب جوارديوال مدرب مانشسـر سـيتي إن العبيه 
لـم يسـتطيعوا التألق خـالل الفوز 5- 0 عـى برينيل يف 
الـدوري اإلنجليـزي املمتاز لكـرة القدم بعد أن تسـبب 
الجـدول املزدحـم باملباريات يف امتصـاص بعض املتعة 
مـن الرياضة.وانتهـى املوسـم املـايض متأخرا بسـبب 
جائحة فريوس كورونا املسـتجد التي تسـببت أيضا يف 
ضغط املوسـم الحـايل ليقام يف فرة أقـل، وأبدى العديد 
من املدربني عضبهم من جدول املباريات الذي يعتقدون 
أنه ساهم يف زيادة اإلصابات بني الالعبني.ويحل سيتي، 
الذي عـوض هزيمته األسـبوع املـايض أمـام توتنهام 
هوتسـبري وتقـدم للمركـز الثامـن بفوزه عـى برينيل، 
ضيفا عى بورتو يف دوري أبطال أوروبا غدا الثالثاء قبل 
مواجهة فولهام يف الدوري يوم السبت.وأبلغ جوارديوال 
الصحفيني »األزمة أن الالعبني بدأوا يفقدون متعة لعب 
كـرة القدم. يف املايض كان من الجميل اللعب مرة واحدة 

أو مرتـني أسـبوعيا يف وجـود الجماهـري. اآلن 
نلعـب كل ثالثة أيام. سـنذهب إىل بورتو 

مـن أجـل الفوز ثـم نسـتعد ملواجهة 
عـرشة  سـيتي  فولهام«.وسـجل 
أهـداف يف أول ثمانـي مباريات قبل 
انتصار السـبت وقال جوارديوال إن 
مهاجميـه يجب أن يسـجلوا املزيد 
مـن األهـداف إذا أرادوا االحتفـاظ 

بمواقعهم.
وزاد: »األهداف تساعدنا بالطبع. يجب 

عى جابرييل جيسوس تسجيل أهداف. 
يجـب عـى رحيـم سـرلينج تسـجيل 

أهداف عندما يلعب. يجب أن يسجلوا 
املزيـد مـن األهداف. لهذا السـبب 

هم موجـودون هنا. األمر 
يتوقف عى الالعبني 

يف  وأدائهـم 
امللعب .

نيمار يحذر فريقه  من تدني المستوى

غوارديوال: الالعبون يفقدون متعة اللعب بسبب زخم المباريات 

كورتوا يحتفظ 
برقم ساذج
 في الليغا
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كشـف تقريـر صحفـي إيطـايل، عـن سـبب طرد 
اإلسباني ألفارو موراتا، مهاجم يوفنتوس، عقب 
انتهـاء مبـاراة فريقه مـع بينفينتـو بالتعادل 
1-1 يف الجولة التاسـعة مـن الدوري اإليطايل.
وكان موراتـا توجـه نحو الحكـم فابريزيو 
باسـكوا عقب إطالق صافرة نهاية املباراة، 
وتفوه ببعـض الكلمات، قبل الحصول عى 
بطاقـة حمـراء مبارشة.ووفًقـا لشـبكة 

»سكاي سبورت إيطاليا«، فإن موراتا طلب الحصول عى ركلة جزاء 
يف الدقيقـة األخرية من املبـاراة، لكن الحكم فضل اسـتمرار اللعب.
وعقـب انتهاء املباراة ذهـب موراتا صوب الحكم، وقـال له: »كانت 
ركلة جزاء محرجة«، ليشـهر فابريزيو باسـكوا البطاقة الحمراء يف 
وجه مهاجم اليويف.وبات موراتا مهدًدا بالغياب عن املباريات الثالث 
املقبلة لفريقـه بالدوري، بعد تلقيه بطاقـة حمراء مبارشة.ويحتل 
يوفنتـوس املركز الرابع يف جدول ترتيـب الدوري اإليطايل برصيد 17 

نقطة.

سر طرد موراتا عقب لقاء يوفنتوس وبينفينتو

كاسيميرو: أالفيس دخل المباراة أفضل منا

7الرياضية

بيلسا سعيد بعد فوز 
 فريقه على ايفرتون

الكشف عن التشخيص
 األولي إلصابة هازارد

إنـه  دورتمونـد  بوروسـيا  أعلـن 
سيسـتضيف مباراة ليفربول ضد 
ميتيالنـد يف دوري  أبطـال أوروبـا 
لكـرة القدم يف التاسـع من كانون 
األول بعد قرار نقلها من الدنمارك 
بسـبب لوائح فـريوس كورونا يف 

بريطانيا.
وأشـار النـادي األملانـي إىل أّنـه 
كان من املفـرض إقامة املباراة 

باسـتاد إم.يس.إتـش أرينـا يف الدنمـارك 
لكنها ُنقلت إىل ملعب محايد بسـبب قرار 
حكومـة اململكـة املتحدة بفـرض الحجر 
الصحـي ملـدة 14 يوماً عـى العائدين من 

الدنمارك.
وتابـع دورتمونـد يف بيان: »مبـاراة دور 
املجموعـات بـدوري أبطـال أوروبـا بني 
ميتيالند وليفربول يف التاسع من ديسمرب 
سـتقام يف سـيغنال إدونا بارك، السبب يف 

هـذا التغيـري هو قواعـد اململكـة املتحدة 
الخاصـة بفـريوس كورونـا والتي تجرب 
العائدين مـن الدنمارك بالخضوع للحجر 
الصحي ملـدة 14 يوماً«.وأضاف: »عوضاً 
عن ذلك ستقام مباراة ميتيالند وليفربول 
الذي يقوده يورغن كلوب مدرب دورتموند 

السابق يف دورتموند«.
ولـم يؤكد االتحـاد األوروبـي »يويفا« أو 

ليفربول أو ميتيالند قرار نقل املباراة.

دورتموند يستضيف مباراة ليفربول وميتيالند

أكد أويل جونار سولسـكاير، مدرب مانشسر يونايتد، أن 
األولوية بالنسـبة له رفقة الشـياطني الحمـر هي قيادة 
الفريق لنجاحات طويلة املدى، بداًل من إثبات يشء يتعلق 

بمستقبله مع الفريق.
وقال سولسـكاير بحسـب شـبكة »سكاي سـبورتس«: 
»نعيش يف صناعة تتعلق بالنتائج، وكل ما أريده ملانشسر 
يونايتد هو أن يتطور كفريق وناد، ولدي حوار جيد للغاية 
مع النادي طوال الوقـت، عليك التفكري عى املدى القصري 
والبعيـد، ولن أفكر أبًدا أن هـذه فرصتي إلثبات أي يشء، 

كل قرار أتخذه من أجل األفضل ملانشسر يونايتد«.
وأضـاف: »األمـر يتعلق بالنتائـج، وإذا واصلنـا التطور، 
سـتكون لدينا فرصة جيـدة، الفرق التي تفـوز بالدوري 
تحقق مسـرية جيدة من النتائج، أعرف أن املوسم تحيط 
به الشـكوك، ولكـن إذا نظرت إىل آخر 40 مباراة، سـتجد 
أننا نفـوز يف مباراتني ونتعادل يف واحدة أو نخرس واحدة، 

وبالتايل نكتسب ثبات املستوى«.
وتابـع: »انظـروا إىل االحصائيـات منـذ انضمـام برونـو 
)فرينانديـز(، منذ الخسـارة أمام برينيل يف شـهر كانون 
الثانـي، لم يحصد فريق نقاطا أكثر منا سـوى ليفربول، 
وبالتايل نحن نتحسـن، نعم لـم نبدأ الدوري بصورة جيدة 
مثل بعض الفرق، وهذا بسـبب املشاركة األوروبية وعدم 
وجود فـرة تحضريية، واآلن نظهر قدرتنـا، وإذا واصلنا 

عى هذا النحو، سنرتقي يف جدول الرتيب«.
وأتم: »هذا موسم يصعب توقعه، واألمر األهم هو الحفاظ 
عى العقلية املناسـبة، يمكن املسـامحة يف أي خطأ طاملا 

تملك العقلية الصحيحة«.

سولسكاير: ليفربول فقط 
من يتفوق على اليونايتد
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محمد حافظ إبراهيم. شاعر مرصي ذائع الصيت. عارص الثقافـي

أحمد شوقي ولقب بشاعر النيل وبشاعر الشعب. يعترب 

شعره سجل األحداث، وقد تميز بجمال شعره ومن أجمل 

ماكتب هي قصيدته األم مدرسة:

األُمُّ َمدَرَسٌة إِذا أَعَددَتها

أَعَددَت َشعباً َطيَِّب األَعراِق

َدُه الَحيا األُمُّ َروٌض إِن َتَعهَّ

بالري أورق أيما إيراق

ِاألُمُّ أُستاُذ األَساِتَذِة األىُل

َشَغلَت َمآِثُرُهم َمدى اآلفاِق

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

اإلمام عيل »عليه السالم«
املنص�ف كري�م والظال�م لئيم. • الحس�ود مغم�وم والظالم 
مل�وم. • الخضوع دن�اءه • ال تيسء اللف�ظ وإن ضاق عليك 
الج�واب . • تكلموا تعرفوا ، فإن املرء مخبوء تحت لس�انه . 
• ال تق�ل م�ا ال تعلم ، بل ال تقل كلَّ ما تعل�م . • إذا تمَّ العقل 
نقص الكالم . • ينبئ عن عقل كل امرٍئ لس�انه . • يس�تدل 
ع�ى عقل الرجل بحس�ن مقال�ه . • ال يقوّم الس�فيه إالَّ مّر 
ال�كالم . • الصمت آي�ة الحلم . • اللس�ان ترجمان العقل . • 
نع�م قرين الحلم الصم�ت . • ال خازن أفضل من الصمت . • 
مت . • ال  العاقل من عقل لسانه . • ال حافظ أحفظ من الصَّ
عبادة كالصمت . • من س�اء كالمه كث�ر مالمه . • ال تحّدث 
ته . • ال  بما تخ�اف تكذيبه . • من صدقت لهجته قويت حجَّ

تصحبّن من ال عقل له .

نقرأ معا كتاب »مهزلة العقل البرشى« الذي صدر يف نهاية الخمس�ينيات من 
القرن امل�اىض، للباح�ث االجتماعي العراق�ي الدكتور عى ال�وردي، وصدرت 
الطبعة الثانية من هذا الكتاب يف س�نة 1994، ورغم مرور كل هذه الس�نوات 
فالكتاب يس�تحق إعادة قراءته مرة أخرى.والكتاب عبارة عن فصول متفرقة 
ىف أوق�ات ش�تى، وذلك بعد ص�دور كتابه »وّعاظ الس�الطني«، وهذه الفصول 
ليس�ت ىف موضوع واحد، وقد أؤلف بينها بسبب أنها كتبت تحت تأثري الضجة 
التى قام�ت حول كتابه املذك�ور، وقد ترىض قوًما، وتغض�ب آخرين.وينطلق 
الدكت�ور الوردي يف مقاالته من مب�دأ يقول بأن املفاهي�م الجديدة التى يؤمن 
به�ا املنط�ق الحديث ه�و مفهوم الحرك�ة والتطور، فك�ل يشء يف هذا الكون 

لتطوره، وهو يق�ول بأنه أصبح يتط�ور م�ن ح�ال إىل ح�ال، وال راّد 
أن  الواعظ�ني  الواج�ب ع�ى  م�ن 
يدرس�وا نواميس هذا التطور قبل 
أن يمطروا الناس بوابل مواعظهم 

الرنانة.
بالت�ايل ال ي�رى »املؤل�ف« بكتابه 
الغربية  ه�ذا تمجي�د الحض�ارة 
أو أن يدع�و إليه�ا، إنم�ا قصده 
الق�ول: أنه ال بد مم�ا ليس منه 
ب�د، فاملفاهي�م الحديث�ة الت�ى 
تأت�ى به�ا الحض�ارة الغربي�ة 
آتية ال ريب فيه�ا، ويقول بأنه 
أن األوان فه�م الحقيق�ة قب�ل 
العال�م  أن  إذ  األوان،  ف�وات 
اإلس�المى يمد القوم بمرحلة 
انتقال قاس�ية، يعان�ى منها 
آالًما تشبه آالم املخاض، فمنذ 
نصف قرن تقريًبا كان العالم 

يعيش ىف القرون الوسطى، ثم 
جاءت الحض�ارة الجديدة فجأة فأخذت تج�رف أمامها معظم 

املألوف، لذا ففى كل بيت من بيوت املس�لمني عراًك�ا وجدااًل بني الجيل القديم 
والجيل الجديد، ذلك ينظر ىف الحياة بمنظار القرن العارش، وهذا يريد أن ينظر 
إليه�ا بمنظار القرن العرشين ويضيف قائاًل بأنه كان ينتظر من املفكرين من 
رجال الدين وغريهم، أن يس�اعدوا قومهم من أزمة املخاض هذه، لكنهم كانوا 
عى العكس من ذلك يحاولون أن يقفوا ىف طريق اإلصالح، عى ضوء ذلك يمكن 
القول بأن الكتابة هو محاولة لس�ن قراءة جديدة ىف مجتمع إس�المى يعيش، 
كما ي�رى الباحث، بعقلية املاضني عرص التطور ال�ذى يتطلب رؤيا ومفاهيم 

دينية تتماىش وذلك الواقع املُعاش.

