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القوات األمريكية تهرب ثالثة من قيادات 
»داعش« في سوريا

في هذا العدد

المراقب العراقي/ بغداد...
دعت كتلة صادق�ون النيابية، امس 
االثنني، اىل اس�تجواب رئيس الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي ووزي�ر املالية 
عيل عالوي ومحاف�ظ البنك املركزي 

مصطفى مخيف.
وقال النائب عن الكتلة حس�ن سالم 
يف بي�ان  تابعت�ه »املراق�ب العراقي« 
املتخبط�ة  الحكوم�ة  »سياس�ة  ان 

من خ�الل رفع س�عر رصف الدوالر 
وتخفيض مخصصات املوظفني هي 

بمثابة عقوبة لتجويع الشعب«.
واضاف ان »اعضاء الربملان الرشفاء 
رئي�س  اس�تجواب  اىل  مدع�وون 
ومحاف�ظ  املالي�ة  ووزي�ر  ال�وزراء 
البنك املركزي وكذلك خروج الش�عب 
العراقي بتظاهرات لوضع حد الدارة 

الحكومة السيئة«.

المراقب العراقي/ بغداد ...
طالب النائب حامد املوسوي، امس االثنني، برضورة تعويض 
مطار كربالء من الرضبة االمريكية التي اس�تهدفته والحقت 

به ارضاراً مادية.
وقال املوس�وي يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« 
ان “مط�ار كرب�الء مطار مدن�ي ومرشوع اس�راتيجي مهم 
يف مدين�ة مقدس�ة، ومن ه�ذا املنطلق نطال�ب لجنة التقيص 
الربملاني�ة الخاصة بالتحقيق يف الرضبة االمريكية عىل املطار 
واملش�كلة من قبل لجن�ة الخدمات واالعم�ار النيابية واألمن 
والدف�اع النيابية برضورة اتخاذ ق�رار برملاني يلزم الحكومة 
بالتعويض”. وأضاف أن “التعويض يش�مل الخس�ائر املادية 
واملطالبة بإع�ادة الصفة املعنوية لهذا املطار كون الكثري من 

الرشكات العاملة لديها تخوف من تكرار هذه الرضبة«.

دعوة نيابية لتعويض مطار كربالء 
بعد استهدافه من الطيران االمريكي

كتلة سياسية تدعو الستجواب 
الكاظمي وعالوي ومخيف

المراقب العراقي/ بغداد...
أكد النائب فالح الخزعيل، امس االثنني ، أن تس�ويف خروج القوات االمريكية 

من العراق هو خيانة لدماء قادة النرص.
وقال الخزعيل يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« أن »دماء ش�هداء 

قادة النرص لن تذهب سدى وردنا هو اخراج املحتل األمريكي من العراق«.
وأض�اف أن »أي تس�ويف أو مماطل�ة م�ن قب�ل الحكومة العراقي�ة بجدولة 

انسحاب القوات االمريكية نكران ذات لقادة االنتصار«.
وأشار إىل أن »مجلس النواب يتابع عن كثب جدولة انسحاب القوات االجنبية 
وعىل رأس�ها األمريكية وسنعمل عىل مس�اءلة أي جهة تحاول االلتفاف عىل 

قرار مجلس النواب«.

برلماني: تسويف خروج األمريكان
 خيانة لدماء قادة النصر

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�د النائ�ب صب�اح طلوب�ي، امس 
أن م�ا ن�رش ع�ن قان�ون  االثن�ني، 
املوازن�ة االتحادية لعام 2021 مجرد 
ترسيبات، فيما لفت اىل ان املوازنة لم 

تصل اىل الربملان حتى هذه الساعة.
وق�ال طلوب�ي يف ترصي�ح صحف�ي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »ما 
ن�رش ع�ن م�رشوع قان�ون املوازنة 
االتحادي�ة لع�ام 2021 ه�و مج�رد 
معلوم�ات مرسبة، وإىل اآلن لم تصل 
املوازن�ة إىل مجل�س الن�واب«، الفتا 

إىل أن »م�رشوع القانون س�يخضع 
لدراس�ة دقيقة داخل مجلس النواب 

قبل ترشيعه«.
الن�واب ق�د  وأض�اف، أن »مجل�س 
يمتنع عن تمرير الفقرات التي يكون 
مج�ربا عليه�ا وتؤثر عىل الش�ارع«، 
مبينا أنه »بعد دراسة املوازنة بشكل 
دقيق س�ريفع الربملان وجهات النظر 

للحكومة لغرض األخذ بها«.
وتاب�ع أن »الدراس�ة س�تعتمد ع�ىل 
االتصال بالوزارات وفهم آلية رصف 

املبالغ«.

طلوبي: ما نشر عن موازنة »21« 
مجرد تسريبات

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت
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»ثكنة عسكرية« تتسّتر بهيأة مبنى 
دبلوماسي إلزهاق أرواح العراقيين

بغداد ُتمسي على »ليلة مرعبة«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ليل�ة مرعبة قضاها س�ّكان بغ�داد يوم 
األحد املايض، جراء الرشقات الصاروخية 
التي أطلقتها منظومة »سريام« التابعة 
للس�فارة األمريكية يف س�ماء العاصمة، 
وأث�ارت الهلع ب�ني البغدادي�ني اآلمنني، 
الذي�ن حظ�ي بعضه�م بش�ظايا دّمرت 

سياراتهم وأجزاًء من منازلهم.
وأعلن�ت خلي�ة اإلعالم األمني يف س�اعة 
متقدم�ة من ليل�ة األح�د - االثنني، عن 
اس�تهداف املنطق�ة الخ�رضاء بثمانية 
صواريخ، أطلقتها جماعات »مجهولة« 

لم يتم تحديد هويتها حتى اآلن.
وعىل إث�ر ذلك قالت املقاومة اإلس�المية 
كتائ�ب ح�زب الل�ه إّن قصف الس�فارة 
األمريكية يف العراق، به�ذا التوقيت »يعّد 
ترصفاً غري منضبط«، مضيفة أنه »عىل 
الجهات املختصة القبض عىل الفاعلني«.
العش�وائي  »الرم�ي  الكتائ�ب  وأدان�ت 
للثكنة العس�كرية يف السفارة ملا تسببه 
م�ن تهديد عىل حياة املدني�ني«، مطالبة 
ب�«إخ�الء مظاهر النش�اط العس�كري 
األمريك�ي يف املناط�ق الس�كنية اآلمن�ة 

ببغداد«.
م�ن جهت�ه، رأى األم�ني الع�ام لحركة 
قي�س  الش�يخ  الح�ق  أه�ل  عصائ�ب 
الخزع�يل، يف تغريدة عىل توير، أّن »قرار 
الهي�أة التنس�يقية للمقاوم�ة العراقية 
األمريكي�ة  الس�فارة  اس�تهداف  ع�دم 

ابتداء«.
وتابع الخزع�يل: »أما اس�تهداف قواعد 
االحت�الل األمريك�ي فه�و ح�ق مكفول 
برشائ�ع الس�ماء وقوان�ني األرض ول�ن 
نتن�ازل عن�ه تحري�راً لبلدن�ا وانتقام�اً 
لش�هدائنا لك�ن وقت الرد ل�م يحن بعد، 

ولكنه ليس بعيداً«.

زعي�م التي�ار الص�دري الس�يد مقت�دى 
الصدر، قال من جهت�ه، إنه »ينبغي عىل 
الربملان التفاوض مع السفارة األمريكية 
لوضع ح�د الحتاللها وتدخلها بالش�أن 

العراقي«.
األخ�رية  اآلون�ة  يف  بغ�داد  وش�هدت 
استهدافات متكررة للمنطقة الخرضاء، 
ل�م تتبنه�ا أية جه�ة حتى اآلن، وس�ط 
أمريك�ي  مخط�ط  بوج�ود  تكهن�ات 
»مدعوم من الحكوم�ة العراقية«، لرمي 
ك�رة الهجمات يف ملعب فصائل املقاومة 
اإلس�المية، لتربي�ر اس�تهداف الفصائل 

وقوات الحشد الشعبي.
وف�ق ذل�ك يق�ول عض�و لجن�ة األم�ن 
والدفاع النيابية كريم عليوي ل�«املراقب 

العراق�ي«، إن »الس�فارة األمريكي�ة لم 
تع�د مبن�ى دبلوماس�ياً، وإنم�ا تحولت 
إىل ثكن�ة عس�كرية تضم مئ�ات الجنود 

األمريكيني«.
ويضي�ف علي�وي أن »املنطقة الخرضاء 
منطق�ة س�كنية، واس�تخدام منظومة 
س�ريام التي نصبت دون عل�م الحكومة 
أو استشارتها، س�وف يعرض املواطنني 

األبرياء وممتلكاتهم إىل الخطر«.
وعلق�ت الخارجي�ة اإليراني�ة، االثن�ني، 
ع�ىل اس�تهداف الس�فارة األمريكي�ة يف 
بغداد، وقال�ت إنها »ترفض الهجوم عىل 
املقرات الدبلوماس�ية واملناطق السكنية 

يف العراق«.
الخارجي�ة  باس�م  املتح�دث  وأش�ار 

اإليرانية، سعيد خطيب زادة، إىل أن »نوع 
الهجوم عىل السفارة األمريكية، وتوقيت 
بي�ان وزي�ر الخارجية األمريك�ي، مثري 

للشكوك«.
وأضاف: »نعتقد أن بيان وزير الخارجية 
أدان  األمريك�ي مع�د س�لفا«. يف ح�ني 
زادة اته�ام وزي�ر الخارجي�ة األمريكي، 
ماي�ك بومبيو، لطهران باملس�ؤولية عن 
الهجوم عىل السفارة األمريكية يف بغداد، 
وقال: »اتهامات بومبيو لطهران كاذبة، 

وملفقة ومضللة، ومدانة«.
الحكوم�ة  أن  واثق�ون  »نح�ن  وتاب�ع: 
العراقية س�تتعرف عىل منفذي الهجوم 
عىل الس�فارة األمريكية يف بغ�داد، ومن 
يق�ف وراءه�م«، مح�ذرا إدارة الرئيس 

األمريكي، دونالد ترامب من »السعي إىل 
إثارة الحروب، والتوتر يف املنطقة«.

ويف الخام�س من كان�ون الثاني املايض 
ص�وت مجل�س الن�واب خ�الل جلس�ة 
اس�تثنائية، ع�ىل ق�رار ُيل�زم الحكومة 
بالعم�ل ع�ىل جدول�ة إخ�راج الق�وات 
م�ن  ومنعه�ا  الع�راق،  م�ن  األجنبي�ة 
استخدام أرض البالد وسمائها ومياهها، 
لتنفي�ذ أي أعم�ال عدائي�ة تج�اه دول 
الجوار الجغ�رايف، إال أن الواليات املتحدة 
ما زالت تراهن عىل التسويف واملماطلة.

وعىل إثر ذلك، أصدرت الهيئة التنسيقية 
يف  حم�ل  بيان�اً  العراقي�ة،  للمقاوم�ة 
طياته تهديداً واضح�اً ورصيحاً للقوات 
ع�ىل  املتواج�دة  األمريكي�ة  العس�كرية 
األرايض العراقي�ة دون مس�وغ قانوني 
يتيح لها ذلك، كما تضم�ن أيضاً خطاباً 
عقالني�ًا عم�دت م�ن خالل�ه إىل إعطاء 
واشنطن “فرصة مرشوطة” لالنسحاب 

بشكل نهائي من بالد الرافدين.
وجاء يف س�ياق البي�ان: “يف الوقت الذي 
نعط�ي في�ه للق�وات األجنبي�ة فرص�ة 
مرشوط�ة – احرام�ًا للجه�ود الطيب�ة 
الت�ي قام�ت به�ا بع�ض الش�خصيات 
الوطني�ة والسياس�ية – بوض�ع جدول 
زمن�ي )مح�دود ومح�دد( لتنفي�ذ قرار 
الش�عب، ومجل�س الن�واب، والحكومة 
الق�ايض بإخراجه�ا م�ن الب�الد، نحّذر 
األم�ريكان تحذي�راً ش�ديداً م�ن مغّب�ة 
املراوغة واملماطلة والتسويف يف تحقيق 
س�نضطر  وإال  األول،  الش�عب  مطل�ب 
حينها إىل االنتقال ملرحلة قتالية متقدمة 
مستفيدين من إمكانيات املقاومة )كّماً 
الثم�ن مضاعفاً،  ونوع�اً( وس�تدفعون 
وس�ُتمّرغ أنوفكم يف ال�راب كما ُمرّغت 

من قبل وأنتم صاغرون”.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
يس�عى االقلي�م بش�تى الط�رق 
إىل إجب�ار حكوم�ة املرك�ز ع�ىل 
تقدي�م التن�ازالت ب�دون إلزام�ه 
بأي�ة اتفاقات معه�ا ، من خالل 
رفض�ه تس�ليم نفط�ه لرشك�ة 
س�ومو أو نص�ف عوائ�د منافذه 
التحاي�ل  فسياس�ة    ، لبغ�داد 
واس�تغالل االزم�ات السياس�ية 
ه�ي س�مات كردس�تان لتمرير 
مطالبه�ا ، والي�وم وبع�د ارتفاع 
حدة االحتجاجات يف محافظاتها 
بارزان�ي  حكوم�ة  ,تس�عى 
للحصول ع�ىل امتي�ازات جديدة 
وأم�وال م�ن أجل إطف�اء رشارة 
االنتفاضة الشعبية جراء استئثار 
أبن�اء بارزان�ي باالم�وال وع�دم 
توزيعه�ا ملوظفيهم , لذلك أخذوا 
يستغلون عالقتهم مع االمريكان 
ع�رب ممثلة االم�م املتحدة جينني 
املركز  بالس�خارت، للضغط عىل 

