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فريق الكاظمي يشرب »نخب« االنتكاسة 
االقتصادية على وقع األغاني التراثية

موائد حكومية عامرة ُتغضب »البطون الجائعة«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ع�ى وق�ع أنغ�ام أغني�ة عراقي�ة تراثية، 
ظهر جمع من مستش�اري رئيس مجلس 
الوزراء، يف مقطع فيديو وهم يجلسون إىل 
طاولة مس�تديرة، عى مقرب�ة من طاولة 
أخ�رى جمع�ت ب�ن مصطف�ى الكاظمي 
ووف�ده الحكومي، والرئي�س الرتكي رجب 
طي�ب أردوغ�ان، يف مش�هد أث�ار حفيظة 

العراقين.
سلس�لة  يف  عراقي�ون،  مغ�رّدون  وع�ّ� 
غضبه�م  ع�ن  وتدوين�ات،  تغري�دات 
وامتعاضهم إزاء جلس�ة الوف�د الحكومي 
و«مستش�اري ترشي�ن«، الت�ي ش�بهوها 
بش�كل س�اخر، بجلس�ات »املرشكن« يف 
فيلم الرس�الة الش�هري، الذين كانوا يأوون 
إىل موائ�د عام�رة، يف ح�ن يعان�ي عام�ة 

الناس من شظف العيش.
وتأت�ي ه�ذه الزي�ارة، يف وقت ي�رزح فيه 
العراقي�ون تح�ت وط�أة أزم�ة اقتصادية 
خانق�ة، ولّدتها سياس�يات مالية خاطئة 
اتبعتها الحكومات الس�ابقة، لكن حكومة 
الكاظم�ي »املؤقت�ة« تج�اوزت الحواج�ز 
كلها، عندما أمعنت يف »تجويع« العراقين 
ع� موازنة »خاوية« قائمة عى حرمانهم 

من قوت يومهم.
وي�رى مراقب�ون أن اس�تمرار الكاظم�ي 
يف نهج�ه الح�ايل، بمثابة إط�اق رصاصة 
الرحمة يف جس�د حكومت�ه التي لم تحقق 
حت�ى اآلن أي�اً م�ن وعوده�ا، وه�و يؤرش 
أن  الس�يايس، كم�ا  الضغ�ط  حال�ة م�ن 
هناك م�ؤرشات لطبع العمل�ة دون غطاء 
قانون�ي والتاع�ب بأس�عار ال�دوالر وهي 

جميعها مؤرشات خطرية وستزيد الحقنة 
االقتصادية.

وف�ق ذل�ك، يق�ول املحل�ل الس�يايس وائل 
الركابي ل�«املراقب العراقي«، إن »حكومة 
الكاظم�ي ل�م تنج�ز عم�ًا حقيقي�اً عى 
األرض ينعك�س باإليج�اب ع�ى املواط�ن 
العراق�ي، منذ مجيئها وحت�ى اآلن«، مبيناً 
أن »ه�ذه الحكوم�ة جاءت لتنفي�ذ جملة 
أم�ور، األم�ر األول ه�و إخ�راج الق�وات 
األمريكية، ونحن نشاهد اليوم هذه القوات 
بنف�س أماكنها، واألم�ر الثاني هو إنعاش 
االقتصاد العراق�ي ونرى أن األمر وصل إىل 

عدم قدرتها عى س�داد رواتب املوظفن بل 
إنها لجأت إىل االقرتاض املستمر«.

ويضي�ف الركاب�ي أن »الترسيب�ات الت�ي 
ظه�رت يف موازن�ة 2021 تض�ع املوظ�ف 
واملواطن الذي يعتمد عى الراتب الش�هري 
الوض�ع  ه�ذا  أم�ام  تام�ة  مواجه�ة  يف 

االقتصادي املرتدي«.
وأعلنت وزارة املالي�ة والبنك املركزي أمس 
الس�بت، ع�ن رف�ع س�عر رصف ال�دوالر 
يف األس�واق املحلي�ة إىل 147 أل�ف دين�ار 
ل�كل 100 دوالر، وه�و ما أث�ار صدمة بن 
العراقي�ن الس�يما الذي�ن يعتم�دون عى 

مصدر دخ�ل محدود، حيث س�تؤدي هذه 
الزي�ادة إىل ارتف�اع كب�ري يف قيمة أس�عار 

السلع والبضائع.
وعى الصعيد الس�يايس، يقول الركابي إن 
»هناك خافات وس�جاالت سياس�ية لحد 
اللحظة تتحكم بتح�ركات الكاظمي، كما 

أن هناك ضبابية يف عمل الحكومة«.
وي�رى أن »االنتخابات املبك�رة التي تعهد 
به�ا الكاظم�ي، ال توجد أرضي�ة حقيقية 
حتى اللحظة إلجرائه�ا بموعدها املقرر يف 

السادس من حزيران 2021«.
»حكوم�ة  إن  قائ�ًا  الركاب�ي  وي�ردف 

الكاظمي فش�لت يف مفاص�ل إدارة الدولة، 
ولذا فإن ال�ملان أمام مس�ؤولية كبرية إذا 
كان فعاً يرفع شعارات اإلصاح والحرص 

الوطني عى الدولة العراقية«.
وبينم�ا تكاب�د الكت�ل السياس�ية ال�رتدي 
لتقدي�م تس�هيات  الراه�ن،  االقتص�ادي 
إىل حكوم�ة مصطف�ى الكاظم�ي، تمهيداً 
املبّك�رة،  ال�ملاني�ة  االنتخاب�ات  إلج�راء 
تتح�رّك الواليات املتح�دة بالتوازي مع تلك 
الجه�ود، إليج�اد موطئ ق�دم يف الحكومة 
املقبلة، التي تنوي واشنطن تشكيلها وفق 

“مقاسات معينة”.
وتسعى اإلدارة األمريكية من خال تحركها 
الحايل، إىل “اقتح�ام” االنتخابات العراقية 
من “أوسع أبوابها”، إذ كشف مساعد وزير 
الخارجية األمريكي لشؤون الرشق األدنى 
ديفيد ش�ينكر، عن لقاء أمريكي “موسع” 
مع مبعوثة األم�م املتحدة يف العراق جينن 
باس�خارت، ناقش “االنتخاب�ات املبكرة، 

والدور التي تلعبه البعثة”.
ويف لق�اء عق�ده مؤخ�راً م�ع ع�دد م�ن 
الصحفي�ن العراقين، ع� الدائرة املغلقة، 
ق�ال ش�ينكر إن “الواليات املتح�دة تلتزم 
بتخصي�ص 10 ماي�ن دوالر لدع�م ه�ذا 
الجه�د”، يف إش�ارة إىل مس�اعي الحكومة 

إلجراء االنتخابات املبّكرة.
واحتضن�ت بغ�داد خ�ال األي�ام القليل�ة 
عقده�ا  مكّثف�ة  اجتماع�ات  املاضي�ة 
مسؤولون أمريكيون مع الرئاسات الثاث، 
حي�ث تضمن�ت مباحث�ات بش�أن مل�ف 
االنتخابات  االقتصادية وكذلك  اإلصاحات 

املبّكرة، عى حد زعم شينكر.
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مقتل وإصابة مسلحين من ميليشيا »قسد« 
بهجمات في ريفي الرقة ودير الزور

الدوالر يرتفع والسارق ينتفع والحكومة 
ال تستمع..!
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في هذا العدد

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت
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المراقب العراقي/بغداد...
أكد تحال�ف الفتح ، امس الس�بت، 
ان سياس�ة الحكومة املالية تس�ري 

بالبلد نحو الهاوية.
وق�ال النائب ع�ن التحال�ف حامد 
عب�اس يف ترصيح صحف�ي تابعته 
»سياس�ة  ان  العراق�ي«  »املراق�ب 
الحكوم�ة املالية الجديدة س�تؤدي 
كب�رية  اقتصادي�ة  مش�اكل  اىل 
وس�تذهب بالب�اد نح�و الهاوية”، 

الفتا اىل ان “رفع س�عر بيع الدوالر 
الحكوم�ة  ب�ن  باتف�اق  حص�ل 
ومحاف�ظ البنك املرك�زي« واضاف 
ان “الحكوم�ة تح�اول ايجاد حلول 
رسيع�ة لازم�ة االقتصادي�ة ع�� 
رفع س�عر ال�دوالر لع�دم امتاكها 
سياسة اقتصادية حقيقية”، مبينا 
ان “البنك املركزي ضخ يف االس�واق 
اكث�ر م�ن 240 ملي�ون دوالر خال 

اليومن املاضين”.

المراقب العراقي/بغداد...
كش�فت لجنة الصحة والبيئة النيابية، امس السبت ، عن قرب وصول لقاح 

»فايزر« الخاص بفايروس كورونا اىل العراق.
وق�ال عضو اللجنة عب�د عون العبادي يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراقب 
العراقي« إن »اللقاح الذي انتجته رشكة فايزر سيصل العراق يف املوعد الذي 
أعلن�ت عنه وزارة الصحة ) الربع الثاني من عام 2021( وال يوجد تأخري يف 

ذلك الن تجهيز الدول يتم وفق اولوية الحجز«.
وب�ن أن »العراق جزء من التحالف الدويل الذي تجتمع فيه الكثري من الدول 
التي ستكون لها االولولية يف الحصول عى اللقاح«، مبينا أن »النتائج األولية 

مبرشة وتؤكد سامة اللقاح«.
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المراقب العراقي/ أحمد محمد...
وسط ترقب شعبي لنتائج التحقيق ومعرفة 
املتورط�ن بالجريم�ة، م�ع اق�رتاب الذكرى 
الت�ي  النك�راء  االمريكي�ة  للجريم�ة  االوىل 
اس�تهدفت قادة النرص الشهيدين أبو مهدي 
املهندس وقاس�م الس�ليماني، اُقي�م يف مقر 
مجل�س النواب حفل تأبيني بهذه املناس�بة، 

بحضور نيابي وسيايس كبري.
ووس�ط إشادات من قبل االوساط السياسية 
بالدور الكبري الذي لعبه قادة النرص يف هزيمة 
الجماع�ات االرهابية، يتس�اءل مختصون يف 
الشأن الس�يايس عن نتائج التحقيق وتحديد 

الجهات املدانة بالجريمة من الداخل.
واُقيم الحفل التأبيني مع قرب موعد الذكرى 

االوىل عى الجريمة االمريكية التي استهدفت 
ق�ادة النرص، بالقرب من مطار بغداد الدويل، 
وتحت ش�عار »الش�ايب ضمري الحشد« ع� 
معرض صوري يؤرخ السفر الجهادي للقادة 

الشهداء.
وتزين�ت قاع�ة ال�ملان بصور الش�هيدين يف 
س�وح الجه�اد ومقاتل�ة جماع�ات داع�ش 

االجرامية، فيما رشحت أخرى دورهم البارز 
يف وضع الخطط العس�كرية امليدانية ملقاتلة 
االرهاب ومواجهة الخط�ط الصهيوأمريكية 

الخبيثة.
وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، 
خال الحف�ل أن املهمَة املقبل�ة هي الحفاظ 
ع�ى إنج�از التحري�ِر وع�ودِة النازح�ن إىل 

دياِرهم والعم�ِل عى مراجعِة نظ�اِم العدالة 
»نس�تذكر  الحلب�ويس  االجتماعية.وق�ال 
باعتزاز ع�اٍل الوقف�ات املش�هودة واملواقف 
املعهودة للش�هيد الحاج قاس�م س�ليماني،  
ف�كان بحقٍّ م�ن الرج�اِل الذي�ن دافعوا عن 

العراق«...
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
م�ا زال�ت االزمات تت�واىل عى الب�اد جراء 
اإلخف�اق الحكوم�ي يف إدارة الدول�ة , لكن 
االزم�ة الحالي�ة تختل�ف ع�ن س�ابقاتها 
كونه�ا تمس الواقع املعي�ي لفئات الدخل 
املحدود  , بل تس�هم يف زيادة نس�ب الفقر 
والبطالة , فاالس�واق تش�هد ارتفاعا كبريا 
يف س�عر الدوالر ابتدأ من�ذ ترسيب عدد من 
بن�ود املوازن�ة الخاصة برفع س�عر الدوالر 
مقاب�ل الدين�ار ، وازداد بترصيح�ات وزير 

املالية وتثبيت أسعار الرصف من قبل البنك 
املرك�زي، وهي خطوة عده�ا البعض بأنها 
بداي�ة االنهي�ار امل�ايل واالقتص�ادي , جراء 
ع�دم اس�تطاعة الحكومة الحالية تس�يري 
أمور الباد , واتجاهه�ا إلثارة االزمات من 
أجل إش�غال املواطن عن الفشل الحكومي 
وتمرير بعض املش�اريع الفاس�دة ,جهات 
برملاني�ة طالب�ت بإقال�ة محاف�ظ البن�ك 
املركزي ووزي�ر املالية اللذين رفعوا س�عر 

الدوالر.

املالي�ة النيابي�ة أك�دت أن ترسيب مرشوع 
قانون املوازنة املالية لعام 2021، »عمل غري 
مس�ؤول إىل حد كبري«، وكان نية الحكومة 
إعان اإلف�اس مطلع الع�ام املقبل، مبينة 
أنها لجأت إىل س�عر رصف ال�دوالر لتفادي 
اإلع�ان ع�ن اإلف�اس ,الحكوم�ة الحالية 
فش�لت يف جمي�ع الخط�وات إلنق�اذ الباد 
م�ن االزمة املالي�ة نتيجة السياس�ة املالية 

الفاشلة التي اتبعتها.
لجن�ة الخدم�ات النيابية بين�ت أن ارتفاع 

س�عر رصف ال�دوالر س�يقود لتوقف جزء 
كبري من املشاريع الخدمية يف الباد  بسبب 
ضع�ف ق�درة الحكومة عى توف�ري البدائل 
لحماي�ة قطاع�ات واس�عة م�ن تداعياته 

السلبية”.
مختص�ون, أوضح�وا ,أن الحكومة تتعمد 
تأخ�ري إرس�ال م�رشوع املوازن�ة بس�بب 
مجاملته�ا لإلقلي�م , لك�ن قان�ون املوازنة 
يحمل كوارث اقتصادية للبلد , يف مقدمتها 
رفع س�عر ال�دوالر , فجميع الدول تس�عى 

لرف�ع قيم�ة عملتها إال العراق فهو يس�ري 
عك�س التيار , فاللجنة القانونية يف االمانة 
العام�ة ملجلس الوزراء ش�خصت جزءا من 
كوارث مس�ودة موازن�ة 2021 فقد منعت 
وزارة التخطي�ط من املس�اهمة يف كتابتها 
وهي موازنة تضييق العيش عى كل ش�عب 
العراق ع�دا إقليم كردس�تان, كما تعهدت 
بدفع تكاليف اس�تخراج النفط الذي يبيعه 

االقليم واليسلمه لبغداد ...
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البرلمان يؤبن »المهندس وسليماني«
متى ُتكشف نتائج تحقيقات اغتيالهما؟  

معول »الفشل« الحكومي يهدم االقتصاد 
العراقي بـ»ضربة قاضية«

المراقب العراقي/بغداد...
توقع النائب ف�اح عبد الكريم ، 
امس السبت، ان يطاح يف ال�ملان 
والحكوم�ة من قبل الش�عب اذا 
مررت املوازنة بصيغتها الحالية.
وق�ال عب�د الكري�م يف ترصي�ح 
»املراق�ب  تابعت�ه  صحف�ي 
العراق�ي«  ان »مس�ودة املوازنة 
محصورة بمكتب رئيس الوزراء 
ول�ن تناق�ش عن�د ترسيبها ما 
يعني هن�اك قصدي�ة بترسيبها 

وبعلم الحكومة”.

واضاف ان “القصد من ترسيبها 
هو لجس نبض الشارع العراقي 
اىل  مش�ريا  الن�واب”،  ومجل�س 
ان “املوازن�ة لن تم�رر بصيغتها 
الحالي�ة وس�رتفع جمي�ع تل�ك 

البنود”.
ولف�ت اىل ان »املوازنة بصيغتها 
تمريره�ا  ح�ال  ويف  الحالي�ة 
ستطيح بالحكومة وال�ملان معا 
م�ن قبل الش�عب”، الفت�ا اىل ان 
“ادارة الدولة يف االقتصاد قارصة 

جدا«. 

المراقب العراقي/بغداد...
والدف�اع  االم�ن  لجن�ة  أك�دت 
ان  الس�بت،   ام�س  النيابي�ة، 
تنوي�ع  اىل  تس�عى  الحكوم�ة 

مصادر الساح.
وقال عضو اللجنة بدر الزيادي 
تابعت�ه  صحف�ي  ترصي�ح  يف 
العراق�ي« ان »ل�دى  »املراق�ب 
الحكومة خطة لتنويع مصادر 
الس�اح، باتجاه اي دولة كانت 
مث�ل روس�يا والصن وفرنس�ا 
وكوري�ا واوكرانيا وهي خطط 
املبال�غ  م�ن  س�تنفذ  جي�دة 

املتوقفة سابقا يف هذه الدول«.
عق�وداً  »هن�اك  ان  واض�اف 
م�ن  الس�اح  ل�رشاء  عدي�دة 
الص�ن، اضاف�ة اىل اتفاقي�ات 
لرشاء طائ�رات بمبال�غ كبرية 
بتس�ليح  منه�ا  سيس�تفاد 

الجيش«.
العدي�د  »هن�اك  ان  اىل  واش�ار 
من الدول التي ترغب بتس�ليح 
بطريق�ة  العراق�ي  الجي�ش 
)الس�اح مقاب�ل النفط( وهي 
خط�وة جي�دة لتطوي�ر قدرات 

القوات املسلحة«.

توقعات في اإلطاحة
 بالبرلمان والحكومة

الدفاع النيابية: الحكومة تسعى 
لتنويع مصادر التسليح

المراقب العراقي/بغداد...
أكدت لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية ، امس السبت،  ان التاعب 

بسعر رصف الدوالر سيعود بالكارثة عى املواطن الفقري.
وق�ال عض�و اللجنة س�عد الخزاع�ي يف ترصي�ح صحف�ي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« ، أن “رف�ع س�عر رصف ال�دوالر أم�ام الدينار 
العراق�ي سيتس�بب برفع األس�عار وت�رر الرشائ�ح ذات الدخل 
محدود«، مش�ريا اىل أن »لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية حذرت 
مرارا وتكرارا من تداعيات ارتفاع أس�عار املنتجات الغذائية وغريها 

من السلع األساسية ».
واض�اف ان »التاعب بس�عر الرصف س�يؤثر بش�كل أس�ايس عى 
املواطن البس�يط، اذ أن ارتفاع السلع له تداعيات خطرية عى طبقة 

الفقراء من أبناء الشعب العراقي«. 

االقتصاد النيابية: 
التالعب بسعر الدوالر يعود 

بالكارثة على المواطن 

الفتح: سياسة الحكومة تسير 
بالبلد نحو الهاوية

»فايزر« قريبًا في العراق

علي: نفط الوسط استحق الخسارة 
أمام الجوية
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ترقب شعبي إلعالن نتائج التحقيقات بجريمة المطار

مبنى البرلمان »يتشح« بصور قادة النصر تأبينا لذكرى الشهادة
املراقب العراقي/ أحمد محمد...

وسط ترقب شعبي لنتائج التحقيق 
بالجريم�ة،  املتورط�ن  ومعرف�ة 
مع اق�راب الذكرى االوىل للجريمة 
االمريكية النكراء التي اس�تهدفت 
قادة النرص الش�هيدين أبو مهدي 
املهندس وقاس�م السليماني، اُقيم 
يف مقر مجلس النواب حفل تأبيني 
به�ذه املناس�بة، بحض�ور نياب�ي 

وسيايس كبري.
ووسط إش�ادات من قبل االوساط 
السياسية بالدور الكبري الذي لعبه 
قادة النرص يف هزيم�ة الجماعات 
مختص�ون  يتس�اءل  االرهابي�ة، 
يف الش�أن الس�يايس ع�ن نتائ�ج 
التحقي�ق وتحديد الجه�ات املدانة 

بالجريمة من الداخل.
واُقي�م الحف�ل التأبين�ي مع قرب 
موعد الذك�رى االوىل عىل الجريمة 
االمريكي�ة الت�ي اس�تهدفت قادة 
الن�رص، بالقرب من مط�ار بغداد 
ال�دويل، وتح�ت ش�عار »الش�ايب 
مع�رض  ع�ر  الحش�د«  ضم�ري 
الجهادي  الس�فر  ص�وري ي�ؤرخ 

للقادة الشهداء.
بص�ور  الرمل�ان  قاع�ة  وتزين�ت 
الشهيدين يف سوح الجهاد ومقاتلة 
جماعات داع�ش االجرامية، فيما 
رشح�ت أخ�رى دورهم الب�ارز يف 
وضع الخطط العس�كرية امليدانية 
ملقاتلة االرهاب ومواجهة الخطط 

الصهيوأمريكية الخبيثة.
وأكد رئيس مجل�س النواب محمد 
أن  الحف�ل  خ�ال  الحلب�ويس، 

املهم�َة املقبل�ة هي الحف�اظ عىل 
إنج�از التحري�ِر وع�ودِة النازحن 
إىل دياِره�م والعمِل ع�ىل مراجعِة 
نظ�اِم العدال�ة االجتماعية.وق�ال 
باعت�زاز  »نس�تذكر  الحلب�ويس 
ع�اٍل الوقفات املش�هودة واملواقف 
املعه�ودة للش�هيد الح�اج قاس�م 
بح�قٍّ  فك�����ان  س�ليماني،  
م�ن الرج�اِل الذي�ن دافع��وا عن 

العراق«.
وأضاف، أن »اس�تذكاَر هذا الرجل 
الكبري وتضحياِته رس�الٌة يف قدوة 
للحف�اظ ع�ىل مكاس�ِب االنتصار 
التأريخي ال�ذي تحقق، وإن أعظَم 
درس يمكن أن نتعلمه من شهادِة 
ه�ذا القائ�د ه�ي يف حماي�ة ه�ذا 
االنتص�اِر والحفاِظ ع�ىل تاحِمنا 
الوطن�ي بوحدِة الكلم�ِة واملوقف، 
فيم�ا ب�ن أن يف الس�نِة األوىل م�ن 
اس�تذكاِر مآث�ر س�ليماني ورفيق 
أن نعم�َل  املهن�دس علين�ا  درب�ه 
عىل األه�داف الوطني�ة العليا التي 
عمل عليها ودع�ا إليها وأرصَّ عىل 
تحقيِقه�ا رغم الظروف امللتبس�ِة 
التي مرَّت بها العمليُة السياسية«.
وأك�د رئي�س كتلة الس�ند الوطني 
أحمد األس�دي، أن القائد الش�هيد 
أبو مه�دي املهندس أوقف نفس�ه 
للدف�اع عن الع�راق أرضا وش�عبا 
ع�ىل  حريص�ا  وكان  ومقدس�ات 
الدول�ة، فيم�ا أش�ار إىل أن دم�اء 

الشهداء حفظت الدولة.
وتاب�ع أن دم�اء الش�هداء كان�ت 
وما زالت حافظة ومس�ددة للدولة 

ومؤسساتها ومدافعة عن الشعب.
وبدوره أكد املحلل السيايس عدنان 
الس�اعدي، أن »حكومة مصطفى 
الكاظم�ي مطالب�ة باإلفصاح عن 
التحقيقات الازمة ملعرفة الجهات 
املتورطة بمقتل قادة النرص الذين 
ش�جبت املرجعي�ة الديني�ة عملية 
العراقي�ة  االرايض  يف  اغتياله�م 
ألنه�م كان له�م ال�دور يف إحباط 
واملخاب�رات  داع�ش  مخطط�ات 

االمريكية«.
وق�ال الس�اعدي، يف ترصي�ح ل�� 
»م�ن  إن�ه  العراق�ي«  »املراق�ب 
املس�تغرب أن تتأخ�ر التحقيقات 
حول جريمة اغتيال القادة الشهداء 
إىل عام كامل، خصوصا أن الجانب 
االيران�ي قد خطا خطوات جدية يف 
سري تلك التحقيقات وفاتح العديد 
م�ن املنظمات الدولية، لكن يقابله 
س�كوت واضح م�ن قب�ل الجانب 

العراقي«.
ال�ذي  الوق�ت  »يف  أن  إىل  وأش�ار 
نتوسم خرياً بإقامة مجلس إحياء 
للذك�رى الس�نوية للجريمة، لكن 
نش�د ع�ىل أي�دي مجل�س النواب 
باعتب�اره ممثا للش�عب العراقي، 
بالضغط عىل الحكومة بغية إعان 
نتائ�ج التحقي��ق�ات وك��ش�ف 

املتورطن«.
وأك�د، أنه »ال مجال أمام الحكومة 
يف تأخري اإلجراءات الازمة لكشف 
املدانن خصوص�ا أن تأخر اإلعان 
يمثل صدمة حقيقية وكبرية أمام 

الجماهري العراقية«.

صدق أبي ..!!
رح�م الله أبي فق�د كان صادقا بحكم اليق�ن يف كل ما كان 
يق�ول ويرى ويرتئي وه�ا نحن نتيقن م�ن مصاديق كل ما 
قال أبي يف كل ما يمس مفردات حياتنا من بعيد أو قريب أو 
صغ�ري أو كبري .  نعم فها هو كامه يرن يف أذني كناقوس ال 
ينتهي صداه يف السياس�ة واالجتماع والدين وحتى االقتصاد 
. رحم الله أبي فقد كان رأيه يف السياسة والسياسين جازما 
ال يقبل النقاش وهو يقول يل بعد كل لقاء يراني به يف شاشة 
التلف�از ) إبني منهل ال تتعب نفس�ك .. كلهم حرامية ( فقد 
أيقن�ت وتيقنت أنه�م فعا حرامية رسق�وا أموالنا وأحامنا 
وآمالنا وال زالوا يرسقون من دون خوف أو حس�اب أو حياء 
. كان أب�ي ي�ردد دائم�ا  إن م�ن كان يبكي م�ن ضيم صدام 
واحد ورعب صدام واحد سيبكي من ضيم ورعب ألف صدام 
, وفع�ا يا أب�ي صار لدينا أل�ف صدام وص�دام يف الحكومة 
والرمل�ان وبغداد وأربيل واألنبار والخرضاء والحمراء وتحت 
الج�رس وفوق الجرس وهلم جر . ال زل�ت أتذكر يا أبي البيت 
الش�عري ال�ذي كنت تردده يل وتق�ول ) ال تقفل قفل وتكول 
مام�ون إذا كث�رت مفاتيحه (  نع�م فوالله يا س�يدي الوالد 
كث�رت لدين�ا املفاتيح عىل ق�در الحرامية وعن�د كل حرامي 
مفت�اح حتى غ�دا بنا الحال ننتظر الرات�ب كما ننتظر هال 
العي�د وال حص�ة تموينية للفقراء وال وظيف�ة للعاطلن وال 
خدم�ات وال ه�م يحزنون .  رحم�ك الله  يا أب�ي وأدعو الله 
أن يغف�ر يل اخت�ايف مع�ك يف ال�رأي وأنت تؤك�د يل ألف مرة 
ومرة أن نص�ف املتدينن منافقون ونصف املعممن كذابون 
متآمرون وها أنا أرى معممن حرامية وعماء يلهثون وراء 
املنص�ب والدوالر ونصف الحرامية قد تعمموا ولم يبَق لنا إال 
ما أنعم الله علينا بعّمة الخري والعقل 
والحكمة هن�اك يف النجف األرشف .  
رحمك الله يا أبي فقد ثبت لنا بحكم 
اليق�ن حاجتنا ملا كن�ت تدعونا إليه 
وأنت تقول )س�د باب�ك واكعد ابيتك 
واحفظ نفسك وعائلتك( فقد تفىش 
أغلب املحظور وانكش�ف الكثري من 
املس�تور وص�ار األبي�ض كاألس�ود 
والفاس�د الش�اذ أمىس س�يدا موّقرا 
وامللت�زم املؤم�ن أمىس ذلي�ا محّقرا 
.  نعم يا س�يدي الوالد فم�ا كنت تقول 
إن املك�ن باملكان صار يقينا حتى يف صل�ة األرحام فلم تعد 
كم�ا هي صلة األرحام فالنس�يب ويل وحبي�ب واألخ ابن األم 
واألب مج�رد قريب وصاحب املال ه�و صاحب الحظوة وإن 
كان أبله وما أكثر إخوة ويوس�ف ويوس�ف ال زال يبحث عن 
برئ كي يرتوي من ماء الس�ماء .  نعم يا أبي فبقدر ما كنت 
تحمل م�ن طيبة نفس تداعب الدمع�ة يف عينيك ألي موقف 
وكرم نفس وسخاء ال يليق إال بك فقد كنت يا أبي كريما بكل 
م�ا يعنيه الكرم روحا وعطاء والش�هادة يف ه�ذا ملن يعرفك 
أو ع�اش مع�ك أو ينصف ذاته يف قول الح�ق .. نعم كان أبي 
رحمة الل�ه عليه عصبي املزاج للحد ال�ذي أفقده ذلك الكثري 
م�ن عافيته لكنه كان بعد لحظة ولي�س لحظات تراه كنهر 
ماء بارد يروي شغاف القلب بكل ما هو جميل حكمة وعقا 
وطيبة وبفطرة أهلنا الطيب�ن الذين ما إن افتقدناهم حتى 
افتقدنا األمن واألمان والركة والس�ام وندعو الله أن يطيل 
أعمار من بقي منهم لتتعلم أجيال هذا العرص ما لم يتعلموه 
من مدارس خاوية وجامعات كاذبة وإعام السوشيل ميديا 
. أخ�ريا وليس آخرا ال زلت أذك�ر طرفة كان يقصها عيّل أبي 
دائم�ا يقول فيها إن هناك باص مصلحة س�قط من الجرس 
يف نه�ر دجلة وُهرع الناس لينق�ذوا الركاب من الغرق وكان 
هناك ش�اب قد قف�ز يف النهر وهو ُيخ�رج الغرقى واحدا إثر 
واحد ينظر يف وجهه ثم يعيده للماء فسألوه ملاذا لم تنقذهم 
ع�ىل ماذا تبح�ث . قال أبحث عن الجابي أري�د باقي الدرهم 
.. رحمك الل�ه يا أبي فعراقنا اليوم ب�اص غريق وكلنا اليوم 

جباة غرقى.

إصبع	عىل	الجرح	..	