  »مهزلة العقل البشري« 
كتاب يستحق إعادة القراءة »وأستقل الموت« مـــرثية وجــع شعـري بلحـن 

يقترب من نحيب األمهات على فقد أبنائهن

توثيق حسي وروحي مؤلم للحظة االحتضار 

املراقب العراقي/ القسم الثقايف ...
ي�رى الناق�د نعي�م عب�د مهلهل ان 
قصيدة »وأس�تقل املوت« هي مرثية 
م�ن  يق�رب  يلح�ن  وج�ع  مرثي�ة 
عاش�وريات نحي�ب أمهاتن�ا لغياب 
أبنائه�ن وفيها توثيق حيس وروحي 

مؤلم للحظة االحتضار.
وق�ال مهله�ل يف ق�راءة انطباعي�ة 
خص بها )املراق�ب العراقي(:ملرتني 
قرأت مرثية الش�اعر والصديق وليد 
حسني وهو يرثي أخاه ) الحاج عيل ( 
الذي عاش معه زمن األبوة واألمومة 
واألخوة وه�و األخ الكبري لواحد من 
س�دنة القافي�ة العراقي�ة الجديدة ، 
له�ذا فأن لغة وليد حس�ني يف نحيب 
الرث�اء هذا تش�كل انهي�ارا مدويا يف 
أس�وار الذكريات واالح�الم والعيش 
مع رجل ش�عر فيه وليد ان بفقدانه 
انهارت ابنيه كث�رية يف مدينة الروح 
ومدينة الشعر التي كان وليد يلهمنا 
وعناوي�ن  جمالي�ة  أغراض�ا  منه�ا 
مختلفة لتجربته الش�عرية إال انه يف 
قصيدة الرثاء هذه ) وأس�تقل املوت 
( يدفعنا اىل مش�اركته أنني الكلمات 
وهي تظل ماس�كة بجربوت بالغتها 
حتى عندما تكون أناشيد وإيقاعات 

والحان حزينة لفقدان األخ األكرب :
))أّيها املمتدُّ منُذ احتضاٍر
ما َنجا من رعشِة الوََهِن

واستقلَّ املوَت ذلك فجٌّ

والنوى رضٌب خال اإلحِن((
هذا ال�ذي ترينا صورة الش�عر هذه 
توثيقا حس�يا وروحيا مؤملا للحظة 
االحتضار وكان الش�اعر يقف فوق 
رأس أخي�ه ، وبالرغ�م م�ن دفع�ة 
األلم الهائل�ة التي صنعت بالغة تلك 
الص�ور الحزين�ة إال أنن�ا يمكننا ان 
نبحث عن وجه الحاج عيل بني صدى 
الكلمات ونجدها يف كل شطر وعجز.

واض�اف :ان ولي�د حس�ني  يكت�ب 
يف  س�حيقة  أعم�اق  م�ن  مرثيت�ه 
روحه املدججة ب�أىس غريب تظهره 
الكلم�ات بوج�ع ولحن يق�رب من 
تنتح�ب  الت�ي  العاش�وريات  تل�ك 
فيه�ا أمهاتنا لغي�اب أبنائهن ، وهنا 
نحي�ب  تفاصي�ل  الن�واح  يس�جل 
األخ ع�ى أخي�ه لتأت�ي تل�ك النونية 
املسكونة بموسيقى من طعم خاص 
.املوسيقى التي يفقد فيها األخ أخيه 
والخ�ل خل�ه . وتظهر هنا يف س�ياق 
الن�ص بالغ�ة لن�واح عمي�ق يظهر 
فيها جرس حرف النون وهو يصنع 
إيقاع�ا يتش�ابه تمام�ا م�ع إيق�اع 
الدم�وع الهاطلة من عني الش�عر يف 
مراس�يم الوداع األخ�ري ليأتي صوت 
الش�اعر يف الم هذا املع�ادل الروحي 
بني ش�خصية األخ الكبري وتأثريه يف 
حياة وليد حس�ني إنس�انا مجتمعيا 

وشاعرا مبدعا .
وتابع :وربما تلك اآلهات التي تمتلك 

الوصفية وبالغته�ا تعطينا الصورة 
األوضح لهذا التأثري عندما رحل من 
ك�ان يثري مزن املطر وس�كنت عى 
أكتاف الش�اعر صحارى من الحزن 

والغياب واأللم :
ما جفا.. واملردياُت ثقاٌل((

والُطَوى حّمالُة الفتِن
لن يقاومَن جميَل َصِنيٍع

دائٍم أثرى من املَُزِن
َفَحَملنا كلَّ غيِظ الصحارى

واستبدَّ الَفقُر بالوطِن((
واش�ار اىل ان ه�ذه الكلم�ات الت�ي 

تصن�ع أبي�ات القصي�دة بجزالته�ا 
املحكمة ترفع كثريا من شأن الفقيد 
الرح�ل وتب�ني لنا مقدار الش�جن يف 
جعل هذا الفق�دان جزء من مصيبة 
ال يعوضه�ا حتى هذا النحيب امللون 
داخ�ل قصي�دة ) واس�تقل امل�وت ( 
ان�ه هنا يمنح الغائ�ب بهاء الوصف 
والكلم�ات ويذه�ب مع�ه اىل خال�ة 
مهيب�ة من صف�وة الكلمات وغرابة 
املعاني .فهو ) الراحل ( ربما بسيط 
الثقاف�ة لك�ن ولي�د يمتل�ك ثقاف�ة 
الح�س ونت�اج األلم يج�ربه عى ان 

يجع�ل رحي�ل أخي�ه نش�يدا حزينا 
ولغويا باذخا ومهيبا وجليال :

اىل إين تميض ..؟(( 
لم تنْل ِقسطاً من الَسَكِن

والليايل إن تمادْت بفقٍد
مابكْت إاّل عى َرِزِن

بثياِب الطهِر كنَت مهيباً
لسموٍّ حلَّ بالكفِن

أّيها الباذُخ بني حضوٍر 
شاسٍع يف الرسِّ والَعلِن((

واكمل :نعم انتهت كل أزمنة الشاعر 
وأيامها وذكرياتها م�ع أخيه بكفن 
, وه�و ي�درك ان ذهاب�ه املبك�ر هذا 
ل�م ين�ل منه أمني�ات ك�ان يتمناها 
يف حيات�ه .واالن ه�ذا الرثاء يعوضه 
كثريا ولكن بعد فوات األوان ، فالثرى 
أخذت�ه والقصيدة ترثي�ه االن وبحة 
مؤمل�ة يف الحنج�رة تق�ول عبارته�ا 
الح�زن وه�ي  وتم�يض يف دهالي�ز 
تشعر ان اهم أضالع الصدر تكرس يف 
فقدان األخ الكبري ، الن األخوة الكبار 
يعوض�ون عن رحيل األب�اء يف اغلب 

الحاالت.
ولفت اىل ان وليد حسني كتب مرثيته 
ألخيه يف مهابة الصوت واإلحس�اس 
وجعلها قطعة ش�عرية تزهو بفنية 
عالي�ة تش�دها أج�راس الحروف يف 
نهاياتها اىل مرجعية من ما يش�عره 
ولي�د حس�ني انه�ا واحدة م�ن اكرب 
خساراته يف الحياة حيث زمن الوباء 

وضائقة الحياة وأشياء اخرى يدرك 
الش�اعر يف ال�رس واعل�ن ويف نص�ه 
الكثري م�ن منادماٍت ل�م تعد قائمة 
مع رحيل أخي�ه الكبري ) عيل ( الذي 
قدمه بمفردة ذكية تعود اىل ما تعود 
س�ماعه من الناس يف من�اداة أخيه 

بمفردة ) حجي (.
وبني ان نص وليد حس�ني هو مرئية 
يتعاظ�م فيه�ا ص�وت االلم بش�كل 
تصاعدي ، ويف النهاية تسكن مخيلة 
الش�اعر النهاي�ة التي ينته�ي اليها 
كل راح�ل عندما يكون ن�وم االحبة 
عى وس�ائد الراب ولم يبق يف نحيب 
س�وى  وال�روح  والع�ني  القصي�دة 

سكرة الوسن.
واوض�ح ان مرثي�ة ولي�د حس�ني ) 
صديق�ي ( هي أعالن ع�زاء مفتوح 
قد اليريد الش�اعر نس�يانه ، فنحته 
قوي�ا ع�ى ج�دار قلبه كم�ن ينحت 
وجها يحبه عى الحجر .ومن ينحت 
الغائب�ني عى األحج�ار أنما يريدهم 

ان يظلوا خالدين واىل األبد.
َنْم عزيزاً ياحبيَب قلوٍب(( 
موجعاٍت من رحى الزمِن

استشاطْت والعيوُن َحيارى
يف مصاٍب جّل باملدِن

ما همى حّتى أتاَح لقلٍب
عابثاً يف سكرِة الوسِن

وهوى الصرُب غداَة نحيٍب
باجتياِح الدمِع لم َيُبِن((

املراقب العراقي/خاص...
كشف احد الصحفيني املقربني 
من الش�اعر حسن املرواني انه 
يعاني م�ن  »فقد الصحابة« يف 
الوق�ت الحارض بعد ان تعرض 
اىل  أدت  دماغي�ة  جلط�ة  اىل 

إصابته بشلل نصفي
وق�ال الصحف�ي عب�د الهادي 
مه�ودر يف ترصي�ح ل�)املراقب 
بعث�ت  اي�ام  قب�ل  العراق�ي( 
للصديق الشاعر حسن املرواني 
رس�الة للس�ؤال ع�ن صحت�ه 
واحواله اقتبستها من قصيدته 
يل  وليى(:م�ن  )ان�ا  الش�هرية 
بح�ذف اس�مَك الش�فاف م�ن 
لغت�ي وقلبي .. مش�تاقون ابو 

ديار.
واضاف : ان املرواني رد بهذين 

البيتني املؤملني :
وحِقَك تلك أعراض النجابة

فقلِّْل إّن ُعقباها ....كآبة
أنا جرّْبتها زمناً طويالً

َفْق�ِد  س�وى  أحص�ْد  ول�م 
الصحابة.

وه�و  املروان�ي  ان  واش�اراىل 
صاح�ب قصي�دة )أن�ا وليى( 
ذائعة الصيت تعرض اىل جلطة 
دماغية أدت اىل إصابته بش�لل 
نصف�ي. وق�ال مص�در مقرب 
من عائلة املرواني إن الش�اعر 
الش�هري »الزال ي�الزم الفراش 
من�ذ إصابته بالجلطة قبل أيام 
قليلة، ويتواجد يف منزله الواقع 

رشقي بغداد«.

حسن المرواني 
يعاني الشلل النصفي 

و »فقد الصحابة«

املراقب العراقي/متابعة...
والرواي�ة ه�ي األوىل للكاتب�ة رضوى عاش�ور، 
صدرت طبعته�ا األوىل يف أواخ�ر الثمانينات بعد 
ث�الث روايات له�ا، وفيه�ا تتناول مش�اهد من 
الحياة والخي�ال بعضها طوي�ل، وبعضها تحت 
عن�وان قص�ص قصرية ج�ًدا ال تتعدى األس�طر 

الخمسة.
أبط�ال حكاياتها من النس�اء القويات املؤمنات 
بأنفس�هن مع اختالف ظروفهن وشخصياتهن، 
املوظف�ة، الفالحة، التلمي�ذة، الخادمة، وممثلة 
امل�رسح؛ جميعه�ن تتج�ى فيه�ن قوة النس�اء 
وقدراتهن عى التغيري وقول ال. تتميز كتابتها ىف 
هذه املجموعة باللغة البسيطة والنظرة القريبة 
لتفاصيل إنسانية ترويها لنا – بسيطة وعميقة 

– كما هي يف الحياة.
مثل »الفانتازيا« املوس�يقية الت�ي يفرض أنها 
ال تلتزم بتكوين أي قالب موس�يقى تقليدي، ثم 
تتش�كل أنغامها وألحانها، لتكش�ف وتس�تكمل 
قالبها الخ�اص لذا لم يوجد م�ن قبل ولن يوجد 
م�ن قب�ل ول�ن يوجد - أص�اًل - م�ن بعد أب�داً.. 
مثلها، تتش�كل قص�ص هذه املجموع�ة النادرة 

متحولة من تشكيل الحقائق موضوعية املنظور 
املحتوية ع�ى رس تركيب الواقع الفعيل بناس�ه 
وعالقات�ه وأماكنه وأجوائه، واصلة إىل تش�كيل 
املعاني املتجس�دة يف صور الخيال، دون أن تفقد 
قدراته�ا ع�ى احتواء نفس رس الواق�ع الحميم، 
فب�ني قل�ق الجد ع�ى حفيدته - ابنة الش�هيد - 
يف عال�م ال يع�رف الجد مدى خطورت�ه وال مدى 
تعقده وغواياته وال مدى قوة الحفيدة نفس�ها، 
وحت�ى قل�ق »العاش�قة« املحص�ور يف لقط�ات 
قريب�ة مرك�زة - ع�ى بطلها وناس�ها وأرضها، 
بينم�ا يمت�د خط إحس�اس رهيف مج�دول من 
شفافية املأس�اة ومن احتدام الفرح بمواجهتها 
ال الف�رق فيه�ا.. خ�ط رهيف يغ�وص أحيانا يف 
طني األرض أو يف طواب�ا نفس مولعة بالخرضة 
وال�زرع، أو يحل�ق أحيان�ا حتى جم�ار النخالت 
وس�ط س�عف القم�م الخ�رضاء، خ�ط رهي�ف 
يغوص أو يحلق دون أن يرتد إىل الوراء بل يتقدم 
من لحن االفتتاح الواقعى إىل لحن الختام الخيايل 
لكي تتخلق ش�اعريته ويكتمل قال�ب الفانتازيا 
الخاص بألحانها من لحن )قصة( االفتتاح حتى 

لحن الختام.

ورضوى عاش�ور، قاصة وروائي�ة وناقدة أدبية 
وأس�تاذة جامعي�ة مرصية، نرشت ب�ني 1999 
و2012 أربع روايات ومجموعة قصصية واحدة، 
من أهمها رواية الطنطورية )2011( ومجموعة 
تقارير الس�يدة راء القصصية، ىف 2007، توجت 
بجائ�زة قس�طنطني كفافي�س الدولي�ة لألدب 
ىف اليون�ان، وأص�درت س�نة 2008، ترجم�ة إىل 
اإلنجليزي�ة ملخت�ارات ش�عرية ملري�د الربغوتي 

بعنوان »منتصف الليل وقصائد أخرى«.

»رأيت النخيل« حكايات عن المرأة القوية

واحدة من أعمييال الروائية الكبييرة الدكتورة رضوى 
عاشييور التي لم تحصل ربما عىل االهتمام الكايف، وىه 
»رأيت النخيل« الصادرة عن الهيئة المرصية العامة 

للكتاب سنة 1987، 

والدة كتاب
املراقب العراقي/متابعة...