من أجل الحصول عىل املكاسب.
اللجن�ة املالية النيابية ش�ددت ، 
عىل رفضها أي اتفاق مع االقليم 

خ�ارج س�لطة الربمل�ان واللجنة 
املالية النيابية، مش�رية إىل أن أي 
اتف�اق م�ع االقليم اليؤخ�ذ رأي 

املالية النيابية فهو غري ملزم.
وأضاف�ت اللجن�ة، أن »االتف�اق 
الس�لطة  خ�ارج  االقلي�م  م�ع 
الترشيعي�ة دون تس�ليم إيرادات 
إىل  الحدودي�ة  واملناف�ذ  النف�ط 
اليمك�ن  االتحادي�ة  الحكوم�ة 
القبول ب�ه باملطلق وم�ن يخرق 
قانون تمويل العجز املايل يتحمل 
داخ�ل  القانوني�ة   املس�ؤولية 
مجلس الن�واب، فالربملان حارض 
يف كل اتف�اق م�ع االقليم ويحمل 
الحكومة املسؤولية يف حال خرق 
االتفاقات وإرسال االموال خارج 

االطار القانوني.
مختصون بينوا أن إرصار الربملان 
ع�ىل أن تك�ون االتفاق�ات م�ع 
االقلي�م ضمن قان�ون االقراض 
أم�ر جيد , فهو س�يحد من تهور 
األم�وال  وتقديمه�ا  الحكوم�ة 
 , قانون�ي  س�ند  دون  أربي�ل  إىل 
استعانة  الربملان وراء  وإجراءات 
حكوم�ة االقليم بحلفائها إلجبار 

بغ�داد ع�ىل دف�ع االم�وال دون 
إب�رام اتف�اق مل�زم للطرف�ني , 
الذي�ن  االقلي�م  يف  الفاس�دون 
استأثروا  بمبلغ 720 مليار دينار 
أرسلته بغداد كرواتب للموظفني، 
واكتف�وا بدفع جزء من�ه للديون 
الت�ي بذمته�م وم�ا تبق�ى ذهب 

لجيوبهم.

أن جمي�ع  وأض�اف املختص�ون 
الوفود الكردي�ة التي جاءت كان 
هدفه�ا الحص�ول ع�ىل االم�وال 
بالرسع�ة املمكن�ة دون التوقيع 
دأب�وا  فه�م   , اتف�اق   أي  ع�ىل 
للحصول عىل حصتهم الس�نوية 

والنكوث بأية تعهدات...

تفاصيل اوسع صفحة 3

اإلقليم يستند إلى »الخارج« البتزاز 
»المركز« والحصول على المكاسب

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
ش�هدتها  حاش�دة  تظاه�رات 
ومحافظ�ات  بغ�داد  العاصم�ة 
عراقي�ة، احتجاجا ع�ىل القرارات 
الحكومية االخ�رية الخاصة برفع 
قيمة الدوالر عىل حس�اب الدينار 
العراق�ي فضال عن تلويحها برفع 
أس�عار الوقود وتخفي�ض رواتب 

املوظفني الحكومي�ني، إضافة إىل 
ق�رارات اقتصادي�ة ال تس�تهدف 
س�وى املواطن العراق�ي من دون 
أن توجه س�هامها إىل الفاس�دين 

واالموال املهربة.
ورفع�ت االحتجاج�ات ش�عارات 
تطال�ب بإقال�ة حكوم�ة رئي�س 
الكاظم�ي  مصطف�ى  ال�وزراء 

برمته�ا ومحاس�بته بمعية وزير 
املالية ع�يل عالوي ومحافظ البنك 
املرك�زي مصطفى ناي�ف مخيف 
بعد إقالتهم م�ن مناصبهم، فيما 
باس�تهداف  الحكوم�ة  اُتهم�ت 
الطبق�ات املس�حوقة والفقرية يف 
املجتمع وغض النظر عن مالحقة 
كب�ار  ومحاس�بة  الفاس�دين 
السياسيني الذين نهبوا البلد خالل 

السنوات السابقة.
بع�د  االحتجاج�ات  وانطلق�ت 
ظهر يوم أمس االثنني، يف س�احة 
س�احات  و  ببغ�داد  التحري�ر 
واس�ط  يف محافظ�ات  التظاه�ر 
والنجف االرشف والس�ماوة، فيما 
يتوق�ع مراقب�ون أن تمت�د حركة 
محافظ�ات  لتش�مل  االحتج�اج 

أخرى ولذات املطالب.
وتأتي تل�ك االحتجاجات بالتزامن 
مع رف�ض نيابي قاط�ع لقرارات 
الحكومة الخاصة بأسعار الدوالر 
املوظفني من  بروات�ب  واملس�اس 
جه�ة، وكذلك مع وج�ود تكتالت 
سياس�ية تتجه صوب اس�تجواب 

رئيس ال�وزراء ووزير املالية الذي 
كثريا م�ا امتع�ض املواطنون من 
ترصيحاته األخرية حول رفع سعر 
ال�دوالر وتس�عرية الوق�ود كذل�ك 
املوظفني  مخصص�ات  تخفي�ض 
املمنوحة لهم وفق قوانني خاصة، 
وع�ىل وج�ه الخص�وص أس�اتذة 

الجامعات العراقية.
وأث�ارت تل�ك الق�رارات مخ�اوف 
ع�ىل  تداعياته�ا  م�ن  املواطن�ني 
ارتفاع أس�عار الس�لع والبضائع 
مس�ودة  ترسي�ب  م�ع  الس�يما 
موازنة 2021 الجاري مناقش�تها 
للي�وم الثال�ث يف مجل�س الوزراء 
وتضمن�ت خفض�اً يف مخصصات 

ورواتب املوظفني.
و دعا النائب األول لرئيس مجلس 
الن�واب، حس�ن الكعب�ي، إىل عقد 
جلس�ة طارئ�ة ملجل�س الن�واب، 
بحض�ور رئي�س مجلس ال�وزراء 
ووزي�ر  الكاظم�ي  مصطف�ى 
املالية ع�يل عالوي ومحافظ البنك 

املركزي العراقي ...

تفاصيل اوسع صفحة 2

تظاهرات رافضة للسياسة النقدية 
تضع رقبة الحكومة على »المقصلة«

نائب: المواد الغذائية ارتفعت بشكل
 كبير في االسواق 

5

4
صرخة سليماني امتداد لصرخة

 الحسين »عليه السالم«

بشار رسن يقترب من صفوف
 قطر القطري

المراقب العراقي/ متابعة ...
دعت النائب منار عبد املطلب، امس االثنني، 
التمويني�ة  البطاق�ة  مف�ردات  توف�ري  إىل 
للمواط�ن،  فيم�ا بين�ت ان امل�واد الغذائي�ة 

ارتفعت بشكل كبري يف االسواق العراقية.
وقال�ت عب�د املطل�ب يف ترصي�ح صحف�ي 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي« ان »االس�عار يف 
االس�واق العراقي�ة ملختل�ف امل�واد وخاصة 

الغذائية يف ارتفاع مستمر منذ 48 ساعة«.
العراقي�ة تش�هد  أن »االس�واق  وأضاف�ت، 
وضع�اً غ�ري مس�تقر واالس�عار يف تصاعد 
مستمر بسبب املضاربات وعدم وجود اطار 
حكومي لضبط ايقاعها بما اليؤدي اىل رضر 
ينعكس عىل الفقراء مع ارتفاع نس�بتهم يف 

البالد«.
وش�ددت عىل »رضورة احياء ملف البطاقة 

التموينية والس�عي اليجاد بدائل اقتصادية 
غري رفع س�عر رصف الدوالر الذي س�يكون 

وباال عىل رشائح واسعة من املجتمع«.
وبين�ت انه »يج�ب ان تكون هن�اك خارطة 
طريق لتوفري املواد الغذائية باسعار مناسبة 
والحد من االثار السلبية لرفع سعر الدوالر«، 
مبينة أن »رفع سعر رصف الدوالر يعد قراراً 
خاطئاً سيرض بنسبة عالية من العراقيني«.
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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

مدن أخرى تستعد لاللتحاق بها..
تظاهرات في بغداد ومحافظات جنوبية ضد

 »سياسة التجويع«..إسقاط الحكومة يتصدر المطالب 
املراقب العراقي/ أحمد محمد...

العاصم�ة  تظاه�رات حاش�دة ش�هدتها 
بغداد ومحافظ�ات عراقية، احتجاجا عىل 
القرارات الحكومية االخرية الخاصة برفع 
قيمة الدوالر عىل حس�اب الدينار العراقي 
فض�ا عن تلويحه�ا برفع أس�عار الوقود 
وتخفيض روات�ب املوظف�ني الحكوميني، 
إضاف�ة إىل قرارات اقتصادية ال تس�تهدف 
س�وى املواطن العراقي من دون أن توجه 

سهامها إىل الفاسدين واالموال املهربة.
ورفع�ت االحتجاج�ات ش�عارات تطال�ب 
بإقالة حكوم�ة رئيس ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي برمتها ومحاس�بته بمعية وزير 
املالية ع�ي عاوي ومحافظ البنك املركزي 
إقالته�م  ناي�ف مخي�ف بع�د  مصطف�ى 
م�ن مناصبه�م، فيم�ا اُتهم�ت الحكومة 
باستهداف الطبقات املس�حوقة والفقرية 
يف املجتم�ع وغ�ض النظ�ر ع�ن ماحق�ة 
الفاس�دين ومحاس�بة كب�ار السياس�يني 

الذين نهبوا البلد خال السنوات السابقة.
وانطلق�ت االحتجاج�ات بع�د ظه�ر يوم 
أم�س االثنني، يف س�احة التحرير ببغداد و 
س�احات التظاه�ر يف محافظات واس�ط 
والنج�ف االرشف والس�ماوة، فيما يتوقع 
مراقبون أن تمتد حركة االحتجاج لتشمل 

محافظات أخرى ولذات املطالب.
وتأت�ي تل�ك االحتجاج�ات بالتزام�ن م�ع 
رف�ض نياب�ي قاط�ع لق�رارات الحكومة 
الخاصة بأس�عار الدوالر واملساس برواتب 

املوظف�ني م�ن جه�ة، وكذل�ك م�ع وجود 
تكتات سياس�ية تتجه صوب اس�تجواب 
رئيس ال�وزراء ووزير املالية الذي كثريا ما 
امتعض املواطنون من ترصيحاته األخرية 
حول رفع س�عر الدوالر وتس�عرية الوقود 
املوظف�ني  كذل�ك تخفي�ض مخصص�ات 
املمنوح�ة لهم وفق قوان�ني خاصة، وعىل 
الجامع�ات  أس�اتذة  الخص�وص  وج�ه 

العراقية.
وأث�ارت تلك الق�رارات مخ�اوف املواطنني 
م�ن تداعياتها عىل ارتفاع أس�عار الس�لع 
والبضائ�ع الس�يما م�ع ترسيب مس�ودة 
موازن�ة 2021 الج�اري مناقش�تها لليوم 
الثالث يف مجلس الوزراء وتضمنت خفضاً 

يف مخصصات ورواتب املوظفني.
و دع�ا النائب األول لرئيس مجلس النواب، 
حس�ن الكعب�ي، إىل عق�د جلس�ة طارئ�ة 
ملجل�س الن�واب، بحضور رئي�س مجلس 
الوزراء مصطف�ى الكاظمي ووزير املالية 
املرك�زي  البن�ك  ومحاف�ظ  ع�اوي  ع�ي 
العراق�ي مصطف�ى غال�ب للوق�وف عىل 
تداعي�ات االرتف�اع املفاجئ لس�عر رصف 
ال�دوالر وتقديم الضمانات الازمة لحماية 
الطبق�ات الهش�ة والفق�رية وذوي الدخل 

املحدود.
أم�ا النائب ع�ن تحالف الفت�ح عبد األمري 
التعيبان، فقد طالب بإقالة حكومة رئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي بأقرب وقت.
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  التعيب�ان،  وق�ال 

»املراق�ب العراق�ي« إن »الحكومة تتحمل 
امل�ردي  االقتص�ادي  الوض�ع  مس�ؤولية 
للباد بس�بب سياستها الفاش�لة يف إدارة 
امللف االقتص�ادي«، الفت�ا إىل أن »حكومة 
الكاظمي لم تنجح بتنفيذ س�وى 17% من 
برنامجها الحكومي وهذا فش�ل يحتس�ب 

عليها«.
وأضاف أن »مجلس النواب يقع عىل عاتقه 
محاس�بة الحكوم�ة التي فش�لت يف إدارة 
الب�اد«، مطالبا ب� »إقال�ة حكومة رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي بأرسع وقت«.
وكش�ف تحالف القوى، عن وج�ود اتفاق 
نياب�ي بإجم�اع الكت�ل ع�ىل إقال�ة وزير 
املالية بعد أن وصلت نسبة القناعة بفشل 
السياس�ة املالية لحكوم�ة الكاظمي لدى 

نحو 90% من أعضاء الربملان.
وق�ال النائ�ب عن تحال�ف الق�وى هيبت 
الحلبويس، إن »حكومة الكاظمي وخاصة 
وزير املالية أثبتت فش�لها بامتياز يف إدارة 
االزم�ة املالية وهناك اس�تياء واس�ع لدى 

الكتل السياسية«.
وأض�اف، أن »هناك اتفاقا جرى عىل إقالة 
وزير املالية عي عبد االمري عاوي من خال 
االس�تجواب ب�ني جميع الكتل السياس�ية 
بعد وصول نس�ب القناعة بفش�له بنسبة 

90% من الربملان«.
وأوضح الحلب�ويس أن »هن�����اك وزراء 
بع�د  باالس�تجواب  ع�اوي  س�يعقبون 

االنتهاء منه خال الجلسات املقبلة«.