املراقب العراقي/ بغداد...
عد نائ�ب رئيس لجنة مراقب�ة الرنامج الحكومي 
والتخطي�ط االس�راجي النائب محم�د البلداوي, 
امس الس�بت, حكوم�ة رئيس ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي بانه�ا حكومة أزمات وليس�ت حكومة 

قادرة عىل إدارة تلك االزمات.
وقال البلداوي، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »ترسي�ب مس�ودة املوازن�ة م�ن قب�ل حكومة 
الكاظم�ي مقصودة لكونها حكومة هي من تخلق 
االزمات وتثري املش�اكل يف الش�ارع واخرها قضية 

ارتفع سعر الرصف«.
وأضاف، أن »حكومة الكاظمي هي حكومة أزمات 
وليس�ت حكومة قادرة ع�ىل إدارة تل�ك االزمات«، 
معترا أن »الحكومة فش�لت فش�ا ذريعا يف إدارة 

الدولة منذ بدايتها لان«.

وأشار البلداوي، إىل أن »وزراء الكاظمي ال يأتمنون 
يف حفظ ارسار الدولة ودون محاسبة من رئيسهم 
مصطف�ى الكاظم�ي«،, مبينا ان »جمي�ع الحلول 
الت�ي ب�وم به�ا مجل�س ال�وزراء مازال�ت حل�ول 

ترقيعية«.

التخطيط االستراتيجي: حكومة الكاظمي »حكومة أزمات« ووزراؤها اليؤتمن بهم 

تحالف الفتح: الوفد الكردي اليتمتع بالمصداقية مع بغداد
املراقب العراقي/ بغداد...

أك�د النائب عن تحالف الفتح عباس يابر، 
امس السبت، أن الوفد الكردي الذي وصل 
لبغداد ليس لديه اي نية حقيقية بحس�م 
الخاف بن كردستان واملركز حول قضية 

النفط واملنافذ الحدودية.
وقال ياب�ر، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 

العراق�ي« إن »جلوس الوف�د الكردي مع 
النواب والتفاه�م معهم امر غري صحيح، 
ب�ل يجب ان يتفاهم م�ع الحكومة وليس 

اعضاء مجلس النواب«.
 الفت�ا اىل أن »الوفد الك�ردي لم يتوصل اىل 
اتفاق نهائي بشأن ملف النفط واملنافذ«.

واض�اف أن »الوف�د الك�ردي ال�ذي وصل 

بغ�داد ليس لديه اي نية حقيقية بحس�م 
الخ�اف ب�ن كردس�تان واملرك�ز بش�أن 
قضي�ة النف�ط واملناف�ذ الحدودي�ة وغري 
ج�اد يف ذل�ك”، مبين����ا ان “كردس�تان 
ل�و كان�ت ج�ادة فع�ا بحس�م الخ�اف 
لكان�ت من امللت��زمن بدفع اموال النفط 

واملنافذ«.

تغريدة

االعالمي مازن الزيدي

أصبحت إقالة وزير المالية 
ومحاف���ظ البنك المركزي 
النه���اء  ج���داً  ض���رورة 
الفوضى االقتصادية التي 
االسبوعين  خالل  احدثاها 

االخيرين.
حكوم���ة الفريق الفاش���ل 
آخر  بع���د  يوم���ا  تثب���ت 
الفاحش  وجهلها  فش���لها 

بكل مفاصل الدولة.

رئيس الجمهورية: الشهيدان المهندس
 وسليماني كانا مثاال لكل أحرار العالم

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، امس السبت، أن الشهيدين 
القائدين أبو مهدي املهندس وقاس�م س�ليماني كانا مثاال لكل 
أحرار العالم، مش�ريا إىل أن االنتصارات التي حققها العراقيون 
ضد اإلرهاب أصبحت دروسا يف املحافل العسكرية.وقال رئيس 
الجمهوري�ة يف كلم�ة ألقاه�ا نيابة عنه كبري مستش�اريه عيل 
الش�كري تابعته »املراقب العراق�ي« إنه »قبل أيام قائل مضت 
وقفن�ا محتفن بإعان النرص الناجز ع�ىل داعش الظامي ويف 
هذا اليوم نقف مؤبنن الستشهاد القائدين أبو مهدي املهندس 
والحاج قاس�م س�ليماني«.وأضاف، أن »تاريخ الع�راق عبارة 
عن سلس�لة من االس�تهدافات واملؤام�رات الخارجية لكن ذات 
التاري�خ حاف�ل باالنتص�ارات ووح�دة الصف«، مش�ريا إىل ان 
»االنتصارات التي حققها العراقيون أصبحت دروسا يف املحافل 

العسكرية«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت الهيئة العامة لآلثار والراث، امس الس�بت، عن وجود تنس�يق مع 
وزارة الداخلية وهيئة الحش�د الش�عبي لحماية االثار من عمليات النبش 
العش�وائي والنهب.وقال مدير اعام الهيئة التابعة لوزارة الثقافة واالثار 
حاكم الش�مري، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن »التنس�يق جاء 
خ�ال زيارة وفد من هيئة الحش�د الش�عبي اىل املتح�ف العراقي لتقديم 
دعم�ه للحفاظ عىل اثار الباد من عصاب�ات »داعش« االرهابية والتأكيد 
عىل قيادات ومقاتيل الحش�د الش�عبي ودورهم املش�هود يف الحفاظ عىل 
املواقع االثرية ومس�اندتهم يف اعادة القطع االثرية التي رسقت عىل ايدي 
ظامي�ي »داعش« لتموي�ل عملياتهم من رسقة االث�ار وبيعها واملتاجرة 
بها«.وأضاف الشمري، أن »هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية لبحث آليات 
عم�ل حماية املواقع االثرية من خال مديرية حماية االثار فيها، لحماية 
املواق�ع االثرية يف بغداد واملحافظات«.وأوضح، أن »املواقع األثرية تحتاج 
اىل متابعة مس�تمرة ورص�د املحاوالت التي تس�تهدف رسق�ة االثار عن 
طريق النبش العش�وائي او الرسقة املنظمة ومعالجتها وفق قانون االثار 
وال�راث رقم 55 لس�نة 2002«، مؤكدا أنه »س�يتم العم�ل عىل مكافحة 
التهري�ب والحد من الرسقات من خ�ال متابعة رجال الرشطة املختصن 

بحماية االثار والراث«.

املراقب العراقي/ بغداد...
تمكنت قوة من جهاز األمن الوطني، امس السبت، من اإلطاحة بشبكة 
إرهابي�ة متخصص�ة بالعبوات الناس�فة يف بغداد، ضم�ن عملية أمنية 
أطلقها تحت مس�مى »رعد الليل«.وقال الجهاز، يف بيان تلقت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه، إنه »رشع يف األيام القليلة املاضية بتنفيذ عملية 
)رع�د الليل( الت�ي اتس�مت بالدقة االحرافي�ة العالي�ة وتمخضت عن 
اإلطاحة بش�بكة إرهابي�ة قامت بالعديد من اإلعم�ال اإلجرامية تمثلت 
بالتعرض لألجهزة األمنية وتفجري العبوات الناس�فة التي راح ضحيتها 
العرشات من أبن�اء الوطن من املدنين والعس�كرين«.وأضاف الجهاز، 
أن »العملية أسفرت عن تفكيك احدى مفارز العبوات الناسفة يف ديوان 
الجن�د، والعاملة يف قاطع ش�مال بغ�داد ضمن ما يس�مى والية العراق 
اإلرهابي�ة؛ اذ تمكنت مف�ارز الجهاز م�ن القاء القبض وف�ق مذكرات 
قضائية عىل خمس�ة عنارص يف قضاء الطارمية وهم بحسب مناصبهم 
كل من )رشعي املفرزة، آمر املفرزة، الناقل ومسؤول الدعم اللوجستي، 
جنديان(؛ وتم تدوي�ن اقوالهم اصولياً واحالته�م اىل الجهات القانونية 

املختصة التخاذ اإلجراءات الازمة بحقهم«.

تنسيق	بين	الحشد	الشعيب	
والداخلية	للحد	من	سرقة	اآلثار

األمن	الوطين	يطيح	بشبكة	
إرهابية	متخصصة	بالعبوات	

الناسفة	يف	بغداد ين
ألم

ط	ا
شري

ال

بالــوثيقـة

النائ���ب أحم���د الجبوري »أب���و مازن« 
يقدم استقالته من مجلس النواب.

منهل عبد األمري المرشدي ..
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االحد 20 كانون األول  2020 العدد 2484 السنة العاشرة

كشلف عضلو لجنلة االقتصلاد واالسلتثمار النيابية عبلد السلام املالكي ، عن 
تفاصيلل االتفاق بشلان خفض سلعر الدوالر ملن قبل البنك املركلزي العراقي، 
مبينلا ان محافظ البنلك املركزي العراقي وعد برصف مباللغ من الدوالر خفض 
السلعر امام الدينار.وقال املالكي  ان ” ارتفاع سلعر اللرصف يصب يف مصلحة 
املصلارف املشلاركة بمزاد بيلع العملة  وان  اللجنلة اتفقت ملع محافظ البنك 
املركزي بمعالجة سلعر الرصف من خال اتخاذ عدة اجراءات”.وأضاف املالكي، 
ان “محافلظ البنلك املركزي تعهد بضخ كميات كبرية من الدوالر ملعالجة سلعر 
اللرصف  وانله طملن اللجنة املاليلة بزيادة املباللغ املمنوحة للمصلارف وفتح 
منافلذ بيلع العملة”.وتابلع ان “املركلزي ليس معنلي بوضع األليلات الخاصة 
بقانلون املوازنة وهو مخول بمتابعة ملف االقرتاض وانه  لن نسلمح بالتعرض 
لاحتياطي النقدي للعراق وعىل الحكومة اتخاذ إجراءات اصاحية و لن نسلمح 
للحكومة باستقطاع رواتب املوظفني والحكومة ال تمتلك صاحية التخفيض”.

المالكي يكشف عن تفاصيل اتفاق 
جديد مع محافظ البنك المركزي

 أكد عضلو اللجنة املالیة النیابیة ناجي السلعیدي،رفض 
اللجنلة ألي اسلتقطاعات يف مخصصات ورواتب املوظف 
البسلیط ضملن موازنلة 2021 ،فیما لّوح باسلتضافات 
واسلتجوابات برملانیة للحكومة ّ يف حال صحت مسلودة 
املوازنلة املرّسبلة إىل اإلعام.وقال السلعیدي ، إن ترسيب 
مسلودة مرشوع قانون املوازنة رغم انھا لم تقر رسلمیا 
داخلل مجلس الوزراء كما أنھا لم تصل اىل مجلس النواب 
واللجنلة املالیلة، اثر بشلكل سللبي كبیر جدا عىل سلعر 
رصف اللدوالر مقابل الدينلار، مبینا ان عاملل التوقعات 
بزيادة سلعر اللرصف أدى اىل زيلادة الطلب علىل الدوالر 

وارتفاع سعره.

نائب: نرفض االستقطاع من 
االقت�صاديمخصصات الموظف البسيط

 اغلقلت اسلعار النفلط ، عنلد أعىل مسلتوى لها يف 
تسلعة أشلهر ليختتلم سلبعة أسلابيع متتالية من 
املكاسلب حيث ركز املسلتثمرون عىل نرش لقاحات 

COVID-19 وتراجع الدوالر هذا األسبوع.
وأغللق خام برنلت مرتفعا 82 سلنتا أو 1.59 باملئة 
إىل 52.32 دوالرا للربميلل بعد أن المس 52.48 دوالرا 

وهو أعىل مسلتوياته منذ مارس آذار. وأغلق خام غرب تكساس 
الوسليط األمريكلي مرتفعا 70 سلنتا أو 1.45 باملئلة إىل 49.06 
دوالرا بعلد أن بللغ 49.28 دوالرا وهلو أعىل مسلتوى منذ فرباير 
شباط.وانتعش الدوالر األمريكي قلياً لكنه ظل بالقرب من أدنى 
مسلتوياته يف عامني ونصف العام الذي سلجله يف اليوم السابق. 
ضعلف الدوالر يجعل النفط والسللع األخرى أرخص للمشلرتين 

الذين يسلتخدمون عمات أخرى.وعمل املرشعون األمريكيون يف 
وقت متأخر للوفاء باملوعد النهائي لاتفاق عىل 900 مليار دوالر 
كإغاثة جديلدة لاقتصاد املترضر من الوباء ، لكنهم قد يمررون 
بلدالً من ذلك مرشوع قانون ثالث لإلنفلاق املؤقت ملنع الحكومة 
ملن اإلغلاق يف منتصف الليل.واكتسلب النفط الدعلم ايضا هذا 
األسبوع من بيانات اإلمدادات األمريكية األسبوعية التي أظهرت 

انخفاض مخزونات النفط الخام أكثر من املتوقع.
وتدعلم منظملة البلدان املصلدرة للبلرتول )أوبلك( وحلفاؤها ، 
املعروفون باسلم أوبك + ، السلوق من خال إبطلاء وترية زيادة 
مقررة لإلملدادات العام املقبل.وتخطط أوبك + إلضافة 500 ألف 
برميلل يوميلا من اإلملدادات يف ينايلر وسلتجتمع يف أوائل يناير 

التخاذ قرار بشأن الخطوات التالية.

موازنة »الكوارث« تقود البلد إلى نفق مظلم ..ارتفاع باألسعار وانخفاض للدينار 
االقتصاد ينهار على يد حكومة الكاظمي ..

بل تسلهم يف زيادة نسب الفقر 
, فاالسلواق تشلهد  والبطاللة 
ارتفاعلا كبريا يف سلعر الدوالر 
ابتدأ منلذ ترسيب عدد من بنود 
املوازنلة الخاصلة برفع سلعر 
اللدوالر مقابل الدينلار ، وازداد 
بترصيحات وزير املالية وتثبيت 
أسلعار الرصف من قبلل البنك 
املركلزي، وهلي خطلوة عدها 
البعلض بأنهلا بدايلة االنهيار 
امللايل واالقتصلادي , جراء عدم 
اسلتطاعة الحكوملة الحاليلة 
تسليري أمور البلاد , واتجاهها 

إلثارة االزمات من أجل إشلغال 
املواطلن عن الفشلل الحكومي 
املشلاريع  بعلض  وتمريلر 
برملانيلة  ,جهلات  الفاسلدة 
طالبلت بإقاللة محافلظ البنك 
املركلزي ووزيلر املاليلة اللذين 

رفعوا سعر الدوالر .
املالية النيابية أكدت أن ترسيب 
ملرشوع قانون املوازنلة املالية 
لعام 2021، »عمل غري مسؤول 
نيلة  وكان  كبلري«،  حلد  إىل 
الحكومة إعان اإلفاس مطلع 
العام املقبل، مبينلة أنها لجأت 

إىل سلعر رصف الدوالر لتفادي 
اإلعان علن اإلفاس ,الحكومة 
جميلع  يف  فشللت  الحاليلة 
البلاد ملن  الخطلوات إلنقلاذ 
االزملة املالية نتيجة السياسلة 

املالية الفاشلة التي اتبعتها.
لجنلة الخدملات النيابية بينت 
أن ارتفلاع سلعر رصف الدوالر 
سليقود لتوقف جلزء كبري من 
البلاد   يف  الخدميلة  املشلاريع 
بسلبب ضعف قلدرة الحكومة 
لحمايلة  البدائلل  توفلري  علىل 
قطاعات واسلعة من تداعياته 

السلبية”.
,أن  أوضحلوا  مختصلون, 
الحكومة تتعمد تأخري إرسلال 
بسلبب  املوازنلة  ملرشوع 
مجاملتهلا لإلقليم , لكن قانون 
املوازنة يحمل كوارث اقتصادية 
للبللد , يف مقدمتها رفع سلعر 
الدوالر , فجميع الدول تسلعى 
لرفلع قيمة عملتهلا إال العراق 
 , التيلار  عكلس  يسلري  فهلو 
فاللجنلة القانونيلة يف االمانلة 

العامة ملجلس الوزراء شخصت 
مسلودة  كلوارث  ملن  جلزءا 
موازنة 2021 فقد منعت وزارة 
يف  املسلاهمة  ملن  التخطيلط 
كتابتهلا وهي موازنلة تضييق 

العيش عىل كل شعب العراق عدا 
إقليم كردسلتان, كملا تعهدت 
بدفع تكاليف اسلتخراج النفط 
الذي يبيعله االقليم واليسللمه 
لبغلداد , فضلا علن تعهدهلا 

بدفع ديون االقليلم البالغة من 
25 إىل 30 مليار دوالر تستقطع 
ملن رواتلب موظفلي العلراق 

وفرق سعر الرصف للدوالر .
االقتصلادي  الخبلري  ويلرى 

صالح الهمايش يف اتصال مع ) 
العراقلي(:أن الحكومة  املراقب 
حسلاباتها  يف  كثلريا  أخطلأت 
ضمن موازنة العام املقبل فهي 
اتخلذت حزملة مالية وليسلت 
وتشلغيل  لتحفيلز  اقتصاديلة 
القطاع الخاص وبعض املصانع 
املهمة , فاالرقام املوجودة تنذر 
بكارثة كبلرية إذا للم تتداركها 
الكتل السياسلية بالضغط عىل 
 , قراراتهلا  لتعديلل  الحكوملة 
فالحكومة رفعت أسعار الدوالر 
والوقلود والرضائب ولم تسلَع 
إلنعلاش االقتصلاد , ملا ينلذر 

بعواقب كارثية .
واملوازنلة  الهملايش:  وتابلع 
سلريت لخدمة حكومة االقليم 
ومنحله االمتيلازات , بلل إنها 
أجللت إقرارها لضملان حصة 
لحكومة بارزانلي , ولم تنصف 
كملا  االخلرى  املحافظلات 
حصلت عليه كردستان , وحتى 
املصلارف  يف  املودعلة  االملوال 
سليضطرون  املواطنلني  فلأن 

سلتقل  قيمتهلا  ألن  لسلحبها 
كثلريا , ملا سليؤثر سللبا عىل 
القطلاع املرصيف وحجم الودائع 
, وسليصبح الدينلار العراقلي 
غري موضع ثقة ويسبب هروب 
واملسلتثمرين  االملوال  رؤوس 
, فالضبابيلة السلوداء هلي ما 

تنتظر العراق يف العام املقبل.
املختلص  أكلد  جهتله  ملن 
سلامي  االقتصلاد  بالشلأن 
سللمان يف اتصال مع ) املراقب 
املوازنة  العراقي(:أن  ترسيبات 
هي متعمدة ملعرفة ردود أفعال 
العراقيني , فاالرقام التي رسبت 
تشري إىل مظلومية كبرية لجميع 
العراقيني , خاصلة بعد ارتفاع 
أسلعار املواد الغذائية والسلع  , 
ما سليؤثر عىل رشائع عديدة , 
فضا علن زيادة معدالت الفقر 
والبطالة , وستزيد من معدالت 
الجريمة واالمراض االجتماعية 
املختلفلة ,لذلك علىل الحكومة 
املوازنة  مراجعللللللللللللة 

وتعديلها .

م���ا زال���ت االزمات تتوال���ى على الب���اد جراء 
اإلخف���اق الحكوم���ي ف���ي إدارة الدولة , لكن 
االزم���ة الحالي���ة تختلف عن س���ابقاتها كونها 
الدخل  لفئ���ات  المعيش���ي  الواق��������ع  تم���س 

المحدود . 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

المالية النيابية: ثاثة أسباب تؤخر ارسال الموازنة الى البرلمان
كشلف عضو اللجنلة املاليلة النيابية 
ماجلللللد الوائلي ، عن وجلود ثاثة 
اسلباب رئيسة اخرت ارسلال موازنة 
اىل  الحكلللللللللوملة  ملن   2021

الربملان.
االوىل  “املسلألة  ان   ، الوائلي  وقلال 
هلي سلعر رصف اللدوالر يف السلوق 
السياسلة  ضملن  انله  اذ  العراقيلة، 
النقدية التي ستتبعها الحكومة خال 
املرحلة املقبلة لحل جزء من املشلكلة 
املاليلة واالقتصاديلة يف البللد هو رفع 
سلعر الرصف”، مشلرياً اىل ان “مهمة 
البنلك املركزي العراقي هي السليطرة 
عىل اسعاره يف السلوق كونه متحكماً 

ر  سلعا ف با للرص ا
يف  سلواء 

بيعللله 
رف  للمصا
او شللرائه 

ملللللن 

االسواق«.
الثانيلة هلي  “املسلألة  ان  واضلاف، 
املوازنلة  يف  العجلز  نسلبة  تخفيلض 
قلدر االملكان بعلد ان رفضلت الكتل 

السياسلية ارسلال املوازنة ملن دون 
نسلبة  لتخفيلض  اجلللللللراءات 
اياهلا بالل”عاليلة  العجلز”، واصفلاً 

جدا«.

واوضلح الوائي، ان “اليشء االسلايس 
الثاللث هللللللو امللادة التلي تخص 
إن  اذ  اقليلم كردسلتان،  مسلتحقات 
امللايض ملع  االربعلاء  يلوم  اجتملاع 
ممهلداً  كان  االقليلم  حكوملة  وفلد 
لوضلع ملادة يف قانلون املوازنة كانت 
موجلودة يف قانون تمويلل العجز، اال 
اجلللللللراءات  اىل  يحتلاج  ذللك  ان 
ملن الطرفلني، ناهيلك عن االيلرادات 
والرضائلب  كاملنافلذ  النفطيلة  غلري 
والبللللللديلات، بعلد السليطرة عىل 
االيرادات النفطيلة من خال مخاطبة 
رشكة تسلويق النفط “سوملللللو” 
لتحديلد كميتها، رغم ملا موجللللود 
كتعاقلدات  فيهللللا ملن متعلقلات 

الرشكات وغريها«.
اىل  املاليلة،  اللجنلة  عضلو  واشلار 
“جاهزية املوازنة الرسلالها اىل مجلس 
النواب بعد حسم تلك النقاط االساسية 

الثاث”.

اكد املختص يف الشلان االقتصادي علي جبار الفريجي ، 
ان التضلارب يف الترصيحلات النيابية وعدم مهنيتها هي 
من خلقلت االزمة املاليلة واالرتفاع سلعر رصف الدوالر 
املام الدينلار .وقلال الفريجي: ملن تعملد يف خلق هذه 
االزملة هلو كان الرابح االكرب فيها الن املواطن البسليط 
ال يبحث عن سلعر رصف الدوالر والبورصة داخل العراق 
وخارجة ولكن من يبحث عنها من رجال االعمال وبعض 
السياسليني هلم الرابحون منها ».واشلار اىل ان »ارتفاع 
الدوالر امام الدينار سلينعكس سللبا علىل اقتصاد البلد 
وعلىل املواطن الفقلري واليمكن اخاء سلاحة الدولة من 
املسؤولية واليمكن ان نعترب ماحصل هو ارباك فقط لكن 

هو خسارة لسوق العمل يف العراق ».
ووفقلاً ملسلودة قانلون املوازنلة االتحادية لعلام 2021 
املرُسبلة، فقلد تضمنت تثبيت سلعر رصف اللدوالر عىل 
اسلاس 1450 دينارا وعجزاً تجاوز الل 58 تريليون دينار 
عراقلي، كما تم احتسلاب اإليلرادات املخمنة من تصدير 
النفط الخام عىل أساس سعر 42 دوالراً للربميل، وبمعدل 
تصدير 3 مايني و250 اللف برميل يومياً، بضمنها 250 

الف برميل مصدرة من اقليم كردستان.

النفط يغلق على ارتفاع ويسجل أعلى مستوى في 9 أشهر

أرقام واقتصاد

مشروعا يخص االسكان يشوبه 
الفساد وتسبب بهدر مايين 
الدوالرات و الخدمات النيابية 

تشكل لجنة تحقيقية 
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من سكان محافظة المثنى 
يعيشون في العشوائيات بعد 
ارتفاع مستوى الفقر والبطالة 

واالهمال الحكومي

 % 15

الرحملن  عبلد  االقتصلادي  الخبلري  اكلد 
املشلهداني, ان ترسيلب مسلودة املوازنلة 
بضمنهلا مقرتح رفع سلعر رصف الدوالر 
مقصود وله غايتان , مرجحا  ارتفاع سعر 
الرصف للسلنة املقبلة ليصلل اىل 160 الف 

دينار بالسلوق املحليلة اذا ما وافق الربملان 
عىل مقرتح الحكومة .

وقلال املشلهداني  , ان ” ترسيلب مرشوع 
قانلون املوازنة واملتضمن مقرتح الحكومة 
برفلع سلعر رصف اللدوالر مقصلود وله 
غايتلان األوىل جس نبض الشلارع والغاية 
الثانية استفادة للمضاربني واملتنفذين من 

فرق السعر ” .
اللدوالر  سلعررصف  رفلع   ” ان  وأضلاف 
الدخلول  املواطنيلني وأصحلاب  سليحمل 
املحلدودة أعبلاء كبرية وسليرض بحالتهم 
ارتفلاع  خلال  ملن  وذللك  االقتصاديلة 
أسلعار امللواد الغذائية وغريها من السللع 

الرضورية”.
ورجح املشلهداني، “ارتفاع سلعر الرصف 
للسلنة املقبللة ليصلل اىل 160 اللف دينار 
بالسلوق املحليلة اذا ما وافلق الربملان عىل 

مقرتح الحكومة ” .

خبير اقتصادي : تسريب مقترح رفع سعر 
الدوالر بالموازنة مقصود لهذين السببين

صندوق النقد الدولي يسمح 
لمصر بسحب 1.67 مليار دوالر 

في إطار اتفاق ائتماني

مختص  : تضارب التصريحات النيابية 
وعدم مهنيتها هي وراء االزمات

اكلد صنلدوق النقد اللدويل إنه اسلتكمل املراجعة 
األوىل لربناملج اإلصلاح االقتصلادي يف مرص مما 
يتيح للحكومة سلحب 1.67 مليلار دوالر.وأوضح 
الصنلدوق يف بيلان أن إجملايل األملوال املنرصفة 
ملرص يف إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرا قد بلغ 
3.6 مليلار دوالر.وكان وزير املالية املرصي محمد 
معيط قلال يف الشلهر املايض إن ملرص تتوقع أن 

تحصل عىل رشيحة أخرى بقيمة 1.6 مليار 
دوالر ضمن قرض من صندوق النقد الدويل 
بحلول نهاية ديسلمرب.ويف وقت سابق من 

نوفمرب، أعلن صندوق النقد أنه توصل 
إىل اتفاق عىل مسلتوى الخرباء 

مع مرص بعد املراجعة 
التفاقيلة  األوىل 

بقيمة  تمويل 
مليلار   5.2

دوالر.

أكد محافظ ذي قار ناظم الوائي ، أن املحافظة تشلهد 
حملة كبرية من املشلاريع االسرتاتيجية، تشمل جميع 

مدن وأقضية املحافظة.  
وقال الوائي , إن »هناك حملة كبرية يف املحافظة، وهي 
تنظيلم وترتيب داخل املدن، وتوجد مشلاريع يف مجال 
املجاري واملاء والكهرباء، وسائر األعمال األخرى يف كل 
امللدن واألقضية«.  وأضلاف أن »املحافظة تمكنت من 
إدراج مشلاريع جديلدة، تتمثل بتأهيل شلوارع مدينة 
النارصية عموماً، بما ال يقل عن 10 شلوارع رئيسلة، 
سلتتم إعادة تأهيلها وترتيبها بشلكل أنيق«، مبيناً أن 
»كلفة هذا املرشوع  تبلغ  15 مليار دينار، إضافة إىل أن 
هنالك مرشوعاً مهماً يتمثل بإيجاد طرق رئيسة رابطة 
يف املحافظة، كطريق )سبينة( مع )طريق أور( ،وكذلك 
طريق الجامعة، وطريق سلوق الشيوخ القديم بقيمة 

15 مليار دينار أيضاً«.  
وأشلار إىل أن »هنالك مشاريع أخرى تم إدرجها، وهي 
عبلارة علن 14 مليلاراً ملدينة الشلطرة ملشلاريع املاء 
واملجلاري، وتأهيل شلوارعها، و5 مليلارات إىل قضاء 
الرفاعي، وكذلك 5 مليارات إىل قضاء سلوق الشليوخ، 
ومليلار دينلار إىل قضلاء الغلراف، ومليلار إىل قضلاء 

الدواي«.  
وأكلد أن »جميلع هلذه املشلاريع أقلرت ملن وزارة 
التخطيلط، وخلال فلرتة وجيزة سلوف يعللن عنها، 
ويبلارش بالعملل فيها«، مبينلاً أن »املشلاريع التي تم 
تأخري اإلعان عنهلا، أو التي أعلنت ولم ُتحال عىل أحد 
املقاولني خلال العام 2019، وهي مشلاريع تزيد عن 
80 مرشوعاً، تم إعانهلا جميعاً حالياً، وهناك تنافس 
عليهلا، وقسلم منهلا تمت إحالتله اآلن، وخلال فرتة 

يبارش العمل فيها«.  