النخب�ة  دار  ص�در حديًث�ا ع�ن 
»غب�ار  القصصي�ة  املجموع�ة 
األرواح« للق�اص والروائي خالد 
مهدي الشمري، تقع املجموعة ىف 
97 صفحة من القطع املتوسط، 
حيث تتناول املواقف االجتماعية 
والرومانس�ية، وخواط�ر تجمع 

بني الرمز واإلشارة للواقع.
وجاء ىف إحدى قصص املجموعة 

بعنوان »سحابة حب«:
نث�ر الح�روف أمام�ه ل�م يج�د 
بينه�ا ما يباع ك�ى يجلب طعاًما 
ألبنائه، كتب العديد من الروايات 
والقصص ليكون اسًما كبريًا، لم 
يك�ن يهت�م للفقر والع�وز، لكن 
مع تقدم العمر شاخت األمنيات 
وأصب�ح الهم األكرب لديه التفكري 

بق�وت يوم�ه، ذل�ك النه�ار كان 
طويال جدا ليع�ود إىل بيته مثقاًل 
بالهم�وم، ل�م يج�د ثمًن�ا يجلب 

به وجب�ة طعام ألف�واٍه جائعة، 
جلس يف ركن�ه الخاص ومحرابه 
األدب�ي يص�ارع حزن�ه ويتطلع 

إىل تل�ك الرف�وف الت�ي تحتض�ن 
كتبه ليقط�ع خلوته صوت رنني 
الهات�ف، مرت س�نون عى فراق 
صديقه الذى تركه بعد سفره إىل 
بلد آخر، ظل حائ�رًا بعد املكاملة، 
وتزداد هموم�ه إذ طلب منه ذلك 
الصديق أن يس�افر إلي�ه، هنالك 
ش�خص يري�ده أن يكت�ب رواية 
ل�ه مقابل ثمٍن كب�ري، رصاع بني 
القب�ول والرف�ض، وه�و لي�س 
ذلك الش�خص الذي يبيع مبادئه 
وقيم�ه ويكت�ب بأس�ماٍء أخرى 
وبني تكلفة الس�فر الباهظة، ما 
يم�ر به من ع�وز جعله يقرض 
وصول�ه  عن�د  الس�فر،  مبل�غ 
اس�تقبله صديقه بحرارة وشوق 
ولم ينتظر حتى يسريح ليتوجه 
مب�ارشة إىل ذلك الش�خص الذى 

يريد الرواية.

»غبار األرواح« مواقف اجتماعية وخواطر تجمع بين الرمز واإلشارة للواقع إتحاد األدباء يحتفي بـ »على طاولة النقد«
 املراقب العراقي/خاص... 
الع�ام  اإلتح�اد  احتف�ى 
باإلصدار  والكت�اب  لألدباء 
)ع�ى  املوس�وم  النق�دي 
للش�اعر  النق�د(  طاول�ة 
والناقد عب�د الباري محمد 

املالكي.
وق�ال املالك�ي يف ترصي�ح 
العراق�ي(  ل�)املراق�ب 
:احتف�اًء بإصداري النقدي 
طاول�ة  )ع�ى  املوس�وم 
النق�د( ، أقام اإلتحاد العام 
لألدب�اء والكت�اب / ن�ادي 
الشعر جلس�ة أدبية رائعة 
اتسمت باملحبة واملداخالت 
والقصائد الش�عرية ، وذلك 
يف  الجواه�ري  قاع�ة  يف 

الجمعة 27/11/2020 .
واض�اف :ان الحضور كان 
رائع�ا كون�ه م�ن النخب�ة 

االدبي�ة التي تع�رف قيمة 
تهت�م  الت�ي  االص�دارت 
بالنق�د ال�ذي هو اس�اس 
االعم�ال  وتقوي�م  تقيي�م 
االعمال االدبية ومن خالله 
نس�تطيع الس�ري باالتجاه 

لل������وصول  الصحي�ح 
اىل االب�داع الحقيق�ي الذي 

نسعى اليه.
وختم :ش�كراً لألستاذ رافد 
القري�ي  وش�كراً  عزي�ز 

ملجموعة شعراء املتنبي .

ش�اعر يابانى يعد من أبرز أعمدة 
ماتس�وو  ه�و  اليابان�ي،  األدب 
مانوفوس�ا، ال�ذى ع�رف باس�م 
باتش�و، وال�ذي رح�ل ع�ن عاملنا 
عام 1694، كان معلما لش�عر ال� 
»هايك�و«، وهو نوع من الش�عر 
الياباني، يحاول ش�اعر الهايكو، 
م�ن خالل ألفاظ بس�يطة التعبري 
عن مش�اعر جياشة أو أحاسيس 
أش�عار  تتأل�ف  حي�ث  عميق�ة، 

الهايكو من بيت واحد فقط.
تلق�ى »باش�و« تربي�ة تقليدي�ة 
كيوتو«العاصم�ة  إىل  ورح�ل 
اإلمرباطورية« ليتابع دراس�ته يف 
اآلداب، ولكنه بعد ذلك فضل حياة 
العزل�ة، فظ�ل يف »إي�دو«  وه�ي 
طوكي�و الحالية، ىف مك�ان أطلق 
عليه اسم »صومعة شجرة املوز« 
)باش�و-آن(، ومنها اس�تمد لقبه 
»باشو« والذي يعنى شجرة املوز، 
وبدأ يف دراس�ة مذهب زن البوذي، 

وممارسة التأمل.
ظل باش�و آخ�ر 10 س�نوات من 
حياته يف الرح�ال والتأمل، فأخذ 
يتنقل يف أرجاء اليابان، حتى رحل 
ع�ن عاملن�ا خالل إح�دى رحالته، 
وكان ىف ليلته األخرية قد كتب بيًتا 
من الشهر بطريقة »هايكو« عى 
إحدى األوراق ق�ال فيها »مريض 

وقت ترح�ايل.. وأحالم�ي تتجول 
طافية.. ىف الحقول الذابلة«.

إضاف�ة إىل أش�عاره ت�رك العدي�د 
م�ن املصنف�ات ع�ن مش�اهداته 
الب�الد، ونظ�م  أثن�اء تجوال�ه يف 
العديد من األش�عار النثرية أو ما 
يعرف ب�«هائيبون«، نظرا لطول 

ه�ذه القصائد اعت�اد البعض عند 
بالبي�ت  االحتف�اظ  اس�تعادتها 
األخري الجامع فقط، تقوم األبيات 
األصلية بوصف الس�ياق أو الجو 
الع�ام للقصيدة وهى تس�اعد ىف 
فهم أكرب ألعمال الش�اعر، وتعيد 

لها نكهتها األصلية املميزة.

شاعر اتخذ اسمه من شجرة موز !عرض كتاب مختصر



غ�رت )كورون�ا ( الكث�ر م�ن االنم�اط 
الحياتية اولها واهمها كان النمط الصحي 
حتى وصل االمر لن تكون الجائحة سبباً يف 
س�لب فرحة االمهات الحوامل بمواليدهن 
الج�دد , واضطرار الكثر منه�ن للجوء اىل 
ال�والدة يف املن�ازل االمر ال�ذي انعش عمل 
القابل�ة املأذون�ة بع�د ان انق�رض دورها 
نتيجة لتط�ور الرعاية الصحي�ة واملتابعة  
للمرآه الحامل منذ  بداية اشهر الحمل حتى 
الوالدة يف املستشفيات الحكومية واالهلية 
) الخاص�ة ( لكن يبدون أن ) كورونا( كان 

لها راياً اخر ».
االجور حسب جنس املولود

تق�ول القابلة ام س�عد  والس�اكنة يف حي 
الص�در ببغ�داد ان« كورون�ا كان�ت ضارة 

نافع�ة لها فالخوف والقلق دفع الكثر من 
النس�وة الحوامل  لل�والدة يف املنزل وهو ما 
عدته موس�م رواج املهنة بالنسبة لها بعد 
ركود طالها لسنوات مع تفضيل  الكثر من 
الحوامل وارسهن  للوالدة يف املستش�فيات 

فقد باتت    ) صيحة قديمة ( ».
ام س�عد انتهزت فرص�ة )كورونا ( لرتفع 
عمول�ة ال�والدة بش�كل متفاوت وحس�ب 
جن�س املولد فوالدة  ) البن�ت (  ترتاوح ما 
بني) 200_250 الف دينار( فيما ال توجد اي 
تخفيضات بسعر والدة الجنني الذكر وهي 

محسومة ب�) 350 الف دينار («.وتوكد ام 
س�عد عىل ان« الوالدة يف املنزل ال تزال أمنة 
وصحي�ة وانها تتب�ع االج�راءات الوقائية  
والصحي�ة من لب�س الكمام�ة والقفازات 

واالقنعة الواقية , وتمارس عملية التطهر 
والتعقيم عىل مدار س�اعات الوالدة برفقة 

كادر صحي متابع يف املنزل  ».
املجازفة بحياة االم والطفل

طبي�ة االمراض النس�ائية  غيداء مش�تاق  
اك�دت أن » الكث�ر م�ن الح�االت التي ترد 
لعيادته�ا من نس�وه ش�ارفن ع�ىل موعد 
ال�والدة  يس�عن لل�والدة يف املن�ازل برغبة 
ش�خصية منهن او نتيجة ملخاوف العدوى 
الت�ي م�ن املمك�ن ان يلتقطه�ا الطفل او 
االم من املستش�فى او خوفهن من  تجربة 
ال�والدة  بمفردهن العتب�ار ان« التعليمات 
الجدي�دة املرفق�ة لإلج�راءات الوقائية من 
خط�ر )كورون�ا ( يف�رتض دخ�ول االم ) 
الحامل ( فقط دون مرافق وهو ما يرفضه 

الكثر من االرس واالزواج ».
وتضيف : مش�تاق,  املخ�اوف املرتتبة عىل 
ال�والدة يف زمن كورون�ا رضورية لكنها ال 
تعن�ي املجازفة بحي�اة االم والطفل ,الفته 
اىل أن »ال�والدة يف املن�زل لها مخاطر كبرة 
ربم�ا تتج�اوز االصابة بفاي�روس كورونا  
لتهدد حياة كليهما )االم والجنني( فيما لو 
حصل�ت مضاعفات اثناء الوالدة  او حاجة 
الطف�ل اىل املتابع�ة الصحي�ة  يف )الخدج ( 
وه�و م�ا يتطلب رعاي�ة صحي�ة ومراقبة 

طبية ال توفرها  الوالدة يف املنزل ».
الحمل يف زمن الجائحة

االزواج  املختص�ة  الطبيب�ة  ونصح�ت 
لتأجي�ل موضوع الحمل حتى  تجاوز أزمة  
الجائح�ة , ويف حال�ه ح�دوث حم�ل غ�ر 
مرتب له يفرتض أخ�ذ االحتياطات االزمة 
,واالج�راءات ,الوقائية وتجنب االم الحامل 
االخت�اط وااللت�زام بالتباع�د االجتماعي 
واملواظب�ة ع�ىل التعقي�م ولب�س الكمامة 
الخ�روج  حال�ة  يف  الوقائي�ة  والقف�ازات 

االضطراري من املنزل ».
وكانت دراس�ات اس�تبيانيه  ح�ول تقييم 
رغب�ة الحوام�ل بال�والدة يف املن�زل عىل يد 
قابات رس�ميات  كش�فت أن 56.1 % مع 

خيار الوالدة يف املنزل، فيما رفضت %43.9،
يف  ش�ارك  الت�ي  املب�ادرة  أن  إىل  يش�ار 
ومش�اركة،  مش�اركاً   6136 اس�تبيانها 
تنظمه�ا مجموع�ة علمية تمث�ل القابات 
الرافض�ني لل�والدة  ، وتلخص�ت إجاب�ات 
املنزلي�ة ح�ول التعام�ل م�ع املضاعفات، 
والبع�د عن قلق أفراد العائلة، وعدم إمكان 
طلب التخدي�ر وإبرة الظه�ر، فيما تمثلت 
إجابات املختصني حول عدم توافر وتعقيم 
األدوات، وح�االت الحم�ل عالية الخطورة. 
فيما تمحورت إجابات النساء غر الحوامل 
حول جاهزية الطاقم الصحي، فيما جاءت 
إجابات الرجال املشاركني يف االستبيان بأن 

»البيئة مناسبة أكثر يف املستشفى«.
أما إجابات الذين يشجعون الوالدة يف البيت 
من غر املختصني تركزت حول تقليل خطر 
اإلصابة ب )كورونا( , وتوافر الخصوصية 
واألمان وقل�ة التكلفة املالي�ة، وتمحورت 
إجابات الطاقم الصح�ي حول التقليل من 
التدخ�ات الطبية غ�ر الرضورية، وتوافر 

قابات مؤهات.
ويبدو ان مخاوف نق�ل عدوى كورونا من 

االم اىل الجن�ني غر دقيقة بحس�ب ما تراه 
الدكت�ورة نورة الس�عدي التي اك�دت أن« 
الدراس�ات الت�ي اجرتها منظم�ة الصحة 
العاملية عىل الوالدات الحديثة لم ثبت صحة 
انتقال الفايروس من االم املصابة اىل الجنني 
»وتقول : السعدي ,بكل االحوال ان »الوالدة 
يف املستش�فى هي الطريقة الوحيدة االمنة 
ل�ام والجنني اذ تعمد ادارت املستش�فيات 
عىل اخذ مسحة )كورونا ( لام قبل الوالدة 
, والتأكي�د عىل عدم اصابته�ا  بالفايروس 
او حت�ى تأكيد االصابة مم�ا يتطلب توفر 
رعاي�ة ومتابعة صحية ال يمك�ن ان توفر 
له�ا فيما ل�و اقدمت عىل ال�والدة عىل يد ) 

قابله مأذونة («.
ورك�زت الس�عدي ع�ىل الحالة النفس�ية لام 
الحامل وه�ي العامل االه�م يف معادلة تجنب 
القلق من مخاط�ر الفايروس  والحصول عىل 
والدة صحية  دون مخاط�ر باإلضافة لكونها 
عام�ل مهم يف دعم الجه�از التنفيس واملناعي 
لها »ارشاف ش�خيص عىل االجراءات الوقائية 
ورغ�م التطمينات التي تقدمه�ا الطبية اال ان 
اح�دى املراجعات   يب�دو انها تعيش حالة من 