تغريدة

النائب حسن سالم

الحكومة فاشلة وفاسدة واالحزاب التي 
جاءت بها هي من تتحمل المسؤولية  
المتخبط���ة  الحكوم���ة  سياس���ة  وان 
من خ���ال رفع س���عر ص���رف الدوالر 
وتخفي���ض مخصصات الموظفين هي 
بمثابة عقوبة لتجويع الشعب وندعو 
اعضاء البرلمان الشرفاء الى استجواب 
رئيس ال���وزراء ووزير المالية ومحافظ 
البنك وكذلك خروج الش���عب العراقي 
بتظاه���رات لوضع حد الدارة الحكومة 

السيئة.

املراقب العراقي/ بغداد...
ح�ذر رئيس كتلة الس�ند الوطني احمد األس�دي، 
ام�س االثن�ني، الحكوم�ة العراقية م�ن محاولة 
االلتف�����اف ع�ىل ق�����رار مجل�س الن�واب 
الق����وات  انس�ح���اب  بش���أن ج���دول�ة 

تابعت�ه  ترصي�ح  يف  االس�دي،  األجنبية.وق�ال 
»املراق�ب العراق�ي« إن »األغلبي�ة النيابي�ة داخل 
مجلس النواب صوتت عىل إخراج القوات األجنبية 
ونح�ن عربن�ا يف أكثر م�ن محفل ع�ن قلقنا ازاء 
تأخ�ر جدول�ة انس�حاب الق�وات األجنبي�����ة 

وع�ىل رأس�ه�����ا األم����ريكية م�ن األرايض 
العراقية«.

وأض�اف، أن »الق�وى السياس�ية تتاب�ع بش�كل 
متواص�ل م�ع الحكوم�ة والجه�ات املعني�ة عن 
وض�ع توقيتات زمنية النس�حاب جمي�ع القوات 

األجنبية«.
مبين�ا أن »أي تأخري يف جدول�ة القوات األمريكية 
مجل�س  ق�رار  ع�ىل  التف�اف  يع�د  واألجنبي�ة 
الن�����واب ولن يس�مح املجل�س وال الفعاليات 

الشعبي����ة املؤيدة لهذا القرار«.

األسدي: لن نسمح بااللتفاف على قرار انسحاب القوات األجنبية

التميمي تكشف عن وجود تشريعات ذات أعباء مالية بحاجة لمراجعة

املراقب العراقي/ صاح الدين...
أعلن جهاز األم�ن الوطني، امس االثنني، 
يمارس�ون  اش�خاص  بثاث�ة  اإلطاح�ة 
االبتزاز اإللكروني يف جنوب صاح الدين.
وقال بيان لألمن الوطني، تلقت »املراقب 
العراقي« نسخة منه إن »مفارزه تمكنت 
بع�د اس�تحصال املوافق�ات القضائية يف 
جن�وب محافظ�ة ص�اح الدي�ن ونصب 
كم�نٍي ُمحك�ٍم اس�هَم يف إلق�اء القب�ض 

بالج�رم املش�هود ع�ىل ثاثة اش�خاص 
يمارس�ون االبتزاز اإللكروني باستخدام 
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي عن طريق 

مساومة النساء مقابل مبالغ مالية«.
واضاف، انه »تم تدوي�ن اقوالهم اصولياً 
تهدي�د  بع�دة عملي�ات  اعرافه�م  بع�د 
الجه�ات  اىل  إحالته�م  وتم�ت  وابت�زاز، 
الازم�ة  اإلج�راءات  التخ�اذ  القانوني�ة 

بحقهم«.

األمن الوطين يضبط 3 اشخاص يمارسون 
االبزتاز اإللكرتوين يف صالح الدين

املراقب العراقي/ االنبار...
أعلن الحش�د الش�عبي، امس االثن�ني، عن الق�اء القبض عىل 

قيادي بجماعات »داعش« االجرامية يف محافظة االنبار.
وق�ال بيان إلعام الحش�د الش�عبي، تلقت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة منه، إن »قوة مشركة من استخبارات الحشد الشعبي 

واللواء الثاني بالحشد اعتقلت قياديا بداعش يف االنبار«.
وأضاف البيان، أن »العملية نفذت وفقا ملعلومات استخباراتية 
دقيق�ة وردت م�ن اس�تخبارات الحش�د واس�تخبارات اللواء، 
أس�فرت عن اعتق�ال الداع�ي والذي يش�غل صف�ة أمنية يف 

التنظيم اإلجرامي يف قاطع محافظة االنبار«.

وفقا لمعلومات استخبارية.. الحشد 
الشعيب يطيح بقيادي »داعيش« يف االنبار

املراقب العراقي/ بغداد...
أكدت اللجنة املالي�ة النيابية، امس االثنني، أهمية 
تخفي�ض النفق�ات الكب�رية غ�ري الرضوري�ة يف 
موازن�ة الع�ام املقبل، فيم�ا أش�ارت إىل أن هناك 

ل أعباًء ماليًة تحتاج ملراجعة. قوانني مرشعًة ُتحمِّ
وقال�ت النائب ع�ن اللجن�ة ماج�دة التميمي، إن 
»اللجنة تنتظر إرس�ال املوازنة العامة للعام املقبل 
إليها رس�مياً، لكي تس�تطيع أن تق�دم رؤية بناًء 

عىل م�ا تم ارس�اله«، مؤك�دًة أن »اللجن�ة املالية 
تؤيد تخفي����ض النفق����ات الكبي����رة غري 

املربرة«.
وأضاف�ت أن »هن�اك نفقاٍت كب�ريًة غري رضورية 

يف املوازن�ة، لذلك نحتاج إىل مراجع�ة كلِّ القوانني 
لت  عة بعد 2003، لتعدي�ل الفقرات التي حمَّ املرشَّ
املوازنَة أعب�اًء ماليًة كب�ريًة، وأدت إىل عدم توزيع 

الثروة بشكل عادل«.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

»لمن يريد وطن«
أَظننت أن أحداً ما يريد أن يكون مرشداً ومن دون وطن 

، أيعقل هذا ؟
فحتى أولئك الذين هاجروا وغادروا بلدانهم فإنهم كانوا 

يبحثون عن وطن .
ال أحد يرغب أن يكون من دون وطن،

ال أحد يمكنه العيش من دون وطن،
فقل يل من أنت ، أقل لك أي وطن تريد . 

إن علينا جميعا أن نعرف معنى الوطن وأي وطن نريد.
وعليك بالتحديد أن تعرف ماذا يعني أنك تريد وطن !!

نعم أنا اتفق معك أن الفاسد يرسق الوطن وأنه قد يبيع 
الوطن .

لك�ن الب�د لك أن تتفق مع�ي أن املحتلَّ ينس�ف الوطن ، 
ويلغيه ويمسخه.

الوط�ن ياعزي�زي ؛ اليعن�ي أن تتخ�ىل ع�ن عقائ�دك، 
وإيمانك ،وثقافتك ،ومتبنياتك الفكرية .

الوطن يا أخي؛ اليعني أنك تعيش يف جزيرة مهجورة .
الوط�ن يعن�ي  أن هناك ج�ارا ،وصديقا، وهن�اك عدوا 

،وغريبا.
نع�م ،يعني أن هن�اك لقمة عيش 
رضوري�ة، لك�ن يعن�ي كذل�ك أن 
هناك كرامة القيمة للحياة دونها.

الوطن اليعني أن تنهزم أمام قاتلك 
وتتنكر لدماء شعبك وتتصالح مع 
قاتليه�م  ، ال ل�يء إال بحجة أنك 

تعبت وتريد أن تسريح .
الوط�ن يعن�ي امل�روءة واإلنصاف 
والثناء والشكر للمضحني من أجل 

سامتك
ال اتهامهم واستعدائهم .

الوطن يعني أن ال ترى املحتل صديقاً والصديق محتاً .
الوطن اليعني أن تقف مكتوف األيدي عىل ما يجري من 

ظلم واضطهاد لبقية البلدان
إذ إن الظل�م ل�و وقع عليك يوماً ما ف�ا يحق لك  حينها 

االستغاثة بأحد أو لوم من لم يغيثك 
الوط�ن يعن�ي تنش�ئة أجي�ال ع�ىل الكرام�ة والع�زة ، 

التنشئتهم عىل االنحال واالستهتار بالقيم .
قد يقال إن أولويتنا الخبز فنقول نعم .

الخبز بكرامة وليس باالستجداء.
لكن الوطن يعني أن تتحمل وطنك يف أتراحه كما تسعد 

يف أفراحه.
الوطن يعني مقاومة

فكما أنك ترى أن أولويتك مقاومة الفساد 
فهناك من أولويته املقاومة

فاينبغي أن يكون الوطن ِنّداً لله وُيعبد من دونه .
وإنما ينبغي أن يكون وسيلة لطاعة الله جلت قدرته.

سياسة .. 

نائب: ال تغيير في مـوعــد االنتخـابـات وقـانـونها
املراقب العراقي/ بغداد...

أكد النائب عن تحالف الفتح 
فاضل جاب�ر، ان االنتخابات 
م�ن  الس�ادس  يف  مح�ددة 
حزي�ران م�ن الع�ام املقبل، 
الفتا اىل ان قانون االنتخابات 
ورغم الحديث عن�ه لكنه لم 

يشهد أي تغيري او تعديل.
ترصي�ح  يف  جاب�ر،  وق�ال 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« 
إن »الحكوم�ة ملزمة باجراء 
االنتخاب�ات يف الوق�ت ال�ذي 
حددت�ه وع�دم تغي�ري ه�ذا 
املوعد خاصة ان هناك قانون 

خاص بتمويل االنتخابات«.
وأض�اف، ان »الحدي�ث كثري 
اج�راء  موع�د  تغي�ري  ع�ن 
االنتخاب�ات، لك�ن القرار تم 
اتخاذه الجرائها يف الس�ادس 
الع�ام  م�ن  حزي�ران  م�ن 

املقبل«.
وب�ني أن »تعدي�ات قان�ون 
االنتخابات كذلك هي األخرى، 
تعدي�ل  عليه�ا  يح�دث  ل�ن 
خاصة ان الربملان صوت عىل 
لانتخابات  الجدي�د  القانون 

والدوائر املتعددة«.

ماجد الشوييل

بالــوثيقـة

رصد اكثر من 830 مليار دينار حجم 
االموال العمار محافظة ديالى.



اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    70,483 دينار

سعر شراء الدوالر = 142.000  دينارسعر بيع الدوالر = 142.500 ديناراألمريكي  47.75  دوالرًابرنت  50.85 دوالرًا للبرميل

غرام الفضة عيار ٩5،8     544،46غرام الفضة عيار٩٩،٩     567،76اسعار الذهب عيار 18    54,003 ديناراسعار الذهب عيار 21    63,004  دينار اسعار الفضة
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الثالثاء 22 كانون األول  2020 العدد 2486 السنة العاشرة

اته�م الخبري االقتصادي صال�ح الهماش ، وزي�ر املالية عيل 
ع�اوي باس�تهداف جمي�ع فئ�ات الش�عب بعد رفع س�عر 
الدوالر، مبينا ان التقلبات املقبلة ستكون كارثة عىل املستوى 
الش�عبي.وقال الهم�اش  ان “اس�عار العمل�ة األجنبية امام 
الدين�ار س�تكون مش�كلة كب�رية تواج�ه البلد خ�ال االيام 

املقبلة”.
واض�اف ان “الحكوم�ة ال تعي خطورة الكس�اد الذي اصاب 
السوق”، مشريا اىل أن “بيانات وزارة التخطيط حول معدالت 
الفقر غ�ري دقيقة “.ولفت الهم�اش إىل ان “وزير املالية عيل 
عاوي هو من استهداف جميع الفئات الشعبية برفعه سعر 

الدوالر وارتفاع اسعار السلع االساسية دون دراسة”.

ش�هد س�وق امل�واد االنش�ائية يف دياىل ، 
ارتف�اع غ�ري مس�بوق يف اس�عار مواده 

الرئيسية التي تدخل يف صلب املشاريع.
وق�ال املق�اول اس�ماعيل الربيع�ي ان” 
س�وق امل�واد االنش�ائية يف دي�اىل ارتفع 
بمع�دل يص�ل م�ن 28-35% يف اس�عار 
مواده االساس�يية خال 48 ساعة فقط 
واالس�عار لم تثبت حتى االن حتى اجور 
نقل املواد االساسية ارتفعت هي االخرى 

لتزيد م�ن س�وداوية الوض�ع الراهن”.
واض�اف الربيعي،ان” س�عر طن الحديد 
كان ب��700 و800 الف دينار االن ارتفع 
اىل ملي�ون 260 الف دين�ار فيما ارتفعت 
مادة االس�منت م�ن 93 الف ط�ن للطن 
اىل 135-140 ال�ف طن حس�ب النوعية 
املنتج الفتا اىل انه التوجد اي سيطرة عىل 
الس�وق واالرتفاع يف تزايد مطرد رغم ان 

حركة الرشاء شبه متوقفة حاليا”.