محافظ ذي قار :ادراج عشرات المشاريع في جميع المدن للتنفيذ
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الرياض تخسر أسهمها الهابطة 

المراقب العراقي/ متابعة
ووفق آخر دراس�ة عاملية احتلت الس�عودية 
واالمارات مراكز متأخرة يف مؤرش »إكسبات 
إنس�ايدر« ح�ول اس�تدامة الوافدي�ن ال�ذي 
تصدره منظمة »إنرتنيش�نز« املعنية بش�أن 
أفضل وجهات الوافدين يف العالم، ومقرّها يف 
أملاني�ا، وجاءت كل من الس�عودية واإلمارات 
ضم�ن ال�دول األس�وأ يف اس�تقبال العمال�ة 
األجنبي�ة الواف�دة، وف�ق أح�دث امل�ؤرشات 

العاملية.
وعانت الس�عودية س�ابقاً من نقص العمالة 
املحلي�ة، ولجأت إىل توظي�ف العمالة الوافدة 
من مختلف الدول األفريقية واآلس�يوية لسد 
هذا النقص الذي يعود أيًضا إىل رفض نس�بة 
كب�رة م�ن املواطن�ني الس�عوديني االلتحاق 
باملهن والوظائف البس�يطة، األمر الذي دفع 
الس�عودية إىل االعتماد عىل العمالة األجنبية 

لشغل هذه املهن.
وكان وص�ول العمالة الوافدة إىل الس�عودية 
مرتبًطا بظهور النف�ط وما أعقبه من زيادة 
يف مع�دل دخل االقتص�اد الس�عودي؛ نتيجة 
لذل�ك، ت�م توظي�ف الغالبي�ة العظم�ى م�ن 
املواطنني الس�عوديني يف القط�اع الحكومي. 
وبلغت نس�بة السعوديني العاملني يف القطاع 
الحكومي 85 باملئة، مقابل نسبة العاملني يف 

القطاع الخاص والتي تبلغ 15 باملئة.
ويف الس�نوات األخ�رة، انعكس�ت املع�ادالت 
وبدأت الس�عودية تطرد العمال�ة الوافدة، ما 
سبب مش�كلة كبرة لهؤالء العمال وأرسهم، 
وربط�ت الس�عودية األم�ر يف اآلون�ة االخرة 
بأزم�ة كورون�ا وانخف�اض اس�عار النفط، 
واملش�كلة االساس�ية أن�ه م�ع اي مش�كلة 
اقتصادي�ة يتم طرد العمال االجانب، بل اكثر 
من ذلك وجهت اليهم اتهامات بنرش فروس 

كورونا داخل اململكة.
عج�ز امليزانية س�اهم ايض�ا يف الضغط عىل 
العمالة الوافدة من�ذ العام 2016 وتصاعدت 
األزمة املالية التي تواجه الرياض خالل الفرتة 
األخ�رة. وأعلن�ت وزارة املالي�ة الس�عودية، 
أخراً، أن اململكة سجلت عجزاً يف امليزانية بلغ 
40.768 ملي�ار ريال تع�ادل 10.87 مليارات 
دوالر، يف الرب�ع الثال�ث م�ن الع�ام الجاري، 
نتيجة بلوغ اإلي�رادات 215.577 مليار ريال 
بانخفاض نس�بته 30% والنفقات 256.345 
ملي�اراً يف األش�هر الثالث�ة املنتهي�ة يف أيلول 

املنرصم.

ويف اآلون�ة األخ�رة ولتش�ديد الخن�اق ع�ىل 
الوافدين فرضت اململكة رسوماً عىل تأشرة 
العام�ل الواف�د، مم�ا أدى إىل زي�ادة تكلف�ة 
اس�تقدامها، إضاف�ة إىل الرس�وم املفروضة 
ع�ىل ح�واالت العمال�ة الواف�دة املقيم�ني يف 
الس�عودية  الس�لطات  وفرض�ت  اململك�ة. 
سلس�لة عقوبات عنرصية تتمثل بالس�جن 
والغرام�ة املالي�ة واإلبعاد ع�ن اململكة بحق 
الوافدي�ن إليه�ا، تح�ت ذريع�ة الوقاية من 
كورونا، لتضاف النتهاكات طويلة جس�دية 
ومالية وجنس�ية تنتقدها منظمات وهيئات 

حقوقية دولية.
ويعان�ي املاليني من الوافدين إىل اململكة بحثا 
عن فرص�ة عمل أو اإليواء م�ن حرب هنا أو 
هناك أشعلتها اململكة دون أن تطفئ نارها، 
من سلس�لة انته�اكات وعقوب�ات تفرضها 
سلطات آل سعود بحق الوافدين املسلمني إىل 

بالد الحرمني.
وغادر خالل العام�ني األخرين أكثر من 1.5 
عامل وافد الس�عودية وفق بيانات رس�مية، 
وازدادت وت�رة ترسي�ح العم�ل عقب تفيش 

فروس كورونا.
وبحلول كانون الثان�ي 2019 بدأ تنفيذ منع 
العرب واألجانب من العمل يف خمسة أنشطة 
اقتصادية جديدة يف الس�عودية، وتشمل هذه 
القطاع�ات متاج�ر األجه�زة الطبي�ة ومواد 
البناء وقطع السيارات والسجاد والحلويات. 
وس�بق ل�وزارة العم�ل الس�عودية أن اعلنت 
الع�رب  امل�ايض 2018  من�ع  الع�ام  أوائ�ل 
واألجان�ب م�ن العمل يف 12 قطاع�ا آخر من 
ضمنها بي�ع األجه�زة الكهربائية ووس�ائل 

االتصال.
ويزيد الضغط ع�ىل الباقني منهم بالرضائب 
وارتف�اع تكاليف املعيش�ة، إضافة إىل فرض 

رس�وم س�نوية عليهم وعىل أفراد عائالتهم 
بحي�ث يدفع العامل عن نفس�ه رس�ما تزيد 
قيمت�ه ع�ىل 160 دوالرا أمريكي�ا وع�ن كل 
مرافق من أف�راد عائلته أكثر من نصف هذه 
املبل�غ حالي�ا. وم�ع تنفيذ خط�ة لرفع هذه 
املبال�غ خالل العام القادم س�يصبح الوضع 
أصعب وأصعب عىل العمال العرب واألجانب 
الذي�ن يتق�اىض أكثر م�ن نصفه�م أقل من 
1000 دوالر ش�هريا كراتب ش�هري للعامل. 
وال يس�تفيد ه�ؤالء من امل�كارم امللكية التي 
توزع عىل الس�عوديني فقط بس�بب االرتفاع 

الرسيع يف تكاليف املعيشة. 
وجاءت الجائح�ة العاملية، كورون�ا، لتقحم 
الوافدي�ن بأوض�اع س�يئة، بعدم�ا رسح�ت 
م�ن  اآلالف  مئ�ات  الس�عودية  ال�رشكات 
الوافدين خالل الشهور الثالثة األوىل من العام 
الجاري، وف�ق مركز الدراس�ات االقتصادية 

الخليجية. وبذريعة مواجهة الجائحة، أقرت 
وزارة الداخلية يف اململكة، يف حزيران، سلسلة 
أح�كام وعقوب�ات مق�ررة بح�ق مخالف�ي 
اإلجراءات والتدابر الوقائية املتخذة ملواجهة 
الف�روس. ووف�ق وزارة الداخلية التي أقرت 
أربع�ة ع�رش حكم�ا وعقوب�ة جدي�دة بحق 
الوافدي�ن، ف�إن املخالفني أمامه�م عقوبات 
قاس�ية. يف الختام.. إن منع العمل والرس�وم 
وف�رض رضائب جديدة وارتفاع األس�عار إىل 
جانب إجراءات إدارية وأمنية يتخللها القرس 
والعن�ف واإلهان�ة، أدت إىل مغ�ادرة وترحيل 
ماليني العمال العرب واألجانب خالل األعوام 
األربعة املاضية بش�كل رسيع يثر القلق عىل 
مصر الباقني منهم هناك. وعىل سبيل املثال 
تق�ول املعطيات املتوف�رة أن أكثر من مليون 
عام�ل أجنب�ي فق�دوا وظائفه�م يف أقل من 

عامني.

تعاني العمالة الوافدة في السعودية من صعوبات جّمة نتيجة سوء معاملة السلطات، واألصعب من هذا أنه يتم قطع أرزاق 
ناس بسطاء من دول آسيوية وعربية ويتم طردهم بمئات االالف والتضييق عليهم. وتربط الرياض قيامها بمثل هذه األمور 

بعدم قدرتها على توظيف عمالة أجنبية واكتفائها بالموجود ومواطني البلد.

المراقب العراقي/ متابعة
تجاوزت الهند، الس�بت، عتب�ة 10 ماليني إصابة 
بفروس كورونا املستجّد، حسب ما أعلنت وزارة 
الصّح�ة، ما يجع�ل هذه الدولة الثاني�ة يف العالم 

لناحية عدد اإلصابات.
وقال�ت ال�وزارة إّن ع�دد اإلصاب�ات م�ن ج�راء 
ف�روس كورونا تج�اوز 10 مالي�ني بقليل، بعد 

تس�جيل 25 ألف حال�ة جديدة خالل الس�اعات 
األربع والعرشين املاضية.

ومن�ذ بداي�ة الجائح�ة، أحصت الهن�د 145136 
وفاة مرتبطة بالفروس، بينما تعاىف 9.6 ماليني، 

استنادا إىل املصدر نفسه.
وذكر سكان يف العاصمة نيودلهي لوكالة فرانس 
ب�رس أنهم ال يزالوا قلق�ني لكنهم مرتاحني أكثر 

من ذي قبل بشأن مغادرة منازلهم.
وقال�ت هوما زيدي وهي ربة منزل “من الواضح 
أن مس�تويات الخوف انخفضت بم�رور الوقت. 
يف البداي�ة كان األمر مخيًف�ا بدرجة أكرب. اآلن ال 
نقلق كث�ًرا. لكننا ما زلنا نتخذ االحتياطات مثل 
وض�ع األقنعة عند الخ�روج، وتجنب التجمعات 

االجتماعية”.
ورفعت الهند القيود عن معظم األنشطة لتعزيز 
االقتص�اد املتعثر، رغم أن بع�ض األقاليم أعادت 

فرض قيود لوقف انتشار الفروس.

المراقب العراقي/ متابعة...
لقي 8 أش�خاص مرصعهم وأُصيب 11 آخرين، السبت، إثر انفجار 
أنبوب أكس�جني يف وحدة العناية املش�ددة بمستشفى خاص بوالية 

عنتاب جنوب رشقي تركيا.
وق�ال مكتب حاك�م والية عنت�اب، يف بيان له، إن�ه “اندلع حريق يف 
وح�دة العناية املرك�زة إثر انفجار أنبوب أكس�جني يف وحدة العناية 
املشددة بمستشفى خاص بالوالية ما أسفر عن مرصع 8 أشخاص 

وإصابة 11 آخرين”.
وأوضح البيان، أن “الحريق نش�ب يف قسم العناية املركزة املخصص 
للمصاب�ني بفروس كورونا يف مستش�فى بمدينة غ�ازي عنتاب”، 

دون مزيد من التفاصيل.
وكان انفجار ضخم وقع يف مدينة إسكندرون بوالية هاطاي جنوبي 
تركيا، يف ترشين األول املايض، نجم عن تفجر انتحاري نفسه قرب 

مركز للرشطة، ما أدى إىل سقوط عدد من القتىل والجرحى.

قتلى وجرحى إثر انفجار 
بمستشفى في تركيا

المراقب العراقي/ متابعة...
علق عضو املجلس الس�يايس األعىل يف اليمن محمد عيل الحوثي، عىل 

تشكيل حكومة جديدة من قبل انصار هادي واالنتقايل الجنوبي.
وق�ال الحوث�ي يف تغريدة عرب توي�رت، ان “التش�كيلة الجديدة تجمع 

رشكاء هم متفرقون ومشاكسون”.
وتوق�ع رئيس اللجنة الثورية العليا يف اليمن الفش�ل لهذه التش�كيلة 
الجديدة وجاء يف تغريدته “تش�كيلهم فيها رشكاء متشاكسون تثمر 

فشال”.

الحوثي يعلق على تشكيل 
»حكومة المتشاكسين«

المراقب العراقي/ متابعة...
قت�ل مس�لحان وأصي�ب آخ�رون من ميليش�يا 
“قس�د” املدعومة من قوات االحتالل األمريكي، 
السبت، جراء هجمات طالت تحركاتهم وآلياتهم 

من قبل مجهولني يف ريفي الرقة ودير الزور.

وقال�ت مص�ادر س�ورية إن “مجهول�ني نفذوا 
هجوما باألس�لحة الرشاش�ة عىل نقاط تمركز 
ميليش�يا قس�د يف محي�ط قرية مش�رفة قرب 
مدين�ة عني عي�ى ش�مال الرقة ما أس�فر عن 

مقتل مسلحني اثنني من امليليشيا”.

ويف ريف دير الزور أش�ارت مصادر محلية إىل أن 
سيارة عس�كرية تتبع مليليشيا “قسد” تعرضت 
لهجوم بعبوة ناس�فة يف محيط مدينة الش�حيل 
بالريف الرشقي للمدينة ما تس�بب بإصابة عدد 

من مسلحي هذه امليليشيات.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن الجيش الصيني، السبت، عن تعقبه سفينة 

حربية أمريكية لدى مرورها من مضيق تايوان.
واعت�رب أن مثل هذه املهام ترس�ل “نظرات غزل” 
ملؤيدي استقالل تايوان، بحسب وكالة “رويرتز”.
ويع�د ه�ذا اإلبحار ال��12 للبحري�ة األمريكية يف 
مضيق تاي�وان هذا العام، وس�ط توت�ر األوضاع 

بني الص�ني وأمريكا، والدع�م املتزايد من األخرة 
للجزي�رة التي تعتربه�ا الصني ج�زء منها، األمر 

الذي يزيد من غضب الدولة اآلسيوية.
م�ن جانبها، قالت البحري�ة األمريكية إن املدمرة 
بصواري�خ  املس�لحة  ماس�تني”  “ي�و.إس.إس 
موجه�ة “عربت مضيق تايوان عبورا روتينيا يوم 
19 ديسمرب/ كانون األول وفقا للقانون الدويل”.

وتابع�ت أن “م�رور الس�فينة يف مضي�ق تايوان 
يش�ر إىل االلتزام األمريكي بمرور حر ومفتوح يف 

منطقة املحيط الهادي – الهندي”.
وع�ززت إدارة الرئيس األمريك�ي، دونالد ترامب، 
دعمها لتايوان، بما يف ذلك مبيعات أسلحة جديدة 
وزيارات رفيعة املس�توى، وهو ما تسبب يف توتر 

العالقات بني بكني وواشنطن وتبادل اإلدانات.

مقتل وإصابة مسلحين من ميليشيا »قسد« بهجمات في ريفي الرقة ودير الزور

الصين تتحرك نحو سفينة حربية أميركية وسط مخاوف من تصاعد التوتر

واشنطن بوست: الموساد يحاول استغالل 
مسلسالت وأفالم »نتفليكس« و »هولو« 

لتجنيد العمالء والجواسيس

تقرير: إدارة ترامب تتالعب بأرواح الناس 
بخصوص لقاح كورونا

الهند تتخطى »العتبة الخطيرة« جراء 
إصابات كورونا

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
س�اعد يه�ود الواليات املتح�دة، الذي�ن يتمتعون 
بس�لطة قريبة م�ن رشكات اإلنت�اج التلفزيوني 
والس�ينمائي، عىل الرتويج لوكالة االس�تخبارات 
اإلرسائيلي�ة ”املوس�اد” ع�ىل مدى عق�ود، حيث 
ظه�رت الوكال�ة يف العديد من مسلس�الت اإلثارة 
والتشويق وكأنها “قوة جاسوسية ال تقهر” عىل 
الرغ�م من أنها ل�م تواجه حت�ى اآلن أي تحديات 

حقيقية من أي كيان استخباري آخر.
وع�ىل أرض الواقع، بدأت تفاصي�ل عن العمليات 
املنسوبة إىل الكيان الصهيوني تظهر للعلن بشكل 
متعمد، بم�ا يف ذلك رسقة مجموع�ة من األرسار 

النووي�ة م�ن داخل إي�ران قبل أس�بوعني ومقتل 
الرج�ل الثان�ي يف تنظي�م ”القاع�دة” يف الصيف 
امل�ايض، وكذل�ك اغتي�ال العالم الن�ووي اإليراني 

محسن فخري زاده يف الشهر املايض.
صحيف�ة “واش�نطن بوس�ت” بدورها س�لطت 
للموس�اد  الجدي�دة  االهتمام�ات  ع�ىل  الض�وء 
بع�د تصاع�د نف�وذ رشكات التلف�زة األمريكي�ة 
ع�رب اإلنرتن�ت، وأهمه�ا »نتفليك�س« و”هولو” 
وتلفزي�ون “آب�ل” حي�ث ت�م الزج بمسلس�الت 
وأف�الم داخل ه�ذه االمرباطوري�ات الفنية بهدف 
منح املوس�اد أدوار البطولة كآلة باردة وقاس�ية 

وفعالة.

المراقب العراقي/ متابعة ...
كش�ف تقري�ر لوكال�ة االسوش�يتد برس ان 
مس�ؤويل أكث�ر من 12 والي�ة ابلغته�م إدارة 
ترامب ب�أن مخصصات لقاح رشكة )فايزر( 
املخصص لفايروس كورونا قد تم تخفيضها 

بشكل كبر، مما أثار االرتباك والغضب.
وذك�ر التقري�ر أن ”ه�ذا التط�ور يأتي حتى 
م�ع إرصار رشك�ة )فاي�زر( ع�ىل ان لديه�ا 
ماليني الجرعات الجاهزة للشحن إذا أعطيت 

تعليمات من الحكومة الفيدرالية”.
واض�اف أن ” حاك�م والي�ة واش�نطن جاي 
إنس�يل كش�ف يف تغريدة له قول�ه إن “مركز 
الس�يطرة عىل األمراض أبلغن�ا أن تخصيص 
لقاح والية واش�نطن سيتم تخفيضه بنسبة 

40% األس�بوع املقب�ل ، وأن جمي�ع الواليات 
ستش�هد تخفيضات مماثلة”، مش�را اىل ان 
” ه�ذا أمر مزع�ج ومحبط ، فنح�ن بحاجة 
إىل أرق�ام دقيقة ويمكن التنبؤ بها للتخطيط 
وضمان النجاح عىل أرض الواقع، لكن لم يتم 

تقديم أي تفسر لنا بهذا الخصوص “.
واوضح التقري�ر ان ” والية كاليفورنيا حيث 
ي�ؤدي انفج�ار الح�االت إىل إجه�اد وح�دات 
العناية املركزة إىل نقطة االنهيار ، س�تحصل 
ع�ىل 160.000 جرع�ة لق�اح وه�و أقل مما 
توقع�ه مس�ؤولو الوالية بانخفاض بنس�بة 
40% تقريًب�ا، فيم�ا ق�ال ق�ال حاك�م والية 
إلينوي جيه ب�ي بريتزكر إن�ه “يتوقع حوايل 
نصف عدد الجرعات التي وعد بها يف األصل”.

االحد 20 كانون االول 2020 العدد 2484 السنة العاشرة

آل سعود يبرعون في سياسة معاداة 
الشعوب و»قطع األرزاق«

المراقب العراقي/ متابعة...
رشعت الس�لطات البحريني�ة، بأعمال ترميم 
املنام�ة،  العاصم�ة  يف  اليه�ودي  للكني�س 
الستقبال الزوار الصهاينة، بعد توقيع اتفاقية 
التطبيع بني الجانبني. يف حني قامت السلطات 
يف 2011 به�دم قرابة 38 مس�جدا للمس�لمني 

الشيعة.
وقال الصحف�ي الصهيون�ي يف “هيئة اإلذاعة 
والتلفزيون اإلرسائيلية – كان”، روعي كايس 
عرب تويرت، إنه “يتم ترميم كنيس يهودي قديم 
يف البحري�ن، تمهي�دا لعهد جديد، والس�تقبال 
إىل  للتع�رف  املتعطش�ني  الصهاين�ة  الس�ياح 

الرتاث اليهودي”.
وكان�ت الس�لطات البحرينية ق�د أقدمت عىل 
هدم قرابة 38 مسجًدا للمسلمني الشيعة الذين 
يش�كلون غالبية السكان، يف العام 2011، عرب 
عنارص ق�وة دفاع البحري�ن ووزارة الداخلية، 

وبدعم من القوات الس�عودية واإلماراتية، بعد 
سحق احتجاجات ثورة الرابع عرش من شباط 

2011 منتصف آذار من العام ذاته.
وأوص�ت اللجن�ة البحرينية املس�تقلة لتقيص 

الحقائق برئاس�ة الربوفس�ور ال�دويل الراحل 
“محمود رشيف بس�يوني” بإع�ادة بناء هذه 
املس�اجد، غر أن السلطات البحرينية لم تنفذ 

بعد هذه التوصيات.

انتهاكات النظام البحريني بين ترميم الكنائس وهدم المساجد



بع�د أن أصي�ب املجتمع العراق�ي بالذعر نتيجة ترسي�ب ورقة موازنة 
2021 ملا فيها من كوارث اولها احتساب قيمة الدوالر بسعر 1450دينارا 
ورف�ع قيم�ة الوق�ود و رف�ع بع�ض الفق�رات يف روات�ب املوظفني او 
تقليصه�ا للنصف وما رافق تلك الورقة من لغط صار حديث الش�ارع 
والعراقيني جميع�ا ووضحت للجميع االنعكاس�ات الخطرية والنتائج 
الفضيعة عىل املجتمع. فهل  هذه الخطوة غري املدروسة هي األفضل أم 
األفض�ل للحكومة واملواطن الفقري الذي ال راتب له وال أمل له بالتعيني 
والذي يحيا عىل هامش هذه الحياة الصعبة وال يستطيع ان يوفر قوت 
يومه إال بش�ق األنفس أليس من األنجع أن تقلص من رواتب املوظفني 
ب�دل م�ن أن تعوم العملة فيصل س�عر الدوالر الواح�د اىل 1500 دينارا 
ألن االس�عار س�رتفع بش�كل جنوني ومعه�ا س�يقفز كل يشء ولن 
ين�زل مجددا إال بمعجزة س�ماوية فهل فكرتم يف اس�عار رغيف الخبز 
والفواكه والخرض والكهربائيات واملالبس واسعار مستلزمات الدراسة 
واس�عار االش�راك يف املولدة واالنرنت واس�عار املواصالت والعالجات 

واالدوية واسعار املواد الغذائية؟!!!
يف مجتم�ع ال تس�تطيع الحكوم�ة فيه اس�ترياد الحاجات االساس�ية 
للبطاق�ة التموينية وال تق�در ان تفرض هيبتها بتس�عري املواد وهكذا 

سريتفع عدد الفقراء ويزداد االغنياء غنى والفقراء فقرا.
ستعود الجريمة بش�كل واضح والتسليب والسطو والخطف وبدل من 
ان نجد حال ملش�اكل العاطلني س�نالحظ ارسا بكاملها س�تعتاش عىل 
الجدية يف التقاطعات وهكذا س�يترسب الكثري من املدارس وس�نواجه 
ارتاال من العاطلني عن العمل ومن األميني وسيصاب املجتمع باالحباط 

وتطفح السلبيات اىل السطح.
إن عدم وجود إدارة حقيقية لالزمات سيزيد الطني بلة فال سلع تموينية 
مدعوم�ة وال فرص عمل متوفرة وال خدم�ات حقيقية تقدم وال حلول 
جذرية لكل االزمات املتفاقمة س�يعقد املش�هد كث�ريا ويف ظل التكالب 
عىل الس�لطة وحرب املصالح وكرس االرادة واالنانية املفرطة والحزبية 
وال�والءات الخارجية والداخلي�ة والتدخالت الدولي�ة واالقليمية وعدم 
توفر ارضية حقيقية ونوايا صادقة لحلحلة األمور وثقل الركة وفقدان 
الوسائل الواجب توفرها لوضع خطط حقيقية النقاذ ما يمكن انقاذه 
وغياب الواعز الوطني واالخالقي والديني واستمرار الفوىض املمنهجة 
والشعور بالعجز وعدم اس�تقاللية القرار وحالة التبعية وحجم املأزق 
وفقدان الس�يطرة وتعدد مراك�ز التحكم يف القرار والش�عور بالنقص 
والدوني�ة والتبعية وعدم النضج واملراهقة السياس�ية وغياب س�لطة 
القانون والدولة والس�الح املنفلت وانتش�ار الفس�اد وعدم استقاللية 
القضاء والركون لدس�تور ميلء بالهفوات والنهايات الس�ائبة وفقدان 
الثقة ماب�ني املكونات والتجذابات واملناكف�ات واالنكفاءات والترشذم 
والتق�زم وعدم وج�ود قيادة قوية وطنية أمينة ش�جاعة نزيهة تمتلك 
رؤي�ة واقعية ملايدور وقابليتها عىل األخذ بزمام األمور والوصول اىل بر 
االم�ان ومواجهة التحديات وانهاء االزم�ات وغلق امللفات وانهاء حالة 
التقوق�ع وعودة اللحمة واالرصار عىل الوقوف بوجه أهل الباطل وأهله 
ومحاربته�م ومواجهته�م وتقديمهم للقضاء لينال�وا جزاءهم العادل 
واس�رداد االموال املنهوبة ومكافحة املحس�وبية واملنس�وبية واقتالع 

الفساد من جذوره فالعراق ماض اىل الهاوية ال محالة.

هلل يف خلقه شؤون...الرضبة..
سعد الزبيدي
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بقلم/ سركيس ابوزيد
بحسب إستطالعات الرأي، أعرب العديد من 
األوروبيني أنهم يفضلون بايدن ألنه سيدعم 
حلف الناتو واالتحاد األوروبي، ويزيل القلق 
بشأن تغريرّ املناخ، كما سيقف بوجه روسيا 
ويلتزم بش�كل أكرب بالتعاون عرب األطليس. 
كان  ترام�ب  ف�وز  أن  االوروبي�ون  وي�رى 
سيؤدي إىل تمزق رسيع وكارثي يف العالقات 
عرب املحيط األطليس. أما مع فوز جو بايدن 

أصبح مفتوحا عىل اتجاهات مختلفة.  
 يظه�ر الزعم�اء األوروبي�ون حماس�تهم 
لفتح صفحة جديدة مع إدارة بايدن، وطي 
صفح�ة توتر وع�دم إس�تقرار دامت طوال 
عه�د ترامب. فأملانيا س�ارعت للحديث عن 
بدايات جديدة، وفرنس�ا تحدثت عن فرصة 
»لجع�ل كوكبن�ا رائع�ا من جدي�د«. يف هذا 
االطار، ناقش االتحاد األوروبي ورقة تحدد 
اس�راتيجية الرشاك�ة الجدي�دة، يف القم�ة 
أالوروبية هذا الش�هر واعتمادها كمقاربة 
أوروبية جديدة للعالقة مع الواليات املتحدة. 
ويف ورق�ة  تح�ت عن�وان »أجن�دة أوروبية 
- أمريكي�ة من أج�ل تغيري عامل�ي«، تقرح 
بروكس�ل عقد قم�ة أمريكي�ة - أوروبية يف 
النصف األول من العام املقبل، العادة التأكيد 
عىل قوة العالقة االسراتيجية بني الرشيكني 
عرب االطل�يس. وقد تبنى املجل�س االوروبي 
بيان�ا خط فيه الخطوط العريضة للعالقات 
املس�تقبلية بني بروكسل وواشنطن، وشدد 
البيان عىل أهمية الرشاكة االسراتيجية بني 
االتحاد االوروبي والواليات املتحدة، من أجل 
الوصول إىل االمكانات الكاملة للرشاكة عرب 

االطليس.
»اتفاق نووي مع ايران«

ويف إشارة إىل الخالفات الكثرية التي باعدت 
ب�ني بروكس�ل وواش�نطن يف عه�د ترامب، 
دع�ا املجل�س االوروب�ي باي�دن إىل العم�ل 
»مع�ا« للحف�اظ ع�ىل االتفاق الن�ووي مع 
إي�ران. ووص�ف البي�ان ه�ذا االتف�اق بأنه 
ركيزة أساسية للهيكل العاملي لعدم إنتشار 
االس�لحة النووية. ولكن يف ما يدل عىل تغريرّ 
يف املوقف االوروبي، عكسه وزير الخارجية 
االملاني هايك�و ماس مؤخرا ع�ن تعديالت 
يف االتفاق، أض�اف بيان املجل�س االوروبي 
أنه يج�ب تعزيز إنجازات االتف�اق النووي، 

وتضمينه تحديات مس�تقبلية. وستجتمع 
ال�دول الت�ي ما زال�ت موقعة ع�ىل االتفاق 
النووي )أملانيا وفرنس�ا وبريطانيا وروسيا 
والصني وإيران( يف فيينا، ملناقشة مستقبل 
االتفاق. ويح�اول االوروبيون إقناع طهران 
بالع�ودة لالتف�اق الن�ووي، يف مقابل عودة 
واش�نطن لالنضمام إلي�ه، ورفع العقوبات 

التي فرضتها إدارة ترامب.
وفيم�ا تس�تعد أوروب�ا لالتفاق ع�ىل هذه 
ع�ىل  لعرضه�ا  الجدي�دة  االس�راتيجية 
إدارة باي�دن، تتزاي�د الدع�وات كذلك للدول 
االوروبية الثالث )بريطانيا وأملانيا وفرنسا( 
الت�ي تح�اول إنق�اذ االتف�اق الن�ووي مع 
إيران، لع�رض رؤيتها عىل االدارة االمريكية 
الجدي�دة من امللف الن�ووي االيراني. وكتب 
دبلوماس�يون أوروبيون رس�الة مش�ركة 
االوروب�ي  »املعه�د  موق�ع  ع�ىل  ن�رشت 
للعالق�ات الدولية«، تدع�و لعرض خريطة 
طري�ق واضح�ة ع�ىل إدارة باي�دن للعودة 

لالتفاق النووي.
التقاطع االوروبي � االمريكي الحاصل حول 
»إيران واالتف�اق الن�ووي«، يوازيه تقاطع 
آخ�ر ح�ول »تركي�ا والعقوب�ات املزدوجة 

عليها«. وسجل مؤخرا تطوران:
- األول: إبالغ رئيس املجلس االوروبي شارل 
ميشيل الرئيس الركي رجب طيب أردوغان 
يف اتص�ال هاتفي بق�رار القم�ة االوروبية 
تش�ديد العقوب�ات عىل تركي�ا، داعًيا أنقرة 
للح�وار، ورضورة خفض التصعيد يف البحر 
املتوسط، واستئناف املفاوضات مع اليونان 
وإعادة إطالق املفاوضات حول التس�وية يف 
قربص برعاية االم�م املتحدة. ُيذكر أن قمة 
االتح�اد االوروبي قررت تش�ديد العقوبات 
ضد تركيا بسبب أعمالها يف البحر املتوسط. 
ل االتح�اد االوروبي تطبي�ق العقوبات  وأجرّ
حت�ى آذار املقب�ل، وأمهل تركي�ا حتى ذلك 
املوع�د لتغي�ري موقفه�ا بش�أن التنقيب يف 
املتوسط وحل املش�اكل العالقة مع اليونان 

وتفعيل مسار القضية القربصية.
- الثان�ي: إتخ�اذ الرئيس األمريك�ي ترامب 
ق�راًرا بف�رض عقوبات عىل أنق�رة ملضيها 
للدف�اع   »400 »إس  منظوم�ة  صفق�ة  يف 
الصاروخي الروس�ية الصنع مع موس�كو، 
عىل الرغم من املحاذي�ر املوجودة يف قوانني 
الوالي�ات املتح�دة، مم�ا ين�ذر بتده�ور يف 
العالق�ات ب�ني البلدي�ن قبل أس�ابيع قليلة 

م�ن تس�لم الرئي�س املنتخ�ب ج�و بايدن، 
ال�ذي لدي�ه أيًضا سياس�ة متش�ددة حيال 
تركي�ا وسيس�تمر يف ممارس�ة الضغ�وط 
عليه�ا. وأعلن�ت تركي�ا رفضه�ا وإدانته�ا 
لق�رار الوالي�ات املتح�دة، معت�ربة الخطوة 
»خطأ جس�يما«. وأكدت أنها لن تمتنع عن 
إتخاذ التداب�ري التي تراها رضورية لحماية 
أمنه�ا القومي، ومواصل�ة الطريق بتطوير 
الصناع�ات الدفاعية املحلية رغم العقوبات 
االمريكية. يف املقابل، رحب�ت اليونان بقرار 
العقوبات عىل تركيا ووصفتها بأنها حليف 
غري آمن يهدد األمن املشرك لحلف »الناتو«.