الخ�وف  والقلق الذي ظهر ع�ىل وجهها ونحن 
تس�تفهم منها ع�ن خيارها املف�رتض لوضع 
طفله�ا الثاني ه�ل س�يكون يف  والدة يف املنزل 
ام يف املستش�فى  , تقول م�روه خليل 27 عاما 
انه�ا لم تخرج من املنزل خال الثاثة االش�هر 
االخ�رة من حملها وتؤكد ان والدتها س�تكون 
يف املستش�فى عىل الرغم م�ن قلقني وخويف اال 
ان رشط�ت عىل الطبيبة التي س�تجري عملية 
ال�والدة برضورة ان يك�ون زوجي مرشف عىل 
عملي�ة تطهر غرف�ة العملي�ات ومراقبة تنفذ 
االج�راءات الوقائية  ».وتابع�ت : الخوف يكاد 
يقلتن�ي عىل طف�ي ال�ذي انتظرت�ه بعد عرش 
اع�وام ع�ىل والدة طف�ي االول  الوب�اء س�لب 
من�ي فرحتي واس�تبدلها بخ�وق مطبق وقلق  

تشاركني عائلتي فيه ».
الوالدة يف املنزل حل امثل

 مراجع�ة اخ�رى كانت ق�د قررت منذ اش�هر 
حملها االوىل بأن تكون والدتها بعملية قيرصية 
كونها ال ترغب  يف عيش تجربة ) املخاض ( من 
جديد بعد حاالتي والدة سابقة  لكنها تراجعت 
عن القرار وفضلت الوالدة باملنزل  فربايها ان ) 

وجع  ساعة وال كل ساعة.
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يحت�اج محمد س�يف الدين، 
املص�اب بالرب�و، إىل البق�اء 
يف بيئ�ة جافة ط�ول الوقت، 
لكنه ومنذ الس�بت يسبح يف 
املياه الت�ي دخلت منزله بعد 
زخة أمط�ار غزيرة اجتاحت 
املناط�ق الوس�طى يف العراق 

لساعات.
أن  يف�رتض  ال�ذي  الح�دث 
يك�ون س�عيدا يف بل�د جاف 
ويعان�ي من نق�ص واردات 
املي�اه أصب�ح ش�به مأس�اة 
تتك�رر يف كل موس�م أمطار 
الت�ي  الفيضان�ات  بس�بب 
يس�ببها فشل نظام املجاري 
يف العاصمة العراقية وغرها 

من املحافظات.
يقول س�يف الدين، بحس�ب 
»منزل�ه  إن  الح�رة،  موق�ع 
مس�توى  ع�ن  منخف�ض 
الش�ارع«، ولهذا فإن »مياه 
الشارع ومجاريه أيضا تفرغ 
يف منزل�ه حينما يكون هناك 
أمطار غزيرة بس�بب توقف 
نظ�ام املج�اري يف املنطق�ة، 
مضيفا »زخ�ة األمطار هذه 
ليس�ت هائل�ة لك�ن ضعف 
نظ�ام املجاري يجع�ل بغداد 

تغرق يف شرب ماء«.
العراق�ي  يش�ر  س�اخرا، 
س�لمان الجبوري إىل ش�ارع 
يف  ال�رتاث،  ح�ي  منطقت�ه، 
ع�دم  إن  ويق�ول  بغ�داد. 
إىل  أدى  لس�نوات  تبليطه�ا 
إىل  الرتابية  تحول ش�وارعها 
كت�ل طينية ش�بيهة بحلوى 

»النوتيا« الشهرة.
ومث�ل ح�ي ال�رتاث، عان�ت 
أحي�اء كث�رة يف بغ�داد م�ن 
الش�وارع الطيني�ة وانع�دام 
أساس�ا. املج�اري  وج�ود 

وتقول أسماء الحلفي، وهي 
محامي�ة من مدين�ة الصدر 
يف بغداد إن »امتاء الش�ارع 
باملي�اه جعل من املس�تحيل 

العمل«.وتضيف  إىل  الوصول 
أن  الحلف�ي ملوقع »الح�رة« 
الق�ايض ال�ذي تعم�ل مع�ه 
وس�مح  متفهم�ا  »كان 
بتأجيل القضاي�ا التي أعمل 
عليه�ا، ألن مبن�ى املحكم�ة 

كان غارقا أيضا هو اآلخر«.
ويتوقع العراق موجة أمطار 
أخرى خ�ال أس�بوع، فيما 
أعلنت أمانة بغ�داد، االثنني، 
إن »غرفة عمليات األمطار« 
اجتماع�ات »لوض�ع  تعق�د 
ملوج�ة  العاجل�ة  الحل�ول 
األمطار القادمة«.وكان أمني 
بغ�داد الجدي�د، ع�اء معن، 

قد أعلن، االثنني »الس�يطرة 
عىل األمطار يف أغلب مناطق 

العاصمة«.
ويعتق�د أن األمان�ة تن�وي 
السيطرة عىل مياه األمطار 
الت�ي تجمع�ت يف العاصمة 
كث�ر  يف  امل�رور  وأعاق�ت 
املالية  ش�وارعها.وزير  من 
الزبي�دي،  باق�ر  األس�بق، 
ق�ال يف تدوين�ة إن األمان�ة 
خصص�ت له�ا »موازن�ات 
تبديده�ا  ت�م  انفجاري�ة«، 
العاصم�ة  أمن�اء  محم�ا 
ورؤس�اء مجال�س الوزراء 
املس�ؤولية عن تكرار غرق 

العاصمة.
وش�هدت بغ�داد واملناط�ق 
الوسطى من العراق أمطارا 
غزي�رة وصل�ت إىل 70 ملم 

واستمرت لساعات.
األرايض  امتص�ت  وفيم�ا 
الزراعية العطىش بعد صيف 
طوي�ل وج�اف أغل�ب املياه 
التي نزلت عليها، لم يستطع 
املتهالك يف  املج�اري  نظ�ام 
العاصمة فع�ل اليشء ذاته.
مع هذا يقول املتخصصون 
إن األمطار الت�ي نزلت غر 
كافية لتأمني حاجة العراق 

من املياه للصيف املقبل.

شوارع النوتيال..
 بغداد تغرق في شبر ماء!

بالس�وق  يع�رف  م�ا  أو  العقي�ل  س�وق 
)املس�كوف( يف مدينة الزب�ر غرب البرصة ال 
ي�زال يحمل إرث�ا يمثل املدين�ة وتاريخها من 
حي�ث امللبس واألزي�اء العربية املعت�ادة التي 
كان�ت تطغى عىل واق�ع املجتمع الزبري مع 
االحتف�اظ منها يف املجتمع الحايل بالرغم من 
املصاعب والتجاوزات والتغرات التي حصلت 
من�ذ حقب�ة طويلة م�ن الزمن وبقى س�وق 
العقي�ل محافظا عىل البعض من طرازه الذي 

أنشئ عليه منذ عام 1950.
ويعد هذا الس�وق من أقدم األسواق يف املدينة 
ضم�ن مركز القض�اء والوحي�د واألقدم عىل 
اإلطاق حسب ما قاله املؤرخ يف تأريخ مدينة 

الزبر حسن زبون.
وأضاف زبون أن سوق العقيل تعود تسميته 
إىل مؤس�س الس�وق يف نهاية الخمس�ينيات 
م�ن القرن املايض والذي أنش�ئ من الطابوق 
الفخ�ار والخش�ب وال يزال يحتف�ظ ببعض 

بنائها بالرغم من مرور أكثر من 70 عاما.
واعترب زبون أن إبقاء الس�وق عىل ما أنش�ئ 
علي�ه حفظ التاريخ وال�رتاث الذين توارثوها 
عن أجدادهم منذ عقود م�ن الزمن  للحفاظ 
ع�ىل التصميم القدي�م للس�وق وميزته التي 

تميز وعرف بها بالسوق »املسقوف«.
فيما ظل س�وق العقي�ل التاريخ�ي والرتاثي 
لف�رتة طويلة من الزمن متس�وقا للعديد من 
الزائري�ن والس�ياح الذين يقص�دون البرصة 
والزبر ومركزا للتسوق املحافظات الجنوبية 

الخلي�ج  أس�واق  إىل  باإلضاف�ة  والوس�طى 
واحتف�ظ ببع�ض امله�ن يف صناع�ة العباءة 
والخ�رازة أو م�ا يع�رف ب� » النع�ال الزبر » 

حسب الكاتب محمد حسني الراشد.
وأكد الراشد عىل ان تلك املهن والحرف اليدوية 
ال ت�زال متناقل�ة ب�ني األجي�ال م�ن األرسة 
الواح�دة بالرغ�م من اتجاهه�ا إىل االنقراض 
والت�ي اعتربها أصح�اب املهن ع�ىل أنها من 
سنن الحياة للتواصل معها واستمرار الحياة 

بها بني األجيال.
ويف حديث�ه ع�ن ممارس�ته مهن�ة صناع�ة 
العب�اءة العربي�ة بأنواعها ق�ال وارث املهنة 
احمد العيىس انه أتقنها من أجداده والحفاظ 
عليها من االنقراض مع تمسكه يف تلك املهنة 
الت�ي تصل بضاعته�ا إىل دول الخليج العربي 
ولها كما يقول من يلبس�ها يف العراق وخارج 

العراق.
وتاب�ع العيىس يف حديثه انه امتهن تلك املهنة 
ع�ن وال�ده ال�ذي توارثه�ا عن أج�داده حتى 
أتقنه�ا الجمي�ع لتك�ون سلس�لة متواصلة 
ضمن موروثه�ا الذي ال يقبل التغير ولتبقى 

إرثا ملدينته وللسوق الذي احتضنها.
من جهته أش�ار أبو ضي�اء العامري صاحب 
محل صناع�ة العباءة أنن�ا اضطررنا لبعض 
البن�اء  ق�دم  بس�بب  الازم�ة  الرتميم�ات 
وس�نحاول جاهدي�ن املحافظة عىل الش�كل 
ال�ذي بنيت به املحات قديما، ونحن مرصون 
ع�ىل ع�دم تغي�ر املظه�ر الخارجي لس�وق 

العقيل بالرغ�م تطور العمراني الحديث الذي 
س�يبقى عنوانا للمهن الرتاثي�ة واإلرث اآلباء 
واألج�داد يف الصناعة العباءة العربية والنعال 

الزبري.
واإلرث  بال�رتاث  اعتزازه�م  ع�ىل  مؤك�دا 
والحفاظ عليه واالستمرار بصناعة تلك املهن 
التي تعني بقاء اإلرث واملعالم القديمة ملدينة 

الزبر وأسواقها.
ويظل س�وق العقي�ل يف مركز مدين�ة الزبر 
حام�ا ت�راث تل�ك املدين�ة وتاريخه�ا م�ن 
مهنها ورجاله�ا وأعمالها، وتجاوز مصاعب 
وتقلبات حقب�ة زمنية كبرة ليبقى محافظا 
عىل طرازه ومحاته وصناعته�ا الفلكلورية 

املميزة منذ أكثر من نصف قرن.

سوق العقيل في الزبير اصرار على حفظ اإلرث الوطني

الجائحة تسلب  االمهات 
فرحتهن بالمواليد الجدد
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 اعلنت مديرية مرور البرصة ان مشكلة 
الحل  اىل  طريقها  يف  االلكرتوني  الحجز 
بعد  وذلك  العراق  محافظات  جميع  يف 
الحجز  برفع  تقيض  وزارية  موافقات 
املعامالت  عن  األسبوع  هذا  االلكرتوني 
املراجعة  ستكون  بينما  انواعها،  بكل 
ستصدر  والتي  األبجدية  الحروف  عىل 

الحقاً عىل شكل جدول ولجميع املحافظات، مشرية اىل وصول لوحات مرورية 
املديرية بواقع 10 اآلف لوحة وسيتم طباعتها من يوم غد، وحال انجاز  اىل 
خالل  املراجعة  موعد  عن  االعالن  سيتم  املتأخرة  املعامالت  لجميع  طباعتها 
األيام القليلة القادمة.وقال مدير مرور البرصة عادل فياض محمد للمربد إنه 
سيتم االعتماد عىل بداية اسم املالك يف السنوية او ) اسم املستورد( يف املعاملة، 
مشرياً اىل صدور توجيه اىل جميع املحافظات بالبقاء اىل ساعات متأخرة من 

الدوام الرسمي ألنجاز اكرب عدد املعامالت.

الجوية  األحوال  وسوء  الغزيرة  األمطار  تسببت 
العشوائية  الدور  من  عدد  بسقوط  الديوانية  يف 
اىل جانب انقطاع تام للكهرباء يف عموم مناطق 
يف  أعطال  تسجيل  بعد  الديوانية،  محافظة 
وسقوط  املحوالت  وانفجار  الكهربائية  الشبكة 
الحكومية  الدوائر  استنفار  اىل  مشريا  املغذيات، 

الخدمية واالمنية والصحية يف املحافظة.
وقال مراسلناان انقطاع الكهرباء تسبب بعدها 
بثها  اجهزة  تعتمد  التي  االنرتنت  خدمة  بتوقف 
عىل التيار، بينما شهدت شوارع املدينة ومناطق 

مختلفة فيضانات.
و قد تسببت موجة االمطار الغزيرة، ، اىل انقطاع 
محافظة  مناطق  عموم  يف  الكهربائي  التيار 

الديوانية.
محطات  وقوف  اىل«  مطلع  مصدر  واشار 
الطاقة يف  انقطاع  االمطار بسبب  مياه  معالجة 

املحافظة«.
تستطع  لم  والحوضيات  االليات  ان«  واضاف 
املحافظة  وحالياً  الغزيرة  االمطار  مياه  سحب 

تغرق«.
ماعدا  رسمية  عطلة  اعطاء  املصدر«  واكد 

الخدمية يف املحافظة بسبب االمطار«.
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استخبارات  فوج  منتسبوا  نحن  مناشده 
السكرتري  السيد  نناشد  التاسعه  مع  فق 
البياتي  محمد  الركن  الفريق  الشخيص 
العسكريه  االستخبارات  مدير  والسيد 
عن  العدول  لغرض  بالتدخل  املحرتمون 
تسليم موقع فوجنا الئ الفوج الرابع امريه 
تم  وذلك  العام  املقر  العسكري  االنظباط 
ابالغنا باخال موقعنا وال انتقال الئ موقع 
التاجي(   ( الجغرافية  الرقعه  ضمن  اخر 
كافه  من  مالئم  غري  الجديد  املكان  حيث 
ويفتقد  واحده  لرسيه  اال  واليسع  النواحي 
كهرباء  التوجد  حيث  الخدمات  كافه  الئ 
وال  صحيه  حمامات  وال  منام  والقاعات 
مكاتب وال مستودعات لحفظ ذمة الوحده 
راجني تدخلكم االبوي وانصافنا من الحيف 
بشكل  كورونا  وباء  انتشار  بظل  والظلم 
متعبه  املقاتلني  معنويات  وحاليا  خطري 

جدا. 