الهماش: وزير المالية اضر بالشعب بعد رفع 
الدوالر وال يمكن السكوت على خطواته

ارتفاع اسعار المواد االنشائية الى 35 %

 أعلن�ت وزارة النف�ط  ، أن رشكات النف�ط 
الهندية كانت األكث�ر رشاًء للنفط العراقي 

خال شهر ترشين الثاني.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان ، إن »ال�رشكات 
الهندية كانت األكث�ر رشاء للنفط العراقي 
خال شهر ترشين الثاني من بني الرشكات 
العاملي�ة األخرى، بواقع 7 رشكات من أصل 

29 رشكة«.
ج�اءت  الصيني�ة  »ال�رشكات  أن  وبين�ت 
باملرتب�ة الثاني�ة بواق�ع 5 رشكات، تليه�ا 
رشكات،   4 بواق�ع  االمريكي�ة  ال�رشكات 
وم�ن ثم ج�اءت رشكات كوري�ا الجنوبية 
وااليطالي�ة بواق�ع رشكتني، ث�م الرشكات 
والربيطاني�ة  وال����روس�ية  الرتكي�ة 
واإلسبانية واالردنية واليونانية والفرنسية 

واليابانية والهولن����دية – الربيطانية 
لك�������ل  واح������دة  لرشك�ة 
منهما«.واش�ارت ال�وزارة اىل ان »ابرز 
ال�رشكات الهندية التي اش�رتت النفط 

العراقي ه�ي رشكات هندوس�تان، 
فيم�ا  برتولي�وم،  وهمي�ل 

كانت أب�رز الرشك��ات 
الصيني�ة برتوجاينا و
cnooc، أم�ا الرشكات 

األمريكي����ة فه�ي 
ك���ة  ش������ر

موبيل،  اوكسون 
 ، ن و ش�يفر و
لي�ة  يطا ال ا و
و  اين�����ي، 
الربيطان��ي�ة 

.»BP

الشركات الهندية األكثر 
شراء للنفط العراقي

تعت�زم الرشك�ة العامة ملوانئ الع�راق، اعتماد وصل مش�فر لدخول 
الشاحنات اىل ميناء ام قرص الشمايل تجنباً للتكرار والتزوير، وفرض 
عقوب�ات ع�ىل املخالفني.وقال املدي�ر العام لرشكة املوان�ئ، فرحان 
محيسن الفرطويس، يف بيان ، إن الرشكة تعتزم اعتماد برنامج جديد 
يقتيض إصدار وصل مشفر للشاحنات الداخلة إىل امليناء وذلك بوضع 
)Barcode( غري قابل للتزوير أو التكرار من قبل سائقي الشاحنات.
من جانب�ه، ذكر مدير ميناء ام قرص الش�مايل، ف�رزدق عبد الرزاق، 
أنه تم االتفاق مع مس�اعد مدير عمليات س�احة نافذ مروان الهبابة 
ع�ىل تنظيم دخول الش�احنات عىل اعتماد الوصل املش�فر لس�ائقي 
الش�احنات ومنعهم من الوقوف يف الس�احات وف�رض غرامات عىل 
املخالفني تصل اىل نحو 150 الف دينار او منعهم ملدة شهر من دخول 

امليناء وذلك لتنظيم عملية دخول وخروج الشاحنات.

للحد من التزوير.. موانئ البصرة تعتمد 
وصاًل مشفرًا لتنظيم دخول الشاحنات

دعا عضو املجل�س االقتصادي العراقي غدير 
العط�ار ، الحكوم�ة  إىل وضع الي�ة لتعويض 
املترضرين جراء ارتفاع أسعار رصف الدينار 

العراقي مقابل الدوالر األمريكي«.
وق�ال العطار يف بي�ان إن«خس�ائر املقاولني 
لديه�م اس�تحقاقات مالي�ة يف ذم�ة  مم�ن 
الحكومة بلغت ما يقارب ال�24% بسبب سبب 
ارتفاع سعر رصف الدوالر االمريكي.واضاف 
العطار أن«هذا االمر تس�بب بخس�ائر كبرية 
لرجال االعمال واملقاولني املنفذين للمشاريع 
و املجهزين و رشكات القطاع العام )التمويل 
الذات�ي( املنف�ذ للمش�اريع و الصناعية منها 

إضاف�ة إىل الذين لديهم مس�تحقات مالية يف 
ذمة الحكومة«.

واش�ار العط�ار اىل ان »هذه الخس�ائر كانت 
نتيج�ة لف�رق التعاقد عن قيم�ة املرشوع او 
التجهي�ز عندم�ا كان س�عر ال�رصف 1190 
دين�ار لل�دوالر الواحد واآلن بل�غ 1470 دينار 
لل�دوالر الواح�د خاص�ة وان هناك مش�اريع 
تحت�اج إىل تجهي�ز بم�واد مس�توردة«.ودعا 
العط�ار »الحكوم�ة إىل أيجاد ح�ل رسيع من 
خ�ال توجي�ه وزارت�ي التخطي�ط واملالي�ة 
لتعويض الفرق املايل للمترضرين من الفئات 

املذكورة«.

خبير اقتصادي يكشف حجم خسارة رجال األعمال من خفض الدينار
اعت�ربت عضو لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار 
النيابي�ة ن�دى ش�اكر ج�ودت, ترصيح�ات 
رئي�س ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي ووزير 
املالية محمد عاوي غري موفقة, مش�رية ان 
الشعب اليتحمل صدمة الحكومة املالي����ة 
وبإمكانه�ا اج�راء إصاح�ات أخ������رى 

التض���ر بالشعب.
وقالت ج�ودت  , ان حكومة الكاظمي اثبتت 
لن�ا بانه�ا غري ق�ادرة عىل اج�راء إصاحات 
مالي�ة بعي�دة ع�ن ت�رضر الش�عب خاصة 

الفقراء ومحدوي الدخل ” .
ال�وزراء  رئي�س  “حديث�ي  ان  وأضاف�ت 

مصطف�ى الكاظم�ي ووزي�ر املالية قد ارض 
كث�ريا بعام�ة الش�عب وان�ه س�يدفع ثم�ن 
الصدم�ة الت�ي اتبعه�ا مجل�����س النواب 
الت����ي س�تزيد نس�بة البطال���ة والفقر 
اىل اع�ىل الدرجات”، مطالب�ة مجلس النواب 
ب�”ع�����دم املوافق�ة عىل الورقة البيضاء 

التي أعدتها الحكومة “.
وكان�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة هاجم�ت، 
إجراءات الحكومة األخرية بش�أن رفع سعر 
رصف ال�دوالر، مؤك�دة أن تل�ك اإلج�راءات 
الس�لبية س�تكون ع�ىل حس�اب  نتائجه�ا 

املواطن الكادح واملوظف البسيط.

نائبة: الشعب اليتحمل صدمة الحكومة وبامكانها اجراء إصالحات ال تضره 

االقت�صادي

العقابي: البرلمان قادر على 
رفض تسعيرة الدوالر الجديدة 

وزير الزراعة يوجه 
بالمحافظة على استقرار 

أسعار بيض المائدة

بني عضو اللجنة القانونية النيابية حسني العقابي، 
ان الربملان قادر عىل رفض تسعرية الدوالر الجديدة، 
الفت�ا اىل الكتل الكب�رية التي ج�اءت بالحكومة قد 
تك�ون متفقة عىل ه�ذه االجراءات.وقال العقابي ، 
ان “مجلس النواب بامكانه رفض تس�عرية الدوالر 
الت�ي حددها وزير املالي�ة واعتمدها البنك املركزي، 
لك�ن يب�دو ان هن�اك قبول ب�ني الكتل السياس�ية 
الكب�رية الت�ي ج�اءت بالحكوم�ة وب�ني الحكومة 
ع�ىل ه�ذا االمر”.واض�اف ان “مواق�ف الكتل التي 
جاءت بالحكوم�ة كانت خجولة، كم�ا ان محافظ 
البن�ك املركزي كان موج�ود يف اللجان النيابية وقت 
ترسيب املوازنة، لكن تم تغطية االمر”.وذكر: “يبدو 
ان هن�اك اتفاق عىل تمرير االج�راءات التي اتخذها 
وزير املالية والحكومة بشكل عام بشأن رفع سعر 
الدوالر، وهذا يؤكد فش�ل الحكوم�ة يف ايجاد حلول 

موضوعية وبناءة ومعالجة االزمة املالية”.

أصدر وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ، توجيهاً 
إىل كاف�ة منتج�ي الدواج�ن ألج�ل املحافظ�ة عىل 

استقرار اسعار بيض املائدة.
ودع�ا الخفاج�ي يف بي�ان ، منتج�ي بي�ض املائدة 
م�ع  وبالتزام�ن  االس�عار  اس�تقرار  »رضورة  اىل 
االصاح�ات الحكومية وما تبعها من ارتفاع س�عر 
الدوالر«، مبينا ب�أن »كل مدخات صناعة الدواجن 
تعتمد عىل سعر الدوالر مما ينتج معادلة تؤثر سلبا 
ع�ىل املنتجني ولك�ن مع ذلك ف�ان منتجي الدواجن 
س�يقومون باملحافظة عىل سعر طبقة البيض عىل 
ان تكون مناس�بة للمس�تهلك وبسعر خمسة االف 

دينار«.

أرقام واقتصاد
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من اإلجراءات الفنية المتعلقة 
بقطار بغداد المعلق تم 

استكمالها بعد محاوالت نيابية 
إلدراجه ضمن القروض الخارجية 

% 80

مليون دينار قيمة 
القروض التي تمنحها 
وزارة العمل للمشاريع 

االبتكارية من قبل الشباب 

تحذيرات من كارثة اقتصادية في كردستان بعد رفع سعر الدوالر
شهدت حركة األسواق يف مدن إقليم 
كردس�تان ، ارتفاعا كبريا يف أسعار 

املواد الغذائية واملنزلية.
وبحس�ب مص�ادر ف�أن، األس�عار 
ش�هدت تزاي�داً، وخاص�ة يف م�واد 
األطف�ال  وحلي�ب  الطع�ام  بي�ض 
وامل�واد الرضوري�ة الت�ي يحتاجها 

املواطن بشكل يومي.
الخب�ري  ح�ذر  أخ�رى  جه�ة  م�ن 
االقتص�ادي خالد حيدر م�ن كارثة 
اقتصادية تح�ل عىل اإلقليم وحركة 
األس�واق في�ه، بس�بب اإلج�راءات 
املالي�ة الجدي�دة، بينها رفع س�عر 

الدوالر.

حي��در  وق�ال 
تص���ري�ح  يف 
م�����ة  للمعل��و

إن “كردس�تان تعان�ي م�ن رك�ود 
أس�واقها منذ أكثر من ع�ام كامل، 
ورفع س�عر الدوالر مقاب�ل الدينار 

س�يجهض عىل ماتبق�ى من حركة 
اقتصادية وتجارية داخل اإلقليم”.

وأش�ار إىل أن “ضعف�ني من الرضر 
األول  الك�ردي،  املواط�ن  تلقاه�ا 
نتيجة تأخر رصف رواتب املوظفني 
الت�ي  الكب�رية  واالس�تقاطاعات 
تفرضها الحكوم�ة، فضا عن رفع 
س�عر ال�دوالر مقابل الدين�ار، فيما 
هنال�ك كارث�ة وانهي�ار اقتص�ادي 
محتمل لألس�واق، ستؤدي إىل زيادة 
الفق�ر والبطال�ة بش�كل  مع�دالت 
خيايل”.وأعل�ن البن�ك املرك�زي عن 
رف�ع س�عر ال�دوالر مقاب�ل الدينار 
العراق�ي بش�كل رس�مي إىل 1447 
دين�ار للدوالر الواحد، فيما ش�هدت 
األس�واق يف جمي�ع امل�دن العراقية 
ارتفاع�ا ملحوظا يف معظم الس�لع 

واملواد الغذائية.

تراجعت أس�عار النف�ط ، إذ أذكت س�الة جديدة 
رسيعة االنتش�ار م�ن فريوس كورونا تس�ببت يف 
إغاق أغل�ب مناطق بريطانيا مخ�اوف حيال بطء 
تع�ايف الطل�ب عىل الوقود وس�ط تش�ديد القيود يف 
أوروبا.وانخف�ض خ�ام “برنت” بنس�بة 2.7% إىل 
 09:05 الس�اعة  بحل�ول  للربمي�ل،  دوالر   50.85
بتوقي�ت موس�كو، بعدم�ا س�جل الخ�ام زي�ادة 
1.5% والم�س أع�ىل مس�توى منذ م�ارس املايض 
ي�وم الجمع�ة املايض.يف ح�ني تراجع خ�ام “غرب 

تكساس الوس�يط” األمريكي بنس�بة 2.75% إىل 47.75 
دوالر للربميل، بعد أن زاد أيضا 1.5% يوم الجمعة إىل أعىل 
مس�توياته من فرباي�ر املايض.وقال كازوهيكو س�ايتو 
كب�ري املحلل�ني ل�دى “فوجيتومي” للس�مرسة: “س�وق 
النف�ط اتخذت منح�ى إيجابيا يف الش�هر الفائت أو نحو 
ذلك، متجاهلة عوامل س�لبية وس�ط تف�اؤل بأن توزيع 
اللق�اح ع�ىل نطاق واس�ع س�يحيي النمو العامل�ي، لكن 
توقعات املس�تثمرين الوردية لع�ام 2021 تبخرت فجأة 

بسبب سالة جديدة من الفريوس”.