»رشاكة بني ضفتي األطليس«
حول العالقات األمريكية � األوروبية وكيف 
يمك�ن ل�«باي�دن« إعادته�ا، أوردت وكالة 

»بلومربغ« التقرير التايل:
»الوالي�ات املتح�دة تح�رم رشاكته�ا م�ع 
أوروبا، ليس فقط بس�بب إنضمامهما مًعا 
يف »النات�و«، ولكن بس�بب القيم املش�ركة 
بينهم�ا، بم�ا يف ذل�ك الحري�ة الش�خصية 
وحري�ة الصحاف�ة والتج�ارة العادل�ة، ويف 
معالجة القضايا الدولية، من حفظ السالم 
يف البوس�نة، إىل القت�ال مًع�ا لتغ�ري املن�اخ 

من خ�الل اتفاقيات باري�س املناخية. وقد 
تعرض�ت ه�ذه العالق�ة املتوازن�ة، لبعض 
االنحراف�ات بس�بب خ�روج بريطاني�ا من 
االتح�اد االوروب�ي والسياس�ة الخارجي�ة 
للرئي�س االمريكي دونالد ترامب التي يطلق 
عليها »أمريكا أوال«، ومع انتهاء االنتخابات 
إدارة  إىل  االنتق�ال  واكتس�اب  االمريكي�ة 
الرئي�س املنتخ�ب جو باي�دن زخًم�ا، فإنه 
س�يكون هناك ش�عور برضورة إعادة بناء 

العالقات االمريكية - االوروبية من جديد.  
ج�و  املنتخ�ب  الرئي�س  الدارة  بالنس�بة   
باي�دن، فإنه م�ن املحتمل أن يك�ون هناك 
إغ�راء لزي�ادة العمل مع االتح�اد االوروبي 
ككل، وأن الق�وة الجماعي�ة ل�دول االتحاد 
االوروب�ي، حتى مع رحيل الربيطانيني، ُتعد 
قوية للغاية، ما قد يدفع صانعي السياس�ة 
األمريكي�ني إىل الش�عور ب�أن التعام�ل مع 
الكتل�ة بطريق�ة موحدة هو النه�ج األكثر 
كفاءة. لكن النهج األفضل س�يكون يف جزء 
من�ه نهًجا إقليمًيا، مع االعراف بأن أوروبا 
الرشقية لديها مجموعة مختلفة تماًما من 

التحالفات واالحتياجات عن دول الشمال.
م�ن جه�ة ثاني�ة، يس�عى فريق باي�دن اىل 
إحي�اء رشاك�ة التج�ارة واالس�تثمار ع�رب 
االطل�يس املقرحة، والتي ت�م تجميدها من 
قب�ل إدارة الرئي�س ترامب، وس�تؤدي هذه 
املب�ادرة، م�ن ب�ني تداب�ري أخ�رى، إىل إزالة 
الحواج�ز التجاري�ة، وتنظي�م أكرب منطقة 
تج�ارة ح�رة يف التاري�خ. هذه االج�راءات 
ل�ن تخلو م�ن الج�دل حيث تخ�ى بعض 
ال�دول االوروبي�ة املنافس�ة بأنها س�توفر 
للتحالف الغربي توازنا للرشاكة االقتصادية 
االقليمية الش�املة يف آس�يا، حتى ال تهيمن 

عليها الصني.
هل ينجح باي�دن برميم العالق�ات القلقة 
ب�ني ضفت�ي االطل�يس؟ وه�ل يتمك�ن من 
صياغ�ة موق�ف غرب�ي موح�د م�ن تركيا 

وايران؟
وم�ا ه�و موق�ف تركي�ا واي�ران م�ن هذه 
التط�ورات؟ أس�ئلة جوابه�ا يف املس�تقبل 
القري�ب، علًم�ا أن تركيا غارق�ة يف جبهات 
مضطرب�ة بينما تمتلك ايران  رؤية واضحة 
الس�يايس  للح�ل  جاه�زة  صلب�ة  وارادة 

واملواجهة مًعا.

بقلم/ عدنان جواد 
البع�ض يقول أن س�عر ال�دوالر ارتفع مقاب�ل الدينار 
نتيجة املضاربات يف الس�وق، ونواب يف الربملان يقولون 
نتيجة الفس�اد يف البن�ك املركزي والس�يطرة الحزبية 
علي�ه،  واتهامات رصيحة ضد م�زاد العملة الذي يبيع 
النق�ود األجنبي�ة للمصارف االهلية والتجار الس�ترياد 
البضائع والس�لع وتثبيت سعر الرصف للعملة، وحول 
احصائيات رس�مية ح�ول بيع العملة يف س�نة 2019 
بلغت 44 ملي�ار دوالر بمعدل 150 مليون دوالر يومياً، 
من أجل استرياد السلع والبضائع التي تحتاجها البالد، 
فيما بلغ حجم االسترياد يف نفس العام 18 مليار دوالر.

كالم  حس�ب  دوالر  ملي�ار   26 اختف�اء  ممايكش�ف 
الناى�ب محمد صاح�ب الدراجي، واض�اف أن االحزاب 
تمول نفس�ها ونشاطاتها من فس�اد مزاد العملة،عرب 
مص�ارف اهلية تتخذه�ا كواجهة، وأن دي�ون العراق 
تقرب من مبل�غ 169 مليار دوالر نتيجة السياس�ات 
اإلقتصادي�ة الفاش�لة ومنها االق�راض، واألمر املحري 
أن الجميع س�اكت، فالكهرباء مفقودة بعد انخفاض 
درجات الحرارة والدينار يف طريقه لالنهيار، الحكومة 
االتحادية كانها ال تعلم ش�يئأ، واصحاب شعار الوطن 

خفت هذا الشعور لديهم.
 البع�ض يقول أن س�بب االنهيار هو ترسيب مس�ودة 
املوازنة م�ن قبل أحد الوزراء أو حواش�يهم إىل الناس، 
وان الحكوم�ة اقرح�ت رف�ع س�عر ال�رصف إىل 145 
مقاب�ل ال�دوالر، ورف�ع الرضائ�ب وأس�عار الوق�ود 
وتخفيض الرواتب، حتى تس�تطيع االستمرار برصف 
الرواتب واجراء االنتخابات املبكرة، لكن انهيار العملة 
الوطني�ة للدول التي تس�ري ب�ركاب واش�نطن أو التي 
تق�ف ضده�ا، أصبح معروف�ا مثل ما ح�دث يف لبنان 
وتركي�ا فهي قرص�ة اذن للصديق حتى يعود ملس�اره 
املرس�وم له من قبله�ا، والذي يقف ضده�ا مثل ايران 
بالحصار والعقوبات ضد األشخاص والرشكات، ومنع 

تدفق الدوالر لها، وهي سياسة تتبعها منذ أن سيطرت 
عىل املنظمات واملؤسس�ات الدولية وبات القرار الدويل 

بيدها.
وهن�اك جهات داخلية ال يهمه�ا يف هذا البلد غري جمع 
األموال وبش�تى الطرق وهي تمتلك الس�لطة وبنفس 
الوق�ت ت�رسق ق�وت الن�اس وتتالع�ب باالقتص�اد، 
بي�ع  غ�ري  يجي�دون  ال  ومستش�اريها  والحكوم�ة 
ال�كالم والتق�اط الصور، لذل�ك البد من وقف�ة وطنية 
م�ن الجمي�ع، باص�الح االقتص�اد واالكتف�اء الذات�ي 
واوله�ا الزراعة وصناع�ة الدواء واالهتم�ام باملبدعني 

واملخرعني، وطرد الفاسدين.
فنح�ن راين�ا كي�ف اقربن�ا م�ن االكتف�اء الذاتي من 
الحب�وب عندم�ا دعمت الحكوم�ة أس�عارها ووفرت 

مستلزمات الزراعة، ونفس اليشء بالنسبة للخضار.
هاهي اي�ران تعاني م�ن الحصار منذ 40 س�نة وهي 
تق�ف ض�د أق�وى دول�ة يف العالم، ت�زرع ما ت�أكل بل 
وتص�در زراعته�ا وصناعتها للدول األخ�رى، وينبغي 
دع�م الرشيح�ة الضعيف�ة يف املوازن�ة القادم�ة م�ن 
خ�الل وزارة العمل والش�ؤون االجتماعي�ة، والبطاقة 
التموينية وتنويع مفرداتها، وتقليل نفقات وتخفيض 
رواتب الرىاس�ات والدرجات الخاصة واملدراء العاميني 
واصح�اب الروات�ب الكب�رية ، ووض�ع س�لم للرواتب 
يش�مل كل وزارات الدولة يراعى فيها الكفاءة ومقدار 

العمل املنجز.
واال س�يبقى الحال عىل ما هو عليه، ويستمر السارق 
يف منهجه، والعملة تفقد قيمتها فنعود لزمن الحصار 
وصعوب�ة الحصول عىل الق�وت اليوم�ي، فنبيع اثاث 
منازلنا والس�لع التي اش�ريناها يف زم�ن الرخاء، وما 
يزي�د األم�ر س�وء إن تجار الي�وم هم حرامي�ة األمس 
وس�وف يس�تغلون حاجة الناس بالخ�زن واالحتكار، 
مما يس�بب بمجاعة كبرية، وهؤالء ال يحاس�بهم أحد 

ألن اليوم صاحب السلطة واملال هم أنفسهم.

بقلم/ عبد الفتاح الدايه
وع�ىل الرغ�م م�ن أنرّ�ه ال أث�ر ُيذكر 
للقانون الدويل واملنظمات والهيئات 
الدولي�ة بس�بب التس�ييس الكب�ري 
لدورهم ومهامهم وس�يطرة بعض 
ال�دول عليه�م، وبالرغ�م م�ن عدم 
وج�ود رأٍي عاٍم عامليٍّ متعاطٍف مع 
�ة واإلنس�انية  م�ن  القضاي�ا املحقرّ
دون توظيٍف أو تصويٍب سيايس، إالرّ 
أنرّه ال بدرّ من ذك�ر الجانب القانونيرّ 
لهذه االنتهاكات الركية الجسيمة، 

من أجل الحقرّ والحقيقة واملعرفة.
الركي�ة يف  السياس�ات  إنرّ وص�ف 
س�وريا وغريه�ا باالحت�الل، لي�س 
قانوني�اً  وإنم�ا  سياس�ياً  وصف�اً 
أيض�اً، فاملادة 42 م�ن الئحة الهاي 
ع�ام 1907 حدرّدت وعررّف�ت ما هو 
االحتالل، وغنياً ع�ن التفصيل، فإنرّ 
كل ما تقوم به تركيا يف أيرّ منطقٍة أو 
محافظٍة سوريرّة هو احتالل؛ تحت 
سلطتها أو سلطة بعض الجماعات 
التابع�ة له�ا واملتواج�دة يف بع�ض 
املناطق، ولها عىل األرض الس�وريرّة 
نق�اٌط وآليرّاٌت عس�كرية ب�دون أيرّ 
تنس�يق مع الدولة الس�وريرّة، فهي 
بهذه السلوكيات واالنتهاكات تكون 
ة الرشوط املعتمدة  قد استوفت كافرّ

حتى تصبح يف عداد املحتلرّني.
ع�الوًة عىل ذلك، فإن قط�ع املياه يف 
الحس�كة يخالف القواعد الرئيسية 
ُتخال�ف  ال�دويل، فركي�ا  للقان�ون 
ثاني�ة  ُتخال�ف م�رة  ث�م   ، فتحت�لرّ
القواع�د القانونيرّ�ة الدولي�ة الت�ي 
ألزمتها كدولة احتالل، بعدم القيام 
بأي عقاٍب جماع�ي، ومع كلرّ ذلك، 
ال ت�زال مس�تمرًة يف ذل�ك مقرف�ًة 
جريمٌة كبرية موجه�ًة ضد املدنيني 
، والبد هنا من التنويه إىل  الس�ورينيرّ
أن كلرّ جريم�ة موجهٌة ضد املدنيني 
هي نوٌع من أنواع جرائم الحرب من 
وجهة النظ�ر القانونيرّة، عدا عن أنرّ 
قط�ع املياه جريمٌة ضد اإلنس�انية، 
أيض�اً اس�توفت وصفه�ا من حيث 
دًة  ه�ٌة ومتعمِّ أنها ممنهج�ٌة وموجرّ
إرضار األهايل من النس�اء واألطفال 

وكبار السن.
يف معرض اإلحاط�ة القانونية حول 
ه�ذه الجريم�ة الركي�ة، ال ب�درّ من 
�ر أيضاً ب�أنرّ ه�ذه الجريمة  أن نذكرّ
املوصوف�ة تخال�ف اتفاقي�ة من�ع 
 1948 الجماعي�ة  اإلب�ادة  جريم�ة 
والت�ي منعت بموج�ب الفقرة )ب( 
من امل�ادة 2، إلح�اق األذى، ومنعت 
أيرّ فعٍل من ش�أنه أن ُيحدث تدمرياً 
كلي�اً أو جزئي�اً، فعاقب�ت بموج�ب 
املادة 3 املرتِك�ب واملتآِمر واملحرِّض 

واملح�اِول واملش�ِرك أم�ام املحاكم 
ة أو الدولية املعتمدة. املحليرّة املختصرّ
وأم�ا إذا أردن�ا أن نذه�ب بإحاطتنا 
اتج�اه  الركي�ة  الجريم�ة  ح�ول 
املحكم�ة الجنائية الدولي�ة، نجد أنرّ 
نظامه�ا األس�ايس املعتم�د يف روما 
قت�ل  أنرّ   6 امل�ادة  يف  اعت�رب   1998
األف�راد أو إلح�اق ال�رضر به�م أو 
ٍة بقصد  إخضاعهم ألحواٍل معيش�يرّ
اإله�الك هو إب�ادٌة جماعيرٌّة، واعترب 
�ٍه ضد  يف امل�ادة 7 أنرّ كلرّ فع�ٍل موجرّ

املدني�ني  الس�كان  م�ن  مجموع�ٍة 
هو إب�ادة، وأما يف امل�ادة /8/ فُيعدرّ 
د توجيه هجمات ضد الس�كان  تعمرّ

املدنيني من جرائم الحرب. 
رسيع�ة  وبنظ�رٍة  للق�ارئ  يمك�ن 
ع�ىل كل ذلك، وعىل كاف�ة القوانيني 
واملعاهدات واملواد السابقة املذكورة 
يف هذه اإلحاطة املخترصة، إس�قاط 
املي�اه يف الحس�كة  جريم�ة قط�ع 
عليه�ا، فل�م يب�َق ن�صٌّ أو معاهدٌة 
إالرّ وخالفت�ه  أو قان�وٌن  أو ميث�اٌق 

تركي�ا يف مع�رض تنفيذها لهذه 
االنته�اكات، ويبق�ى األم�ل معقوٌد 
عىل تحررٍّك سيايسٍّ وش�عبي، عربيٍّ 
وعامل�يٍّ ضاغ�ط، إليق�اف كل هذه 
االنته�اكات بح�ق أهايل الحس�كة، 
وإليق�اف كل جه�ٍد ترك�يٍّ مش�ابٍه 
يف س�وريا وغريها وبش�كٍل عاجل، 
يح�درّ م�ن أطماعه�ا ويمنعه�ا من 
تس�ييس كلرّ يشء لخدمة أجنداتها 
السياس�يرّة، غ�ري مكرث�ٍة باآلث�ار 

والترّبعات اإلنسانية.

مستقبل العالقات األميركية ـ االوروبية: هل ينجح بايدن؟

الدوالر يرتفع والسارق ينتفع 
والحكومة ال تستمع..!

إحاطٌة قانونّية عن االنتهاكات التركية 
ومياه الشرب في الحسكة

خالل عاٍم، قطعت تركيا المياه عشرات المرات عن محافظة الحسكة السورّية التي يزيد عدد سكانها عن المليون نسمة، 
ضاربًة بعرض الحائط حقوق اإلنسان وكافة المواثيق واالتفاقيات التي أّكدت بشكٍل مباشٍر وغير مباشر على حّق الفرد 

في المياه، متجاهلًة حقيقة أّن المياه عنصٌر أساسيٌّ لالستمرار وأّنها عامٌل حيويٌّ للتمتع بكافة الحقوق األخرى التي 
نصت عليها القوانيين والمعاهدات. 



محلية6 Aرياضة  l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االحد 20 كانون االول 2020 العدد 2484 السنة العاشرة

ماذا بعد قّمة 
مسقط؟

أختتمت األربعاء امل�ايض اجتماعات الجمعية العمومية التاس�عة 
والثالث�ن للمجل�س األوملبي اآلس�يوي يف ظ�ل ظروف اس�تثنائية 
ات عىل الس�احة الرياضية اآلس�يوية  حافل�ة بالكث�� من املتغ��رّ
وتطلرّ�ع الدول اىل االفصاح عن نفس�ها بكل ما ه�و مفيد ومتقدرّم 
دون االك�راث بخطر جائحة كورونا والتعام�ل معه فعالً عىل أنه 
ظرف سيزول قريباً، وقد شهدنا احرافية التواصل والتسويق عىل 
أعىل املس�تويات بن دول القاررّة للظفر بتنظيم )اآلس�ياد( األوملبي 
للمتقدرّم�ن والش�باب ومختل�ف البط�والت األخ�رى الت�ي تراوح 
التنافس فيها بن الرياض والدوحة وبانكوك وطشقند وكوالملبور.
وم�ن الجانب اآلخر، وقدر تعلرّق األمر بنا، فإن الحال مختلف تماماً 
ولم يكن وجودنا س�وى ورقة انتخابي�ة ُتحابي هذا الطرف أو ذاك 
بتمثيل ُمضطرب ضاعت فيه هوية رئيس اللجنة األوملبية العراقية 
رع�د حمودي كُمكلرٍّف أو مصورٍّت أو ُممثرٍّل ُيش�اركُه وزير الش�باب 
�ة )َحلَْحلَ�ة األزمة(  والرياض�ة عدن�ان درج�ال يف التواج�د بُمهمَّ
والوص�ول اىل نتائج ُتنِقذ الرياض�ة العراقية من واقٍع صعٍب وصَل 

اىل الدرك األسفل من االنقسامات والخالفات.
اجتماع مس�قط صار فرص�ة حقيقية للقاء املس�ؤولن الدولين 
يف األوملبي�ة الدولي�ة أو املجل�س األوملبي اآلس�يوي الذي�ن يدركون 
اليوم تمام�اً حجم الخالفات داخل املكتب التنفيذي للجنة األوملبية 
العراقية واتحاداتها العاملة، وهي من املُسلرّمات لدينا طبعاً، وكأن 
أي نقيضن محلرّين ال ُيمكنهما البتَّ بأمور االختالف إال بواس�طة 
طرف دويل خارجي س�واء اتحادات دولية أو محاكم! والعجيب أن 
الجمي�ع يدرّعي وقوفه ضد تدويل األزم�ات التي ُدوِّلَْت فعالً وِصنا 
م�رب املثل فيها عىل إننا اصحاب األرقام القياس�ية ويف الخالف 

واالختالف وعدم قبول اآلخر!
وبحس�ب ِعلمن�ا ف�إن الوزي�ر درج�ال والكابت�ن رع�د حم�ودي 
ات متعدرّدة جرى االفصاح عن أولها باستبشاٍر  س�يخوضان يف ملفرّ
بع�د اللق�اء م�ع رئي�س االتحاد ال�دويل للج�ودو أثن�اء تواجده يف 
مسقط، والحصول عىل وعٍد منه بإعادة انتخابات االتحاد العراقي 
للجودو املنقِس�م عىل نفس�ِه يف انتخابات غ� اعتيادية س�تجرى 
العام املقبل، وربرّما سيتبعها اإلعالن عن انتخابات املكتب التنفيذي 

للجنة األوملبية أيضاً.
لق�د كان اجتم�اع ي�وم الس�بت املايض، ال�ذي ضمرّ وزير الش�باب 
ورؤس�اء االتحادات الرياضية، مفصلياً يف ط�رح األزمات العالِقة، 
وارشاك الوزي�ر بها بعد عج�ٍز تاٍم للبيت األوملب�ي العراقي يف مللمة 
الجراح واحتواء األزمات داخلياً، أزمات إدارية تعكس حالة مزرية 
م�ن الخالفات لن تكبح يف ليل�ة وضحاها بطبيعة الحال، وال يعني 
له أو العودة من  اللقاء بالوزير كنقطة التقاء أنها ستزول بعد تدخرّ
ل البعض، بل العكس  مسقط بوضع النقاط عىل الحروف كما يتأمرّ
د لتخندرّق أش�درّ واستعداد ملعارك  هو الصحيح، ونعتقد أنها س�تمهرّ
انتخابية رِشسة ُمقبلة قد ُتفيض لفوز طرف بصورة نهائية سواء 
يف االتحادات املُضطربة أو املكتب التنفيذي للجنة األوملبية، لكنها ال 
ُتنهي املش�اكل باملررّة بعد نقطة الالعودة التي وصلوا اليها وهو ما 

سيؤثرّر عىل رياضتنا بصورة مريرة. 
م�ا نطلب�ه ونتمنرّاه، أن يك�ون االجتماع أو املؤتم�ر عراقياً خالصا 
إلنهاء جميع األزمات بس�لرّة واحدة من الجودو مروراً بالس�باحة 
ف  واملصارع�ة والتن�س وغ�ها، وإذا ما أراد الوزي�ر درجال الترصرّ
بحكمة مس�تفيداً من مقبوليته كش�خصية رياضية لها مكانتها، 
ف وفق�اً لهذا األس�اس وأن يكون ق�د انغمس أيضاً  فعلي�ه الترصرّ
يف أت�ون االتحادات واملش�اكل التي ال حدَّ لها، وق�د أكلت من ُجرف 
رياض�ة اإلنج�از العايل، وعلي�ه أن ال يغِفل أبداً دور لجنة الش�باب 
هات  والرياض�ة الربملانية يف الرشاكة بالعمل الصعب وتوحيد التوجرّ

دون امليل لجهة عىل حساب أخرى!

محمد حمدي

هاجم مدرب الحدود، مظفر جبار، حكم 
مب�اراة فريق�ه أم�ام الديواني�ة )1-1(، 
أحمد عسكر، مبديا اس�تغرابه من إدارة 
نف�س الحكم 3 مباري�ات لفريقه، خالل 
الج�والت التس�ع املاضي�ة م�ن ال�دوري 

املمتاز.
وقال جبار، إن عس�كر وطاقمه أفس�دوا 
املب�اراة، ولم يكونوا منصف�ن باملرة، بل 

أنهم »حكام هواة«.

وتاب�ع: »من�ذ بداي�ة املب�اراة، أوغ�ل يف 
احتس�اب األخطاء بحقنا، وقيد الالعبن 
من خ�الل البطاق�ات الصف�راء، وزادها 
باحتس�اب هدف الديوانية، حيث تغاىض 

عن خطأ ملصلحتنا«.
وواص�ل: »الغريب أن الحك�م أغفل ركلة 
ج�زاء واضح�ة لن�ا، بع�د ملس الك�رة يد 
ناظ�م..  مصطف�ى  الديواني�ة،  مداف�ع 
وزاد ق�راره غراب�ة، أن الكرة كانت داخل 

منطقة الج�زاء والفرص�ة متاحة، لكنه 
أنهى املباراة قبل أن يسدد العبنا الكرة«.

للجن�ة  يوج�ه  ال�ذي  »الس�ؤال  وأردف: 
الح�كام: مل�اذا يق�ود نف�س الحكم ثالث 
مباريات لفريقنا من بن تس�ع جوالت؟ 
خاصًة أنه لم يوفق يف املباريات املاضية«.
م�ن جانبه أكد م�درب فريق ك�رة القدم 
بنادي الصناعات الكهربائية عماد عودة، 
ان فريقه يدفع ثمن االخطاء التحكيمية 

يف الدوري املمتاز.
وقال ع�ودة إن »االخط�اء التحكيمية يف 
الدوري املمتاز اصبح أمراً وارداً وطبيعياً، 
لكن لألس�ف اثر كث�اً ع�ىل نتائج العديد 

من الفرق«.
الصناع�ات يدف�ع  أن »فري�ق  واوض�ح 
ثم�ن االخط�اء التحكيمي�ة وكان اخرها 
يف مب�اراة امان�ة بغ�داد، فكان�ت هن�اك 
ركلة ج�زاء واضحة لم تحتس�ب لصالح 

الصناعات”.
وطال�ب ع�ودة لجن�ة الح�كام يف الهيئة 
التحكيمية  التطبيعية، بمراجعة االم�ور 

ووضع حد لألخطاء القاتلة«.
يذكر ان املواجهة انتهت بالتعادل السلبي 
من دون اهداف وش�هدت احتساب ركلة 
ج�زاء ألمان�ة بغداد، لكنها ل�م ترجم اىل 
هدف بعد اهداره�ا من قبل الالعب جبار 

كريم.

عقدْت لجنة االس�تئناف يف الهي�أة التطبيعية اجتماعا 
للنظر بالطعن االس�تئنايف املُقدم من قبل رئيس الهيأة 
اإلدارية لنادي الديوانية، حس�ن ع�ي العنكويش، عىل 
قرار لجنة االنضباط بمضاعفة الغرامة املالية السابقة 
وجعله�ا عرشة مالي�ن دينار، لكون لجن�ة االنضباط 
رأت أن املخالف�ة ق�د ت�م تكراره�ا.  وبع�د التدقي�ق 
واملداولة تم قبول الطعن االس�تئنايف شكال، عىل اعتبار 
انه ُقدم ضمن املدة القانونية وبيرّنْت لجنة االس�تئناف 
ان�ه، وبعد التدقيق، وجدنا أن الطعن االس�تئنايف بقرار 
لجن�ة االنضب�اط بمضاعف�ة الغرام�ة املفروضة، ال 
يمك�ن الطع�ن به اس�تئنافا، وذل�ك اس�تناًدا للمادة 
)128( الفق�رة )4(، وعليه قررت اللجنة رد الطعن 
االس�تئنايف املذكور ق�رارا قطعيا ال يجوز الطعن 
أو االس�تئناف عليه لدى أي�ة جهة عراقية .  
وتألفْت لجنة االس�تئناف من: خالد 

إبراهي�م عباس املهداوي رئيس�اً، وحي�در عزيز علوان 
نائب�ا للرئيس، وعضوي�ة الدكتور حي�در عزيز علوان 
والدكت�ور ضياء س�الم حاف�ظ، وطارق عب�د الحافظ 

يونس مقررا للجنة.

أص�در االتحاد العراقي لكرة الس�لة، توجيها اىل 
حكام الدوري املمتاز قبيل انطالق الدوري.

وق�ال ام�ن رس االتحاد خالد نج�م إن »االتحاد 
قرر اج�راء فحوصات فايروس كورونا للحكام 
قبيل انطالق الدوري املمتاز تنفيذاً إلجراءات 

خلية االزمة«.
إلج�راء  موع�داً  ح�دد  »االتح�اد  ان  واوض�ح 
الفحوص عىل قاعة الشعب لأللعاب الرياضية« 
مش�اً اىل ان »االجراء روتيني ورضوري قبل بدأ 

الدوري«.

االستئناف ترد طعن العنكوشي
 على قرار لجنة االنضباط 

اتحاد السلة يجري فحوصات كورونا 
لحكام الدوري

علي: نفط الوسط استحق 
الخسارة أمام الجوية

مدربا الشباب والناشئين يحصالن 
على شهادة »برو« 

محمود يؤكد تذبذب االصابة تنهي تعاقد الديوانية مع كابسلي
مستوى الزوراء

حصَل مدربا منتخبي الش�باب لكرة القدم، قحطان جث�، والناشئن، عماد 
محمد، عىل ش�هادة »برو« التدريبي�ة يف كرة القدم، يف ال�دورة التدريبية 

الت�ي اختتم�ت، يف العاصمة القطرية الدوحة والتي ش�هدْت مش�اركة 
كوكب�ة من املدربن العرب، وبإرشاف محارضين أجانب.   واس�تمرت 
الدورة التدريبية س�نة كاملة، وش�هدت مح�ارضات نظرية وعملية، 
فيما اس�تمرت املرحلة األخ�ة من ال�دورة 40 يوما توالياً يف الدوحة.  
وب�ارَك رئيس الهي�أة التطبيعي�ة، إياد بني�ان، واألعض�اء اآلخرون، 
للمدربن قحطان جث� وعماد محمد، بمناس�بة حصولهما عىل أهم 
شهادة تدريبية يف عالم كرة القدم، متمنن لهما التوفيق والنجاح مع 

مشوارهما املهم مع املنتخبات الوطنية خالل الفرة املقبلة.

كش�ف رئي�س ن�ادي الديوانية الريايض حس�ن 
العنكويش، عن س�بب الغاء عق�د محرف الفريق 
البلجيك�ي ناث�ان كابس�ي. وق�ال العنك�ويش يف 
ترصيح لوكالة ان »ادارة نادي الديوانية فس�خت 
عقد محرف الفريق ناثان كابس�ي بالرايض بن 

الطرفن واالن اصبح العباً حراً«.

واضاف ان »س�بب الفاء التعاقد يعود 
اىل االصاب�ات الكث��ة الت�ي رضب�ت 
الالعب خالل الف�رة املاضية، بالتايل 

ارتأت االدارة اىل انهاء التعاقد«.
يذك�ر ان كابس�ي وق�ع للديوانية يف 

فرة االنتقاالت الصيفية املاضية.

كش�ف النجم الدويل الس�ابق حيدر 
محمود س�بب تذبذب اداء فريق 

املمت�از  ال�دوري  يف  ال�زوراء 
للموسم الحايل.