                      * حيدر البرصاوي

العراق  ملوانئ  العامة  الرشكة  اعلنت 
عن توقف املالحة يف قناة خور عبدالله 
التي  الجوية  األحوال  سوء  بسبب 
املاضيني  اليومني  يف  املنطقة  تشهدها 
بدل  ارسال  عملية  أجراء  تعذر  مما   ،
املوانئ  يف  العاملة  البحرية  الطواقم 

لنفطية  ا
املياه  يف  الواقعة 

من  العراقية  االقليمية 
ذكر  .و  العربي  الخليج 

ير  ملد ا

العراق  ملوانئ  العامة  للرشكة  العام 
بيان  يف  الفرطويس  محيسن  فرحان 
سوء   « ان  منه  نسخة  املربد  تلقى 
بحالة  تأثرها  و  البحرية  االحوال 
ارسال  عملية  بتوقف  تسبب  الطقس 
بدل الطواقم للموانئ النفطية ) البرصة 
الرشكة  ادارة  ان  ، موضحاً   ) العمية   -
البحرية  الكوادر  بسالمة  اوالً  تهتم 
العاملة يف املوانئ .و اضاف الفرطويس 
» وجهنا بإيقاف أعمال املالحة البحرية 
يف قناة خور عبدالله بسبب حالة البحر 
سالمة  عىل  حفاظاً  مستقرة  الغري 
الجميع ، مشرياً اىل ان 

استئناف  ستعاود  املالحية  الكوادر 
الطقس  حالة  استقرار  بعد  نشاطها 
التوجيه  و  السيطرة  قسم  ان  يذكر   .
البحري يف الرشكة العامة ملوانئ العراق 
ايقاف  برضورة  تعليماته  اصدر   ،
و  للسفن  عبدالله  خور  قناة  يف  املالحة 
املغادرة  و  القادمة  البحرية  الوحدات 
بسبب   ، الزبري  خور  و  قرص  ام  ملوانئ 
شدة الرياح و ارتفاع األمواج و حفاظاً 
الطواقم  و  السفن  سالمة  و  امن  عىل 

العاملة عليها .

أم  ناحية  يف  مواطنون  أكد 
وجود  عن  البرصة  جنوب  قرص 
مستمرة  نفطية  نشاطات 
العراقية  الحدود  من  بالقرب 
دور  منطقة  وبمحاذاة  الكويتية 
مستمرة  حركة  مع  البحرية 
الرشيط  عىل  الرشطة  لدوريات 
عن  مرت   50 بمسافة  الحدودي 

منطقتهم.
الحدود  عند  منهم  عدد  وقال 
هناك  إن  الكويتية  العراقية 
فعاليات لرشكات النفط الكويتية 

مع  قرص  أم  ناحية  من  بالقرب 
إىل  أعمالها  جراء  األدخنة  وصول 

منازل املواطنني.
املركزية  الحكومتني  مطالبني 
واملحلية بايجاد مجمعات سكنية 
وقد  الهدامة  منطقة  يف  بديلة 
السكنية  منازلهم  بإخالء  بلغوا 
ترسيم  ضمن  منطقتهم  لكون 
أنهم  مؤكدين   ، الجديدة  الحدود 
املنازل منذ عرشات  تلك  يشغلون 
برتسيم  أضيفت  والتي  السنني 

الحدود عام 1991 إىل الكويت.

وبينوا أن هناك منازل تم هدمها 
من  بالقرب  ساكنيها  وترحيل 
من  حفره  تم  الذي  األمني  الشق 
امتداد  عىل  الكويتي  الجانب  قبل 
ضمن  الكويتية  العراقية  الحدود 

موقع مخفر الحكيم الحدودي.
وأوضحوا أن هناك أكثر من 100 
إىل  بالرتحيل  تبليغهم  تم  منزل 
مجمعات  ضمن  البديلة  املنطقة 
منطقتهم  لتكون  بديلة  سكنية 
املشرتكة  اآلمنة  املناطق  ضمن 

بني العراق والكويت.

السيد رئيس الوزراء العراقي املحرتم
تحية طيبة

إجراءات  بتنفيذ  العراقية  الحكومة  قرار  بعد 
لتجاوز  الدولة  موظفي  رواتب  من  نسبة  استقطاع 
وجود  عليكم  يخفى  ال  بها،  نمر  التي  املالية  االزمة 
القروض  من  املستفيدين  املوظفني  من  كبرية  اعداد 
املمنوحة من قبل املصارف العراقية، كل حسب رابته 
املوطن لدى تلك املصارف، لذا فأن اي قرار باستمرار 
إىل  يؤدي  سوف  الرواتب  من  القروض  استقطاعات 
إيقاف  نأمل  املوظفني،  من  هائلة  العداد  كبري  رضر 
مع  االزمة...  تجاوز  لحني  املصارف  استقطاعات 

فائق الشكر والتقدير

                                   * جواد كاظم

توقف المالحة في قناة خور عبد اهلل

نطالب
 بتأجيل االستقطاع

العليا  الشهادات  حاميل  املوظفني  بٕاسم 
مسودة  يف  جاء  ما  قاطعا  رفضا  نرفض 
الرواتب  حول   .. الوزراء  مجلس  قرارات 
قرار  بٕالغاء  املتعلقة  املواد  وخصوصا 
 ٢011 لسنة   ٣٤٤ رقم  الوزراء  مجلس 
الراتب  من   ٪50 بتخصيص  الخاص 
االٕسمي لحامل الشهادة العليا يف الوزارات 
بقانون  املشمولني  غري  من  والجهات 
اقرانهم  من  اقل  وهي  الجامعية.  الخدمة 
من االساتذه يف الجامعات .. إن هذا القرار 
صدر تقديرا للموظفني وتعويضا لهم عن 
مخصصات الخدمة الجامعية لحني ترشيع 
يتظمن  والذي  البحثية  الخدمة  قانون 
الشهادات  حملة  من  باقرانهم  مساواتهم 
لحد  يرشع  لم  والذي  الجامعات  يف  العليا 

اآلن..
عن  كممثلني  سيادتكم  من  نطلب  عليه 
الشهادات  حاميل  من  ولقربكم  الشعب 
البحثية  الخدمة  قانون  ولتبنيكم  العليا 
عن  والدفاع  القرارات  هذه  برفض 

حقوقنا...
ولكم فائق الشكر والتقدير.

                                  * حيدر هاشم

تحية طيبة ..

التربع  مقابل  خيالية  مبالغ  طلب  و  كورونا  ملوضوع  االشخاص  بعض  استغالل  بسبب 

بالبالزما الخاصة بهم اال بعد حصولهم عىل مبالغ مالية تصل اىل ٢500 دوالر او اكثر فاننا 

العراقية بعمل قرار طارئ و مستعجل بخصوص موضوع  نقدم اقرتاح لوزارة الصحة 

السماح  عدم  و  الزامية  بصورة  املتعايف  الشخص  من  البالزما  اخذ  يتم  البالزما.حيث 

للمريض الذي تمت معالجته مغادرة املستشفى او الحجر الصحي قبل التربع بالبالزما 

الخاصة به.حيث ان الوزارة تتكفل بعالج املريض من كورونا طوال فرتة الحجر لذلك فان 

املريض هو ملزم باعطاء البالزما الخاصة به لغرض استخدامها بعالج مرىض اخرين.

اتمنى ان يصل هذا االقرتاح للمسؤولني و العمل به بشكل عاجل.

                                                                                   * سيف سامي

حملة الشهادات 
العليا يناشدون

اهالي »االلف دار« يناشدون الحكومة بالتدخل النقاذهم
شوارع  من  عددا  املياه  أغرقت 
أمطار  موجة  بعد  العمارة  مدينة 
يوم  منذ  املحافظة  شهدتها  غزيرة 
أمس الجمعة واستمرت لغاية اآلن.

وقال عدد من األهايل  إن مناطقهم 
طفحت باملياه بينها منطقة العمارة 
الجديدة والعمارات الصناعية حيث 
أصبح من الصعوبة عليهم الدخول 
املعالجات  غياب  إىل  مشريين  إليها، 

الرسيعة من قبل الدوائر املعنية.
إىل ذلك ذكر مراسلنا يف ميسان، أن 
ميسان  يف  السكنية  األحياء  اغلب 

مياه  بمجاري  انسداد  شهدت 
الرصف  شبكات  وطفح  األمطار 
يف  املياه  بتجمع  تسبب  ما  الصحي 
اغلب األحياء والشوارع الرئيسية يف 

املحافظة.
مجاري  مديرية  استمرار  إىل  ولفت 
ميسان بسحب مياه األمطار واملياه 
الحاصلة  اإلنسدادات  وفتح  اآلسنة 
األمطار.و  مياه  ترصيف  شبكة  يف 
يف السياق ذاته أغرقت مياه األمطار 
ومخارج  ومداخل  طرق  أغلب 
»االلف  الحويل  السكني  املجمع 

فيما  ميسان،  محافظة  يف  دار« 
ناشد اهايل املنطقة الجهات املعنية 

بالتدخل إليجاد حل لذلك..
إن  املجمع  سكنه  من  عدد  وقال 
مياه  فيها  طفحت  مناطقهم 
لها,  هطول  أول  مع  األمطار 
املواطنني  حركة  بشل  وتسببت 
دخول  من  يعانون  الذين  وعوائلهم 
مياه األمطار اىل منازلهم فضال عن 
عدم توفري الخدمات للمجمع والذي 
الساكنني  ازمة  تفاقم  يف  أسهم 

باملجمع.

مقترح

لجان × لجان و النتيجة صفر
ناظم  قار  ذي  محافظ  وجه 
بتشكيل  الرشطة  قيادة  الوائيل 
املقرصين  لتحديد  تحقيقية  لجنة 
مدينة  شهدتها  التي  باألحداث 

النارصية.
نسخة  تلقينا  للوائيل  بيان  وقال 
منه، إن اللجنة األمنية العليا تتابع 

انعقاد  حالة  يف  وإنها  األحداث 
دعم  إىل  املواطنني  داعيا  مستمر 
األجهزة األمنية يف تنفيذ واجباتها 
بفرض األمن وتعزيز السلم األهيل 
الشائعات  خلف  االنجرار  وعدم 
من  مطلقيها  ومحذرا  املغرضة 

املسائلة القانونية.

قد  النارصية  مدينة  وكانت  هذا 
نار  إطالق  تخللها  أحداث  شهدت 
وإزالتها  االعتصام  خيام  وحرق 
بالجرافات سجلت خاللها سقوط 
بحسب  جريح   70 و  شهداء   ٣

دائرة الصحة.

مناشدة

مصطفى  السيد  الوزراء  رئيس  السید  الی 
كافة  وباسم  باسمي  طيبة  تحية  الكاظمي 
املعلمني واملعلمات وموظفي إقليم كردستان 
العراق سيدي الفاضل بما انك رئيس الوزراء 
الفوري  بالتدخل  سيادتكم  نناشد  العراق 
إلنقاذنا من لصوص مسؤويل إقليم كردستان 
اطفالنا  ورزق  رزقنا  برسقة  يقومون  ألنهم 
لقد ارسلتم يف األيام املاضية ٤00ملیار دينار 
رواتبنا  نستلم  لم  اآلن  ولحد  كرواتب  عراقي 
اذا  ذمتكم  يف  وارزاقنا  قوتنا  الثاني  للشهر 
يف  االقليم  سلطة  عىل  وتضغط  تتدخلوا  لم 
لجميع  واب  الوزراء  رئيس  ألنك  توزيعها 

العراقيني. 

              * هلويست فيصل كوشناو

انقذونا 
من لصوص كردستان

اىل السيد دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي املحرتم... 10
م/ مناشدة من اهايل بعقوبة- »كاطون الرحمة«

اهال هذه املناطق تناش�دكم وتستغيث بأسم االنسانية ان تنقذو مناطقنا 
م�ن االهمال . لم يصلها اي ش�ئ اس�مه خدم�ات ال من صن�دوق االعمار 
وال م�ن غ�ره  .... بال مج�اري  ... بال تبلي�ط  ... بال ارصفة ...بال ابس�ط 
الخدمات...حي�ث اصبحت هذه املناطق التصل�ح للعيش....التحرمونا من 

ابسط حقوقنا ..
دمتم عونا البناء بلدكم العراق.

                                              * د.عمر آل العزي األعرجي

»كاطون الرحمة« ال تصلح للعيش 

مشكلة الحجز االلكتروني االمطار تعري الوضع الواهي للبنى التحتية

انقذوا هذه العوائل 

الجمعية  رئيس  املياحي  علوان  كشف 
عن  دياىل  يف  العراقيني  للنحالني  النموذجية 
الزراعة  وزارة  ستتخذها  هامة  خطوات 

لتطوير وانعاش قطاع تربية النحل يف البالد.
عقد  الزراعة  وزير  ان   »: املياحي   وقال 
النحالني  جمعية  مع  موسعا  اجتماعا 
تطوير قطاع  لبحث سبل  بغداد  يف  العراقيني 
يعد  الذي  العسل  انتاجية  ورفع  النحل  تربية 

ركيزة اساسية لدعم االقتصاد الوطني« .