أسعار النفط تهبط مع تجدد مخاوف الطلب 
بفعل ساللة جديدة من كورونا

اإلقليم يستنجد بـ »بالسخارت« من أجل الضغط 
على بغداد لتقديم تنازالت جديدة 

رفض برلماني إلرسال األموال خالفًا لقانون االقتراض

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
يس�عى االقليم بشتى الطرق إىل إجبار حكومة املركز 
ع�ىل تقدي�م التنازالت ب�دون إلزام�ه بأي�ة اتفاقات 
معه�ا ، م�ن خ�ال رفض�ه تس�ليم نفط�ه لرشك�ة 
س�ومو أو نص�ف عوائد مناف�ذه لبغداد ،  فسياس�ة 
التحايل واس�تغال االزمات السياس�ية هي س�مات 
كردستان لتمرير مطالبها ، واليوم وبعد ارتفاع حدة 
االحتجاجات يف محافظاتها ,تسعى حكومة بارزاني 
للحص�ول ع�ىل امتي�ازات جدي�دة وأموال م�ن أجل 
إطفاء رشارة االنتفاضة الشعبية جراء استئثار أبناء 
بارزان�ي باالموال وع�دم توزيعها ملوظفيه�م , لذلك 
أخذوا يس�تغلون عاقتهم م�ع االمريكان عرب ممثلة 
االمم املتحدة جينني باس�خارت، للضغط عىل املركز 
من أجل الحصول عىل املكاسب.اللجنة املالية النيابية 
ش�ددت ، ع�ىل رفضها أي اتف�اق م�ع االقليم خارج 
س�لطة الربملان واللجنة املالية النيابية، مشرية إىل أن 
أي اتفاق م�ع االقليم اليؤخذ رأي املالية النيابية فهو 
غ�ري ملزم.وأضافت اللجنة، أن »االتف�اق مع االقليم 
خارج السلطة الترشيعية دون تسليم إيرادات النفط 
واملناف�ذ الحدودي�ة إىل الحكوم�ة االتحادي�ة اليمكن 
القب�ول به باملطلق ومن يخ�رق قانون تمويل العجز 
امل�ايل يتحم�ل املس�ؤولية القانوني�ة  داخ�ل مجلس 
الن�واب، فالربمل�ان ح�ارض يف كل اتفاق م�ع االقليم 
ويحمل الحكومة املس�ؤولية يف حال خرق االتفاقات 

وإرسال االموال خارج االطار القانوني.
مختص�ون بين�وا أن إرصار الربمل�ان ع�ىل أن تك�ون 
االتفاق�ات مع االقلي�م ضمن قانون االق�رتاض أمر 
جي�د , فه�و س�يحد من ته�ور الحكوم�ة وتقديمها 
األم�وال إىل أربي�ل دون س�ند قانون�ي , وإج�راءات 

الربمل�ان وراء اس�تعانة حكوم�ة االقلي�م بحلفائه�ا 
إلجب�ار بغداد عىل دفع االموال دون إبرام اتفاق ملزم 
للطرفني , الفاسدون يف االقليم الذين استأثروا  بمبلغ 
720 مليار دينار أرس�لته بغ�داد كرواتب للموظفني، 

واكتف�وا بدف�ع جزء من�ه للديون الت�ي بذمتهم وما 
تبقى ذه�ب لجيوبهم.وأض�اف املختصون أن جميع 
الوفود الكردية التي جاءت كان هدفها الحصول عىل 
االم�وال بالرسعة املمكنة دون التوقيع عىل أي اتفاق  

, فهم دأبوا للحصول عىل حصتهم السنوية والنكوث 
بأي�ة تعه�دات، لكن رغب�ة مجلس الن�واب الحد من 
رسق�ات االقلي�م وع�دم تس�ليمه ملس�تحقات بغداد 
طيلة السنوات املاضية وراء تشدده وطلبه بضمانات 

ملزم�ة وإن اقت�ى بحض�ور طرف ثال�ث لضمان 
تنفيذه.ويرى املختص بالش�أن االقتصادي جاس�م 
الطائي يف اتصال مع )املراقب العراقي(: أنه لم تتغري 
أساليب حكومة االقليم يف الضغط عىل بغداد لتقديم 
االم�وال دون االلتزام بأي اتف�اق ما بينهما , فالكتل 
السياس�ية هي التي جعلت من حكومة االقليم الحد 
الفاصل يف كل انتخابات وتشكيل أي حكومة جديدة 
, واليوم بعد أن يئست من الحصول عىل أموال جديدة 
بس�بب تدخ�ل الربمل�ان وإل�زام حكوم�ة الكاظمي 
بقانون االقرتاض وعدم الس�ماح له بإرسال االموال 
دون وج�ود اتف�اق وب�إرشاف الربملان، اس�تخدمت 
حكوم�ة االقليم أس�لوبها القديم الجدي�د من خال 

االستعانة بحلفائها للضغط عىل حكومة املركز.
وتابع الطائي: أن دور باس�خارت معروف للجميع 
وه�ي تمث�ل التوجه�ات االمريكية يف الع�راق , فهي 
ب�دأت بأس�لوب الضغط ع�ىل بغداد ل�رصف االموال 
وإنق�اذ حكوم�ة بارزان�ي م�ن مخال�ب االنتفاضة 

الجماهريية يف االقليم بسبب فساد حكومتهم.
من جهته أكد املختص بالش�أن االقتصادي حس�ني 
عاوي يف اتصال مع )املراقب العراقي(: أن الحكومة 
أطلق�ت وعوداً بح�ل األزمة املالي�ة الخانقة يف إقليم 
كردس�تان العراق، التي أفضت إىل تفجر احتجاجات 
ش�ابها العنف، لكن ال يبدو أن ذلك س�ها مع وجود 
عقب�ات يف مقدمته�ا ع�دم وج�ود رغب�ة لحكوم�ة 
كردس�تان بالتوص�ل إىل اتفاقيات ملزم�ة للطرفني 
, فه�و تع�وََّد منذ س�نوات ع�دم االلتزام واس�تغال 
االزمات السياس�ية يف بغ�داد للحصول عىل امتيازات 
جدي�دة , لكن هذه املرة هناك رغب�ة برملانية لتنظيم 

العاقات معهم باتفاقيات ملزمة.
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المراقب العراقي/ متابعة...
أكدت حركة “حماس” الفلس�طينية 
جان�ب  إىل  اصطف�ت  اإلم�ارات  أن   ،
إرسائيل “ضد الحقوق الفلسطينية”.
وكتب املتحدث باس�م الحركة سامي 
أبو زه�ري يف تغري�دة: “الترصيحات 

الت�ي تص�در خ�ال زي�ارات بع�ض 
لاحت�ال  اإلماراتي�ن  املس�ؤولن 
تؤك�د  وه�ي  الح�دود،  تج�اوزت 
االنخراط اإلماراتي إىل جانب االحتال 
ضد الحقوق الفلس�طينية، ومصالح 
أن ه�ذا  وتاب�ع  املنطق�ة”.  ش�عوب 

الس�لوك “يعك�س الدع�م اإلمارات�ي 
الامحدود لاستيطان واالحتال”.

اعت�رت تطبي�ع  الحرك�ة  أن  يذك�ر 
الكي�ان  اإلم�ارات  ب�ن  العاق�ات 
الصهيون�ي برعاية أمريكية “مكافأة 

مجانية لاحتال”.

المراقب العراقي/ متابعة...
ُتظهر الترصيحات التي أدىل بها مؤخراً، 
محم�د ع�ي الحوث�ي عض�و املجل�س 
الس�يايس األع�ى اليمن�ي تنام�ي قدرة 
البحري�ة اليمنية خال س�نوات الحرب 
مع العدوان الس�عودي، وتتضح أهمية 
ه�ذه الق�درة عندم�ا نعل�م أن الجبهة 
 2500 بع�د  ع�ى  اليمني�ة،  البحري�ة 
كيلوم�ر، تط�ل عى خليج ع�دن وبحر 
العرب جنوباً، وعى البحر األحمر غرباً.

ويف تغري�دة س�اخرة بعد حري�ق ناقلة 
النفط يف ميناء ج�دة، قال الحوثي: »إذا 
طلب�ت الس�عودية فنح�ن مس�تعدون 
لتأم�ن موانئ ه�ذا البل�د، وخاصًة أنه 
يبدو أن أمريكا وبريطانيا عاجزتان عن 

القيام بذلك«.
ويف الواق�ع، تق�ع ق�وة اليم�ن البحرية 
ب�ن البح�ر األحم�ر واملحي�ط الهندي، 
م�ا أعطى هذا البلد أهميًة اس�راتيجيًة 

خاصًة.
وال تقترص أهمية اليمن بس�بب مضيق 
باب املندب فحس�ب، ولكن أيضاً بسبب 
قربه من الق�رن اإلفريقي، وش�واطئه 
الطويلة يف البح�ر األحمر وبحر العرب، 
وم�ا يرتب ع�ى ذلك من وج�ود موانئ 

مهمة مثل عدن والحديدة.
واس�تطاعت البحري�ة اليمنية أن تلعب 
دوره�ا کق�وة رادع�ة خ�ال س�نوات 
األزمة اليمنية، بعد السيطرة عى ميناء 
»الحدي�دة« واإلرشاف عى مضيق »باب 
املندب« ع�ى طول بحر الع�رب وخليج 
ع�دن والبحر األحمر، حيث نقطة عبور 
ماي�ن برامي�ل النف�ط يومي�اً، ومرور 
الس�فن التجاري�ة إىل قن�اة الس�ويس 

واملصف�اة الس�عودية يف »ينب�ع«، ث�م 
التجاري�ة  والس�فن  الناق�ات  دخ�ول 
إىل املي�اه الح�رة نحو دول مث�ل الصن 

وأوروبا.
ونظ�راً ألهمية ق�وة البحري�ة اليمنية، 
ينبغي أن نلق�ي نظرًة عى قدرات وأهم 
عملي�ات ه�ذه الق�وة، خ�ال أكثر من 

خمس سنوات من األزمة اليمنية.
ومهم�ة البحري�ة اليمنية ه�ي حماية 
س�واحل الباد عى ط�ول البحر األحمر 
قي�ادة  م�ن  وتتك�ون  الع�رب،  وبح�ر 
الس�واحل والوحدات  البحري�ة وخف�ر 
خف�ر  ووح�دات  العائم�ة  البحري�ة 

السواحل ووحدات املشاة البحرية.
ويف 5 ترشي�ن األول 2015، أظهر فريق 
م�ن الخ�راء البحري�ن م�ن الجي�ش 
واللج�ان الش�عبية اليمني�ة ج�زءاً من 
ح�ذرت  بينم�ا  القتالي�ة،  تكتيكاته�م 
البحرية اليمنية دول التحالف السعودي 

من التسلل إىل املياه اإلقليمية.
ويف ه�ذا الص�دد، أعلنت أنص�ار الله يف 
ترشي�ن الثان�ي 2017، أن لديه�ا أيضاً 
سلس�لة من الصواريخ البحرية املحلية 

التي تسمى »املندب 1«.
وإضاف�ة إىل الق�درات املذك�ورة أعاه، 
الكف�اءة  اليمني�ة  البحري�ة  أظه�رت 
دون  الطائ�رات  اس�تخدام  يف  وال�ردع 
طي�ار والق�وارب الرسيع�ة والطائرات 
االنتحارية دون طي�ار، وتصميم وبناء 
واس�تخدام ألغام بحرية يمنية بنس�بة 
مواجه�ة  ع�ى  الق�ادرة  باملئ�ة،   100
الس�فن الحربي�ة للتحالف الس�عودي، 
وهو ما يظهر كفاءة وردع هذه القوى.
وكان�ت س�فينة النق�ل عالي�ة الرسعة 

Swift 2-HSV، التي تم بناؤها يف األصل 
للبحرية األمريكي�ة وتم تأجريها الحقاً 
إىل اإلم�ارات، واحدة من أوىل الضحايا يف 

املعرك�ة البحرية ع�ام 2016 يف اليمن، 
وم�ع تدم�ري البحري�ة اليمني�ة له�ذه 
الس�فينة، بدأت الحرب البحرية يف أزمة 

هذا البلد رسمياً.
العملي�ات  أعط�ت   ،2017 ش�تاء  ويف 
البحري�ة اليمني�ة بالس�فن االنتحارية 

ش�كاً جديداً للمعارك البحري�ة، ويعّد 
تدمري س�فينة »املدين�ة« املتقدمة التي 
ش�اركت يف قص�ف املناط�ق الس�كنية 

اليمنية بطائرات مس�رية يمنية، نقطة 
تح�ول يف الحروب البحرية بن التحالف 

السعودي واليمن.
وقد تك�ررت طريقة الح�رب هذه فيما 
بع�د، يف الهج�وم ع�ى منص�ات النفط 
الس�عودية يف ميناء »املخا« الذي تحتله 
القوات اإلماراتية، ومن أكثر األس�اليب 
إرس�اء  يف  اليمني�ة  للبحري�ة  فعالي�ًة 
سياس�ات ال�ردع يف البحر، ه�ي عملية 
التلغيم البح�ري والتي تتم باس�تخدام 

ألغام »مرصاد« البحرية.
ومنذ عام 2016، برزت البحرية اليمنية 
وأكثره�ا  الق�وى  أه�م  م�ن  كواح�دة 
تأثرياً يف الحرب املفروضة عى الش�عب 
اليمني، وقد اس�تطاعت ه�ذه القوة أن 
تلع�ب دوراً خاصاً يف تغي�ري التكتيكات 
الل�ه يف الظ�روف  العس�كرية ألنص�ار 
الصعبة، والحصار الذي يعيشه الشعب 
اليمن�ي من خ�ال عملياته�ا الدفاعية 

والهجومية.
کما أن اس�تخدام املعدات الحديثة التي 
صنعه�ا املتخصص�ون يف وزارة الدفاع، 
إىل جانب التخطيط املناسب واملحسوب 
أن  يمك�ن  جدي�دة،  بحري�ة  لعملي�ات 
يحوِّل التوازن ملصلحة قوات أنصار الله 

الشعبية.
وبالنظ�ر إىل أهمية مضي�ق باب املندب 
والبح�ر األحم�ر، يمك�ن ألنص�ار الل�ه 
تعزي�ز الق�وات البحرية إلنه�اء األزمة 
يف االتج�اه املطل�وب واس�تخدام ق�وة 
ردع مهم�ة. لكن األم�ر املهم للغاية هو 
عدم اس�تخدام هذه اإلجراءات كذريعة 
للوجود املبارش لق�وى عابرة لإلقليم يف 

املنطقة.