وقال محمود إن »الزوراء رغم 
انه لم يلتَق أي خس�ارة 

ان  إال  االن  حت�ى 
والنتائ�ج  االداء 

ملبية  ليس�ت 
اغل�ب  جماه��ه«. لطم�وح 

واوضح ان »تذبذب األداء يعود 
اىل عدة اس�باب م�ن بينها 
جدول املباريات الصعب 
بع�ض  يف  والتحكي�م 
والس�بب  الح�االت 
ان  اىل  االب�رز يع�ود 
يم�رون  الالعب�ن 
كب�ة«.  بضغ�وط 
الزوراء  يذك�ر ان 
وصاف�ة  يحت�ل 
الرتيب برصيد 

15 نقطة.

مدربا الحدود والصناعات ينتقدان التحكيم في الدوري الممتاز

أوض�ح م�درب نفط الوس�ط، جم�ال ع�ي، أن فريقه يس�تحق 
الخس�ارة أم�ام الق�وة الجوية، يف الجولة التاس�عة م�ن الدوري 

العراقي، لعدم الظهور بالش�كل املطلوب.
وعاد القوة الجوية لس�كة االنتصارات بالدوري العراقي املمتاز، 
بالف�وز 1-0 عىل حس�اب مضيفه نفط الوس�ط، ضمن الجولة 
التاس�عة. وق�ال جمال عي »نفط الوس�ط لم يظهر بمس�تواه 
الطبيع�ي، الخس�ارة مس�تحقة، والجمي�ع يتحمل مس�ؤولية 

الهزيمة وأولهم الجهاز الفني«.
وأضاف »طريقة اللعب لم تكن مثالية، وبالتايل الفريق لم يكن 

يف وضعه الطبيعي املتعارف عليه«.
ونوه »الخسارة ليست نهاية املطاف، الدوري طويل والفريق 
ال زال يف صدارة الرتيب، علينا تجاوز األخطاء التي حدثت يف 
املباراة، يجب إعادة الفريق لوضعه الطبيعي، والتعويض يف 
املباريات املقبلة«. وأشار »مهند قاسم من أفضل الحكام يف 
الع�راق، ال يمكن التعليق عىل قراراته، نحن بطبيعة الحال 

نحرم القرارات التحكيمية وال نشكك يف أي قرار«.



بوجب�ا،  ب�ول  الفرن�ي  أن  بريطان�ي،  صحف�ي  تقري�ر  العب أك�د 
املقبل.وسط مانشسرت يونايتد، يقرتب من العودة إىل صفوف يوفنتوس يف املوسم 

ووفًق�ا لصحيف�ة »ذا صن«، ف�إن اليويف حريص عىل اس�تعادة بوجبا، ل�ذا عرض عىل 
الشياطني الحمر، ضمه يف صفقة تبادلية، تتضمن باولو ديباال، وفيدريكو برنارديسكي.

وأش�ارت إىل أن ه�ذا التبادل، من غ�ر املرجح حدوثه يف كانون الثان�ي املقبل، لكن تدور 
املفاوض�ات بني الناديني بش�أن الصي�ف املقبل. وينتهي عقد بول بوجبا مع مانشس�رت 
يونايت�د يف صي�ف 2022، لكن وكيله مينو رايوال زعم مؤخ�رًا أن الالعب بحاجة للرحيل 
عن الشياطني الحمر.يف املقابل، سبق أن حاول املان يونايتد، الحصول عىل خدمات ديباال 
يف 2019، كم�ا يبح�ث الش�ياطني الحمر ع�ن التعاقد مع جناح جديد، عقب فش�ل ضم 
جادون سانشو من بوروسيا دورتموند خالل الصيف املايض، لذا قد يوافق عىل الصفقة 

التبادلية.

ُيعان�ي آرس�نال م�ن تده�ور النتائ�ج يف ال�دوري 
اإلنجليزي هذا املوس�م؛ حيث يحت�ل الفريق اللندني 
املرتب�ة ال�15 ب�14 نقطة بعد م�رور 13 جولة عىل 
البطولة.ومع بدء فرتة االنتقاالت الش�توية بعد أيام 
قليلة، فإنَّ املدرب اإلس�باني ميكيل أرتيتا، س�يدخل 
الس�وق م�ن أجل دع�م صف�وف الجانرز ال�ذي فاز 
4 م�رات فق�ط يف الربيمرلي�ج، مقاب�ل 7 هزائ�م، 
وتعادلني.وقال�ت صحيف�ة »س�بورت« اإلس�بانية، 
اليوم السبت، إنَّ أرتيتا، مصمم عىل التعاقد مع العب 
وسط جديد الش�هر املقبل، ويضع نجم ريال مدريد 

إيسكو، عىل قائمة اهتماماته لتدعيم صفوفه.
لكن الصحيفة نفس�ها، أشارت إىل أنَّه حتى اللحظة 

لم يتلق النادي امللكي أي عروض لضم إيس�كو، الذي 
ربطت�ه التقارير الصحفي�ة، بالعديد من األندية عىل 
رأس�ها آرس�نال، ويوفنت�وس، وإش�بيلية، وميالن، 
وإيفرتون.ويرتب�ط إيس�كو، بعقد م�ع امللكي حتى 
صيف 2022، وس�ط مزاع�م عن رغبت�ه يف مغادرة 
الري�ال، للحص�ول ع�ىل دقائ�ق مش�اركة أك�رب يف 
املباري�ات، بعد ابتعاده عن خط�ط املدرب زين الدين 

زيدان.
وقال�ت الصحيف�ة، إن آرس�نال املهتم بإيس�كو، قد 
يق�وم برضب�ة مزدوج�ة يف املركاتو الش�توي، عن 
طريق ضم نجم الريال، إىل جانب حس�ام عوار العب 

وسط ليون.

ال زال مدربو الدوري اإلنجليزي املمتاز، يف 
حالة انقسام، بشأن زيادة عدد التبديالت 
التي يمكن للفرق إجرائها يف منافس�ات 

البطولة هذا املوسم.
وتري�د العدي�د من األندية أن يس�مح لها 
بإج�راء 5 تبدي�الت ب�داًل م�ن 3 لحماية 
الالعب�ني م�ن اإلصاب�ات بس�بب جدول 
املباريات املزدحم، الذي تسبب فيه تأخر 

انته�اء املوس�م امل�ايض بس�بب فروس 
كورونا.

هذه الخطوة ستجعل الدوري اإلنجليزي 
متماشيا مع الدوريات األوروبية الكربى 
األخ�رى، لكن أندي�ة ال�دوري اإلنجليزي 
الوص�ول  يف  فش�لت  العرشي�ن  املمت�از 

التفاق باألغلبية لتغير عدد التبديالت.
وقال يورج�ن كلوب م�درب ليفربول، 

أح�د أكثر املدرب�ني املؤيدي�ن لزيادة عدد 
امل�ايض  االس�بوع  ق�رار  إن  التبدي�الت، 
بالس�ماح بوض�ع 9 العبني ع�ىل مقاعد 

البدالء لم يكن حال وسطا.
وأض�اف كل�وب »الكل يعل�م رأيي يف هذا 
الش�أن. ال�كل يعل�م أن 10 أندية صوتت 
ض�د زي�ادة ع�دد التبدي�الت. األمر ليس 
متعلقا باملزايا، األمر كله بش�أن رفاهية 

الالعب. وصوتوا ضده«.
م�ن جانب�ه، ق�ال ميكي�ل أرتيت�ا مدرب 
آرس�نال أن املوقف »غر منطقي«، وعند 
س�ؤاله عم�ا إذا كان يمكن�ه أن يتفه�م 

موقف طريف الجدال، أجاب بال.
وق�ال »ألن ال�يء امله�م ه�و رفاهي�ة 
الالعب�ني، وأفض�ل طريق�ة لحمايته�م 
ولوجود حلول لحمايته�م، هو أن يكون 

لديك خيار زيادة عدد التبديالت«.
وأض�اف »نح�ن الوحيدون الذي�ن نفعل 

هذا. بالنسبة يل هذا غر منطقي«.
وأكد »لكننا ندف�ع لتعديل القرار، نعطي 
الكثر من اإلحصائيات، ونعطي وجهات 
نظرنا. لدينا الكثر من اإلحصائيات التي 
تدع�م م�ا يح�دث يف ال�دوري اإلنجليزي 
املمتاز فيم�ا يتعلق باإلصاب�ات ولكن ال 

يوجد رد فعل«.
وقال س�تيف ب�روس مدرب نيوكاس�ل، 
إنه كان بإمكان�ه االعتماد عىل التبديالت 
بس�بب  األخ�رة  األس�ابيع  يف  الخم�س 
عدد الالعبني املصاب�ني بفروس كورونا 

بفريقه.
لكن بروس نوه أن�ه لم يفكر بأنه ينبغي 
التغير لقاعدة الخمس تبديالت والتي تم 
تمديدها مطلع هذا األسبوع رسمًيا حتى 

2022، من قبل مجلس االتحاد الدويل.
وقال »أش�يد بق�رار إضاف�ة العبني عىل 
مقاع�د الب�دالء. ولكن�ي ملت�زم بقاعدة 

التبديالت الثالثة«.
وأض�اف »صوتن�ا م�ع بداي�ة املوس�م، 

وبالنسبة يل يجب أن ننهي ما بدأناه«.
واتف�ق مع�ه كارل�و أنش�يلوتي م�درب 
إيفرت�ون، وقال »ث�الث تبدي�الت كافية 

لتغير املباراة«.
وأكد »أتفهم رغبة بعض املدربني يف إجراء 
5 تبدي�الت، ولكن إذا كنت بحاجة إلراحة 
العب بس�بب الجدول املزدح�م، بإمكانك 
استبعاده قبل بداية املباراة، وليس تبديله 

بعد مرور 60 أو 70 دقيقة«.

انقسام مدربي البريميرليغ حول زيادة عدد التبديالت للموسم الكروي

االرسنال 
يطمح للتعاقد 

مع ايسكو
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يوفنتوس يسعى  لصفقة
 تبادلية مع اليونايتد

ت�وج النج�م امل�ري محم�د ص�الح، 
مهاجم ليفربول، بجائ�زة جديدة خالل 

كانون الثاني املايض.
وف�از ص�الح بجائ�زة أفض�ل ه�دف يف 
ليفربول خالل نوفمرب، بهدفه يف ش�باك 
أتاالنت�ا، يف اللق�اء ال�ذي فاز ب�ه الريدز 
بخماسية نظيفة، بدوري أبطال أوروبا.

وج�اء ه�دف صالح، بع�د انطالق�ة طويلة 
م�ن قبل منتصف امللعب، ليتقدم نحو املرمى 

وي�راوغ مدافع�ي أتاالنتا، قبل أن يس�كنها 
بيرساه ع�ىل طريقته املعت�ادة عىل يمني 

الحارس.وتف�وق ه�دف ص�الح عىل 3 
أه�داف للربتغايل ديوجو جوتا، س�جلهم 
يف ش�باك كل من برايتون، ليس�رت سيتي، 
أتاالنت�ا )نف�س املب�اراة(، إضاف�ة إىل هدف 

رينسوال العبة فريق سيدات ليفربول.

كش�ف تقري�ر صحفي إيط�ايل، عن 
باول�و  األرجنتين�ي  ع�ودة  موع�د 
نج�م  ديب�اال، 

يوفنت�وس، عق�ب تعافي�ه من اإلصاب�ة.وكان أندري�ا برلو، 
مدرب يوفنتوس، قائمة فريقه ملباراة بارما يف الجولة 13 من 

الدوري اإليطايل، والتي شهدت استبعاد ديباال.
وأوضح يوفنتوس أن غياب املهاجم األرجنتيني يعود لتعرضه 
إلصاب�ة عضلي�ة يف تدريب�ات الفريق.ووفًقا ملوق�ع »فوتبول 
إيطاليا«، فإن هذه ليس�ت املرة األوىل هذا املوسم، التي يواجه 
خالله�ا ديب�اال مش�كالت يف اللياق�ة البدنية.وأش�ار املوق�ع 
اإليطايل إىل أن إصابة ديباال األخرة ليس�ت خطرة، وس�يعود 
الالعب األرجنتيني إىل املباري�ات ضد فيورنتينا يف الجولة 14 
م�ن الدوري اإليطايل.يذكر أن يوفنتوس يحتل املركز الثالث 
يف ج�دول ترتيب الدوري اإليطايل برصيد 24 نقطة، خلف 

ميالن املتصدر بفارق 4 نقاط.

تجدد إصابة الس�ويدي املخ�رضم زالتان 
إبراهيموفيت�ش، مهاج�م ميالن، بحس�ب 

تقارير صحفية إيطالية.
وقال موقع »كالتش�يو مركاتو«، إن إصابة إبرا تجددت، 
عق�ب املش�اركة يف التدريب�ات الجماعية ملي�الن، اس�تعداًدا ملواجهة 

ساسولو يف الجولة 13 من عمر الدوري اإليطايل.
وأش�ار إىل أن إبرا شعر بألم يف ربلة الساق خالل نهاية املران، ثم خضع 
ع�ىل الفور لفح�ص بالرنني املغناطي�ي، والذي أكد تج�دد إصابة النجم 

السويدي.
 وأوضح أن الالعب س�يخضع لفح�ص جديد عقب 10 أي�ام، ليتأكد غيابه ضد 

ساسولو، والتسيو، وهناك شكوك حول إمكانية لحاقة بمباراة يوفنتوس.
يذكر أن ميالن يتصدر جدول ترتيب الدوري اإليطايل برصيد 28 نقطة، متقدًما 

بنقطة وحيدة عىل إنرت صاحب املركز الثاني.

داف�ع جوزي�ه مورينيو، مدرب توتنهام، عن أس�لوب فريق�ه يف اللعب عقب 
الهزيمة 1-2 أمام ليفربول األربعاء املايض، يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.

وانتق�د املدرب الربتغايل، تركيز البعض بص�ورة مبالغ فيها عىل إحصاءات 
االستحواذ عىل الكرة، التي وصفها بأنها ال تعني شيئا يف بعض األحيان.

وتفوق ليفربول حامل اللقب عىل توتنهام يف االس�تحواذ عىل الكرة وكذلك 
يف التس�ديد عىل املرمى، وبصف�ة خاصة خالل الثلث األخ�ر من املباراة، 
لك�ن مورينيو يؤكد ع�ىل أن الفريق األفضل خرس، بع�د أن حرم الفريق 
اللندن�ي من نقط�ة ثمينة بس�بب رضب�ة رأس من روبرت�و فرمينو يف 
الدقيقة 90.وقال مورينيو قبل مباراة فريقه أمام ضيفه ليس�رت س�يتي 
الي�وم األحد »أحب كل يشء يف كرة الق�دم، أحب الهجمات املنظمة وكثرة 

التمري�رات والدف�اع بط�رق ش�تى«.وتابع »وس�ائل اإلعالم تح�ب كلمة 
االس�تحواذ واإلحصاءات، دون االنتباه لبعض االعتب�ارات املهمة املرتبطة 
بأدوار الالعبني«.وأضاف »اإلحصاءات هي يف الكثر من األحيان، يشء ثمني 

للغاي�ة، لك�ن ال يتم التعامل معها بصورة مناس�بة، وم�ن ثم فهي ال تقدم 
الكث�ر. ما تقدمه هو عدد األهداف التي أحرزتها وعدد الفرص التي صنعها 

الفريق، يمكن أن تحقق نصف االستحواذ وتحرز عددا أكرب من األهداف«.
ويحتل توتنه�ام، املركز الثاني بني فرق ال�دوري اإلنجليزي برصيد 25 نقطة، 

متخلًفا بفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة.

يأمل الدويل الكرواتي لوكا مودريتش، نجم 
ري�ال مدري�د، يف أن ينه�ي مس�رته داخل 

جدران النادي امللكي.
ويحق ملودريت�ش، 35 عاًما، التفاوض مع 

أي ناٍد آخر يف كانون الثاني املقبل.
ويعد مودريتش، أحد العنارص التي ال غنى 
عنها يف تش�كيلة املدرب زي�ن الدين زيدان، 
وهو ما قد يدعم اس�تمراره داخل صفوف 

امللكي.
س�ينرتال«  »ديفينس�ا  موق�ع  وبحس�ب 
اإلس�باني، فإنَّ�ه ع�ىل الرغ�م م�ن تأل�ق 
مودريت�ش م�ع ري�ال مدري�د، إال أن ملف 

تجديد عقده لم ُيفتح حتى اآلن.
ع�ىل  مودريت�ش  أنَّ  التقري�ر،  وأوض�ح 
اس�تعداد لتخفي�ض راتبه الس�نوي الحايل 
ال�ذي يتقاضاه مع الري�ال، من أجل تجديد 

عقده.
وأش�ار التقري�ر، إىل أن رغب�ة مودريت�ش 
األوىل هي االستمرار، وإنهاء مسرته داخل 
الري�ال، ويف الوقت نفس�ه، يعل�م أن هناك 
اهتمام بضمه من أندي�ة يوفنتوس، وإنرت 

ميالن، وباريس 

مودريتش يرغب بإنهاء 
مسيرته مع ريال مدريد 

أجويرو: 
اصابتي محيرة

تحديد موعد عودة ديباال

صالح يفوز بجائزة
 جديدة في ليفربول

تجدد اصابة ابراهيموفيتش 

مورينيو يدافع عن أسلوب توتنهام



 املراقب العراقي/ متابعة
العلي�ا  التحضريي�ة  اللجن�ة  أكمل�ت 
فعالي�ات إقامة مهرجان لقاء االٔش�قاء 
السابع عرش للهوايات والحرف املتنوعة 
وزارة  برعاي�ة  يق�ام  ال�ذي  الس�نوي, 
الثقافة والسياحة واالٓثار تحت شعار ) 
لنصدح عالياً لبغداد الحضارة والس�ام 
(للف�رة م�ن 23-25\12\2020, عىل 

قاعات املحطة العاملية لسكك الحديد.
التحضريي�ة  اللجن�ة  رٔيي�س  وق�ال 
 : العبي�دي  ح�ارض  ه�ال  للمهرج�ان 
تحتض�ن بغداد فعالي�ات مهرجان لقاء 
االٔشقاء السابع عرش املقام عىل قاعات 
املحط�ة العاملي�ة لس�كك حدي�د العراق 
لكونها معلماً من معال�م بغداد الراثية 
والس�يادية, وأيضاً ع�ىل قاعات املتحف 
العراق�ي واملتح�ف البغ�دادي وحدائ�ق 
القش�لة يف شارع املتنبي ومتنزه الزوراء 

 ».
واض�اف  »امللتق�ى س�تتخلله معارض 
والثقافي�ة  الفني�ة  لأعم�ال  متنوع�ة 
الحج�ر  ع�ىل  كالنق�ش  والراثي�ة 
والفن�ون  والنح�اس  والس�رياميك 
التش�كيلية واالٔعم�ال اليدوي�ة الن�ادرة 

والخ�ط والزخرف�ة االٕس�امية وكذل�ك 
الطواب�ع  جم�ع  هواي�ات  ع�رض 
والكت�ب  والعم�ات  واملس�كوكات 
واملخطوط�ات  والوثأي�ق  واملطبوع�ات 
وهن�اك  متنوع�ة  رياضي�ة  وفعالي�ات 

مشاركات عربية وعاملية«.
وتابع  »س�تقام خ�ال أي�ام املهرجان 
باالٕضافة اىل املعارض جلس�ات للش�عر 
والخطاب�ة واملقام العراقي واالٕنش�ودة 
الوطني�ة وعروض�اً مرسحي�ة وكذل�ك 
تنظي�م زي�ارات اىل االٔماك�ن املقدس�ة 

والراثية«.

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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الثقافـي

»مدينة من رماد« رواية تعيد قراءها إلى حياة أهالي بغداد في ستينيات القرن الماضي
عندما يخون الجالد صديقه الضحية 

على هامش فعاليات معرض العراق للكتاب 

الجواهري 
سام عىل مثقل بالحديد.... ويشمخ كالقائد الظافر
كأن القيود عىل معصميه....مفاتيح مستقبل زاهر

ودم الشهيد مخضبا وثيابه....تطوى ويف يوم الحساب ستنترش
ُيزّهد يف املحامد طالبيها .. يقٌي أن عقباها هباء 

فقد تأتي الفظيع وال عقاٌب .... وقد تسدي الجميل وال جزاء
ويف التاريخ أتعاٌب كثاٌر .... مضت هدراً وطار بها الهواء.

حريُة الفكِر ما زالْت مهددًة . . . . يف االجتماِع بجمهوٍر وَدْهماِء
وبالنواميِس ما كانْت مفرسًة . . . . إاِل لصالِح هيئاٍت وأَسماِء

يِه والُجرِْف واملُنحنى. ساٌم عىل َهَضباِت العراق ....  وشطَّ
حقاً أقوُل وما الِحماُم بتاركي.. .. إني عىل ُكرْه الرََّدى مجبول.

تُّ أطرايف ألمُّ شتائتاً .. من الذكرياِت الّذاهباِت الرواجِع  َتلفَّ
يا دجلة الخري: كم من كنز موِهبٍة .... لديك يف )القمقم( املسحور مخزون

لعلَّ تلك العفاريَت التي اْحتجزْت .... ُمحماٌت عىل أكتاف ُدلفنِي.

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

عيل الوردي
إن كل ثقاف�ة برشي�ة تتخذ لنفس�ها نظاماً يف األخ�اق خاصاً بها، 
وه�ي تنظر ألخ�اق اآلخرين بيشء من الريبة واالحتق�ار. إّن العقل 
س�اح ذو حّدين، فهو ل�دى الباحث التجريبّي وس�يلة للتطّور، إّنما 
ل�دى »العاقل« املغرور فهو عقبٌة يف س�بيل التط�ّور. إن من رشائط 
املنه�ج العلمي الدقيق أن يكون صاحبه مش�ككاً حائراً قبل أن يبدأ 
بالبح�ث. أم�ا أن يّدعي النظرة املوضوعية و ه�و ُمنغمس يف إيمانه 
إىل قمة رأس�ه فمعنى ذلك أّنه مغّفل أو مخادع. وما الحب إال شبكة 
يتصيد بها صاحبها ما يش�تهي كش�بكة العنكب�وت. إن كل امرء يف 
الواقع يلون الدنيا بلون ما يف نفسه ويقيس األمور حسب املقاييس 
الت�ي نش�أ عليه�ا. كان القدم�اء يصفون الدلي�ل الق�وي الواضح 
بأنه الش�مس يف رابعة النهار ونس�وا ان الش�مس نفسها عىل شدة 
وضوحه�ا ال تصلح دليا كافي�ا لدى اإلنس�ان إذا كان أعمى. إن ما 
نق�ول عنه اليوم إنَّه غري معقول، قد يصبح معقواًل غًدا. من الجدير 

أن نقول أن النجاح عىل قدر الهدوء و االسرسال وعدم التكلف.

 فيم�ا راح الروائ�ي يوصل بطلَه قاس�م 
الصيفي�ة  املقاه�ي  إح�دى  إىل  حس�ني 
الواقعة عىل الرصيف األيرس من ش�ارع 
أب�ي ن�واس، ح�رص ع�ىل أن نرافق�ه، 
نحن ق�رّاءه، خطوة خط�وة، عىل طول 
الطري�ق. ه�ي خريط�ة مفّصل�ة لذلك 
الجانب من بغداد، ذك�ر فاضل العزاوي 
أنحاءها باألس�ماء. ولم يتوّقف الروائي 
فاض�ل الع�زاوي عند ذل�ك التعيني يف ما 
تا م�ن صفحات، فقد ع�اد إليه مرّات، 
ب�ل إنه ح�رص عىل تلك الع�ودة عند كل 
انتق�ال لبطله من م�كان إىل مكان، من 
مديري�ة األمن العام غالب�ا، حيث يعمل 
معاون�ا يف مخفر الرشط�ة، إىل املقاهي 

املختلفة التي يتنقل بينها. 
وب�ني: يف أحي�ان كان يبدو ذل�ك فائضا 
عم�ا يل�زم للرواي�ة، حّيزا خاص�ا تركه 
فاض�ل العزاوي لنفس�ه ملت�ّذا بالتذكر 

بعد طول غياب عن العراق. وذلك يظهر 
متس�ما بكث�ري من الحن�ني، عند وصف 
خ�روج س�كان املدينة يف عص�اري أيام 
الصيف حيث »أل�وف مؤلفة من الرجال 
أرصف�ة  يم�أون  واألطف�ال  والنس�اء 
شارعي الرش�يد والسعدون، سائرين يف 
اتجاهات متعاكس�ة وموحني يف الوقت 
ذاته بأنه�م لم يركوا بيوته�م، إال طلبا 
ملتعة السري وليس بحثا عن هدف محدد 

بالذات«.
واضاف :ه�ي بغ�داد ذلك الزم�ن، زمن 
الس�تينيات، الذي تغ�ري اآلن، ال بّد، وإال 
مل�اذا اإلمع�ان يف إضفاء طابع التأس�ف 
والخس�ارة، الخف�ي وغ�ري الظاهرعلنا 
ع�ىل أي ح�ال. لكن رغ�م ذلك ل�م يكن 
الحن�ني صافي�ا تجاه ذل�ك الزمن، فعىل 
مقربة من املشهد العام للبرش واألمكنة 
هن�اك الفس�اد الناخ�ر واملس�تدِرج. يف 

بداي�ة الرواية كان يبدو املعاون قاس�م 
حس�ني متف�رّدا يف نزاهت�ه ع�ن الذي�ن 
يرأس�هم ويرأس�ونه. كان يرف�ض ذلك 
الرحيب الزائد ع�ن الحاجة الذي يبديه 
له نادل املقه�ى، إلرصاره عىل أن ُيعامل 
كزبون عادي. هو املوظف النموذجي يف 
مديرية يصعب ع�ىل موظفيها الصمود 
إزاء اإلغراءات املتاحة، ربما ألنه لم يكن 
طامحا ل�يشء. أم�ا عزلته الش�خصية 
فا تتناس�ب مع كونه مقيما يف املحيط 
الصاخ�ب العنيف لعمله، حيث االعتقال 
،يف  الس�جن  إىل  والس�وق  والتعذي�ب 
الرواية تبدو عزلته أش�به بعزلة مثقف 
محَبط، أو برجل لم يتخلّص من ماضيه 
الش�خيص. لكن صديق�ه األقرب، جليل 

محمود، هو اآلن سجينه.
وتس�اءل :هل يدعونا فاضل العزاوي إىل 

قراءة م�ا كان بداية ملا نح�ن فيه اآلن؟ 
ه�ل أّن ذل�ك االتج�اه يف الكتاب�ة ص�ار 
تقلي�دا ُيس�تعاد ع�ىل غرار ما تس�تعاد 
أنماط كتابي�ة برصف النظر عن تأثرها 

بما يستجّد؟
وتاب�ع : ان املع�اون كان يس�عى إىل أن 
يحس�ن معاملت�ه ح�ني أت�اه أم�ر من 
مديره أن يقسو عىل صديقه ذاك لينتزع 
اعرافه. كما أنه، بداع آخر إىل الس�قوط 
يف الفس�اد، التق�ى ه�دى زوج�ة جليل، 
الس�جني املناض�ل. م�ن دون مقدم�ات 
قاس�م ع�ىل  املع�اون  انه�ال  س�ابقة، 
صديقه بال�رب العنيف، ث�م يف األيام 
الت�ي فتحت ناف�ذة أخرى للفس�اد ،ها 
ه�و املعاون قاس�م حس�ني يج�د حجة 
لخيانته، بعد إعمال املنطق والعقل، هل 
كان علي�ه أن يدير الظهر إللحاح رغبته 

»بوه�م ش�بيه بوه�م جلي�ل محمود« 
املُخان أصا بعدما تبني أن زوجته كانت 
مس�تعدة لذلك، لم يكن املعاون يحسب 
أن التفكري الس�ليم ذاك مسقط ألخاق 
كان ه�و م�ن حامليه�ا، وأن التفك�ري 
الس�ليم ذاك مستدِرج إىل قرار لن ينتهي 

إال ببل�وغ الحضي�ض. بع�د ت�ردٍّ متتال 
وجد املعاون نفسه مطرودا من سلك 

الرشط�ة وممنوعا من دخول 
مقرّه. وه�ا هم أولئك الذين 
س�طوته  يخش�ون  كان�وا 
بال�رب  علي�ه  يعت�دون 

فيس�قط نازف�ا »نصفه فوق إس�فلت 
الشارع ونصفه اآلخر فوق الطريق«.

وأكمل :ال ريب يف أن الفس�اد، املجتمعي 
والش�خيص، قد قطع أش�واطا يصعب 

م�ا  ع�ىل  قياس�ا  حس�ابها 
س�نوات  يف  الح�ال  كان 

يف  س�واء  الس�تينيات، 
س�واه  يف  أو  الع�راق 
)إرج�اع زمن الرواية 
العق�د م�ن  إىل ذل�ك 
يعود  الفائ�ت  القرن 

وق�د   ،1967 ح�رب  إىل 
ورد ذكرها، كم�ا ذكر أثرها 

معنوي�ات  انهي�ار  يف 
الت�ي  األجي�ال 

يف  عاش�تها، 
تتاب�ع  س�ياق 

ث  ا ح�د أ

الرواي�ة(. لكن ملاذا آث�ر فاضل العزاوي 
أن يرج�ع إىل هن�اك، إىل ما ب�ات حقبة 
ماضية لم يق�رّص األدب املعارص لها يف 
تناولها.وختم متس�اءال  االس�تغراق يف 
:ه�ل يدعون�ا فاض�ل العزاوي 
إىل ق�راءة م�ا كان بداية ملا 
نحن فيه اآلن؟ هل أّن ذلك 
االتج�اه يف الكتاب�ة صار 
تقليدا ُيس�تعاد عىل غرار 
ما تستعاد أنماط كتابية 
برصف النظر عن تأثرها 

بما يستجّد؟

المراقب العراقي / القسم الثقافي
           ي��رى الناق��د حس��ن داوود ان رواي��ة »مدين��ة 
م��ن رماد« لل��روايئ فاضل الع��زاوي تعي��د قراءها 
إىل حياة أهايل بغداد يف س��تينيات القرن المايض 
، مبين��ا ان الرواية تكش��ف كيفي��ة خيانة الجالد 

لصديقه الضحية .وقال داوود يف ق��راءة 
نقدية خص بها )المراقب العراقي(:

 محاضرة عن المواقع االثرية المدرجة
 على الئحة التراث العالمي

املراقب العراقي/ متابعة
أقامت دائرة الدراسات والبحوث 
الهئي�ة  يف  االٓث�اري  والتدري�ب 
العام�ة لآثار والراث محارضة 
ع�ن املواق�ع االٔثري�ة العراقي�ة 
املدرجة عىل الئحة الراث العاملي 
للباحث أحمد هاش�م عىل أرض 

معرض العراق الدويل للكتاب .
وقال مدير عام دأيرة الدراسات 
االٓث�اري  والتدري�ب  والبح�وث 
الس�وداني  طاه�ر  قاس�م 
»املحارضة أقيم�ت عىل هامش 
فعالي�ات معرض الع�راق الدويل 
للكتاب والتي تناول فيها الباحث 
املل�ف وإخضاع  إع�داد  مراح�ل 
الٔيح�ة  ع�ىل  املضاف�ة  املواق�ع 
ال�راث العامل�ي لع�رشة معايري  
باملواق�ع  الجمه�ور  وتعري�ف 
االٔثرية املدرجة عىل الٔيحة الراث 
الثقافي�ة  وأأهميته�ا  العامل�ي 
واس�تعرض الباحث بشكل عام 
املواق�ع العراقي�ة املدرج�ة عىل 

الئحة ال�راث العاملي وأأهميتها 
ع�ىل  واالقتصادي�ة  الثقافي�ة 
صعيد السياحة االٓثارية ودورها 
املس�تدامة  التنمي�ة  تفعي�ل  يف 
.وح�ر املح�ارضة مدي�ر عام 
والبح�وث  الدراس�ات  دأي�رة 
والتدريب االٓثاري قاس�م طاهر 

الس�وداني ومدي�ر ع�ام دأي�رة 
الراث الدكت�����ور اياد كاظم 
داود ومدي�ر التخطيط واملتابعة 
مه�����دي غضب�ان وجمهور 
بالش�أن  املهتم�ني  م�����ن 
االٓث�اري وع�������دد من زوار 

املعرض.