قرارات  عن  تمخض  االجتماع  ان   »: واضاف 
النحل  تربية  قطاع  تطوير  ابرزها  هامة 
ومنع  للنحالني  الحكومي  الدعم  وتأمني 
املحيل  املنتوج  دعم  بهدف  العسل  استرياد 
النحالني  قبل  من  البالد  غابات  واستثمار 
اضافة   ، النحل  لرتبية  مزارع  اىل  وتحويلها 
السالالت  النحل ذات  اىل استرياد / ملكات / 
املقاومة لالمراض من مناشئ عاملية ».وتابع 
النحل  تربية  تويل قطاع  الزراعة  وزارة  ان   »:

مشرتكة  عمل  ورقة  وهناك   ، كبريا  اهتماما 
النحل  قطاع  تطوير  اجل  من  طرحها  سيتم 

ضمن فرتة زمنية محددة ».

منع استيراد العسل لدعم االنتاج المحلي

مقابل  املياه  ترصيف  شبكات  خصوصا  ماكو  ادامة  اي   65٣ محلة  الغزالية 
اثناء  املياه  تجمع  نقطة  تعترب  هي  ايل  االبتدائية  العسكري  الحسن  مدرسة 

االمطار
نتمنى تسجيل شكوى بخصوص املوضوع خدمة للصالح العام .

                                                                          *  أنور ابراهيم

هموم منطقة الغزالية محلة 653
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أك�د خ�راء بريطاني�ون يف مج�ال عل�م الفريوس�ات، نجاع�ة اللق�اح الرويس 
»س�بوتنيك V«، وأوضح�وا أن نتائج التجارب أثبتت فعاليت�ه كما هو الحال مع 
اللقاح�ات األخرى الت�ي تم اإلعالن عنها.ووفقاً ما ذكره موقع »روس�يا اليوم«، 
قال الروفس�ور املتخصص يف علم األوبئة، س�تيفن إيفانس، يف حوار مع شبكة 
»يس ب�ي يس«، إن »املعطيات والنتائج تؤك�د أن اللقاح فعال لدرجة كافية، كما 
أنه�ا تتوافق مع ما ن�راه يف اللقاحات األخرى«.
وأوض�ح إيفان�س أن فعالية لقاح »س�بوتنيك 
V« ولقاحات أخرى هي »بمثابة رس�الة مهمة 
لعلم�اء الصحة حول العالم«، تؤكد القدرة عىل 
مكافحة هذه الفريوسات من خالل اللقاحات.
ويف نفس الس�ياق قال الروفس�ور املتخصص 
»ريدين�غ«  جامع�ة  يف  الفريوس�ات،  عل�م  يف 
الريطانية، إيان جونز: »ال أرى أي سبب للشك 
يف ه�ذه )النتائ�ج( ... يمك�ن الق�ول إن نتائج 
)اختب�ارات س�وبوتنيك V( األولية تس�ببت يف 
حدوث ارتباك، لكنني أعتقد أن هذا ليس ألنه لم 
يكن لها أساس من الصحة، فقط ألن إطالقها تم يف وقت مبكر قليال. ومن املؤكد 
أن هذا اللقاح سيكون لقاحاً مفيداً«.وأظهرت نتائج االختبارات والتجارب، التي 
تم إجراؤها عىل اللقاح الرويس »سبوتنيك V« فعاليته بنسبة 91.4% يف اليوم 28 

بعد الحقن األول، وتجاوزت 95% يف اليوم 42.

ط�ور علماء من كلية ترينيتي يف دبلن بأيرلن�دا نهًجا جديًدا للعالج الجيني، 
يق�دم وع�ًدا ليوم واحد من ع�الج مرض العني الذي ي�ؤدي إىل فقدان البرص 

بشكل تدريجي ويؤثر عىل آالف األشخاص يف جميع أنحاء العالم.
ووفق�ا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS فإن الدراس�ة، التي تضمنت 
تعاوًن�ا م�ع ف�رق طبي�ة يف مستش�فى روي�ال فيكتوري�ا للعي�ون واألذن 
ومستشفى ماتر، لها أيًضا آثار عىل مجموعة أوسع بكثري من االضطرابات 
العصبية املرتبطة بالش�يخوخة ن�ر العلماء 
 Frontiers in الرائ�دة  املجل�ة  يف  نتائجه�م 
Neuroscience.وتتمي�ز هذه الحالة بتدهور 
األعصاب البرصية، وع�ادة ما تبدأ يف إحداث 
أعراض لدى املرىض يف سنوات البلوغ املبكرة، 
تش�مل هذه األعراض فق�دان البرص املعتدل 
وبع�ض عيوب رؤي�ة األل�وان، ولكن تختلف 
ش�دتها، ويمكن أن تتفاق�م األعراض بمرور 
الوقت وقد يصاب بعض األشخاص بالعمى، 
يوفر الجني )OPA1( تعليمات لصنع بروتني 
موجود يف الخاليا واألنس�جة يف جميع أنحاء 
الجس�م.وقام العلماء بقي�ادة الدكتور داني�ال مالوني والروفيس�ور جني 
ف�ارار من كلية ترينيتي لعل�م الوراثة وعلم األحي�اء الدقيقة بتطوير عالج 
جين�ي جديد نجح يف حماية الوظيفة البرصي�ة للفرئان التي عولجت بمواد 
كيميائية وجد العلماء أيًضا أن عالجهم الجيني أدى إىل تحس�ني أداء الخاليا 
البري�ة التي تحتوي عىل طفرات يف ج�ني OPA1، مما يوفر األمل يف أنه قد 

يكون فعااًل لدى األشخاص.

عــــالج جيـــني جـــديــد
 ألمراض العيون

وجهت املستشارة وأستاذة طب النساء والوالدة، الدكتورة مها 
النم�ر، نصائح الرتداء الكم�����امة بش�كل صحيح، للوقاية 
بف�����ريوس  الع�����دوى  م�ن 

كورونا.
له�ا  تغري�دة  يف  الدكت�ورة  وقال�ت 
ع�ىل صفحته�ا يف موق�ع التواص�ل 
االجتماعي »تويرت« إن الكمامة يجب 
أن تغطي األنف والفم معا، موضحة: 
»إذا رأي�ت الش�خص أمامك كاش�فا 
األن�ف أو الفم، عليك أن تنبهه بلطف 
الصحيح�ة  بالص�ورة  يضعه�ا  أن 

لحماية الجميع«.
وأشارت إىل أن النقاب ال يغني عن الكمامة، مؤكدة: »حتى مع 

النقاب نحتاج كمامة«.

خبراء: اللقاح الروسي ضد كوفيد-19 
أثبت فعاليته

اطباء: حتى مع النقاب نحتاج
 الى كمامة

خبير إيطالي يشرح كيفية تمييز زيت الزيتون الجيد
ق�ال مدير جمعي�ة مزارع�ي الزيتون 
ومؤس�س   »Unaprol« اإليطالي�ني 
مدرس�ة تذوق الزيت، نيكوال دي نويا، 
إن زيت الزيتون املناس�ب سيساعد يف 
تقوية جهاز املناع�ة، ويمكن اختياره 

عن طريق الرائحة.
وتحدث الخبري عن دور الزيت يف تعزيز 
املناع�ة ومكافح�ة األم�راض، بم�ا يف 

اإلصاب�ة بف�ريوس كورونا  ذل�ك 
بمناسبة يوم ش�جرة الزيتون 

الذي أقرته اليونسكو العام 
تري�ن   26 يف  امل�ايض 

الثاني.
لوكال��ة  وق������ال 
 : » تنيك س�����بو «
»زي�����ت الزيت�ون 
الج�ودة غن�ي  ع�ايل 
بمض�ادات األكس�دة 
البوليف����ين�ول،   -

ع�ىل  يس�اعد  ال�ذي 
تقوية جه�از الدفاع يف 

الجسم. أنا لست طبيباً، 
لكنني متأكد من أن جميع 

الدراس�ات العلمية يف العالم 
تق�ول أن الزي�ت البك�ر املمتاز 

يحس�ن املناعة. ولكن لي�س كل أنواع 
زيت الزيت�ون لديها كمي�ة كافية من 
م�ادة البوليفينول الرضورية للصحة. 
ويمكن اكتش�اف الزيت الغني بها من 

خالل الطعم والرائحة«.

ولقد أنشأ مدرسة لذواق زيت الزيتون، 
الت�ي تع�د نوًعا م�ن »الس�اقي« لهذا 

املنتج الغذائي األسايس.
وأضاف الخبري، »يف مدرستنا، ال ندرب 
املس�تهلكني فحس�ب، بل ندرب أيًضا 
املحرتف�ني الذي�ن يمكنه�م بع�د ذل�ك 
العم�ل مع املزارعني. زيت البوليفينول 
له رائحة نباتية: له رائحة الحش�ائش 
املقطوف�ة أو الل�وز أو الطماطم، 

ومذاقه مر قليالً وحار«.
وفق�ا ل�ه، يكف�ي أن تأخذ 
عين�ة، 10 ملليل�رت م�ن 
يج�ب  الت�ي  الزي�ت، 
سكبها يف كوب صغري 
يشبه فنجان القهوة.

يف الوقت نفس�ه، أكد 
دي نويا، أنه سيكون 
م�ن الخط�أ اختي�ار 
الزيت حس�ب اللون: 
»املنت�ج الجي�د يمكن 
أو  أخ�رض  يك�ون  أن 
أصف�ر«. األه�م من ذلك 
مصنوع�ة  الزجاج�ة  أن 
من الزجاج الداكن - »الزيت 

يخاف من الضوء«.

لماذا يتعرض جسم اإلنسان الى مشاكل صحية في الفضاء؟

الهند تكشف عن انتشار مرض التهاب األمعاء وتحدد جملة من عوامل الخطر

ممارسة الرياضة نصف ساعة يوميا تعوضك عن ساعات الجلوس على المكتب
كشفت دراسة جديدة، أن حوايل 30 
إىل 40 دقيق�ة يومًي�ا م�ن التمارين 
الرياضية املعتدلة إىل الشديدة يومًيا 
يمك�ن أن »تعوض« اآلث�ار الصحية 
الس�لبية للجلوس عىل مكتب طوال 
الباحث�ون إىل إن م�ا  اليوم.وأش�ار 
يص�ل إىل 40 دقيق�ة من »النش�اط 
البدن�ي املعتدل إىل الق�وي« كل يوم 
ه�و املق�دار الصحي�ح ملوازن�ة 10 
ساعات من الجلوس بال حراك - عىل 
الرغ�م من أن أي قدر م�ن التمارين 
أو حتى مج�رد الوقوف يس�اعد إىل 
حد ما.وبحس�ب موقع »إنس�ايدر«  
فق�د جاء ذل�ك يف دراس�ة ُنرت يف 
الريايض  املجل�ة الريطانية للط�ب 
)BJSM(، وحللت 9 دراسات سابقة 
ش�ملت 44370 ش�خًصا يف أربع�ة 
بلدان مختلفة كانوا يرتدون ش�كالً 
م�ن أش�كال أجه�زة تتب�ع اللياقة 

البدنية.
ووج�د التحليل أن خط�ر الوفاة بني 
أولئ�ك الذين لديه�م نمط حياة أكثر 
خم�واًل ق�د ارتف�ع م�ع انخف�اض 
الوق�ت ال�ذي يقضونه يف ممارس�ة 

نشاط بدني متوسط إىل شديد.

األف�راد  »يف  الباحث�ون:  وكت�ب 
النش�طني الذي�ن يقوم�ون بح�وايل 
30-40 دقيق�ة من النش�اط البدني 
املعت�دل إىل الق�وي، ف�إن االرتب�اط 
ب�ني وق�ت الجل�وس الع�ايل وخطر 
امل�وت ال يختلف اختالًف�ا كبريًا عن 
أولئ�ك الذين يقضون وقًت�ا قلياًل يف 

الجلوس«.
بعبارة أخ�رى، فإن القي�ام ببعض 
األنش�طة املكثف�ة بش�كل معقول 
- مث�ل رك�وب الدراج�ات، وامل�ي 
الرسيع، والبس�تنة- يمكن أن يقلل 
م�ن خطر الوفاة املبك�رة إىل ما كان 
علي�ه الح�ال إذا ل�م تفعل ك�ل ذلك 
جالًس�ا، لدرجة أن هذا يمكن رؤية 
االرتب�اط يف البيان�ات املجمعة لعدة 

آالف من األشخاص.
يف حني أن التحليالت مثل هذا تتطلب 
دائًما بعض الربط التفصييل للنقاط 
عر دراسات منفصلة مع متطوعني 
مختلف�ني، وجداول زمنية، وظروف 
مختلف�ة، ف�إن فائ�دة ه�ذا البحث 
املع�ني ه�و أن�ه اعتمد ع�ىل بيانات 
األجه�زة  م�ن  نس�بًيا  موضوعي�ة 
القابل�ة لالرت�داء - ولي�س البيانات 

املبلغ عنها ذاتًيا من قبل املشاركني.
وق�ال الباح�ث يف النش�اط البدن�ي 
إيمانوي�ل  الس�كان  وصح�����ة 

س�تاماتاكيس من جامعة سيدني 
يف اس�رتاليا، »إن هذه اإلرشادات 

تأت�ي يف وق�ت مناس�ب ج�ًدا، 
نظ�رًا ألننا يف منتصف جائحة 

عاملي�ة، مم�ا أدى إىل حب�س 
منازله�م  يف  األش�خاص 

لفرتات طويلة وشجع عىل 
زيادة الس�لوك الخامل«.
وأوض�ح س�تاماتاكيس 
يف  يش�ارك  ل�م  ال�ذي 
التحلي�ل ولكن�ه املحرر 
املش�����ارك للمجل�ة 
للط�ب  الريطاني�ة 
ي�زال  »ال  الري�ايض: 
بإمكان الن�اس حماية 
وتعوي�ض  صحته�م 

لع�دم  الض�ارة  اآلث�ار 
النش�اط البدن�ي«. »كما 
تؤكد هذه اإلرشادات، كل 

نشاط بدني مهم وأي 
أفضل من  قدر منه 

ال يشء«.