4عربي دوليعربي دولي
حماس: اإلمارات تجاوزت الحدود وانخرطت مع إسرائيل ضد الحقوق الفلسطينية

المراقب العراقي/ متابعة...
نقل�ت ق�وات االحت�ال األمريك�ي ثاث�ة قي�ادات م�ن 
عصاب�ات داع�ش اإلجرامية من مدينة الش�دادي بريف 

الحسكة يف سوريا إىل جهة مجهولة.
وبحس�ب وكالة س�انا الرس�مية، فإن “قوات االحتال 
األمريك�ي قام�ت بنق�ل ثاثة م�ن متزعم�ي الجماعة 
التكفريي�ة املحتجزي�ن يف س�جن كام�ب البلغ�ار الذي 
تس�يطر عليه مجموعات قسد رشق مدينة الشدادي إىل 

جهة مجهولة عر حوامة عسكرية”.
وأوضح�ت املصادر أن “اإلرهابي�ن الثاثة هم: العراقي 

محسن حمد الخلوف وهو مس�ؤول التسليح والعراقي 
حس�ون م�ذرف الكاظ�م وه�و مس�ؤول ع�ن التجنيد 
والتدريب، والعراقي محمد أحمد النجم وهو متخصص 

يف عمليات التفخيخ”.
وتواصل قوات االحتال األمريكي االستثمار يف تكفرييي 
داع�ش عر نقلهم من الس�جون يف الش�مال الس�وري 
لتنفي�ذ مخطط�ات  واس�تخدامهم  تدويره�م  إلع�ادة 
واشنطن يف املنطقة ولطمس الدالئل التي تؤكد تورطها 
يف دع�م الجماع�ة التكفريي املدرج ع�ى الئحة اإلرهاب 

الدولية.

المراقب العراقي/ متابعة...
الريطان�ي  ال�وزراء  رئي�س  ت�رأس 
بوريس جونس�ون، االثن�ن، اجتماع 
أزمة بش�أن إم�دادات اململكة املتحدة 
بعد ق�رار العديد من ال�دول بما فيها 
فرنسا تعليق الرحات بسبب السالة 
الجديدة من فريوس كورونا املستجد 
الت�ي قالت لن�دن إنه�ا “خارجة عن 

السيطرة”.
ووف�ق وكال�ة “فران�س برس”فق�د 
ترأس جونسن اجتماعا للجنة حاالت 
املدني�ة ملناقش�ة الوض�ع  الط�وارئ 
املتعلق بالتنق�ات الدولية وخصوصا 
التدفق املنتظم للش�حن م�ن اململكة 

املتحدة وإليها”.
وعى غرار عدد م�ن الدول األوروبية، 
املب�ارشة  الج�ارة  فرنس�ا  ق�ررت 
للمملك�ة املتحدة األح�د تعليق جميع 
الرحات م�ن األرايض الريطانية ملدة 
48 س�اعة، بعد ظهور هذا النوع من 
الف�ريوس الذي يعت�ر أكثر قدرة عى 

العدوى بنسبة 70 باملئة.
وجاء هذا القرار بعد إجراءات مماثلة 
اتخذته�ا بلجي�كا وهولن�دا وإيطاليا 
وأملاني�ا وإيرلندا وتعكس حجم القلق 

يف أوروبا.
وأعل�ن مين�اء دوفر )جن�وب رشق( 
املرف�أ الريطان�ي الرئي�ي عى بحر 

املان�ش إغاق حركة امل�رور الصادرة 
“حتى إش�عار آخ�ر”، ويق�ول اتحاد 
النقل الري الريطاني أن نحو عرشة 
آالف آلية ش�حن تمر يومي�ا عر هذا 

املرفأ.
يسء  وق�ت  يف  اإلغ�اق  ه�ذا  وج�اء 
الريطاني�ة  املوان�ئ  ألن  خصوص�ا 
تش�هد حالي�ا حرك�ة م�رور كب�رية 
تتس�بب يف بع�ض األحي�ان يف حدوث 
تأخري واختناقات مرورية عى الطرق 
املؤدي�ة إليه�ا، م�ع قي�ام العديد من 
الرشكات بالتخزين استعدادا لخروج 
اململكة املتحدة من الس�وق األوروبية 

املوحدة مساء 31 كانون األول.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال نائ�ب وزير الخارجية الرويس أوليغ س�ريومولوتوف، 
إن معظم األنش�طة املعلوماتية الخبيثة، تأتي من األرايض 

األمريكية.
وأضاف نائب الوزي�ر: “وفقا لتقييمات الرشكات األجنبية 
والروس�ية الرائدة يف مج�ال أمن املعلوم�ات، تأتي معظم 
التهديدات الس�يرانية، وكذلك معظم األنش�طة الخبيثة يف 

املجال املعلوماتي، من أرايض الواليات املتحدة”.
وتاب�ع الدبلومايس الرويس: “يمك�ن أيضا التذكري، بتقرير 
لجن�ة مجلس االتحاد املؤقتة لحماية س�يادة الدولة ومنع 
التدخل يف الش�ؤون الداخلية لروس�يا، الصادر بتاريخ 15 
تم�وز 2020، وال�ذي ق�دم إحصائيات عن تع�رض املوارد 
املعلوماتية الروس�ية لهجمات س�يرانية، أثناء التصويت 

عى تعديات الدستور الرويس يف صيف عام 2020 “.

 Denial of( وبالنس�بة لهجمات الحرم�ان من الخدم�ات
Service Attacks(، فق�د تم تس�جيل العديد منها انطاقا 
من أرايض الواليات املتحدة، وأملانيا وبريطانيا، وسنغافورة 

وتايوان، وأوكرانيا وبعض بلدان رابطة الدول املستقلة.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت وزارة الداخلية املرصية مقت�ل رجل رشطة وثاثة 
من العنارص اإلجرامية، يف تبادل إلطاق النريان يف دمياط.

وقالت وزارة الداخلية إن معلومات 
وتحري�ات قطاع األمن العام أكدت 
قي�ام 4 عن�ارص إجرامية ش�ديدة 
الخط�ورة »س�بق اته�ام 3 منهم 
ومطل�وب التنفيذ عليهم ىف قضايا 
 - رسق�ة   - مخ�درات  »س�اح- 
رضب - عاهة مستديمة« بتكوين 

تش�كيل عصاب�ي تخص�ص ىف االتج�ار بامل�واد املخ�درة 
واتخاذه�م م�ن حجرت�ن مهجورتن ب�األرايض الزراعية 
يف إح�دى الق�رى بدائرة مركز رشطة كفر س�عد، مرسحا 

ملزاولة نشاطهم اإلجرامي.
ت�م  اإلج�راءات  تقن�ن  وعق�ب 
استش�عار  ول�دى  اس�تهدافهم 
املتهم�ن بالقوات ب�ادروا بإطاق 
األع�رية النارية تجاهها، فبادلتهم 
القوات إطاق النريان وتمكنت من 

السيطرة عى املوقف.

اجتماع طارئ للحكومة البريطانية بشأن 
ساللة كورونا الجديدة

موسكو: معظم النشاطات الخبيثة مصدرها واشنطن

الداخلية المصرية: مقتل رجل شرطة خالل مواجهة 
مع عناصر شديدة الخطورة

القوات األمريكية تهرب ثالثة من قيادات »داعش« في سوريا

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقرير ملوقع »س�كرول«، ان النظام 
الس�عودي اس�تهدف هوات�ف 36 صحفي�ا 
يف قن�اة الجزي�رة ب�ن ش�هري تم�وز وآب 
حكومت�ي  اىل  املعلوم�ات  لنق�ل  املاضي�ن 
الس�عودية واالمارات برامج تجس�س من 

رشكة ارسائيلية .
وذك�ر التقرير أن�ه ”وطبقا للجن�ة مراقبة 
جامع�ة  ومخت�ر  االلكروني�ة  الهجم�ات 
تورنت�و الكندية فان الرام�ج الخبيثة التي 
اس�تهدفت هواتف الصحفين تعود لرشكة 
والت�ي  االرسائيلي�ة  غ�روب(  او  يس  )ان 
تعرضت النتقادات يف السابق لبيعها برامج 

تجسس للحكومات الديكتاتورية “.
واضاف أن�ه ”بن تموز وآب من عام 2020 
استخدم عماء التجسس برامج بيغاسوس 
التي تصنعها املجموعة االرسائيلية الخراق 
36 هاتًف�ا ش�خصًيا مملوك�ة للصحفي�ن 
واملنتجن واملراس�لن واملديري�ن التنفيذين 
يف قن�اة الجزي�رة، كم�ا تم اخ�راق الهاتف 
الش�خيص لصحف�ي يف تلفزي�ون العرب�ي 

ومقرها لندن”.
وقال املخت�ر الكن�دي إن ”الرامج الضارة 
فقط من خال اإلش�عارات الفورية سهلت 
ع�ى الهواتف تحمي�ل محتواها عى خوادم 
مرتبط�ة بالرشك�ة اإلرسائيلي�ة، مما حّول 

هواتف الصحفي�ن إىل أدوات مراقبة قوية 
دون إغرائه�م للنقر عى روابط أو نصوص 

مشبوهة”.
ووفًق�ا للباحثن البارزين يف مختر جامعة 

تورنتو ، فإن برام�ج املجموعة االرسائيلية 
تتج�ه نح�و عملي�ات اس�تغال الضغ�ط 
الصف�ري والهجمات القائمة عى الش�بكة 
التي تس�مح بالتس�لل إىل الهواتف دون أي 
تفاعل من الهدف، وال ترك أي آثار مرئية”.
ويش�تبه مراقب�و األم�ن الس�يراني يف أن 
عمليات التسلل التي الحظوها كانت “جزًءا 
ضئي�ًا” م�ن الهجم�ات اإلجمالي�ة الت�ي 
تستخدم الثغرة ، فيما كانت البنية التحتية 
املس�تخدمة يف ه�ذه الهجم�ات قد ش�ملت 
خ�وادم يف أملانيا وفرنس�ا واململك�ة املتحدة 
الخدم�ات  م�زودي  باس�تخدام  وإيطالي�ا 

السحابية”.

المراقب العراقي/ متابعة...
تواصل وس�ائل إعام عرية الكش�ف عن االنتش�ار البشع 
لصناعة الجنس يف اإلمارات. ويف تحقيق واسع أعدته القناة 
اإلرسائيلية 13 تم تتويج دبي ب�”عاصمة البغاء” يف العالم.

وقال�ت القناة العري�ة يف تقرير له�ا إن اتفاق الس�ام مع 
اإلم�ارات حول�ت دب�ي له�دف الفت وج�ذاب، منوه�ة أنه 
م�ن خل�ف الص�ور إىل جان�ب األبراج الش�اهقة ومناش�ري 
الف�رياري، نم�ت وترعرع�ت   “الس�توري” م�ع س�يارات 
“س�ياحة الجن�س” اإلرسائيلية البش�عة، لقاءات جنس�ية 
جماعية منفلتة لش�باب إرسائيلي�ن، حفات جنس لرجال 
أعم�ال إرسائيلي�ن يأت�ون للمدين�ة بكمي�ات كب�رية م�ن 
الكح�ول، آالف الدوالرات مع صفر وخ�زات ضمري من أجل 

هدف واحد: مضاجعة أكر عدد ممكن من النس�اء وأحيانا 
يتنقل كل منهم بن خمس – س�ت نس�اء وكل ذلك وس�ط 

رصف نظر من قبل السلطات اإلماراتية.
واس�تمرارا الس�تنتاج تحقي�ق مماث�ل نرشت�ه صحيف�ة 
“يديعوت أحرونوت” حول س�ياحة الجن�س اإلرسائيلية يف 
اإلم�ارات، توصل�ت القناة اإلرسائيلية 13 لذات االس�تنتاج، 
ب�أن “ال�رشق األوس�ط ربما يك�ون جدي�دا، لك�ن ظواهر 
االس�تغال والس�لوك الحيواني ظلت ع�ى حالها”. وضمن 
اس�تنتاجاته، يدعو التحقيق بش�كل قاطع للتأكيد أنه منذ 
توقيع اتفاق التطبيع يف أيلول املايض تزدهر سياحة الجنس 
اإلرسائيلي�ة يف دبي” داعي�ا أيضا لتس�مية الظاهرة املثرية 

لاشمئزاز باسمها دون تجميل.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

سكرول: السعودية استهدفت هواتف 36 صحفيًا ببرامج تجسس من إنتاج شركة إسرائيلية

تقرير: دبي عاصمة »البغاء« وفيها تزدهر »“سياحة الزنا« اإلسرائيلية

أنصار اهلل يقلبون المعادالت

البحرية اليمنية .. قوة رادعة ُتقلق تحالف العدوان 
بتكتيكاتها العالية



صرخة سليماني امتداد لصرخة الحسين »عليه السالم«

الشعوُب العربيُة بيَن االستقراِر اآلمِن والربيِع القاتِل
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أيًا كانت خلفيات ودوافع الحملة المبرمجة المنّظمة الّتي تحاول منذ عقود استبدال التناقض الرئيس للعرب مع العدو 
الصهيوني وداعميه اإلمبرياليين وأدواته الرجعية بتناقض بديل مزعوم مع إيران، واستبدال الجبهة الغربّية مع تل أبيب 

بجبهة شرقية، فما من أمتين ساهمتا معًا في ضوء التاريخ والحضارة شرق المتوسط مثل العرب وإيران.