ال ذنب للغيِم إن ضاقْت به العرُب

يبكي تعيساً اىل أن يهطَل املطُر

عيناُه مثقلٌة بالدمِع تعرفها

يف كل شاردٍة تنتابها الِفكُر

يشكو سماًء تعادي من يغازُلها

بالرعِد تصفعُه بالغيِث تعتذُر

فينتهي اليوُم واالشواُق غارقٌة

وبعد أن تعبْت قالْت سأنتحُر

قالوا بأن أناساً فاتهم حلٌم

وبعد صحوتهم ماتوا وما صربوا

البيَت للفقراِء الناُس تعرفُه

ال شارٌع ال زقاٌق منذ أن ظهروا

وال عشاَء لهم كي يأكلوا عوضاً

ال يشَء يف الِقدِر غري الجوِع يستعُر

والغيُم ُيميس عليهم كالوغى ِكسفاً

حرٌب تفيُض بهم واملاُء ينترُش

حتى اذا نطَق السياُب معتذراً

ما أوقَف الغيُم نزفاً كاَن ينهدُر 

النزُف بيٌت وهذا الجوُع يسُكننا

فهل سنسكنُه؟ أم شاقنا البطُر 

إن القناعَة كنٌز هكذا ُعرَفْت

لكنها غرقْت يف املاِء مذ عربوا

الغيمُة اآلَن تنأى والنجوُم غفْت

واألرُض ساهرٌة والنهُر يعترُص

بأيِّ بيٍت سُيميس الكرُب بعد غٍد

ببيِت شعٍر يوايس حالُه الوتُر!

أم بيِت حزٍن يصيل يف جوانبِه

خوٌف عىل قلٍق يجتاحُه الخطُر

ضوٌء ومدفأٌة أحاُم قارصٍة

موؤدٍة هكذا ماتْت وال تزُر

ال ذنَب للغيِم إن ضاقْت دوائُرُه

فهّمُه وطٌن ما الحُه البرُص 

وطائٌر متعٌب فاضْت جوارُحُه

روٌح علْت وعليها الريُح تنحدُر

الذنُب ذنبي ألن اليأَس ُيرغمني

أْن اشري قدراً يختارُه القدُر

ذنوب المطر
علياء المالكي

حسن داوود

املراقب العراقي/ متابعة
يواص�ل الق�اص حس�ن برط�ال، رم�ي 
العال�م بمربعات قصصية، ذات األس�ئلة 
قصص�ه  تنطل�ق  امل�رة  ه�ذه  الك�ربى. 
القص�رية ج�دا، يف مؤل�ف »كورونيات« 
م�ن الوض�ع الراهن ال�ذي يتنفس تحت 
وباء »كورون�ا » الذي عم�ر مرضا، مدة 
ليست بالقصرية واليس�رية. وهي بذلك، 
بروتوك�والت  واكبته�ا  عس�رية  لحظ�ة 
صحي�ة، غ�ريت ع�ادات بأخ�رى، ع�ىل 
األف�راد والجماع�ات. فاختارت  صعي�د 
هذه املجموعة التمرك�ز أوال حول وحدة 
املوضوع املتمثل يف كورونا وانعكاس�اته 
النفس�ية واالجتماعي�ة؛ ب�ل الفكري�ة. 
وبالت�ايل، فالقص�ص هن�ا، تت�وزع عىل 
الثيم�ة نفس�ها، لك�ن بطريق�ة رسدية 
خاصة تمتص تفاصيل اليومي، املختزل 
يف مفارق�ات. أق�ول تمتصه�ا وتعيدها، 
عرب نفس ساخر وقصري إىل حد التقتري؛ 
س�عيا إىل تحويل هذه القصة الوامضة، 

إىل إشارة أو عامة أو ملحة أو رجة.
إنها كل ذلك وأكثر، عرب حاالت قصصية 
تذهب إىل حد س�طرين، بهذه الباغة يف 
الصوغ، فالق�اص ينفرد بهذه الصيغة 
يف كل مؤلفاته، يف هذا النوع القصيص. 

فتتح�ول الكلم�ة إىل لبن�ة، إذا حذف�ت؛ 
ق�د ينهار املعم�ار القص�يص، إضافة إىل 
تراكي�ب مضغوط�ة تجن�ح نح�و داخل 
يطوى عىل أس�ئلة، تنطل�ق نحو الخارج 
الزاخ�ر باملفارقات، لكن ه�ذه املربعات، 
تضيف مفارقات التأم�ل ملا يجري، بذلك 
املجموع�ة  فه�ذه 

تله�ث بدوره�ا تح�ت الوب�اء بلس�انها، 
لتحيط بهذا »الكائن« الصعب الهندس�ة، 
والواسع التأثري واالنعكاسات. إنها بذلك 
تسوق املأساويات، بشكل ساخر. نقرأ يف 
مجموع�ة »كوروني�ا ت« قصة »القبض 

عىل كورونا«: » الزوجة تقول لزوجها:
)غسلت عليك يدي( باملاء والصابون…

الطفل يقول ملعلمه: أبي هو كورونا«
مجموع�ة »كوروني�ات« تدون الس�اقط 
واملن�يس، س�عيا إىل احتض�ان الظ�ال، 
إبرازا للمفارق�ات. فالقصص هنا، تبنى 
كمربع�ات، تضم�ر أكثر مم�ا تقول، من 
خال كلمات قصصية مع�دودة، تتحول 
داخل�ه،  إىل  بالق�ارئ  تغ�وص  أدراج  إىل 
م�ن خ�ال واقع�ة أو أحدوث�ة تتأرجح 
رسدا ب�ني الواقع واملتخي�ل، أو باألحرى 
االنطاق من مداخ�ل واقعية، رسعان ما 
تخضع للتحوير، عىل ضوء غرابة الواقع 
وتش�عباته يف املخيال الش�عبي والاوعي 
الجمع�ي. نفت�ح املجموعة ع�ىل ومضة 
»أع�راض كورونا«: »رج�ل عطس فقال 
الحم�د لله… وعىل بعد ثاث�ة أمتار رجل 
آخر سمع العطسة فحمد الله بدوره، ثم 
هرب أما أن�ا فتس�مرت يف مكاني أبحث 

عن تفسري لترصف الرجل الثاني«.

»كورونيات« مربعات قصصية ذات أسئلة كبرى

املراقب العراقي/ متابعة
تثري الكتابة الش�عرية عند الشاعر حسن بولهويشات الكثري 
من االلتباس عىل مس�توى التجنيس الن�يص، ذلك أنه يكتب 
تجربت�ه يف الوج�ود بطريقة ال تنتس�ب إىل ص�وت اآلخر، بل 
تؤّس�س لصوته�ا النابع من الداخل املس�تفز للخ�ارج، إذ ال 
أبوتها يف ذاتها، فنسغها من شجرة الحياة املمتدة يف تفاصيل 
مام�ح كرنفالي�ة تقيمها اللغة يف خطاب ش�عري موس�وم 
بتوس�يع املعنى، وتكس�ري أفق انتظار القارئ، فالش�اعر ال 
مرجعية لديه، سوى نسج نص شعري منفلت من التصنيف 
األجنايس، ما يحيل إىل املجازي واالستعاري يف تشييد الصورة 
الشعرية املستفزة واملختلفة عن املألوف، خالقا بلغة املناطقة 
العوال�م املمكنة املتخلّقة من صلب متخّيل يمتلكه الش�اعر، 
فاالس�تخدام للغ�ة عنده له خاصيته الت�ي تلزمه، املتمثلة يف 
تقوي�ض مامح اللغ�ة املعتادة بخلق لغ�ة مفارقة، متحّررة 
من جينات املسكوك واالبتعاد عن االحتذائية ، مبدعة جينات 
متجّذرة يف تربة االس�تعارات وهذا األمر منسجم مع »قوانني 
التط�ور الكون�ي، التي تفرض عىل الش�عر حتمية التحول يف 
الش�كل واملضم�ون، فلكل زم�ان إيقاعه وقضاي�اه وحركة 
تطور كوني�ة تتحكم يف رسعته وطبيعة ت�داول الحياة فيه« 
فص�ريورة الحياة تحّتم عىل الش�اعر التخل�ص من موروث 
الشكل واملضمون باملهمة السائد لبناء نص يستجيب لسؤال 
اللحظ�ة التاريخي�ة والحضاري�ة. من هذا املنطلق س�نقوم 
بإغ�ارة مفاجئ�ة ع�ىل عوالم هذا الش�اعر ال�ذي يجمع بني 
الغريمني األجناس�يني الش�عر والنثر، مازجا إياهما يف كتابة 
تقلص اله�وة بينهما. قد يكون نوعا م�ن املبالغة إذا قلنا إن 

نص بولهويش�ات مفارق ومباغت؛ كلكم�ة ماكم مباغتة، 
لكونه يرس�م تجربته بلغة ش�عرية مفعمة بسخرية تسهم 
يف تبئ�ري املفارقة يف الخطاب الش�عري الذي يعرّب عنه ديوانه 
»قب�ل القيامة بقليل« األمر الذي يث�ّور هذه اللغة ويفتح لها 
أفقا مغايرا ويش�حنها »بطاقة إبداعية فريدة من التش�كيل 
البرصي الغني بال�دالالت واإليحاءات«، فعىل الرغم من كون 
املعجم الش�عري الذي يوظفه الشاعر بس�يطا، لكنه محّمل 

بانحرافات وانزياحات تنتهك نس�ق اللغ�ة، من خال النظم 
بلغة عب�د القاهر الجرجاني، ما يوّس�ع هذه اللغة ويس�هم 
يف تش�كيل الخطاب الش�عري، فمن العنونة يضعنا الش�اعر 
يف أج�واء درامية توحي ب�أن العوالم الش�عرية منذورة لهذا 
النفس الراجيدي، فلفظة »قبل القيامة« إحالة ضمنية عىل 
وضعن�ا يف حالة تأهب لولوج تجربة موس�ومة بلغة املهابة، 
والجليل الرامز إىل طق�وس البعث الوجودي، وليس األخروي 
يقول الش�اعر مس�تفهما »هل كان من الروري/ أن أذبح 
ش�جرة بمنش�ار كهربائ�ي كل ليل�ة/ وأصنع من الش�جرة 
مركبا/ وأدفع باملركب الس�كران إىل املاء/ وأس�رخي وسط 
امل�اء وأضح�ك/ أن أعود إىل اليابس�ة كل صب�اح/ بزوبعة يف 
الرأس/ وقمي�ص مبتل األكم�ام وارتعاش في�ي املفاصل«، 
فالس�ؤال دليل عىل أن الش�اعر يف حرية من أمره بني الرحيل 
واإلقام�ة يف األرض/ اليابس�ة، وبينهما عال�م الحلم وأجواء 
رامب�و، من خال اإلحالة عىل املركب النش�وان وعالم الواقع 
املثري للقلق والتوتر، وتلك ميزة الشعراء الحاملني واملكتشفني 
لجغرافي�ات بعي�دة يف الانهائي، والبد من الق�ول إن مامح 
التشكيل الصوري واضحة يف هذا الديوان، ما يعكس الخلفية 
البرصية التي يمتلكها الش�اعر، فاملشهدية الشعرية تتخلق 
عن طريق »تش�كيل عاقات جديدة ب�ني عنارص متباعدة يف 
املرجعية التصويرية، ولكنها تتأتى من نزعة جلية ملمارس�ة 
نوع م�ن العنف املتعمد ع�ىل عنارص ص�وره »فنلمس عنفا 
يمارسه الشاعر يف تشكيل الصورة )أذبح/ منشار/ زوبعة( 
فه�ذا املعجم يكش�ف عن قّمة الرصاع بني ال�ذات يف عاقتها 

بالواقع. 

»قبل القيامة بقليل« االلتباس على مستوى التجنيس النصي األربعاء انطالق فعاليات مهرجان 
لقاء األشقاء السابع عشر 

والدة كتاب
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عندما تبحث عن تاريخ مدينة 
ال بّد لك من أن تعود اىل تراثها 
و إرثها الحضاري و الثقايف و 
كل ما يتعلق بالحياة  املتصلة 

بذلك املكان يف تلك األزمنة.
النجف األرشف املدينة الزاخرة 
ما  الحضاري  الرتاث  و  باإلرث 
شاخصة  معاملها  بعض  زالت 
تلك  ،فمن  اللحظة  هذه  حتى 
األزقة القديمة التي يتوسطها 
مرقد اإلمام عيل )عليه السالم 
يحكي  ثقافيا،  موروثا  تجد   )
هذه  أحداث  يوثق  و  قصصا 

املدينة العريقة.
أحد  الكربايس  محمد  الشيخ 
طلبة الحوزة العلمية يف النجف 
يف  املختصني  أحد  و  األرشف، 
تبنى   ، تراثه  و  النجف  تاريخ 
لتوثيق  الخاص  مرشوعه 
منذ  املعارصة  النجف  أحداث 
و  العثماني  اإلحتالل  حقبة 
استطاع  اذ   ، هذا  يومنا  حتى 
بمساعدة أصدقائه أن يؤسس 
)مركز النجف األرشف للتوثيق 
الذي  النرش(  و  التأليف  و 
املراكز  أهم  أحد  حاليا  يعد 
العراقية  بالجامعات  املعتمدة 
يف مجال البحث العلمي لطلبة 

الدراسات العليا. 

مركز الوثائق
أكثر  عىل  يحتوي  املركز  هذا 
وثيقة  ماليني  ثالثة  من 
تخص  اجتماعية  و  رسمية 
و  العراق  يف  العثماني  العهد 
يف  الربيطاني  اإلنتداب  حقبة 
يجمعها  أن  استطاع  البالد، 

مكتبات  من  الكربايس  الشيخ 
لقاء  يف  و  عاملية،  متاحف  و 
الكربايس  الشيخ  مع  خاص 
يف  همنا  »كان  قائال  تحدث 
الوثائق  كل  نجمع  أن  املركز 
أهم  من  بحقبتني  املتعلقة 
تاريخ  يف  مرت  التي  الحقب 
عنها  تمخض  التي  و  العراق 
العراقية  الدولة  ،والدة  الحقاً 
حقبتني  بني  كونها  املعارصة 
دور  كان  ،اذ  استعماريتني 
بارزا  األرشف  النجف  مدينة 
للتصدي و مواجهة  قياديا   و 
لها  تعرض  التي  املخاطر 
لذلك  الحقب،  تلك   يف  السكان 
كان لزاما علينا أن نحصل عىل 
الوثائق و املخاطبات الرسمية 
الوالة  و  األمراء  و  امللوك  بني 
العثمانية،  الدولة  زمن  يف 
الفرتة  كون  جدا  كثرية  وهي 
وثقت  طويلة  فرتة  العثمانية 
الرسمية  الكتب  كل  فيها 
التنظيمية  األمور  مجمل 
املتصلة  العسكرية  و  املدنية 

باملدينة » 

أحداث مهمة 
جرت  الفرتة  تلك  يف  مضيفا« 
أحداث مهمة يف مدينة النجف 
النجفية  الثورة  أهمها  كان 
اإلحتالل  ضد   ١٩١٧ العام  يف 
من  تعد  التي  اإلنكليزي 
العراقية  الثورة  إرهاصات 
التي  العام ١٩٢٠ و  الكربى يف 
عرفت بثورة العرشين، وخالل  
الربيطاني  اإلنتداب  فرتة 
عىل  نحصل  أن  استطعنا 

تنظيم  يف  الرسمية  الوثائق 
املواطن  و  الدولة  شؤون 
الرسمية  املخاطبات  و 
العسكريني  القادة  بني 
الدينية  املراجع  و  الربيطانيني 
و الشخصيات النجفية املهمة 
املراسالت  تلك  أهمها  من  و 
الثوار  تسليم  بشأن  املتعلقة 
مدينة  اإلنكليز  حارص  عندما 
االتجاهات  جميع  من  النجف 
العسكري  القائد  مقتل  بعد 
أرس  و  الربيطاني  أواملارشال 
يد  عىل  اإلنكليز  الجنود  بعض 
اىل  مشريا  النجفيني.«  الثوار 
عىل  أن يحصل  استطاع   « انه 
بحقبة  تتصل  التي  الوثائق 
للعراق  الربيطاني  اإلحتالل 
من مكتبات يف العاصمة بغداد 
يف  الربيطانية  املكتبة  كذلك  و 
بأكثر من ٥٠٠  ،اذ تقدر  لندن 

الف وثيقة تخص العراق« . 

صور تاريخية
النجف  )مركز  تدخل  عندما 
نفسك  (تجد  للتوثيق  االرشف 
كل  األزمنة،  تلك  يف  حارضا 
تراثيا  املكان  هذا  يف  يشء 
يفتح نافذة عىل مايض املدينة 
حياة  و  النجف  رساديب   ،
شاخصة  البسيطة  العلماء 
عىل  املركز  زوايا  احدى  يف 
مصنوعة  تماثيل  شكل 
بإتقان من الشمع تجسد تلك 
الشخصيات التاريخية و نمط 
الحياة و العمارة يف ذلك الوقت 
، وهناك يف غرفة أخرى صور 
جلدية  أوراق  عىل  مطبوعة 

أملانيا  من  جلبت  خاصة 
شخصيات  و  أمراء  و  مللوك 
مهمة، زارت مدينة النجف يف 
الشيخ  وتابع  قديمة،  فرتات 
الصور  عن  حديثه  الكربايس 
و  األمراء  و  للملوك  النادرة 
التي  املهمة  الشخصيات 
الفرتة،  تلك  يف  النجف  زارت 
البحرين  و  املغرب  منهم ملك 
أمري  و  القاجارية  والدولة  و 
الكويت و شخصيات سياسية 
لبنان«  و  مرص  من  دينية  و 
أكثر  املركز  يف  »ان  موضحا 
نادرة  آالف صورة   ٣٠٠٠ من 
شخصيات  تخص  متنوعة 
و  سياسية  و  حكومية 
اىل  اجتماعية،  و  دينية 
القديمة  الصور  نوادر  جانب 
املقدسة  للنجف  الوثائقية 
كيف  و  أخرى  عراقية  ومدن 
بعد  فيها،  الحياة  نمط  كان 

عىل  الصور  هذه  طباعة 
القدم  تحاكي  تراثية  طريقة 
القائم  مرشوعنا  هو  الذي 
الخاصة  املوسوعة  جانب  اىل 
جزءين  شكل  عىل  للمدينة 
بالشخصيات  يتعلق  ،األول 
الحوزة  رجال  من  املهمة 
األدباء  و  املثقفني  و  العلمية 
و شيوخ العشائر، اما الثاني 
فهو يختص بأحوال املدينة و 
تفاصيل الحياة فيها ابان تلك 

الحقب .
واختتم الشيخ الكربايس بانه 
دعما  يتلقى  أن  اىل  يتطلع 
حكوميا لتطوير مركز النجف 
تحويله  و  للتوثيق  االرشف 
يؤرخ  مهم  تراثي  متحف  إىل 
من  اغفالها  اليمكن  لفرتة 
بشكل  املقدسة  املدينة  حياة 

خاص ، والعراق عموما .

التجار والباعة يف منطقة  وكشف عدد من 
االقتصادية  العراق  رئة  وهي  )الشورجة( 
باالكاذيب  الناس  من  العديد  تاثر  عن   ،
من   ، وهناك  هنا  تطلق  التي  واالشاعات 
يف  وتسارعهم  السوق  عىل  اقبالهم  خالل 
ازمة الوجود لها  رشاء كل شيئ خوفا من 

البتة .
الشورجة  اسواق  يف  تجوالنا  وخالل 

ومحالها التجارية ، التقينا عددا من التجار 
 ، الشان  بهذا  للحديث  املحال  واصحاب 
صاحب  وهو   ، الحسني  عبد  محمد  فبادر 
الظروف ويف زمن  القول »يف اسوأ  اىل  محل 
ازمة  من  نعاني  لم  واملفخخات  االرهاب 
عىل  وال   ، الغذائية  املواد  مستوى  عىل  ال 
من  هناك  لكن   ، وغريها  االلبسة  مستوى 
يتأثر باالشاعات ، وووسط معادلة العرض 
الن  املواد  اسعار  ترتفع  املواد  عىل  والطلب 
بعض  يف  اعتيادي  غري  يكون  الناس  اقبال 

االوقات« .
واكد عبد الحسني ان« نسبة الرضائب عىل 
املواد املستوردة ، نسبة التكاد تذكر ، فهي 
ترتاوح بني 8 اىل ١٠% وقد يساعد انخفاض 
والعزوف   ، املستورد  زيادة  عىل  الرضائب 

عن رشاء املنتجات املحلية«.
اسواق  يف  الحالية  االوضاع  ان  واضاف 
هذه  خالل  تغيري  اي  تشهد  لم  الشورجة 
الفرتة االيام ، لكن وبسبب االوضاع الراهنة 
التي تشهدها البالد ، فان حركة السوق تمر 
الطرق  لقطع  نظرا   الكساد  من  بمرحلة 
واعمال العنف وحرق بعض املحال يف شارع 
الرشيد«، الفتا اىل ان ارتفاع سعر الدوالر ، 
لم يؤد اىل ارتفاع االسعار بشكل ملحوظ ».

فيما قال عباس كاظم احد اصحاب محال 
بيع املالبس

 كانت االسواق تشهد استقرارا يف االسعار 
حول   شائعات  انتشار  وبمجرد  ولكن   ،
السوق  شهدت   ، مزعوم  امريكي  حصار 
الحياة  ان  رغم   ، واسعتني  وحركة  اقباال 
تسري بشكل طبيعي يف الوقت الحارض  ، اال 
ان بعض الناس بدأوا بتخزين النفط واملواد 
سيعود  الوضع  ان  اعتقد  لكني   ، االخرى 
وان  حتى   ، االيام   بمرور  السابق  لوضعه 
العراقيني  فنحن  بالفعال  الحصار  حصل 

نعرف كيف نجتاز الصعاب«.
من  العديد  يضع  املحيل  املنتج  ان  ويبدو 
قاله  ما  وهذا   ، الطارئة  لالزمات  الحلول 
العامة  النقابة  رئيس  الدراجي  حسني 
  ، الغذائية  املواد  وصناعة  الزراعة  الموال 
منتجات  هناك  ان  العراقي  املواطن  »يدرك 
محلية تسد حاجة السوق« ، الفتا اىل »وجود 
تخوفات لدى البعض من تهديدات واشنطن 
يتمتع  العراق  ان  اال   ، الحصار  بفرض 
بأرضية اقتصادية واسعة ولديه منتوجات 
وطنية ، والعراق معروف بالصناعة الوطنية 
منذ السبعينات ، ونمتلك صناعات عمالقة 
وهناك   ، املحلية  الحاجة  تسد   ، وكبرية 
وتشجيع  لدعم  الحارض  الوقت  يف  حملة 
االخرية  االونة  يف  واقيم   ، الوطني  املنتج 
معرض بمشاركة اغلب الرشكات واملصانع 
متنوعة  منتوجات  عرضت  التي  العراقية 
تخص املواد الغذائية واملواد االنشائية واملواد 
البالستيكية وغريها ، وهناك حملة وطنية 
ان  يعني  بما   ، واملصانع  املعامل  لتشغيل 
اي طارئ ولديه  العراق قادر عىل مواجهة 

القدرات الكثرية لتجاوز االزمات«.

االحد   20   كانون االول  2020   العدد  2484  السنة العاشرة Almuraqeb Aliraqi Newspaper �سحيفة-يومية-�سيا�سية-عامة

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

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

نور 9
على 
نور

التابعة  املعاهد  أحد  النور،  معهد  تمكن 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  رعاية  لدائرة 
تقديم  من  األرشف،  النجف  محافظة  يف 
لذوي  والتعليمية  اإلنسانية  الخدمات 
ممارسة  يف  ومساعدتهم  البرصية  اإلعاقة 
الحياة  مناحي  شتى  ومواجهة  حياتهم 
يف  به  يهتدون  ضياء  اىل  ظالمهم  وتحويل 
إكمال مشوارهم الدرايس من دون السماح 

ملعوقات الحياة بالوقوف يف طريقهم.
ويف حديث قالت معاون مدير دائرة رعاية 
ذوي االحتياجات الخاصة أديبة فاضل:«إن 
فاقدي  بفئة  خاصاً  اهتماماً  يويل  املعهد 
تأهيلهم  عىل  ويعمل  البرص،  حاسة 
ومساعدتهم لتخطي الصعوبات، إذ يحصل 

تمكنهم  نوعية  خدمات  عىل  املعهد  طلبة 
من املشاركة الفاعلة يف مختلف مجاالت

الحياة ، ومنها تعليمهم »لغة برايل«، وهي 
للمعاقني  املعرفة  طريق  أنار  الذي  النظام 
التي  البارزة  الحروف  خالل  من  برصياً، 
طريق  عن  والكتابة  القراءة  من  تمكنهم 
من  يسعى  »املعهد  أن  اللمس«.وأضافت 
التحديات  لذوي  املقدمة  الخدمات  خالل 
املهارات  وإكسابهم  لتشجيعهم  البرصية، 
األساسية التي تجعل منهم أفراداً منتجني 
يف املجتمع، مبينة أهمية طريقة برايل، يف 
والدراسة،  التعلم  عىل  املكفوفني  تشجيع 
االبتدائية  املراحل  اجتياز  من  تمكنهم  إذ 
اىل  االنتقال  حتى  املدارس  يف  والثانوية 
الطلبة  أحد  أفاد  جهته  الجامعات«.من 
الحسيني،  أمري  املعهد  خريجي  املكفوفني 
املعهد،  يف  تلقاها  التي  »املعلومات  بأن 
الذات  عىل  االعتماد  يف  كثرياً  ساعدته 
والتعامالت  والتنقل،  التعليم،  يف  وخاصة 
اإلعاقة  وأن  االجتماعية،  والحياة  املالية، 

ليست نهاية املطاف«.
العزلة  »حطم  أنه  الحسيني،  وأكد 
متحدي  لها،  تعرض  التي  االجتماعية 
إذ  واإلرصار،  باإلرادة  البرصية  إعاقته 
يستخدم »العصا البيضاء« التي تدل عىل أن 
حاملها كفيف، وهي وسيلة إرشاد تمكنه 
من  تامة  باستقاللية  والسفر  التنقل  من 

دون الحاجة ملساعدة مرافق«.
بصورة  حياته  »يمارس  أنه  وأوضح 
كأقرانه  املنزل  خارج  ويتنقل  طبيعية، 

معتمداً  املحافظات  اىل  ويسافر  املبرصين 
»التحيل  إىل  أقرانه  داعيا  نفسه«،  عىل 
ملواجهة  بالنفس،  والثقة  باإلرادة 
الصعوبات واملشاركة بفاعلية وإيجابية يف 

شتى مناحي الحياة«.
وأشار إىل »قيامه وعدد من زمالئه بالتطوع 
املكفوفني  للطلبة  تعليمية  دروس  لتقديم 
تساعد  معلومات  تتضمن  النور،  معهد  يف 
اليومية،  أعماله  مزاولة  عىل  الكفيف 
املنزل  داخل  والتنقل  الحركة  السيما 
وخارجه، وكيفية استعمال األجهزة الذكية 

والحاسوب«.
 

النجف  وبحر  الكوفة  مسجد  بني 
األرشف  النجف  ألبسة  مصنع  يقع 
،الذي  املحافظة«  غربي  »شمال 
معامل  أحد  وهو   ،١٩86 عام  تأسس 
النسيجية  للصناعات  العامة  الرشكة 
واملعادن،  الصناعة  لوزارة  التابعة 
جودة إنتاجه هي التي جعلته ينافس 
مطابقة  من  تحمل  ملا  املستورد، 
العاملية املطلوبة، تجولنا  للمواصفات 
عملية  وتابعنا  املصنع  أروقة  بني 

اإلنتاج بكل مراحلها. 
عقيل  املصنع  مدير  مع  لقاء  ويف 
األلبسة  إن«مصنع   : قال  الوائيل 
معامل  ثالثة  من  يتكون  الرجالية، 
املوديالت  أنواع  مختلف  بإنتاج  تقوم 
أن«  اىل  الفتاً  والعسكرية«،  املدنية 

املصنع يستطيع أن يغطي جزءاً كبرياً 
من حاجة املجتمع العراقي«. 