كش�فت تقرير لصحيفة 
 TIME NOW NEWS
الهندية عن انتشار مرض 
بالهن�د،  األمع�اء  الته�اب 
وهو مصطلح ش�امل يس�تخدم 
لوصف االضطرابات التي تنطوي عىل 
الته�اب مزم�ن يف الجه�از الهضمي، 
ويع�د الوع�ي بامل�رض أم�رًا حيوًي�ا 
للغاية، ويقدم التقرير التاىل األعراض 

وتشخيصها وعالجها.
أنواع مرض التهاب األمعاء:

الته�اب القولون التقرح�ي: تتضمن 
ه�ذه الحال�ة التهاًب�ا وتقرحات عىل 
ط�ول البطان�ة الس�طحية لألمع�اء 

الغليظة القولون واملس�تقيم.
داء ك�رون: يتميز هذا النوع من داء 
األمع�اء االلتهاب�ي بالته�اب بطانة 
الجه�از الهضم�ي، وال�ذي يمكن أن 
يش�مل غالًبا الطبق�ات العميقة من 

الجهاز الهضمي.
حدوث وانتشار مرض التهاب األمعاء 

يف الهند
أصبحت أم�راض األمع�اء االلتهابية 
منت�رة بش�كل متزاي�د يف البلدان 
النامي�ة، مم�ا أدى إىل تغي�ري وجهة 

النظ�ر الس�ابقة القائل�ة ب�أن ه�ذه 
األم�راض كانت من أم�راض الغرب، 
حدوث�ه  مع�دل  يف  ارتف�اع  وهن�اك 
وانتش�اره يف الهن�د، حي�ث تتص�در 
دول جنوب رشق آس�يا، ويعد مرىض 
التهاب األمعاء يف الهند من بني الدول 
األكثر إصابة باملرض يف جميع أنحاء 

العالم.
أع�راض م�رض الته�اب األمع�اء:

وتشمل العالمات واألعراض الشائعة 
لكل من داء ك�رون والتهاب القولون 
التقرحي ما ييل: »إسهال، إعياء، آالم 
يف البطن وتشنجات، دم يف الراز، قلة 

الشهية، فقدان الوزن غري املقصود«.
أس�باب وعوامل الخطر ملرض التهاب 

األمعاء 
ال يزال الس�بب الدقيق مل�رض التهاب 
األمعاء غري معروف. ويبدو أن الوراثة 
تلعب دوًرا يف ش�يوعه لدى األشخاص 
الذي�ن لديه�م أفراد م�ن مصابني من 
العائل�ة، وم�ع ذلك، ق�د ال يكون لدى 
املصاب�ني  األش�خاص  م�ن  الكث�ري 
بمرض التهاب األمع�اء تاريخ عائيل، 

وتش�مل عوامل الخطر للمرض:
معظ�م  تش�خيص  يت�م  العم�ر: 
األش�خاص الذي�ن يصاب�ون بمرض 

التهاب األمعاء قبل سن الثالثني هناك 
غلبة طفيفة من الذكور.

العرق : عىل الرغم من أن األش�خاص 
البيض ه�م األكث�ر عرض�ة لإلصابة 
بامل�رض ، إال أن�ه يمك�ن أن يحدث يف 

أي عرق.
الش�خص  يك�ون  العائل�ة:  تاري�خ 
معرض�ا لخط�ر أك�ر إذا ك�ان لدي�ه 
قريب  مثل أحد الوالدين أو األشقاء أو 

األطفال  مصاب باملرض.
تدخ�ني الس�كائر: تدخ�ني الس�جائر 
هو أهم عامل خطر يمكن الس�يطرة 
علي�ه لإلصابة بداء كرون قد يس�اعد 
القول�ون  الته�اب  التدخ�ني يف من�ع 
التقرح�ي ومع ذلك، ف�إن رضره عىل 
فائ�دة،  أي  يف�وق  العام�ة  الصح�ة 
ويمكن لإلقالع عن التدخني أن يحسن 
الصح�ة العام�ة لجه�ازك الهضمي، 
فض�اًل عن توف�ري العديد م�ن الفوائد 

الصحية األخرى.
ق�د  لاللتهاب�ات:  املض�ادة  األدوي�ة 
تزي�د هذه األدوية م�ن خطر اإلصابة 
بأمراض األمع�اء االلتهابية أو تفاقم 
املصاب�ني  األش�خاص  ل�دى  امل�رض 

بمرض التهاب األمعاء.

الع�الج  أن  جدي�دة  بريطاني�ة  دراس�ة  كش�فت 
باألنس�ولني م�رة واح�دة أس�بوعًيا قد يك�ون له 
فعالي�ة مماثل�ة لألنس�ولني مرة واح�دة يومًيا يف 

مرىض السكري من النوع 2.

 Newوأوضح�ت الدراس�ة الت�ي ُن�رت يف مجلة
England Journal of Medicine أن الع�الج م�رة 
واح�دة أس�بوعياً م�ع األنس�ولني icodec كان له 

فعالية يف خفض نسبة السكر يف الدم.

وأجرى الباحثون تجارب اس�تمرت 26 أس�بوًعا، 
للتحق�ق م�ن التغي�ري يف مس�توى الهيموجلوبني 
الس�كري من خط األساس إىل األسبوع 26. بما يف 

ذلك نوبات نقص السكر يف الدم.

تحدثت األس�تاذة املس�اعدة يف قس�م النظام الغذائي والتغذية بجامعة فلوريدا، كريستينا 
باالس�يوس، ع�ن الفيتامينات واملعادن األكثر فاعلية يف تقوية املناعة.ولفتت باالس�يوس، 
يف املق�ام األول إىل أهمي�ة فيتامني “يس” الرضوري لتتمكن خاليا ال�دم البيضاء بمكافحة 
االلتهاب�ات. أوص�ت األخصائية بتن�اول الرتقال وغري�ب فروت والفراول�ة والطماطم 
والتوت الري.وأش�ارت الخبرية أيًضا إىل أن االنتباه النخفاض مستويات فيتامني )د( 
فه�ذا يرتبط بزيادة خطر اإلصاب�ة بأمراض الجهاز التنف�ي لدى البالغني 
واألطفال. ونصحت بتناول مكمل فيتامني “د 3” واستشارة الطبيب بشأن 
الجرع�ة املطلوبة.وقالت إن الزنك مهم أيض�ا للنمو الطبيعي وعمل الخاليا 
الت�ي تؤثر عىل عم�ل جهاز املناعة. وأضافت باالس�يوس أن زيادة تركيز الزنك يف 
الجسم يمكن أن يمنع تكاثر الفريوسات مثل فريوس شلل األطفال وفريوس كورونا.
وكشفت خبرية العالج بالزيوت العطرية آنا سيمينوفا، عن مجموعة من الزيوت التي 
تس�اهم يف تقوية جه�از املناعة وتحمي من اإلصاب�ة باألمراض املختلفة. 
وهي: زيت ش�جرة الش�اي، واألوكالبتوس، وزيت الليم�ون، والصنوبر، 
والتنوب، ورافينس�ارا، والالفن�در، والزعرت وزيوت األوريغانو، بش�كل 
يومي يمنع انتشار الفريوسات ويحمي من اإلصابة بالعدوى املوسمية.

علماء: حقنة »انسولين« أسبوعيا للسيطرة على السكري

خبيرة تغذية تتحدث عن 3 فيتامينات أكثر فاعلية لتقوية المناعة

وراء  إىل س�بب مرج�ح  العلم�اء  توص�ل 
إصابة رواد الفضاء بمش�اكل صحية مع 
قضائهم وقت طويل يف الفضاء الخارجي، 
مثل اضطرابات القلب واألوعية الدموية 

واضطرابات النوم.
ورجحت دراسة جديدة أن امليتوكوندريا 
)مراكز توليد الطاقة( للخاليا قد تلعب 
دورا رئيسيا يف املشاكل الصحية، وذلك 
ألن الف�رئان التي تعاني من مش�اكل يف 
العني والكبد يف الدراسات غالبا ما تعاني 

من خلل يف امليتوكوندريا، بحسب قولهم.
وأش�ار العلم�اء يف دراس�تهم إىل أن رائد 
فضاء وكالة »ناس�ا«، سكوت كييل، 
قد يكون واجه تغريات يف جهاز 
املناعة عىل متن محطة الفضاء 
الدولي�ة يف ع�ام 2015 نتيج�ة 

ملشاكل امليتوكوندريا.
كما دعمت عينات السوائل الجسدية 

املأخ�وذة م�ن العدي�د م�ن رواد الفض�اء 
اآلخري�ن املزاعم بأن نش�اط امليتوكوندريا 

تغري أثناء وجودهم يف الفضاء.
وتوصل العلماء إىل اكتشافهم العلمي األول 
بفضل منصة »جني الب« مفتوحة املصدر 
التابع�ة لوكالة »ناس�ا« الفضائية، والتي 

تقوم مهمتها عىل جمع كميات كبرية من 
بيانات بيولوجيا الفضاء من جميع أنحاء 
العالم، بما يف ذلك معلومات الخلية وكذلك 
الحمض النووي، والحمض النووي الريبي 

والروتينات.
وتع�زز نتائج الدراس�ة الجدي�دة املخاوف 
م�ن أن رواد الفضاء قد يواجهون تحديات 
صحية كبرية يف املستقبل، خاصة للرحالت 
إىل القم�ر واملري�خ، وم�ع ذل�ك، يمكن أن 
يك�ون ه�ذا االكتش�اف العلم�ي حاس�ما 

للتغلب عىل هذه املشكالت.
ويق�ول مؤلف الدراس�ة الرئيي، أفش�ني 
بهش�تي، لوكالة »ناس�ا« إن هذا قد يؤدي 
إىل »تدابري مض�ادة وأدوي�ة« تحافظ عىل 
حياة الناس بشكل جيد يف الفضاء لفرتات 
طويل�ة، كم�ا أنه قد يكون م�ن اآلمن لهم 
قضاء أش�هر يف رح�الت امل�دار أو الفضاء 

السحيق.



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

مواقيت ال�صالة

االثنين   30   تشرين الثاين  2020   العدد  2470  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

5 :19

11 :51

5: 12

6:10

رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

استوديو  من  مصممون  كشف 
الربيطاني  كيه«  كيه  »دبليو 
لناطحة  األوىل  املشاهد  عن 
سحاب شارع »نلسون 1075« 
الكندية،  فانكوفر  مدينة  يف 
مبنى  أطول  يصبح  أن  املقرر 
اسم  يحمل  العالم  يف  متموج 
موقع  بحسب  الخامل«  »املنزل 
املصمم  املنزل  يطّل  »ديزين«. 
يف  بارك  نلسون  حديقة  عىل 
إند«، حيث ستضم  حي »وست 
ترتفع  التي  السحاب  ناطحة 
سكنية  وحدة   480 مرتاً   178

ذات موفر للطاقة.
السحاب  ناطحة  بناء  تم  وقد 
بهدف إثبات أن املباني املعمارية 
يمكن  والعرصية  املرتفعة 

وبمعايري  مستدامة  تكون  أن 
املنخفض  االستهالك  تراعي 
رايت  طوم  للطاقة.وعلق 
كيه  لـ»دبليو  املؤسس  الرشيك 
كيه« نقالً عن موقع »ديزين«: 
من  فانكوفر  أن  املعروف  »من 
أجمل األماكن للعيش يف العالم، 
جعلها  عىل  القيادة  وتحرص 
وجه  عىل  استدامًة  األكثر 
األرض. نؤمن بأن الربج الجديد 
للمباني  اختباراً  سيشكل 
وما  العالم«.  مدن  يف  الشاهقة 
إن يكتمل املرشوع، حتى يكون 
العالم  يف  خامل  مبنى  أطول 
بيالبو يف  عىل نحو يفوق مبنى 
 88 ارتفاعه  يبلغ  الذي  إسبانيا 

مرتاً.

حصل متحف شينزن للتاريخ الطبيعي بالصني عىل تصميم جديد سينفذه الفائزون بمسابقة 
دولية جذبت 70 مقرتحاً من حول العالم. ويضم الفريق الفائز كالً من »3 إكس إن« و»بي 
وإتش« للهندسة املعمارية و»زوبو« للتصميم. وسيدرج املتحف عىل الئحة شينزن »للمرافق 
العرشة الثقافية للعرص الجديد«، وسيشكل موقعاً علمياً طبيعياً من الطراز العاملي املخصص 
لتفسري قانون االرتقاء، ويظهر التضاريس الجغرافية لشينزن وبيئتها من منظور عاملي مع 

منارصة العلم، وفقاً ملوقع »ديزين«.وسيطلق اسم 
»دلتا« عىل املرشوع تيمناً بدلتا نهر اللؤلؤة وسيتم 
تصميمه لريتفع بشكل خفي من داخل النهر مع 
مشهدية  يف  االنغماس  للزوار  يتيح  أخرض  سقف 
من الجمال الطبيعي. أما السقف فسيقوم مقام 
هندسية  بأشكال  تتباهى  التي  العامة  الحديقة 
وقد  املعمارية.  الهندسة  أشكال  تتخذ  عضوية 
استلهم الشكل الديناميكي من مجرى النهر حيث 
انعطاف.  كل  مع  جديد  بمنظر  املتحف  سيحظى 
وذلك  دوالر  مليون  بـ496  املرشوع  قيمة  وتقدر 
فيما عدا كلفة الحصول عىل نماذج من الحيوانات 
والنباتات واملعادن واملتحجرات التي ستعرض عىل 

مساحة 365 ألف قدم مكعب.

وجد باحثون يف جامعة كوبنهاغن بالتعاون مع 
األطفال  عند  الربو  ألمراض  الدنماركي  املركز 
بني  صلة  جينتوفت،  ومستشفى  هريليف  يف 
غبار  يف  تعيش  التي  الدقيقة  الحية  الكائنات 
فراش األطفال والبكترييا لدى األطفال أنفسهم، 
الكائنات  أن  إىل  يشري  االرتباط  هذا  بأن  وأفادوا 
الطفل  الدقيقة قد تقلل من خطر إصابة  الحية 
يف  الذاتية  املناعة  وأمراض  والحساسية  بالربو 

وقت الحق من الحياة.
أن  إال  امليكروبية،  بالحياة  فراشنا  يعج  وفيما 
الحياة يف مرحلة الطفولة املبكرة هي التي يمكن 
أن تؤثر يف كيفية تطور الكائنات الحية الدقيقة 

يف أجسامنا، وبالتايل مدى قدرتنا عىل التكيف مع 
األمراض املختلفة.