بقلم/ موفق محادين
وم�ن املس�تحيل مقاربة أي مس�اهمات أو 
ش�خصيات فكري�ة وأدبي�ة وعلمي�ة طيلة 
الحقب�ة العباس�ية املزده�رة خ�ارج ه�ذه 
الرشاكة، بل إن شعوب األمة اإليرانية كانت 
رشيك�ة يف إع�ادة صياغ�ة اللغ�ة العربي�ة 
وقواعده�ا )س�يبويه والخليل ب�ن أحمد(، 
ناهيك بتداخل الجهد الفلسفي والحضاري، 
املعم�ار  وف�ق  نفس�ها  بغ�داد  بن�اء  م�ن 

الساساني إىل بيت الحكمة.
وق�د ال يع�رف كث�رون أنَّ له�ذه الرشاك�ة 
جذوره�ا القوي�ة قب�ل اإلس�ام، م�ن تبني 
اإلمرباطورية الفارس�ية للغة اآلرامية )جذر 
األبجدي�ة  واس�تخدام  ونرشه�ا  العربي�ة( 
العربي�ة حت�ى الي�وم، وهي األبجدي�ة التي 
ألغتها تركيا، إىل ما تضّمنته الدعوة املانوية 
مقارب�ة  يف  إيديولوجي�ة  إرهاص�ات  م�ن 
والرتمي�زات  والجس�د  للنف�س  متوازن�ة 

الطقسية للماء والنار.
أما القاسم السيايس التاريخي األعظم، فهو 
التغييب املشرتك لهما عىل يد الغزوة البدوية 
العثماني�ة يف الق�رن الس�ادس ع�رش، م�ن 
معركة كالدي�ران ضد إيران إىل معركة مرج 

دابق ضد املنطقة العربية يف العام 1516.
نوا من اس�تعادة  وإذا كان اإليرانيون قد تمكَّ
زمام املبادرة يف الح�روب الاحقة وتكريس 
مملكة مستقلة يف عهد الصفويني والقاجار، 
فقد خيَّم الظ�ام اإلقطاع�ي العثماني عىل 
العرب لق�رون طويلة، ليخرج�وا منه تحت 
احت�ال جدي�د ه�و االحت�ال واالس�تعمار 

الرأسمايل األوروبي.
وستمّر عدة عقود قبل أن يضع عبد النارص 
الع�رب يف قل�ب التاريخ مج�دداً ويدحر أول 
انبعاث عثماني )حلف بغداد - أنقرة( كذراع 
جنوبي�ة لحل�ف األطل�ي، مك�رراً محاولة 
التاس�ع  الق�رن  يف  محم�د ع�ي يف م�ر 
ع�رش، والذي نج�ح أيضاً يف دح�ر االحتال 
العثمان�ي ع�ن ال�رشق العرب�ي ومحارصة 

الس�لطنة يف عقر دارها يف إس�طنبول، وذلك 
قب�ل أن ينس�حب تح�ت تهدي�د أس�اطيل 
االس�تعمار الربيطاني والقيرية الروسية 
والنمساوية، وهو ما تكرر ضد عبد النارص 
ث�م   ،1967 حزي�ران  ع�دوان  يف  والع�رب 
ع�رب رجل الرجعي�ة النفطي�ة والبنك الدويل 
واالنفتاح االقتصادي أنور السادات، مقدمة 
وتحض�راً التفاقيات »كام�ب ديفيد«، كما 
األخ�رى يف  القوي�ة  الحلق�ات  باس�تهداف 
األمة، وتكسرها حلقة إثر حلقة، باستثناء 
سوريا التي صمدت باستعادة لغة املقاومة 
والتاري�خ والقواس�م املش�رتكة م�ع الجار 

اإليراني يف اإلقليم، كما مع روسيا.
»رشق أوسط من دون عرب وإيرانيني«

من�ذ عق�ود واألدوات املتعاقب�ة لإلمربيالية 
وديموقراطي�ة(،  )جمهوري�ة  األمركي�ة 

الصهيون�ي  الع�دو  حكوم�ات  ومثله�ا 
واملرتوبوالت الرأس�مالية يف أوروبا، تس�عى 
إىل تفكيك الرشق األوسط الكبر، من شمال 
أفريقي�ا إىل أفغانس�تان، واس�تبدال خرائط 
وح�دود دامية وهوي�ات طائفية جديدة به، 
مس�تخدمة كل األش�كال واألدوات الخشنة 
والناعمة، من أقام االستخبارات، إىل املنابر 
اإلعامي�ة، إىل الثورات امللونة، إىل الجماعات 
األصولي�ة التكفري�ة والليربالي�ة ع�ىل حّد 
العدواني�ة  اإلجرامي�ة  األعم�ال  إىل  س�واء، 

العسكرية.
وفيما كانت املرتوبوالت الرأسمالية األخرى 
تق�دم الخدم�ات املختلفة لهذا الس�يناريو، 
وكانت الرجعية النفطية العربية تقدم املال 
واإلعام وصفقات الس�اح املعلنة والرسية، 
كانت العثمانية الجديدة جزءاً أساس�ياً من 

هذا الس�يناريو والضلع الثالث منه، إضافة 
إىل واش�نطن وتل أبيب، وتحت ش�عار علني 
واضح ورصيح: واليات عثمانية وكانتونات 

طائفية متصهينة بدياً للرشق الحايل.
ول�م يكن املثلث اليه�ودي النظري بعيداً من 
ذل�ك: برن�ار لويس، لي�و ش�رتاوس، ونوح 
بالصهيوني�ة  املش�بعون  وه�م  فيلدم�ان، 
وفك�رة االنبع�اث العثماني مع�اً. وقد تجىّل 
كّل ما س�بق بأش�كال من الجي�وب العميلة 
الجديدة، ومن التقاسم الوظيفي الصهيوني 

- العثماني ضد العرب واإليرانيني:
- صهيوني�اً، بتوس�يع ال�دور اإلقليمي لهذا 
الكي�ان م�ن فلس�طني املحتلّ�ة إىل الخليج، 
وبالتعامل مع بقايا الضفة الغربية وسلطة 
و«دول�ة  حي�وي  كمج�ال  واألردن  أوس�لو 
وس�يطة« ليس إال، جغرافيا وسكان ال قوى 

سياس�ية ومدني�ة، وكان م�ن مظاهر ذلك 
إطاق مشاريع عديدة مثل سكة الحديد بني 
حيفا والخليج، ومثل ما يقال عن مش�اريع 

واسعة لربط نيوم ب�«أشدود«.
- تركي�اً، وتحت ش�عار الزعي�م املنافح عن 
أه�ل الس�نة، راح�ت إدارة إردوغان تحرض 
ملئوية »ل�وزان« بوضع اليد ع�ىل العديد من 
املناط�ق العربي�ة واحتالها وبناء أش�كال 
مختلف�ة فيه�ا، س�واء كانت عس�كرية أو 
اس�تخباراتية مبارشة أو كانت تحت أسماء 
وعناوي�ن أنظم�ة وس�لطات رخ�وة، م�ن 
احت�ال مناطق يف س�وريا والع�راق ونهب 
موارده�ا، إىل م�ّد النفوذ االس�تخباراتّي إىل 
مراتة وغرب ليبيا، والبدء بإعداد قائمات 
ب�«الرعاي�ا األت�راك« م�ن مواطن�ي ال�دول 

املجاورة.
واملعروف أن الربجوازية الرتكية نفسها التي 
تبّن�ت العلمانية من أج�ل الدخول يف االتحاد 
األوروب�ي، عادت لتتبّنى ش�عار حماية أهل 
الس�ّنة من أجل املنافسة عىل أسواق الرّشق 

وموارده.
يف املقاب�ل، كان حل�ف املقاوم�ة واملمانعة، 
العرب�ي - اإليراني، يع�ّزز مواقع�ه انطاقاً 
من تش�خيص وطني لقان�ون التناقضات: 
اإلمربيالي�ة،  م�ع  األس�ايس  التناق�ض 
والتناق�ض الرئي�س مع الع�دو الصهيوني، 

وتجليات التناقضني يف الرجعية والتبعية.
ومقاب�ل الجي�وب الصهيوني�ة العثماني�ة، 
كان�ت الخ�وارص املقاوم�ة تتس�ع وت�زداد 
تجرب�ة وق�وة ع�ىل مس�توى اإلقلي�م هن�ا 
وهن�اك، وم�ن لبن�ان إىل فلس�طني إىل باب 
املندب. وإضافة إىل ما يحّققه حلف املقاومة 
واملمانع�ة بمراك�زه الرس�مية وخ�وارصه 
املقاتلة من صمود وتقدم عىل كل الجبهات، 
فمن املؤكد أنه يعيد يف الوقت نفس�ه رس�م 
خارطة جديدة لرشق أوسط وطني مقاوم، 
وف�ق حقائق التاري�خ والجغرافي�ا ومكانة 

العرب واإليرانيني ودورهم فيها.

بقلم/ د. مصطفى يوسف اللداوي
يف الذكرى الس�نوية العارشة الندالع موجة الربيع العربي، 
التي ب�دأت يف تونس يوم أن أقدم املواط�ن التوني محمد 
البوعزيزي عىل إش�عال النار يف نفس�ه يوم الس�ابع عرش 
من شهر ديس�مرب/كانون أول عام 2010، ومنها انتقلت 
رشارتها امللتهبة إىل مر وليبيا، واليمن وسوريا، وبدرجٍة 
أقل إىل املغرب والبحرين، وأخراً إىل لبنان والس�ودان، التي 
تعل�م املتأخرون فيها كيفية التعامل مع الجمهور بحكمٍة 
وح�ذٍر، وامتص�اص نقمته والتخفيف م�ن غلواء غضبه، 
واالس�تجابة الرسيعة إىل بعض مطالب�ه، األمر الذي جنب 
بعضه�م ويات الربي�ع املدم�رة ونتائجه الكارثي�ة، التي 
ربما ما توقعها املش�اركون فيه، ولعلهم لو كانوا يعلمون 
خواتي�م حراكه�م ونتائ�ج ثوراته�م م�ا كان�وا ليخرجوا 
إىل الش�وارع وامليادي�ن متظاهري�ن، مطالب�ني بالحري�ة 
والديمقراطي�ة واإلص�اح ومحاربة الفس�اد، ث�م بتغير 

األنظمة ومحاكمة الرؤساء ومساءلة الحكومات.
بعد عرشة س�نواٍت من بداي�ة الحراك الش�عبي، وانطاق 
رشارة الربيع العربي، يق�ف املواطنون العرب من مختلف 
األقطار، يتس�اءلون بحرٍة واضط�راٍب وخوٍف وقلق، عن 
أحوالهم التي وصلوا إليه�ا، وأوضاعهم التي صاروا فيها، 
وع�ن امل�آالت التي م�ا كان�وا يتمنونه�ا أو يحلم�ون بها، 
فحراكهم لم ينج�ح، وثوراتهم لم تكتمل، وتضحياتهم لم 
تقدس، وش�عارتهم لم تطبق، ومطالبهم لم تلَب، وال يشء 
مما كانوا ينادون ب�ه قد تحقق، ولو أن األوضاع عادت إىل 

ما كانت عليه قبل الحراك لربما سكتوا ورضوا.
ذلك أن الربيع العربي أورثهم خراباً ودماراً، ودماً وحروباً، 
وهجرًة وش�تاتاً، وضياعاً ولج�وًء، وذالً وهواناً، وعس�فاً 
وظلماً، وقهراً واس�تبداداً، وكبتاً وسجناً، وعذاباً وحرماناً، 
وفق�راً وجوع�اً وحاج�ًة وس�ؤاالً، وأخ�راً ردًة وخيان�ًة، 
وتطبيعاً واعرتافاً، واتفاقاً مع العدو وتس�ليماً له، وانقاباً 
ع�ىل القيم وتخلياً ع�ن الثوابت، وكف�راً بالحقوق العربية 

وعدواناً عىل املقاومة الفلسطينية.
تع�رتف الش�عوب العربي�ة بس�امة مقاصدها، وحس�ن 
نواياها، وصدق حراكه�ا، ووطنية ثوراتها، ووالء أبنائها، 
وإخ�اص أهله�ا، فق�د كان�ت تتطل�ع إىل بع�ض الحرية 
والرخاء، وإىل الس�رتة والكرامة، وإىل األمان واالس�تقرار، 
وإىل الش�فافية والنزاهة، والديمقراطي�ة والحوكمة، وقد 
ش�هد له�ا العالم بحقه�ا يف الثورة، وص�ادق عىل رشعية 

مطالبها وعدالة مضامينها.