إنتاج  يف  سباق  أن«املصنع  وأضاف 
األسواق  يف  املعروفة  الرجالية  البدلة 
واملنتجات  العمل  وبدلة  املحلية، 
الوزارات  من  عدد  بمنتسبي  الخاصة 
فضالً  والصحة،  النفط  كوزارتي 
الواقية  والدروع  البدالت  إنتاجه  عن 
القوات  ملنتسبي  العسكرية  والخوذ 
قادر  »املصنع  أن  مؤكداً  املسلحة«، 
متنوعة  قطعة  آالف   )٥( إنتاج  عىل 
وأن  الواحد  اليوم  خالل  األلبسة  من 
السيطرة  ملعايري  خاضع  املنتوج 
النوعية وخاصة بعد إنشاء مختربات 
مليون   )٥٠٠( من  أكثر  بلغت  بقيمة 
تتمتع  ألبسة  توفري  أجل  من   ، دينار 

 ٢٠١٠ العام  ويف  املطلوبة«.  بالجودة 
الرجالية  البدلة  مرشوع  تجهيز  تم 
املتطورة بمكائن حديثة ومستلزمات 
اإللكرتوني  بالنظام  تعمل  مربمجة 

فائقة الجودة«. 
بتطبيق  الوائيل«الحكومة  وطالب 
للصناعة  الداعمة  والقوانني  القرارات 
املنتج  بحماية  واملتعلقة  الوطنية 
الجمركية«،  والتعرفة  واملستهلك 
داعياً »وزارات الدولة كافة إىل التعاقد 
املنتج  زيادة ودعم  بهدف  املصنع  مع 
املنتجات  عىل  اإلقبال  الوطني«.وزاد 
العراقية، من قبل الشعب بعد الحملة 
بغداد،  العاصمة  يف  أطلقت  التي 
لدعم  والجنوب،  الوسط  ومحافظات 
اإلنتاج الوطني، ومقاطعة املستوردة.

مركز النجف األشرف للتوثيق .. يؤرخ سيرة المدينة المقدسة

عشاق الخير يحولوناياد ماكرة تحوك االشاعات الرباك الشارع
 ظالم المكفوفين الى نور

تلعب االشاعات دورا في خلق االزمات وارتفاع اسعار المواد ،  اذ 

يبادر الكثيرون فور سماع االشاعات في االقبال على شراء المواد 

وتخزينها خوفا من فقدانها من االسواق او ارتفاع اسعارها .

وضع األسواق 
مطمئن واالشاعات 
وسيلة لرفع االسعار

تجار  :

شهادة باالتقان
 و الجودة و احراج للمستورد

المنتج الوطني
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حذر اتح�اد رج�ال األعم�ال العراقيني 
يف املثن�ى، م�ن تأث�ر ارتف�اع س�عر 
رصف الدوالر عىل رشائح متعددة يف 
املحافظ�ة التي تتصدر نس�ب الفقر 

والبطالة عىل مستوى البلد.
وق�ال رئيس االتح�اد دريد 
األعرج�ي يف بي�ان تلقين�ا 
نس�خة من�ه إن املحافظة 
ت�رراً  األكث�ر  س�تكون 
بسبب ارتفاع سعر رصف 
ال�دوالر، مل�ا ل�ه م�ن تأثر 
سلبي س�يكون عىل الرشائح 

الفقرة واملتوس�طة واملوظفني والذين يعتمدون عىل 
الروات�ب واألج�ور اليومية ل�رشاء الس�لع والبضائع 
بمختل�ف أنواعها، داعي�ا اللجنة املالي�ة يف الربملان إىل 
التدخ�ل واتخاذ إج�راءات عاجلة لوضع ح�د الرتفاع 

أسعار الرصف وضبط حركة العملة بشكل عام.
يش�ار إىل أن لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار النيابي�ة، 
عق�دت اليوم الخمي�س، اجتماعاً م�ع محافظ البنك 
املركزي، ملناقشة قضية ارتفاع الدوالر، وإيجاد حلول 
إليقاف هذا االرتفاع، بعد حدوث قفزة كبرة بأس�عار 
ال�رصف، لتالم�س كل 100 دوالر أمريك�ي 130 أل�ف 
دين�ار عراقي، عقب ترسيب نس�خة أولية من موازنة 

العام املقبل.

أعرب�ت وزارة املالي�ة، عن »امتعاضها وأس�فها 
العمي�ق للن�ر غ�ر امل�رح ب�ه عن مس�ودة 
م�روع موازن�ة ع�ام 2021«، مؤك�دة أن ذلك 
»عمل غر مس�ؤول إىل حد كب�ر« كون ال يمكن 
البيان�ات  إىل  اإلش�ارة  دون  بالكام�ل  فهمه�ا 

والسياسات واالسرتاتيجيات.
وقال�ت املكت�ب اإلعالمي ل�وزارة املالي�ة يف بيان 
اطلعن�ا علي�ه إن »إع�داد املوازنة عملي�ة تقنية 
معقدة تش�مل العديد من الوزارات واملؤسس�ات 
الحكومية والوكاالت الدولية املعنية باملوازنة عىل 
مدى ف�رتة طويلة م�ن الزمن وال يمك�ن فهمها 
بالكامل دون اإلش�ارة إىل البيانات والسياس�ات 
واالس�رتاتيجيات التي تستند عليها ومن ضمنها 

الورقة الحكومية البيضاء«.
وأض�اف أن »إطالقها لوس�ائل اإلعالم قبل األوان 
هو عمل غر مسؤول إىل حد كبر وقد يستبق ذلك 
إمكانية الوزراء يف التعليق بحيادية عىل مروع 

املوازن�ة وتعديلها يف جلس�ة خاصة للموازنة من 
املقرر عقدها يوم السبت القادم، لذلك نطلب من 
الجميع أال يلتفت إىل التريحات املثرة املتعلقة 

باملوازنة التي قد تنشأ خالل اليومني املقبلني«.
وتاب�ع املكت�ب اإلعالم�ي لل�وزارة أن »مجل�س 
الوزراء س�يناقش املوازنة بالتفصيل وهو املكان 
املناس�ب لتقدي�م توصياته بش�أنها، ثم ُترس�ل 
املوازن�ة بع�د إقراره�ا م�ن مجلس ال�وزراء، إىل 
مجلس النواب، وهذا هو املنهج واإلطار الصحيح 
للنق�اش والت�داول بم�ا يتعلق باملوازن�ة، وليس 
وسائل التواصل االجتماعي التي قد تكون مليئة 

باألخبار غر الدقيقة«.
وكان عدد من أعضاء الربملان قد أكدوا أن مسودة 
املوازنة التي نرتها بعض وس�ائل اإلعالم تعترب 
غر رسمية وغر معتمدة، بينما كشفت املسودة 
عن تحديد س�عر رصف ال� 100$ ب� )145( ألف 

دينار.

وجه قس�م تربية قضاء الرفاعي التابع إىل مديرية تربية 
محافظ�ة ذي ق�ار بإخالء مدرس�ة االعتم�اد االبتدائية 
كونها من املدارس اآليلة للسقوط وتعرض حياة التالميذ 
للخطر.وق�ال قائ�م مق�ام القض�اء كاظ�م الفياض يف 
بيان له تلقينا نس�خة منه إن قرار اإلخالء يأتي لحماية 
وس�المة تالميذ املدرسة فيما يسجل القضاء وجود أكثر 
م�ن 10 مدارس أخرى مماثلة آيلة للس�قوط بحاجة إىل 
دع�م الجه�ات املعنية وداعي�ا إدارة املحافظ�ة إىل زيارة 
القض�اء واالط�الع ع�ىل واقع األبني�ة املدرس�ية واتخاذ 

القرارات الالزمة بشأنها.

ش�ارك ع�دد م�ن مم�اريس صيد األس�ماك 
عىل جر الش�هيد كنعان )ج�ر التنومة( 
الراب�ط بني مركز محافظة البرة و قضاء 
ش�ط العرب بوقفة احتجاجي�ة عىل منعهم 
م�ن الصيد بحج�ة إزعاج ومضايق�ة املارة 
واملركب�ات، مؤكدي�ن ع�دم مضايقتهم ألي 
أحد.وأشاروا خالل حديثهم إىل أن الصيد عىل 
ه�ذا الجر يمث�ل املتنفس الوحي�د لديهم، 
الفت�ني إىل أن ق�رار منعهم م�ن الصيد جاء 
بتوجيه من إدارة رشك�ة ابن ماجد العامة  

املنف�ذة للجر حيث تم ضب�ط عدد منهم 
م�ن قبل األجه�زة األمني�ة واخ�ذ تعهدات 

بعدم  خطي�ة 
س�تهم  ر مما
به�ذا  الصي�د 
ىل  إ . ن مل�كا ا
أوض�ح  ذل�ك 
الركة  مدير 
ع�ي س�لمان 
إن  للمرب�د 

ق�رار من�ع ممارس�ة الصي�د اقت�ر 
فقط عىل الفتحة املالحية فيما يسمح 
بالصي�د ع�ىل باق�ي مواق�ع الج�ر 
وذلك لكون تلك الفتح�ة تخضع حالياً 
ملراح�ل الفحص والتش�غيل فضال عن 
ارتباط أبراجه�ا باملنظومة الكهربائية 
واملنظومات امليكانيكية ما يعني وجود 
تي�ارات كهربائي�ة وضغ�ط عاليني قد 
يش�كالن خطورة عىل حي�اة مماريس 

الصيد.

صيادو األسماك على جسر التنومة يحتجون على قرار منعهم

 تهديد حياة االطفال بالدوام بمدارس آيلة للسقوط

كش�فت مديري�ة التخطي�ط يف املثنى، عن 
حاج�ة املحافظ�ة إىل عرين أل�ف وحدة 
س�كنية لحل أزمة السكن، فيما أشارت إىل 
أن 15% من س�كانها يعيش�ون يف املناطق 

العشوائية.
وق�ال مدي�ر التخطي�ط يف املحافظة قابل 
حمود إن أزمة السكن تعد من أكرب مشاكل 
املحافظ�ة يف الوقت الحارض.وأش�ار إىل أن 
املس�ح امليداني الرسمي أثبت أن املحافظة 
تحت�اج إىل ع�رات اآلالف م�ن الوح�دات 
الس�كنية يف عم�وم املناط�ق ملواجهة تلك 
املشكلة.وأضاف أن الحل يكمن يف استغالل 
مب�ادرة امل�دن الجديدة فضال ع�ن إقراض 
املواطن�ني إلنش�اء دور س�كنية ب�روط 

ميرة.

15 % من سكان المثنى يعيشون في العشوائيات

إنه�ار ج�زٌء من جر أب�و فل�وس يف قضاء أبي 
الخصي�ب جن�وب الب�رة، فيما ش�كا عدد من 
املواطنني يف املنطقة القريبة من الجر صعوبة 
مروره�م إىل مح�ال س�كناهم عرب ذل�ك الجر 
خش�ية وقوعه.وقال عدد منه�م  إن هذا الجر 
يعت�رب حي�وي كون�ه يرب�ط منطق�ة األس�مدة 

بالقض�اء ويمر من خالله العدي�د من املواطنني 
والعجالت السيما املوظفني الذين تقلهم سيارات 

خطوط إىل ميناء أبو فلوس.
وناش�د أهايل املنطقة الجهات املعنية يف البرة 
والحكومة املحلية برعة إجراء الصيانة الالزمة 

للجر وبشكل عاجل.

محل�ة 50٨ زق�اق 14...بع�د 
انس�داد  االمط�ار..  هط�ول 
االمط�ار.. تري�ف  ش�بكة 
تس�ببت بانس�داد املج�اري.. 

ال  اصب�ح  املج�اري  طف�ح 
يط�اق.. ول�م يح�ر فري�ق 
الحال�ة  ملعالج�ة  الصيان�ة 
طري�ق  ع�ن  التبلي�غ  رغ�م 

صفحاتكم.. مع التقدير .

          * توني آدم

مدرسه يف بغداد الكرخ .. 
يف منطقة حي العامل مدرس�ه ابتدائيه مليئه بالننفايات قرب س�ياج املدرسه والروائح ال تطاق فما 
ذنب هؤالء االطفال وكيف سنعلمهم حب النظافة و االلتزام بها اذا كانت مدرستهم بمثل هذا الحال 
يستنشقون هذه الروائح  و بصورة خاصة ونحن نمر بامراض واوبئة  من املحتم عليكم ان  تعالجو 

االمر خوفا عىل اطفالنا  ولنكون لهم اسوة حسنة .

                                                                              * سمر الجبوري

النواب،  مجلس  رئاسة  قررت 
تتألف  حقائق،  تقصي  لجنة  تشكيل 
والعمل  النزاهة  لجان  أعضاء  من 
ومؤسسات المجتمع المدني، لمتابعة 
الشكاوى عن وجود عمليات ابتزاز 
من قبل عصابات تحاول االستحواذ 
على الفضاءات الخدمية في مجمعي 

شارع حيفا والصالحية في بغداد.

االستحواذ على الفضاءات 
الخدمية شارع حيفا

السالم عليكم ورحمة 
الله

السيد امني بغداد :
ق�د  كن�ا  اس�تاذ 
ارس�لنا اليكم ش�كوى 
ع�ن حضائ�ر الحيوان�ات 
املنت�رة يف منطقتن�ا و قد تفظلتم 
مش�كورين بنرها ولكن    انتظرنا 
طويال ومازالت الحضائر منترة يف 
املنطقة يف محلة ٦5٧هياكل الغزالية 
قرب جام�ع ام القرى علما بأن هناك 
العدي�د م�ن التج�اوزات ع�ىل ش�بكة 
املي�اه يف محلتنا حيث يقوم البعض بمد 
انابيب مياه صايف لغرض اس�تخدامها يف 
س�قي ارايض زراعية يف شارع عريناخي 
الكريم استاذ يرجى معالجة موضوع حضائر 
للحيوان�ات يف منطقتن�ا هن�اك حضائر داخل 
املنطق�ة الس�كنية لم يت�م اتخ�اذ اي اجراء يف 

ازالتها ...
تحياتي لجنابكم الكريم استاذ.

                                   * عي غريري

مطالبات يف الديوانية بإطالق منحة الطوارئ السنوية ملواجهة أزمة األمطار
طالب�ت مديرية مجاري الديوانية الحكومة املركزية و وزارة املالية بإطالق منحة الطوارئ الس�نوية 
البالغة 500 مليون دينار للمس�اعدة يف مواجهة غرق الش�وارع.وقال مدير عام املديرية حيدر امليايل 
للمربد إنهم يواجهون مشكلة مالية وصعوبات يف عملهم نتيجة عدم إطالق هذه املنحة السنوية من 

قبل وزارة املالية األمر الذي اثر سلبا عىل مواجهة أزمة األمطار األخرة داخل املحافظة.

الرجاء اتخاذ الالزم قبل فوات االوان

أه�ايل  طال�ب 
ي�ة  يف قر »صلي�ي« 

البادية الجنوبية ضمن واقع الزبر غرب 
البرة، الحكومة املحلية ودائرة الصحة 
بإع�ادة تأهيل املرك�ز الصحي الكرفاني 
الخدم�ات  لتوف�ر  قريته�م  يف  املتنق�ل 
ومعالج�ة  هن�اك  للس�كان  الصحي�ة 
الحاالت الطارئة، مؤكدين عدم صالحية 
املركز الحايل وحاجته إىل استبدال بمركز 

جديد وتنسيب كادر صحي.
وقال عدد منهم ملراس�لنا ال�ذي التقاهم 
يف القري�ة إن قريتهم تفتقد إىل الخدمات 
الصحية بعد تخصيص مركز لهم متنقل 
وترك�ه من�ذ س�نوات وس�حب ال�كادر 
املخصص له، مؤكدين عىل رضورة إعادة 
تأهي�ل املرك�ز الصحي ورف�ده بالكوادر 
واملس�تلزمات الطبي�ة ملعالج�ة الحاالت 

الطارئة التي تحصل هناك.

وأوضح�وا أن قريته�م تض�م أكث�ر من 
1000 نس�مة مع تواجد الس�كان الرحل 
لها يف مواسم الصيف الربيع باإلضافة إىل 

املزارع القريبة.
إىل حص�ول ح�االت مرضي�ة  وأش�اروا 
ووالدات وح�االت طارئ�ة واضطراره�م 
للذه�اب إىل مدينة الزبر وقطع مس�افة 

90 كلم ملعالجة تلك الحاالت.

مطالبات في الديوانية بإطالق
 منحة الطوارئ السنوية لمواجهة أزمة األمطار

مناشدة لصيانة جسر انهار جزئيا  

..يرج�ى  املحرتم�ه  بغ�داد  ام�ن 
مس�اعدت العوائل الساكنه يف م 837.
تج�اوزات  لحص�ول  ز95وزق�اق93 
بالس�احه ام�ام جام�ع عيل الس�جاد 
ببناء مح�ات وس�قفيات لبييع الكاز 
والبنزي�ن اضافه اىل محاول�ه التهجم 
املستمر عىل الس�احه لبناء العشوائيا 
ويتص�دى لهم ابن�اء املنطق�ه اضافه 
للمزابل التي ترتاكم بصوره مس�تمره 
وع�دم رفعه�ا م�ع العل�م يت�م البناء 
بموافق�ه بلدي�ه الرش�يد الت�ي طامل�ا 
اش�تكينا منها بدون ج�دوى ..انقذونا 
من بلديه الرشيد نرجوكم فا فائد من 
الش�كوى عند بلديه الرشيد ..املرفقات 

صور املنطقه..

الى امانة 
بغداد

ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية والبيض

تصعيد للكوادر الصحية في ذي قار بسبب تأخر الرواتب

نشر غير مصرح به لمسودة الموازنة مناشدة
الئ كافة اصحاب القرار

نحن رشيح�ة املظلومني االداريني يف قس�م الرتبيه 
من كات�ب وح�ريف وعامل خدم�ه وح�ارس نداوم 
منذ س�نني بدون مقابل نرجو منك�م ان تنصفونا 
وان تهتم�و يف قضيتنا نحن رشيح�ة مظلومه من 
سنة201٧والئ وقتنا هذا نحن نداوم مجاني نرجو 
منكم انصافنا وان ترحمو ظروفنا. كوننا اصحاب 

عوائل ورضوفنا صعبه ولكم الشكر والتقدير
.

                                    * ليىل الشمري

علموا اطفالنا حب النظافة و االلتزام

بين البيوت حضائر اغنامهم و ماء االسالة مهدور  لسقي غاللهم

نحن سكنه حي القادسيه محله ٦02 شارع خدمي ٨ محاذي 
ملستش�فئ الرموك توج�د فيه منهوله واح�ده لتريب مياه 
االمط�ار وهي االن مفتوحه مليئه بالنفايات ومغطات بهيكل 
حدي�دي واذا هط�ل املط�ر س�وف تتس�بب يف كارث�ه انقطاع 
الش�ارع وغرق البيوت واملستش�فئ ارجوا االرساع يف اتخاذ ال 
ما يلزم قبل ان تتس�بب  يف غرق البيوت واملستشفئ وانقطاع 
الش�ارع ،،،،العن�وان بغداد محله ٦02 ش�ارع خدمي محاذي 
ملستش�فئ الرموك رقم ٨ املنهوله امام الدار 4٨ الرجاء اتخاذ 

الالزم.

                              * محمد كامل السامرائي

نحن سكنة حي القادسية محلة ٦02 شارع خدمي ٨ محاذي 
ملستش�فئ الرموك توج�د فيه منهوله واح�ده لتريب مياه 
االمط�ار وهي االن مفتوحه مليئه بالنفايات ومغطات بهيكل 
حدي�دي واذا هط�ل املط�ر س�وف تتس�بب يف كارث�ه انقطاع 
الش�ارع وغرق البيوت واملستش�فئ ارجوا االرساع يف اتخاذ ال 
ما يلزم قبل ان تتس�بب  يف غرق البيوت واملستشفئ وانقطاع 
الش�ارع ،،،،العن�وان بغداد محله ٦02 ش�ارع خدمي محاذي 
ملستش�فئ الرموك رقم ٨ املنهوله امام الدار 4٨ الرجاء اتخاذ 

الالزم.

                              * محمد كامل السامرائي

ارحمون�ا يرحمك�م الل�ه ياامان�ة بغ�داد نرج�و من 
لطفك�م تبليط الش�ارع الرئييس ضم�ن محلة 343 
زق�اق 15يف منطقة الش�عب حي امله�دي بعد الحفر 

ملعالجة مياه االمطار ...
تم تبليطة بصورة رديئة ج�دا بحيث اختفى التبليط 

بعد ان كان احسن شارع .. ولكم التوفيق .

                               * املقدم محمد الربيعي

م�ع بداي�ة الع�ام ال�درايس، أطلق مس�تخدمون عرب 
مواقع التواصل االجتماعي وس�م )الغوا أجور وقرار 
امل�وازي(، حيث ن�ادى ط�الب بإلغاء رس�وم التعليم 
املوازي لزيادة وضمان فرص قبولهم يف الجامعات، يف 

ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البالد.
ويمك�ن ع�ن طري�ق “التعلي�م امل�وازي” االلتح�اق 
بالجامع�ة ع�رب دفع رس�وم معين�ة، مقاب�ل إعفاء 
امللتحق من عدد من رشوط القبول. وتطبق عدة دول 
عربي�ة هذا النظ�ام. وكان�ت وزارة التعلي�م والبحث 
العلم�ي خفضت رس�وم التعليم املوازي بنس�بة 5 يف 

املئة يف آب املايض، لكنها اتخذت قرارا جديدا .

وق�ررت ال�وزارة إعفاء طلب�ة التعليم امل�وازي أو ما 
يعرف ب�”قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي” 
بنس�بة 50 يف املئ�ة م�ن الرس�وم الدراس�ية للس�نة 
الجديدة. ويأتي القرار الجديد للوزارة يف وقت اس�تمر 
في�ه تذم�ر الطلب�ة، وتص�در وس�م “#الغوا_اجور_

وقرار_امل�وازي” توي�رت يف الع�راق. كم�ا نظم بعض 
الطالب ع�دة اعتصامات.لكن ذلك لم ي�رض الطلبة، 
وقال أحد املس�تخدمني عىل )توي�رت(: “مجرد تخدير 
لس�نة واحدة فقط، ثم تعود األج�ور مثل ما كانت”.

وق�ال املتحدث الرس�مي للوزارة، حي�در العبودي، يف 
بيان، تلقيناه إن “وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

نبيل كاظم وجه بتش�كيل لجنة وزارية عليا لدراس�ة 
موض�وع التعليم امل�وازي والنظر بما يخ�دم الطلبة 
ويراع�ي الواق�ع الصح�ي واالقتصادي ال�ذي يمر به 
العراق”.وأضاف أن “اللجنة خلصت إىل إعفاء الطلبة 
املس�تمرين بالدراس�ة والطلب�ة الج�دد يف الجامعات 
ضم�ن قن�اة التعلي�م الحكوم�ي الخ�اص الصباحي 
لكاف�ة املراح�ل الدراس�ية، بنس�بة 50 يف املئ�ة م�ن 
الرسوم املقررة للس�نة الدراسية الجديدة”.وأشار إىل 
أن “القرار تضمن تس�ديد األجور الدراسية عىل ثالث 
دفعات”. وقالت إحدى املس�تخدمات: “ال للتخفيض 

اإللغاء مطلبنا”.

كفاكم ظلما وجورا على الطلبة و عوائلهم الغوا اجور التعليم الموازي  ... 

تحذير من تداعيات رفع سعر صرف الدوالر

اهالي »صليلي« يطالبون بتأهيل المركز الصحي الكرفاني في قريتهم

السالم عليكم
ح�ي   ٨2 زق�اق   ٨3٧ محل�ة  نح�ن 
اجنادين املعالف س�يارة املهمالت لم 
تم�ر بهذا الزقاق لو مرة بالش�هر لو 
مرتان وصعب علينا رمي االنقاض يف 
اماكن من اجل بغ�داد انظف الرجاء 
من املسؤؤلني متابعة االمر وساتابع 
االم�ر وارس�ل لك�م رق�م الس�يارة 
وتاري�خ دخولها يف الزقاق ش�اكرين 

تعاونكم معنا.
                       * سامي الطائي

أين سيارة النفايات ؟

المستجير بكم .. كالمستجير من الرمضاء بالنار

ترقيع الشوارع
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تنص�ح الدكتورة س�فيتالنا ف�وس، أخصائية 
التغذية، ب�إدراج الربوكيل يف النظ�ام الغذائي، 
ألنه منخفض السعرات الحرارية وغني باملواد 
املفيدة، وتناوله بانتظام يحسن عمل األمعاء.

ووفق�ا للدكت�ورة، تحت������وي ه�ذه املادة 
 В9 النباتي�ة عىل نس�بة عالي�ة م�ن فيتامني
وبيت����ا   С وفيتام�ني  الفولي�ك(  )حم�ض 

كاروتني. 
كما أن ال�ربوكيل مصدر مهم لأللياف الغذائية 
التي تس�اعد عىل مكافحة اإلمس�اك، وتسهل 
عمل األمعاء و »تحميها من مرض الرسطان«.

وتضيف، »ولكن هناك ما يمنع تناول الربوكيل 
وملف�وف بروكس�ل والقرنبي�ط وغريه�ا من 
أنواع نباتات الفصيلة الصليبية، حيث أن هذه 
النبات�ات قد تؤثر س�لبا يف صحة األش�خاص 
الذي�ن يعان�ون م�ن مش�كالت يف عم�ل الغدة 
الدرقية )قصور الغ�دة الدرقية(. ألن مركبات 
اإليزوثيوس�يانات، املوج�ودة يف الربوكيل تمنع 
امتصاص اليود، ما يزيد من نقصه يف الجسم«.

وتش�ري الخبرية، إىل أنه عند استخدام الربوكيل 
يف التغذي�ة بص�ورة صحيحة )يفض�ل تناوله 
نص�ف مطب�وخ(، ما يس�اعد ع�ىل تخفيض 
ال�وزن، وإطالة فرتة الش�باب وتعزيز الصحة 

بصورة عامة.

البروكلي يحمي من 
سرطان األمعاء

كش�فت اطب�اء يف ام�راض املفاص�ل أن�ه 
يمك�ن أن تس�اعد مكم�الت الكوالج�ني يف 
تخفي�ف آالم املفاصل.ويق�ول االطباء، إن 
ألم املفاصل أحد أكثر أس�باب األلم شيوًعا، 
ممارس�ة الرياضة بانتظام، والحفاظ عىل 
وزن�ك منخفًضا، والتأك�د من حصولك عىل 
األحذية الصحيحة مع جلوس فعال واتخاذ 
املوقف الصحيح إذا كن�ت تعمل عىل جهاز 
كمبيوتر، كل ذلك سيس�اعدك عىل تخفيف 
آالم  س�بب  ع�ن  اجاباته�م  اآلالم.وح�ول 
بع�ض الناس يف مفاصله�م، أجاب األطباء 
أن »الس�بب األكث�ر ش�يوًعا آلالم املفاصل 
ه�و هشاش�ة العظ�ام، وال�ذي ينت�ج عن 
فش�ل نظ�ام اإلصالح املس�تمر يف الجس�م 
مفاصلن�ا«. يف  والتم�زق  الت�آكل  ملواكب�ة 
وأضاف�وا أن »الكوالج�ني رضوري لصحة 
الغرضوف ال�ذي يبطن مفاصلن�ا، يف حني 
أن هناك العديد م�ن املكمالت الغذائية التي 
يأخذه�ا ماليني األش�خاص من أجل صحة 
املفاصل، فإن مكم�الت الكوالجني هي من 
بني تلك التي لديها أفضل األدلة«.ويف إحدى 
الدراس�ات الت�ي قارن�ت 20 مكم�اًل يف 69 
تجرب�ة إكلينيكي�ة، كان الكوالج�ني واحًدا 
من اثنتني فقط أظهرتا تأثريات مهمة عىل 
األلم عىل املدى املتوسط، حيث يقلل بشكل 
كب�ري م�ن الصالب�ة ويحس�ن الق�درة عىل 

العمل. 

أفضل المكمالت 
الغذائية لتخفيف
 آالم المفاصل

قال ألكس�ندر غينس�بورغ رئي�س مرك�ز »غاماليا« 
أي  يوج�د  ال  إن�ه  املجهري�ة،  للبيولوجي�ا  ال�رويس 
تأثري س�لبي للق�اح »س�بوتنيك V » ال�رويس املضاد 

لكوفيد-19، عىل عملية اإلنجاب.
وأضاف مصم�م أول لقاح، تم تصميمه يف العالم ضد 
ف�ريوس كورون�ا: »تم اختب�ار تأثري ه�ذا اللقاح عىل 
عملي�ة اإلنج�اب، بالطبع ع�ىل الحيوان�ات - الفرئان 

واألران�ب. وتب�ني أن�ه لي�س له تأث�ري س�لبي، يف هذا 
املجال«.

يف وقت س�ابق، رصح غينسبورغ يف حوار تلفزيوني، 
 « V بأن م�ؤرشات الس�المة والفعالية ل�«س�بوتنيك
تتج�اوز ما لدى كل اللقاحات األخرى، وذلك ألن لقاح 
مرك�ز »غاماليا« يعتمد ع�ىل »تكنولوجيات يف مجال 

تطوير اللقاحات تستخدم منذ سنوات«.

ورج�ح رئي�س املرك�ز، أن يضمن 
لقاح »سبوتنيك V » عدم إصابة من 

يتلقاه بالوباء بنس�بة ثقة 96% ملدة ال 
تقل عن عامني وربما ملدة أطول.