الباحثني  بأن  دييل«،  »ساينس  موقع  وأفاد 
أن  قبل  رضيعاً   577 فراش  غبار  عينات  حللوا 
لتحديد  طفالً،   542 تنفس  بعينات  يقارنوها 
الكائنات  البيئية تؤثر يف تركيبة  العوامل  أي من 
الدقيقة يف غبار الفراش وما إذا كان هناك ارتباط 
بني الكائنات الدقيقة لغبار الفراش والبكترييا يف 
الربوفيسور  ويوضح  لألطفال.  الهوائية  الشعب 
األحياء:  علم  قسم  من  سورنسن  جيه  سورين 
»نرى ارتباطاً بينهما، عىل الرغم من أنها ليست 

البكترييا نفسها«.

الطبي  يف  أخصائي  أوضح 
عن  االنفصال  كيفية  النفيس 
أصبح  الذي  الذكي  اهاتف 
عىل  ومسيطرا  لليد  مالصقا 
التفكري، فالشخص بشكل عام 
خوفا  هاتفه  ترك  يستطيع  ال 

من فقدان يشء مهم.
ديمرتي  النفس  عالم  قال 
»برايم«  لوكالة  سيناريف 
السهل  من  ليس  إنه  الروسية: 
لفت انتباه الشخص إىل محادثة 
هاتفه،  تصفح  أثناء  حقيقية 

لكن هذا ممكن«.
الشخص  اتصال  »يعد  وأضاف، 
بهاتفه الذكي أحد أصناف حالة 

الوعي املتغرية«.
أن  إىل  النفيس  الطبيب  يشري 
إلعادة  فعالية  األكثر  »الطريقة 
كرس  هي  الواقع  إىل  الشخص 

الحالة«.
لرضورة  سيناريف  ونوه 
ترك  عىل  الشخص  حث  »عدم 
يف  والدخول  جانباً  الجهاز 
بأنه  ذلك  موضحا  محادثة«، 

»من غري املرجح أن ينجح ذلك، 
ومطالبة  هاتفك  إخراج  لكن 
الشخص اآلخر بتأجيل انشغاله 

لفرتة قد يكون أكثر فاعلية«.
يمكن  »هذا  الطبيب  يقول 
والتهيج  الغضب  يسبب  أن 
يجذب  ولكنه  واملفاجأة 

االنتباه«.
األكثر موثوقية  »العالج  ويتابع 
يمكنك  البدني،  العمل  هو  هنا 
جانباً،  الذكي  هاتفك  تضع  أن 
أو تمارس القليل من التمارين، 

تميش  أو  قليالً،  تجري  أو 
سيفي  بدني  نشاط  أي  برسعة 

بالغرض«.
وأكمل بقوله »لكن هذا لن يؤدي 

إال إىل تأثري قصري املدى«.
»إذا  أنه  إىل  النفس  عالم  خلص 
كان الشخص يفضل بشكل واٍع 
االفرتايض  التواصل  وباستمرار 
عىل التواصل املبارش، فقد يكون 
خطرية  نفسية  مشاكل  لديه 
التعامل معها بشكل  إىل  تحتاج 

منفصل«.

 
أعلنت إيران عن اغتيال الربوفسور النووي محسن فخري زادة املسؤول 
إثر  النووي  الربنامج  يف  الدفاعية  والقوة  اإليرانية  الصاروخية  القوة  عن 
استهدافه بسيارة مفخخة أعقبها تعرض موكبه إلطالق النار يف طهران . 
الشهيد فخري زادة رقم صعب يف املعادلة اإليرانية وهو مطلوب عىل قائمة 
املوساد اإلرسائييل وقد أعلن نتنياهو ذلك قبل سنني إال أن جريمة اغتياله 
جاءت بالتزامن مع تهيئة ترامب حقائب الرحيل وما يصاحبها من الوعيد 
والتهديد والنعيق لكنه سريحل . نحن ال نرجو خريا من أي رئيس أمريكي 
والشقاوة  الجنون  مرحلة  سينهي  األبيض  البيت  عن  ترامب  رحيل  لكن 
واالنفالت والفوىض واالستثناء الذي أَطََّر سياسة الدولة األعظم يف العالم  
النووي  االتفاق  من  باالنسحاب  بدًءا  األوسط  الرشق  ملف  مع  خصوصا 
السفارة  نقل  ثم  ومن  واملهندس  سليماني  الشهيدين  واغتيال  إيران  مع 

األمريكية إىل القدس وضم الجوالن إىل إرسائيل وصفقة 
القضية  لتصفية  امُلطبِّعني  األعراب  ظهور  عىل  القرن 
املال الخليجي بكل إهانة ووقاحة  الفلسطينية وحلب 
األكرب واألدسم  البقرة  باعتبارها  السعودية  ابتداء من 
. رحيل ترامب وكما أعلن الرئيس املنتخب بايدن يعني 
عودة أمريكا إىل االتفاقيات الدولية  التي انسحب منها 
واالرتباك  الهسرتيا  ذلك مع حالة من  ويتزامن  ترامب 
يف صفوف بيادق املنطقة التي كانت تتحرك بالريمونت 
الخطوات  فتسارعت  بومبيو  العم  وبسوط  األمريكي 
من تبني بن زايد وأبو ظبي تكاليف بناء املستوطنات 
االستثمار  طائلة  تحت  الغربية  الضفة  يف  الصهيونية 
!! وتوسل وزير خارجية البحرين بنتنياهو لإلرساع يف 
فتح السفارة بإرسايل والبحرين ومن ثم تُوَِّجْت بلقاء 

محمد بن سلمان بنتنياهو يف السعودية . لقد جاءت جريمة اغتيال فخري 
األخرية  لأليام  املنطقة  يف  وأدواتها  األكرب إلرسائيل  االستثمار  زادة ضمن 
من وجود ترامب. حدث البد أن يكون له ما بعده . إعالن عن وصول قوات 
الطائرات  وحاملة  السعودية  النفطية  املنشآت  لحماية  بريطانية 
األمريكية تتجه نحو مياه الخليج العربي . تل أبيب تعلن حالة إنذار 
يف جيش الدفاع اإلرسائييل وإيران تتوعد بالرد عىل من نفذ الجريمة 
ومن دعمها ووقف وراءها . هي الحرب التي إِْن حصلت فال يمكن 
املقدمة  يف  والعراق  املنطقة  دول  عىل  تداعياتها  أو  مداها  حرص 
عّما  واالبتعاد  بموقعه  نتنياهو  تشبث  من  لها  يدفع  ما  مع  منها 
يعانيه محليا وحالة االنتقام يف قلب املعتوه ترامب بعد هزيمته يف 
االنتخابات فضال عن حقد املأزومني الشامتني بإيران من قرقوزات 
أعراب الخليج والسعودية و مرص واألردن ، إيران أعلنت أنها سوف 
ترد وقد أثبتت أنها تفعل ما تقول ولكن متى ترد وكيف وأين ؟؟ 
هذا ما سيُفصح عنه ميزان الصرب االسرتاتيجي للعقل الحاكم يف 

إيران .

محسن فخري زادة.. تساؤالت ..

منهل عبد األمير 
المرشدي

»كسر الحالة«طريقة جديدة 
لالنفصال عن الهاتف الذكي!

»المنزل الخامل«  أعلى ناطحة سحاب مستدامة !

كائنات الفراش مفيدة لصحة األطفال!

الحديث  الفن  لرائد  لوحة  ادت 
كليمت،  جوستاف  النمساوي 
فنية  صالة  يف  مجدداً  للعرض 
 23 لنحو  ُفقدت  بعدما  إيطالية 

عاماً.
سيدة«  »بورتريه  لوحة  وكانت 
أودي  ريتيش  صالة  من  رُسقت  قد 
جالريي يف بياتشينزا بشمال إيطاليا 
عليها  العثور  وتم   1997 فرباير  يف 
يف  العرض  صالة  نفس  باحة  يف 

ديسمرب 2019.
عىل  عثروا  قد  بستانيون  وكان 
بباب  محمي  تجويف  داخل  اللوحة 
سميكة  بطبقات  ومغطى  معدني 
صالة  باحة  يف  اللبالب  نبات  من 
بحقيبة  ملفوفة  وكانت  العرض. 
لم  أنها  ويبدو  سوداء  بالستيكية 

تترضر.
بورتريهات  سلسلة  من  واللوحة 
أنهاها كليمت يف سنواته األخرية بني 

1916 و1918.

عرض »بورتريه سيدة« بعد 23 عامًا من فقدها!
496 مليون دوالر تحّول

 »متحف شينزن« لنهر هندسي !

الربي  رفح  ميناء  سلطات  أحبطت 
عمالت  تسع  تهريب  محاولة   ،
حسب  مرص،  خارج  نادرة  معدنية 
نيوز«.وقالت  »سكاي  موقع 
املرصية،  واآلثار  السياحة  وزارة 
بميناء  األثرية  الوحدة  إن  بيان،  يف 

سلطات  مع  بالتعاون  الربي،  رفح 
العمالت  ضبط  يف  نجحت  الجمارك، 
مدير  تهريبها.وأكد  محاولة  خالل 
بشمال  األثرية  الوحدات  مركز  عام 
العمالت  أن  الحسيني،  سيناء، رجب 
اليوناني،  للعرص  ترجع  املضبوطة 

اإلسكندر  حكم  فرتة  إىل  وتحديداً 
مدون  العمالت  أن  األكرب.وأضاف 
السم  الالتينية  باللغة  كتابات  عليها 
اآلخر  الوجه  وعىل  األكرب،  اإلسكندر 
جلد  مرتدياً  األكرب  اإلسكندر  صور 

األسد تشبهاً بهرقل.

تهريب عمالت تعود لعهد اإلسكندر األكبر 

إصبع عىل الجرح

وامللقب  غوكشيه،  نرصت  الشهري،  الرتكي  الطاهي  قام 
بـ«حبيب امللح«، بحجز طاولة خاصة للنجم األرجنتيني املتويف، 
طاولة  بحجز  نرصت  لرحيله.وقام  تخليدا  مارادونا،  دييغو 
والواقع  مطاعمه  فروع  أحد  يف  الحياة  مدى  األرجنتيني  باسم 
إنستغرام،  عىل  الخاصة  صفحته  عىل  الطاهي  دبي.ونرش  يف 
عليها  وضعت  وقد  طاولة  خالل  من  يظهر  فيديو  مقطع 
عبارة »محجوز«، باإلضافة لصورة األرجنتيني، وشمعة قانم 
هذه  »كانت  بعبارة  املصور  املقطع  بإضائتها.وأرفق  غوكشيه 

طاولتك املفضلة.طاولة مارادونا محجوزة لألبد«.

»حبيب الملح« يحجز الطاولة المفضلة لمارادونا

كورونا  بفريوس  أصيبت  سنغافورية  امرأة  أنجبت 
يحمل  أنه  تبني  طفال  الحمل،  فرتة  خالل  املستجد 

أجساما مضادة ملرض »كوفيد – 19«.
تم  املحلية،  تايمز«  »سرتيتس  لصحيفة  ووفقا 
تشخيص إصابة سيلني نغ تشني، البالغة من العمر 
كانت  عندما  املستجد،  كورونا  بفريوس  عاًما،   31

حامالً يف األسبوع العارش يف آذار/مارس املايض.
إصابتها  سيلني  اكتشفت  الصحيفة،  وبحسب 
إىل  رحلة  من  عودتها  بعد  املستجد  كورونا  بفريوس 
الثاني/نوفمرب،  الربيع املايض. ويف ترشين  أوروبا يف 
أنجبت سيلني طفال أظهرت التحاليل وجود أجساًما 

مضادة ملرض كوفيد – .19
قال  للغاية.  لالهتمام  مثري  أمر  »إنه   : املرأة  وقالت 
طبيب األطفال إن األجسام املضادة لكوفيد 19 التي 
يحمل  لكن طفيل  اختفت،  قد  لدي   كانت مودجودة 
هذه األجسام. وبرأي االطباء أن األجسام املضادة قد 

انتقلت إىل الجنني أثناء الحمل«.
ومن جانبها أوضحت كبرية املتخصصني يف األمراض 
أن  سيماكوفا،  آنا  الروسية،  الصحة  بوزارة  املعدية 
انتقال عدوى فريوس كورونا  من األم إىل الطفل لم 

يتم إثباته بعد.
ويف املقابل، تنتقل األجسام املضادة من األم إىل طفلها 

وتبقى ملدة تصل إىل عام كامل.

تنجب طفال يحمل أجساما
 مضادة لفيروس كورونا!

موعد  عىل  األرضية  الكرة  ستكون 
مع خسوف شبه ظيل للقمر اليوم 
ويتفق   ،2020 نوفمرب   30 االثنني 
بدر شهر ربيع  وسطه مع توقيت 
األمر  هجريا،   1442 لعام  اآلخر 
الذى ينتظره هواة الفلك واملغرمون 
بالظواهر الفلكية خاصة ظاهرتي 

الكسوف والخسوف.
الخسوف  هذا  رؤية  يمكن  وال 
من  رؤيته  ويمكن  املجردة  بالعني 
املناطق  ىف  التليسكوبات  خالل 
التى يظهر فيها القمر عند حدوث 
أورويا  »قارة  ومنها  الخسوف 
الشمايل  الجزء  معظم  عدا  ما 
شمال  عدا  ما  آسيا  قارة   – منها 
أسرتاليا  قارة   – روسيا  ورشق 
وجنوب  رشق   – أفريقيا  قارة   –
املحيط  غرب   – الجنوبية  أمريكا 
 – األطليس  املحيط   – الباسفيكي 
القطبية  القارة   – الهندي  املحيط 
وفق  تقريبا،  الجنوبية«.دقيقة 

»اليوم السابع«.

خسوف شبه 
ظلي للقمر !