يف أغس�طس امل�ايض، س�جلت وزارة الصحة 
الروس�ية أول لقاح يف العالم للوقاية من كوفيد-19، 

.»V وأطلق عليه اسم »سبوتنيك

مصمم اللقاح الروسي يرد على مزاعم تأثيره على عملية اإلنجاب

5 عالجات بسيطة تساعدك في التخلص من قشرة الرأس بالشتاء

اكتشاف بروتين مرتبط بإيقاع يساعد في إبطاء مرض ألزهايمر

مستشفيات والية كاليفورنيا األمريكية تكتظ بمرضى كورونا

ما عالقة التثاؤب بالنوبات القلبية ؟

قرشة الرأس يف الشتاء هي أحد 
املش�اكل التي تزعج الكثريين، 
فهي ناتجة ع�ن جفاف فروة 
ال�رأس وتس�بب حك�ة ف�روة 
ال�رأس املفرطة كم�ا تؤدي إىل 

تساقط الشعر.
لصحيف�ة  لتقري�ر  ووفق�ا 
تس�بب   time now news
قرشة ال�رأس يف جفاف جذور 
الش�عر تماًم�ا، ل�ذا يج�ب أن 
التي  تم�د ش�عرك بالرطوب�ة 
يحتاجه�ا خالل موس�م الربد، 
الرئيس�ية  األس�باب  وم�ن 
لقرشة الرأس االستحمام بماء 
س�اخن بدرجة مرتفعة، وقلة 
اس�تخدام الفرش�اة، واله�واء 
الب�ارد وع�دم وج�ود رطوبة، 
من الس�هل الوقاية من قرشة 
إذا اتبع�ت  ال�رأس يف الش�تاء 
روتيًن�ا جيًدا للعناية بالش�عر 

والتزمت به يومًيا.
�� العالجات التي ستس�اعدك 
ق�رشة  م�ن  التخل�ص  ع�ىل 

الرأس يف فصل الشتاء

قم بتزييت شعرك: قم بتزييت 
ش�عرك ثالث مرات ع�ىل األقل 
قب�ل كل حم�ام ه�ذا يس�هل 
الدورة الدموية يف فروة رأس�ك 
ويوف�ر أيًض�ا الرطوب�ة الت�ي 
يحتاجها شعرك يف هذا املوسم 
يجع�ل التزييت ش�عرك ناعًما 
وناعًما ويمنع فروة رأسك من 

التقرش والجفاف.
تن�اول طعاًما صحًي�ا: النظام 

الغذائ�ي الجي�د ه�و مفت�اح 
الش�عر الصحي تناول طعاًما 
مناسًبا مثل البيض واألسماك 
والخرضوات  والجزر  والبازالء 
ورشب الكثري من املاء، النظام 
الغذائي املتوازن يمنح ش�عرك 
التغذية املطلوبة ويجعله يبدو 

صحياً وجميالً.
مشط شعرك: مشطي شعرك 
بش�كل متك�رر للحف�اظ عىل 

تدف�ق الدم للحصول عىل فروة 
ال�رأس  ف�روة  صحي�ة،  رأس 
جي�دة التغذية تمنع تس�اقط 
الش�عر وقرشة الرأس كما أنه 
التخل�ص من  يس�اعدك ع�ىل 

التقرش والحكة.
ابع�د ع�ن االجه�اد: اإلجه�اد 
يمك�ن أن ي�ؤدي إىل تس�اقط 
الش�عر يؤدي تناول الكثري من 
الضغ�ط والضغ�ط الذهني إىل 
تفاق�م ق�رشة ال�رأس مارس 
اليوج�ا والتأم�ل واحصل عىل 
قس�ط كاٍف من النوم لالبتعاد 
ع�ن الش�عر الباه�ت والتالف 

ابتعد عن السلبية.
تناول كميات أقل من الس�كر: 
اإلفراط يف تناول الس�كر ضار 
بش�عرك يؤدي ارتفاع مستوى 
الس�كر يف الدم إىل تقرش فروة 
ال�رأس مم�ا ي�ؤدي إىل ظهور 
قرشة الرأس اس�تهلك العس�ل 
ب�دالً م�ن الس�كر وقل�ل م�ن 
األطعم�ة الت�ي تحت�وي ع�ىل 

الكثري من السكر.

الط�وارئ  غ�رف  اكتظ�ت 
الفائق�ة  الرعاي�ة  ووح�دات 
بم�رىض ف�ريوس كورونا يف 
والي�ة كاليفورني�ا األمريكية 
الت�ي باتت حاليا بؤرة عدوى 

عاملية للوباء.
وس�جلت أكرب والية أمريكية 
م�ن حيث ع�دد الس�كان 41 
ألف إصابة جديدة بالفريوس 
امل�ايض و300  الخميس  يوم 
حال�ة وف�اة وفق�ا لبيان�ات 

مسؤويل الصحة.
وذك�رت إدارة الصحة العامة 
يف كاليفورني�ا أن الوالية التي 
يقطنها 40 مليون نس�مة لم 
يع�د بها س�وى 1200 رسير 
متاحة فقط بوحدات الرعاية 
الفائقة بحل�ول يوم الجمعة 
وهو ما يمثل 2.1 يف املئة من 

إجمايل عدد األرسة.
وأظه�ر إحص�اء روي�رتز أن 
الواليات املتحدة التي تس�جل 
يف  لإلصاب�ات  ع�دد  أك�رب 
العالم س�جلت عددا قياس�يا 

لح�االت العدوى الجديدة يوم 
الخمي�س بلغ أكث�ر من 239 

ألفا.
وتجاوز عدد الوفيات بمرض 
ع�ن  الناج�م  كوفي�د-19 

اإلصاب�ة بالفريوس 311 ألفا 
داخل الواليات املتحدة يف حني 
س�جلت البالد أرقاما قياسية 
املصاب�ني  ع�دد  يف  متتالي�ة 
األيام  خ�الل  باملستش�فيات 
العرشين املاضية مقرتبة من 
114 أل�ف يوم الخميس وفقا 

إلحصاء رويرتز.
ويف كاليفورني�ا، بل�غ الع�دد 
اإلجمايل لحاالت اإلصابة نحو 
1.8 مليون بينما تجاوز عدد 

الوفيات حاجز 22 ألفا.
وب�دأت الوالي�ات األمريكي�ة 
بالفع�ل حمل�ة تطعي�م ضد 
رشك�ة  بلق�اح  الف�ريوس 
تمن�ح  أن  ويتوق�ع  فاي�زر، 
للقاح  موافقته�ا  الس�لطات 
ثان من إنتاج رشكة موديرنا 

خالل اليومني املقبلني.

النوب�ة القلبي�ة ه�ي حال�ة طبي�ة 
عناي�ة  تتطل�ب  خط�رية  طارئ�ة 
فوري�ة. وه�ي حالة يت�م فيها منع 
تدف�ق الدم إىل القل�ب، مما يؤدي إىل 
تعطيل نقل األكسجني وهذا يتسبب 
ب�دوره بموت عضلة القلب يف نهاية 

املطاف.
ويمك�ن تجنب الحالة بس�هولة إذا 
انتبهن�ا للعالم�ات. لك�ن املش�كلة 
تكم�ن يف أن�ه ليس�ت كل أم�راض 
القل�ب مصحوبة بعالمات تحذيرية 
واضحة. بالنسبة ملعظم الناس، يعد 
أل�م الصدر والس�قوط ع�ىل األرض 
للنوب�ة  الواضح�ة  العالم�ات  م�ن 
القلبية. عىل عكس ذلك، فإن بعض 
األعراض ق�د ال توحي بحدوث نوبة 

قلبية، مثل التثاؤب املفرط.
التثاؤب والنوبة القلبية:

التث�اؤب الش�ائع ه�و عالم�ة عىل 
األرق. ولكن إذا واصلت القيام بذلك 
حتى يف األيام التي تنام فيها بشكل 
عمي�ق، وعند عدم الش�عور بالتعب 
ع�ىل اإلطالق، فق�د يك�ون ذلك من 

أعراض حالة صحية خطرية.
ُيعتق�د أن التثاؤب املف�رط مرتبط 
بالعص�ب املبه�م ال�ذي يمت�د م�ن 
ق�اع الدم�اغ إىل القل�ب واملع�دة. يف 
الن�اس  الح�االت، يتث�اءب  بع�ض 
كث�رًيا عندم�ا يك�ون هن�اك نزيف 
ح�ول القلب. كم�ا ترتب�ط ظاهرة 
التث�اؤب أيًضا بالس�كتة الدماغية. 
وفًقا للدراس�ات، قد يحدث التثاؤب 
املف�رط قب�ل الس�كتة الدماغية أو 
بعده�ا. وفًقا لخ�رباء الصحة، فإن 
أولئ�ك الذي�ن يتثاءبون كث�رًيا أثناء 
التمري�ن، خاصة يف األي�ام الحارة، 
قد يتعرضون لخطر اإلصابة بنوبة 

قلبية.
ارتباطات أخرى للتثاؤب املفرط
بالنوب�ات  التث�اؤب  يرتب�ط  ال 

القلبية والس�كتات الدماغية 
فحسب، بل يرتبط بالعديد 

الصحي�ة  الح�االت  م�ن 
أورام  مث�ل،  األخ�رى 
وال�رع،  الدم�اغ، 
وتصلب الرشايني وتليف 

الكبد، وعدم قدرة الجس�م 
بدرج�ة  التحك�م  ع�ىل 

حرارته.
 ما يجب عليك فعله؟

زي�ادة  الحظ�ت  إذا 
مفاجئة يف التثاؤب دون 
س�بب واضح، فاسترش 
طبيب�ك. كلما أرسعت يف 

طل�ب املس�اعدة الطبي�ة، 
كلما كان ذلك أفضل لصحتك. 

سيكتشف الطبيب السبب وراء 
ذل�ك وقد يص�ف ال�دواء وفًقا 

أوردت  لذلك، بحس�ب م�ا 
أوف  تايمز  صحيف�ة 

إنديا.

كل ما تريد معرفته عن هرمون الجوع وكيفية التحكم به
مس�تمر  بش�كل  بالج�وع  الش�عور 
م�ن أكث�ر املش�كالت الت�ي يواجهها 
األشخاص، خاصة الذين يعانون من 
السمنة املفرطة، وأصحاب الوزن 
الزائ�د، لذا ق�د  يتس�اءل العديد  
ملاذا نش�عر بالج�وع و ما هو 
الهرمون املسئول عن شعورنا 
بهذا اإلحس�اس، وهل يمكن 
الس�يطرة عليه أم ال، ووفقا 
 « the health « لتقرير موقع
نعرض كل ما هو معروف عن 

هرمون الجوع.
��� ماهو هرم�ون الجوع الذي 

يحفزك لتناول الطعام؟ 
هرم�ون  ه�و  الج�وع  هرم�ون 
الجريلني الذي يفرزه الجسم بشكل 
طبيعي، وينخفض مستوياته يف الدم 
بع�د األكل مبارشة، ثم يبدأ يف االرتفاع 

مرة أخرى أثناء الصيام أو الجوع.
��� مت�ى ينش�ط هرم�ون الجوع يف 

جسم االنسان؟
امل�خ،  الجريل�ني يف  ينش�ط هرم�ون 
فيعطي�ك إش�ارة اىل زي�ادة الش�هية، 
وبالتايل تشعر بشعور الجوع والرغبة 

يف تناول الطعام.
�� ما الوظائف األخرى التي يقوم بها 

هرمون الجوع؟
التمثي�ل  عملي�ة  إبط�اء  يف  يس�هم 
الغذائي، ويقلل من قدرة الجس�م عىل 
حرق الدهون، يعمل أيضا عىل تكديس 

األنسجة الدهنية يف منطقة البطن.
�� كيف يعمل هرمون الجوع لدى 

األشخاص املصابني بالسمنة؟
يعان�ى أصحاب ال�وزن الزائد 
من تراجع مستويات هرمون 
الجوع يف دم أصحاب السمنة، 

الذي�ن  باألش�خاص  مقارن�ة 
يعانون من النحافة، مما يعنى أن 

ال توجد عالقة بني الس�منة وهرمون 

الجوع، الذي يظن البعض انه مسئول 
عن زيادة الوزن.

الج�وع  هرم�ون  عالق�ة  م�ا  س: 
بمسببات النحافة؟ 

تب�ني أن األش�خاص الذي�ن يعان�ون 
م�ن النحاف�ة والوزن املث�ايل يملكون 
مستويات مرتفعة من هذا الهرمون، 
وع�ىل الرغ�م م�ن فقدانهم للش�هية 

بشكل مستمر.
��� كي�ف يمك�ن التحك�م يف هرمون 

الجوع؟
يت�م التحكم من خالل خفض نس�بة 
الدهون باألطعمة التي تتناولها، نظرا 
ألنها تنقل إشارات إىل أماكن مختلفة 
لتخ�رب الجس�م بانه حصل ع�ىل قدر 
كايف من الطاقة، األمر الذي ينتج عنه 
زيادة الوزن وتخزين نس�بة دهون يف 

الجسم.

تش�ري دراسة جديدة إىل أن بروتينا يف الدماغ 
قد يربط م�رض ألزهايمر بخلل يف إيقاعات 
الس�اعة البيولوجي�ة، م�ا يش�ري إىل ه�دف 

عالجي مستقبيل إلبطاء مسار املرض.
ويق�ول الباحث�ون يف كلية الط�ب بجامعة 
واش�نطن يف س�انت لوي�س إن أح�د األدلة 
عىل االرتب�اط بني م�رض ألزهايمر والخلل 
الوظيفي اليومي، قد يكمن يف بروتني الدماغ 

.40-YKL
ويف الدراس�ة التي ُنرشت 
االول  كان�ون   16 يف 
 Science مجل�ة  يف 
 Tr a n s l a t i o n a l
 ،M e d i c i n e
الباحث�ون  أف�اد 

الس�اعة  جين�ات  تنظم�ه   40-YKL أن 
البيولوجية ويش�ارك يف إزالة الرتاكم الس�ام 

املحتمل لربوتينات ألزهايمر يف الدماغ.
وع�الوة ع�ىل ذلك، وج�د الفري�ق أن مرىض 
ألزهايم�ر الذي�ن يحمل�ون متغ�ريا جيني�ا 
يقل�ل م�ن مس�تويات YKL-40 يحافظون 
ع�ىل قدراته�م اإلدراكي�ة لف�رتة أط�ول من 

األشخاص الذين ال يمتلكون املتغري.
وقال كبري مؤلفي الدراس�ة، إريك موس�يك، 
الحاص�ل عىل الدكتوراه يف الطب، واألس�تاذ 
املشارك يف طب األعصاب: »إذا كانت ساعتك 
البيولوجي�ة مضطربة لس�نوات وس�نوات، 
بحيث تعاني بش�كل روتين�ي من اضطراب 
الن�وم ليال وقيلولة أثن�اء النهار، فإن التأثري 
الرتاكم�ي لخل�ل التنظي�م املزم�ن يمكن أن 

يؤثر عىل مس�ارات االلته�اب بحيث ترتاكم 
املزيد م�ن لويحات األميلوي�د )وهي واحدة 
من العالمات املميزة ملرض ألزهايمر(. نأمل 
أن ي�ؤدي فهم أفضل لكيفية تأثري الس�اعة 
البيولوجي�ة عىل YKL-40 إىل اس�رتاتيجية 

جديدة لتقليل األميلويد يف الدماغ«.
ويت�م ضب�ط إيقاعاتن�ا اليومية بواس�طة 
ساعة رئيسية يف الدماغ تحركها دورة الليل 
والنه�ار. وتحتف�ظ كل خلية أيضا بس�اعة 
داخلي�ة خاص�ة به�ا، مرتبط�ة بالس�اعة 
الرئيس�ية. وتتن�وع مجموع�ة كب�رية م�ن 
العملي�ات البيولوجي�ة بش�كل مدهش، من 
امتصاص الس�كر إىل درجة حرارة الجس�م 
إىل االس�تجابات املناعية وااللتهابية، حسب 

الوقت من اليوم.
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حكايات  السوشيال  صفحات  عىل  يوم  كل  تنترش 
القلوب  لهم  تنئ  الدنيا  بهم  ضاقت  ألناس  وقصص 
رأفة بحالهم وشفقة عليهم، وتسلط مواقع التواصل 
حكاياتهم  لعل  النماذج  هذه  عىل   الضوء  االجتماعي 

تجد صدى عند من يقرؤها أو يسمع بها .
التسعني  » جاوزت  إبراهيم  أم   « فريدة  الحاجة  فهذه 
عاماً بينما مازالت تعمل من أجل أن تتكسب يف اليوم 

10 جنيهات تساعدها عىل ان تبقى عىل قيد الحياة.
هزت صورتها وهي تكنس الساللم مشاعر اآلالف من 
ذوي القلوب الرحيمة الذين تجاوبوا مع قصتها وقاموا 

بمساعدتها.
وال يسكن معها أحد من أبنائها، وتلجأ لتنظيف ساللم 
بضعة  لتتكسب  باملنطقة  لها  املجاورة  العقارات 
عىل  لتعينها  يوميًا  جنيهات  الـ10  تتعدى  ال  جنيهات 

قوت يومها وفق صحف مرصية.
الحاجة فريدة محمد،  مقيمة ببوالق بغرفة صغرية 
متزوجة،  واحدة  ابنتان،  ولديها   ، تسعها  بالكاد 
واألخرى من ذوي االحتياجات الخاصة، تعيش مع 
أختها لعدم قدرة الحاجة فريدة عىل رعايتها، بسبب 

مرضها وضيق املكان، الغري مجهز للعيش سويًا.
قامت إحدى الفتيات بالتقاط  صورة لها وانترشت 
االجتماعى،  التواصل  صفحات  عىل  بعد  فيما 
الناس  يساعدها  حتى  بذلك  ستقوم  أنها  وأخربتها 

عندما يرون الصورة.
الخري  أهل  من  طلب  إبراهيم  أم  للحاجة  كان 
ذوي  من  وبنتها  هي  تأويها  صغرية،  شقة  وهو  
بالعيش سويًا  يتمكنوا  الخاصة، حتى  االحتياجات 
يف مكان واحد.وبالفعل بمجرد أن انترشت صورتها 
ببوالق،  الكفاح  سيدة  منزل  عىل  ينهمر  الخري  بدأ 
بأوجه املساعدات املختلفة، وحرصت سيدة الكفاح 
عىل توجيه الشكر لكل من ساعدها، ويتواصل معها 

لتلبية احتياجاتها.

حّول مكتب »الينهاوس« حوض سباحة تابعة ملبنى مكاتب 
أرضيات  باستخدام  إضافية  عمل  مساحة  إىل  شنغهاي  يف 
بدرجات  والخشب  الخوخي  باللون  والجلد  الزرقاء  الفنيل 
اللياقة  مرافق  من  جزءاً  السباحة  حوض  فاتحة.وكان 
املصمم  كريي  أن  جينغ  مركز  مكاتب  ملوظفي  البدنية 
أنه بالكاد كان تستخدم فطلب من مكتب  إال  عام 2013. 
وتحولت  عملية.  أكثر  مساحة  إىل  تحويلها  »الينهاوس« 
بالتايل إىل مكان يضم عدداً من املقاعد ويستقبل املوظفني 
العمالء.  مع  أو  بينهم  فيما  إما  اليومية  واجتماعاتهم 

وحافظ مكتب التصميم عىل شكل حوض السباحة إال أنه 
قام بتجفيفه من املياه وتغطيته بأرضيات الفنيل.

لـ»الينهاوس«  املؤسس  الرشيك  موك،  ألكس  وعلق 
للتالعب  رائعة  فرصة  كانت  »لقد  بالقول:  العملية  عىل 
به  تسمح  ال  ما  عادة  أمر  وهو  املختلفة  باملستويات 
املساحات الداخلية«.وتمت تغطية الساللم التي كانت عىل 
جوانب حوض السباحة بالجلد لتصبح مقاعد جلوس. كما 
فوق  البيضاوي  الشكل  عىل  الحفاظ  التصميم  مكتب  قرر 

حوض السباحة حيث يدخل الضوء وأشعة الشمس

حوض سباحة يتحول إلى مساحة عمل في شنغهاي!

قال أحد العلماء إن تيارات قوية 
غرّيت مسار جبل جليدي ضخم 
مع  تصادمي  مسار  يف  كان 
جنوب  يف  للبطاريق  مستعمرة 
جزءا  وأفقدته  األطليس  املحيط 

كبريا من حجمه.
تارلينج،  جريينت  العالم  وتتبع 
أستاذ علم املحيطات البيولوجي 
الربيطانية  املسح  هيئة  لدى 
الجبل  حركة  الجنوبي،  للقطب 
الجليدي. وقال إن الجبل املسمى 
سيصطدم  كان  )إيه68إيه( 
التي  الجنوبية  جورجيا  بجزيرة 

تقع قبالة أمريكا الجنوبية.
وراء  ما  أقاليم  من  والجزيرة 
موطنا  وتعد  الربيطانية  البحار 
فيه  تعيش  الربية  للحياة 

وطيور  والفقمات  البطاريق 
القطرس.

الكتلة  أن  تارلينج  وذكر 
قوية  تيارات  واجهت  الجليدية 
جعلتها تدور 180 درجة تقريبا 
الجرف  حافة  من  اقرتابها  مع 
األسبوع  للجزيرة  الغربي 

املايض.
الجمعة  أمس  تارلينج  وقال 
»وكأنه انعطاف للجبل الجليدي 
ألن  اليد  مكابح  رفع  عن  نتج 

التيارات كانت قوية جدا«.
بحافة  الجليدي  الجبل  واحتك 
تسبب  مما  يبدو  فيما  الجرف 
يف انفصال جزء كبري منه أطلق 

عليه العلماء اسم )إيه68دي(.
أسابيع  منذ  العلماء  ويراقب 

الذي  الضخم  الجليدي  الجبل 
كانت مساحته 4200 كيلومرت 
مربع وكان يجرفه تيار رسيع 

باتجاه الجزيرة.
يخشون  الباحثون  وكان 
اصطدام الجبل الجليدي بقاع 
البحر مع اقرتابه من الجزيرة 
وتأثري  الربية  بالحياة  الغنية 
ذلك عىل األنظمة البيئية تحت 
من  أيضا  قلقني  وكانوا  املاء. 
يمنع  قد  الجليدي  الجبل  أن 
شق  من  البطريق  طيور 
للحصول  البحر  إىل  طريقها 

عىل الطعام.
الجليدية  الكتلة  وانفصلت 
القارة  عن  )إيه68إيه( 
القطبية الجنوبية عام 2017.

يزيد  ما  ألبانيا،  يف  الحمري  لحليب  عّدة  مناعية  مزايا  تُنسب 
األزمة  خضّم  يف  شديدا  ازديادا  املنتجات  هذه  عىل  الطلب 
الصحية ويشّكل فرصة لتحسني ظروف عيش هذه الحيوانات.

يتوافد الزبائن إىل مزرعة صغرية يف جنوب تريانا حيث يمضغ 
بعض الحمري العلف بهدوء تحت األشجار.

وال يزال إنتاج حليب الحمري هامشيا يف هذا البلد الفقري الواقع 
بضع  فيهما  مزرعتني  عىل  يقترص  وهو  البلقان  منطقة  يف 

عرشات الحمري.ويملك إلتون كيكيا أربع أتن حامل وأربع أخرى 
تنتج الحليب لكّل منها صغري. وقد يصل اإلنتاج إىل ثالثة ليرتات 
الطلب«،  لتلبية  كاف  غري  »لكنه  أقىص،  كحّد  الواحد  اليوم  يف 
مئة  نحو  لتشمل  مزرعته  توسيع  ينوي  الذي  املزارع  بحسب 
تكاد  بلد  يف  بتاتا  بالسهلة  »ليست  املهّمة  هذه  أن  غري  حمار. 
الحليب فرصة لحماية هذا  إنتاج  تندثر منه«.ويشّكل  الحمري 
النوع، بحسب املربنّي. وتؤوي املزرعة حيوانات تعّرضت لسوء 

معاملة تشهد ندوبها عىل املعاناة التي قاستها سابقا.ويقول 
رىض كيكيا والد إلتون، الذي يبلغ من العمر 71 عاما »نعالجها 
أيضا«.كانت جيني، وهي  النفيس  الصعيد  تأهيلها عىل  ونعيد 
حمارة بيضاء، تعاني إصابة يف أذنها عند وصولها إىل املزرعة 
ضعيفة  »كانت  إلتون  ويخرب  ظهرها.  تغّطي  الندوب  وكانت 
وحزينة ولم تكن تريد البقاء مع الحيوانات األخرى. أما اآلن، 

فهي ترسح وتأكل جيّدا وتنتج حليبا طيّبا«.

قررت فتاة من مدينة باتنة الجزائرية التربع بجزء 
من كبدها إلنقاذ خطيبها الذي كان يحتاج إىل زراعة 
هذا العضو بعد تدهور حالته الصحية.وقالت الفتاة 
التي تدعى إيمان إن »سليم سيكون زوجي وعيل أن 
أقف بجانبه، وأقدمت عىل التربع أمال يف شفائه من 
تلف يعانيه بالكبد«، مشرية إىل أن خطيبها ال يزال 
اليوم.وأوضح  روسيا  وفق  مهمة  جراحة  ينتظر 
بعد  الكبد  بتلف  بإصابته  فوجئ  أنه  سليم  الشاب 
طويلة،  لفرتة  البطن  يف  آالم  من  يعاني  كان  أن 
الزواج  يتمكن من  للعالج حتى  أنه يسعى  مضيفا 
وإتمام فرحته.والقى قرار إيمان استحسانا واسعا 
لدى رواد مواقع التواصل االجتماعي الذين أشادوا 

بإيثارها النادر وسلوكها املثايل.

بالعاصمة  كيو  يف  امللكية  النباتات  حدائق  اختارته  الذي  الوصف  هو  هذا  لكن  بالقبح،  عادة  األوركيد  زهور  توصف  ال 
الربيطانية لندن لساللة جديدة اُكتشفت يف إحدى غابات مدغشقر من الزهور التي تتسم عادة بالرقة والحيوية.

اسمها العلمي جاسرتوديا أجنيسلوس وحصلت عىل لقب »أقبح زهرة أوركيد يف العالم«، وهي واحدة من 156 ساللة 
نباتات وفطريات منحها العلماء يف حدائق كيو ورشكاؤهم من أنحاء العالم أسماء يف 2020.

عرشة  ألهم  قائمتها  يف  كيو  وقالت 
األوركيد  »زهرة  العام  لهذا  اكتشافات 
صغرية  مليمرتا   11 قطرها  يبلغ  التي 

نسبيا بنية اللون وقبيحة نوعا ما«.
للتغذية  الفطريات  الزهرة عىل  وتعتمد 
أخرى  أنسجة  أي  أو  أوراق  لها  وليس 

للتمثيل الضوئي.
كساللة  مصنفة  أنها  من  الرغم  وعىل 
تحظى  فإنها  باالنقراض  مهددة 
يف  لوجودها  نظرا  الحماية  ببعض 
حديقة عامة.وتشمل االكتشافات التي 
العام  هذا  حصلت عىل تسمية رسمية 
عش  فطر  من  جديدة  سالالت  ست 
املتحدة  اململكة  يف  اُكتشفت  الغراب 
يف  عليها  ُعثر  مألوفة  غري  وشجريات 
مارتن  2010.ورحب  يف  ناميبيا  جنوب 
بأحدث  كيو  يف  الباحثني  كبري  تشيك، 
دخال  يدر  »بعضها  وقال:  االكتشافات 
قد  فيما  املحلية  للمجتمعات  مهما 
يمكن تطوير بعضها مستقبال إىل غذاء 

أو دواء«.

تتبرع بجزء
من كبدها إلنقاذ خطيبها

اختيار »أقبح« زهرة أوركيد 
في العالم ضمن السالالت الجديدة في 2020!

تيارات قوية تغّير مسار جبل جليدي قبل أن يصطدم بجزيرة !

املصابات  الحوامل  أن  سنغافورية  دراسة  كشفت 
عن  أشد  بأعراض  يصبن  ال   »19 »كوفيد  بمرض 
أجسام  مواليدهن  لدى  يكون  فيما  الفئات،  سائر 
مضادة لفريوس كورونا. وخلصت الدراسة الصغرية 
أدلة عىل  إىل عدم وجود  امرأة   16 أجريت عىل  التي 
انتقال الفريوس من األم إىل الجنني، ما يلقي الضوء 
عىل جانب من مرض »كوفيد 19« ال يزال غري معلوم 

عىل نحو مالئم عىل مستوى العالم.
يف  والتوليد  النساء  أمراض  أبحاث  شبكة  وقالت 
سنغافورة يف بيان »نتائج الدراسة مطمئنة. يكشف 
بني  وشدته   »19 بـ»كوفيد  اإلصابة  نسبة  أن  هذا 
سائر  بني  العام  الوضع  تماثل  الحوامل  النساء 
من  الدراسة  يف  املشاركات  كل  وتعافت  الناس«. 

املرض. وفقدت اثنتان أجنتهما.

مواليد المصابات بـ»كورونا« محّصنون !

عائلة  معرفة  يف  صعباً  األمر  يجعل  ما  أنه   « وأوضحت 
حتفهم  لقوا  الذين  األشخاص  مئات  وجود  هو  الشخص، 
»جون  باسم  ويُدعون  ويلز،  عاصمة  كارديف  منطقة  يف 
الرجل  أقارب  أيا من  إيفانز«.وتدعو إحدى رشكات املحاماة 
ألف  أكثر من 200  أنه يمتلك  اكتشف  أن  للتقدم بعد  الثري، 
التي مقرها لندن، نداءها  جنيه إسرتليني. وجددت الرشكة 
موضحة أن أموال »جون« محتجزة حاليًا يف قسم السفارة 

يف  فستستمر  باملال،  املطالبة  تتم  لم  وإذا  العليا،  باملحكمة 
أن  الرشكة،  وريث.وترجح  عىل  يعثرون  حتى  هناك  البقاء 
إيفانز تويف وعائلته ستحصل عىل مبالغ كبرية من املال، وفًقا 
لتقرير ويلز أونالين، وعليه ستحدد األصول غري املطالب بها 
ومن ثم العثور عىل من هم مستحقون لها.وأوضح متحدث 
بنك  أحد عمالء  إيفانز كان  إن  إنهم يقولون  الرشكة،  باسم 
»باركليز« وأحد مكاتب الرصافة يف السبعينيات، ولكن أغلق 

السجالت  جميع  إتالف  وتم   ،1980 عام  حوايل  البنك  فرع 
الحًقا ، مما جعل من املستحيل تتبع إيفانز حتى اآلن.وقال 
املتحدث باسم مكتب املحاماة: »لقد بحثنا يف سجالت وفاة 
جون إيفانز يف منطقة كارديف، لكن كما يمكنك أن تتخيل  
منطقة  يف  لقوا حتفهم  الذين  إيفانز  املئات من جون  هناك 
كارديف.. وليس لدينا اسم وسط أو ربما لم يكن هناك اسم 
وسط«. وتابع: »جميع شهادات الوفاة ومنح الوصية تعطي 

تفاصيل  توجد  ال  ولكن  إيفانز  جون  املتوىف  منازل  عناوين 
»جون  يعرف  شخص  أي  فقط  ليس  مرصفية«.وبالطبع، 
إيفانز« يمكنه املطالبة باملال، البد أن يكون الوارث الحقيقي 
وقادر عىل إثبات ذلك، مضيفا املتحدث باسم مكتب املحاماة: 
»نأمل أن يتمكن أي مرشح محتمل من إظهار عالقته بفرع 
قسم  يف  للقايض  نثبت  أن  علينا  سيتعني  حيث  هذا  باركليز 

السفارة أننا حددنا الشخص الصحيح«.

البحث عن ورثة متوٍف يحمل اسمه مئات األشخاص!
تقوم شركة محاماة إنجليزية بالبحث 
عن أقارب لشخص توفي ولم يستدل 
على أقاربه وترك آالف الدوالرات 
ويعتقد أنه توفي قبل استالمها.

عمرها 90 عامًا وتكنس ساللم
 البنايات من أجل 10 جنيهات !

إقبال متزايد على حليب الحمير  بألبانيا في ظّل الوباء !

News