لكنه�ا وبعد عرشة س�نواٍت من الح�روب الدامية، والفتن 
املجه�ول،  واملس�تقبل  املتواص�ل،  والخ�راب  املس�تعرة، 
والش�تات املس�تمر واللجوء املذل، وجدت نفسها تحط يف 
محط�اٍت أخرى، وتص�ل إىل مرافئ غر التي كانت تخطط 
أن ترس�و فيه�ا، ب�ل إن حريتها النس�بية الت�ي كانت قد 
سلبت، وكرامتها املحفوظة التي سادت قد هدرت، ورزقها 
البس�يط ال�ذي كان مكفوالً قد ضاع، ومس�تواها املعييش 
امليسور الذي عاشت فيه ردحاً من الزمن قد تدنى وانهار.

يتس�اءل أبناء الش�عوب العربية جميعاً، أيهما أوىل وأهم، 
الحري�ة أم الس�امة، لقمة العي�ش أو الج�وع، الوطن أو 
الش�تات، البي�ت أو الخيم�ة، البناء أو الخراب، الس�ام أو 
الح�رب، األم�ن أو الخ�وف، فقد أجربته�م نتائ�ج الربيع 
العرب�ي عىل التفك�ر بهذه الطريقة، ال يأس�ًا من مقاصد 
الربيع العربي وأهدافه، ولكن يقيناً من س�لوك الس�لطات 
وردود فع�ل األنظم�ة، وتدخ�ات األجنب�ي، وتعمد تلويث 
الحراك وتغير مس�اره، وحقنه بأمصاٍل غريبٍة مشبوهٍة، 
وتبديل هويته الوطنية بأخرى أجنبية، واس�تبدال أجندته 
املرشوعة بأخ�رى ارهابية، وتدخل القوى الدولية وأجهزة 
املخابرات العاملية يف جس�م الحراك وأوس�اط املتظاهرين، 
لتمري�ر متطلباته�م وتحقي�ق أهدافه�م، الت�ي تتناقض 
بالكلية م�ع أهداف الوطن وغاي�ات املتظاهرين املطالبني 

بالحرية واإلصاح والديمقراطية.
لكننا لو س�ألنا الش�عوب العربية اليوم بعد عرشة سنواٍت 
م�ن النكبة الت�ي أصابته�ا، والزلزال الذي ح�ل بأوطانها، 
والخس�ارة التي منيت بها يف األرواح واملمتلكات، والطامة 
الك�ربى التي زعزعت اس�تقرارها، وقضت ع�ىل طمأنينة 
البال لديها، ودمرت مس�تقبلهم وقضت عىل آمال األجيال 
القادم�ة فيه�م، هل تع�ودون إىل الث�ورة ع�ىل أنظمتكم، 
وتطالب�ون بإس�قاطها وتغيرها، وترون ع�ىل الحرية 
والعدالة، وعىل اإلصاح واملحاسبة، سنجد أن أغلبهم ير 
ع�ىل صوابية حراكهم األول، ورشعي�ة مطالبهم الوطنية، 
وأنهم عىل اس�تعداد لخوض التجربة من جديد، ولكن بعد 
أن يتخلص�وا م�ن كل العيوب التي ش�ابت، واألخطاء التي 
وقع�ت، ويف املقدمة منها التدخ�ات الخارجية واملؤامرات 

األجنبية املكشوفة.
ويف الجان�ب اآلخر من األزم�ة فإن األنظم�ة العربية التي 
صمدت وقاومت، وتل�ك التي راوغت واحتالت، أو خضعت 
واس�تجابت، أو اس�تبدلت وتغ�رت، فإنها ت�درك أنها لن 
تقوى أب�داً عىل مواجهة ش�عوبها، ولن تس�تطيع قهرها 

وكب�ت حريتها ومص�ادرة حقوقها، وهي وإن اس�تقرت 
أنظمتها، ودانت لها بادها، وخضعت لحكمها ش�عوبها، 
ف�إن املس�تقبل ل�ن ي�دوم لها، ول�ن تقب�ل الش�عوب أبداً 
باس�تمرار حكمه�ا واس�تبداد أنظمتها وتغ�ول أجهزتها 

وعمق دولتها.
فق�د تغ�ر العال�م كله وتب�دل، وطغ�ت وس�ائل التواصل 
االجتماعي وس�يطرت، وتعوملت املعلومات وفتح الفضاء، 
فلم يعد من الس�هل ع�ىل األنظمة حج�ب الحقائق ومنع 
تس�لل الوقائع، كما لم تعد قادرة ع�ىل إغاق الحدود وكم 
األفواه وس�مل العيون وصم األذان، فالث�ورات كما أمواج 
البح�ر تتابع وتتت�اىل، وتس�تمر وتواص�ل يف كل الظروف 
واألوقات، ولن تنتهي أبداً ما بقي الزمان واستمرت الحياة.

لن تقبل الشعوب العربية بواقع الذل والهوان وإن شبعت، 
ولن تس�كت عىل الظل�م والعدوان وإن أمن�ت، ولن تفرط 
يف الحق�وق واملكتس�بات وإن اكتفت، بل س�تبقى تواصل 
ثورتها وتر عىل حراكها، وإن بأس�اليب أخرى وأشكاٍل 
مختلفة، قد ال يكون العنف أحدها أو القوة أداتها، ولكنها 
لن تقبل أن تستنوق أو تخدع، أو تقاد وتوجه، وال أن تكون 
حص�ان ط�روادة ملتآمرين عىل أوطاننا وش�عوبنا، وأعداء 
ألمتنا وديننا، يمررون من خال مطالب الش�عوب املحقة 

ما يريدون.
فم�ا يري�ده املتآم�رون ع�ىل أمتن�ا لي�س في�ه الخ�ر لنا 
وال املنفع�ة لش�عوبنا، فعيونه�م وقلوبه�م ع�ىل الكي�ان 
اإلرسائيي، يبحث�ون عن أمنه واس�تقراره، ويتطلعون إىل 
ترشيعه وبقائه، وأمتنا العربية الحرة ال تقبل بحراٍك يقود 
إىل اع�رتاٍف بالعدو وتعاوٍن معه، وترشي�ٍع له وبقبوٍل به، 
وال تقبل بحراٍك يخلق أنظمًة جديدة الشكل مكررة الرؤية 
والفلس�فة، مرتهن�ة للغر وأجرًة عن�د األجنبي، تعمل له 
وتخ�دم أهدافه، لتس�دد له فات�ورة البقاء وثم�ن التثبيت 
واالستقرار، بل يتطلعون إىل وطٍن حٍر كريٍم، مقدٍر محرتٍم، 

يعيش أبناؤه بعزٍة ويتمتعون فيه بالكرامة.

بقلم/ مهدي المولى
ال شك ان رصخة الشهيد قاسم سليماني رصخة 
الحري�ة التي ه�ي  امتداد لرخ�ة الحرية التي 
أطلقها اإلمام الحس�ني بوجه  العبودية والعبيد 
أعداء الحياة واإلنسان ) كونوا أحرارا يف دنياكم( 
 وهذا يعني ان الحر هو محب للحياة واإلنس�ان  
ومهمت�ه      بناء الحياة وس�عادة اإلنس�ان عىل 
خاف العبد   فهو عدو للحياة واإلنسان وحيوان 
متوحش  ومهمته   تدمر الحياة  وذبح اإلنسان
له�ذا  كانت دعوات األنبياء   وكل املصلحني   من 
بني البرش املحبني للحياة الحرة  واإلنس�ان الحر  
ه�ي تحرير اإلنس�ان من العبودي�ة وخلق حياة 

حرة
 فالوباء  الوحيد  هو العبودية والعبيد  الذي يهدد  

الحي�اة واإلنس�ان واذا كانت أوبئ�ة هناك فأنها 
ول�دت من رح�م هذا الوب�اء الذي ه�و العبودية 

والعبيد
ومن هذا يمكننا القول ان   وراء كل  ما يف الحياة 
من  جرائم ومفاسد و فقر وجوع وظلم وحروب 
واس�تبداد ه�ي العبودية والعبيد  وه�ذا يعني ال 
يمك�ن بناء حياة حرة وإنس�ان حر إال بالقضاء 

عىل العبودية والعبيد.
م�ن ه�ذا  املنطل�ق انطلق�ت رصخة  اإلنس�ان  
الحر قاسم س�ليماني  التي هي  امتداد لرخة 
اإلم�ام الحس�ني   فكانت رصخة ح�رة ال تعرف 
الخوف وال املجامل�ة الن من يرخها  ال يخاف   
التحدي�ات وال توقف�ه التضحي�ات   ألنه�ا أي 
رصخة الحرية تجعل منه قوة هائلة ال تزيده  إال 

عزيمة وإرصار عىل التحدي ومواصلة  املواجهة 
وتزرع يف نفسه الثقة  والتفاؤل بالنر وتحقيق  

الهدف املنشود.
لهذا  الوس�يلة الوحيدة التي تمكن اإلنسان الحر  
م�ن القضاء ع�ىل امل�وت  والبقاء خال�دا  مخلدا 
يف  الحي�اة ه�ي تح�دي العبيد والعبودي�ة أعداء 
الحياة واإلنس�ان  حتى نيل الش�هادة فش�جرة 
الحري�ة ال  تنموا  وتتس�ع ظله�ا  ويتبدد  ظام 
العبودي�ة  ويتقلص حجمها  إال بدماء وأجس�اد  
األح�رار محب�ي الحي�اة واإلنس�ان  فدمائه�م  
تس�قيها وأجسادهم تس�مدها  لهذا تزداد سعة 
وعلوا  وهذا هو السبب الذي يجعل هؤالء األحرار 
مس�تمرون يف الحي�اة ألنه�م يف قل�وب  وعقول 
األح�رار, فكم�ا بقي الحس�ني خال�دا يف الحياة  

يبقى قاسم سليماني خالدا يف الحياة.
 ومن هذا يمكننا القول ان األحرار  ال يفس�دون  
وال يدم�رون   ألنه�م أحرار واألح�رار ينطلقون 
من حبه�م للحياة واإلنس�ان رغ�م اختافهم يف 
وجه�ات النظ�ر ع�ىل خ�اف العبي�د   الذين هم 
سبب الفس�اد والعنف واإلرهاب ووراء الحروب 
والراعات ألنه�م ينطلقون من كرههم للحياة 

الحرة واإلنسان  الحر.
وأخ�را   نق�ول لك مربوك لك ه�ذا النر  الكبر 
والفوز العظيم  بتغلبك عىل املوت  وجعلت منزلك 
قل�وب وعق�ول األحرار يف كل م�كان   لتحريرها 

وتطهرها من  أدران  وشوائب العبودية
فاملوت ليس  لألحرار محبي الحياة واإلنسان   بل 

املوت للعبيد  أعداء الحياة واإلنسان.

 

] َق�اَل َي�ا ُبَن�يَّ الَ َتْقُص�ْص ُرْؤَياَك َع�ىَل إِْخوَِتَك َفَيِكي�ُدواْ لَ�َك َكْيًدا إِنَّ 
ْيَطاَن لإِلِنَساِن َعُدوٌّ مبني[ الشَّ

الترسيب للمعلومات نستطيع ان نعطيها تعريفا عام ضمن الطبيعة 
العام�ة لها و الذي س�يختلف بحس�ب املعلوم�ة و خصوصيتها هو: 
الكش�ف ع�ن معلومات محظ�ور نرشها قب�ل صدورها رس�مًيا ، أو 

التريح دون إذن بمعلومات رسية او حتى غر رسية .
الن هن�اك من املعلومات التي بطبيعته�ا االدارية و القانونية هي غر 
رسي�ة ، ولك�ن ضمن و اقعه�ا الزمني و املكاني الوجودي ال يس�مح 
بنرشها و التدوال بها ، باعتبار تحتاج اىل فرتة ان الصح التعبر عنها 
بالحضانة حتى تصل اىل مرحلة الوالدة االدارية و القانونية الصحيحة 
لظهورها  ، و اال واقعا انه هناك الكثر من املعلومات و التي هي الغر 
الرسي�ة التي بأفش�اءها و تداولها كانت س�ببا بالكثر من الخراب و 
الدمار و خصوصا االقتصادية منها و السياس�ية الخاصة بالقرارات 

الداخلة بعمل الحكومة التي تقوم بأدارة الدول .
ان املاح�ظ عرب تأريخ امل�ايض و الحارض و الخ�اص ، بطبيعة حكم 
ال�دول و سياس�اتها ، ان اغلب الخ�راب و الدمار ال�ذي وقع فيها ، و 
من�ه الخلل االمني و االقتصادي  و حتى العس�كري و غر ذلك الكثر 
كان السبب هو ترسيب املعلومات املهم الرسية و غر الرسية الخاصة 
بالدول�ة و الحكوم�ة الت�ي تديره�ا و مؤسس�اتها ، و ه�ذا خلل من 

الواضحات الذي يسجل تحت عنوان املؤرش السلبي عىل سوء االدارة
و التقييم ، س�واء كان ذلك عىل الصعي�د الحكومي القائمة عىل ادارة 
الدول�ة ، او ع�ىل الصعي�د الذات�ي الش�خيص املتمثل باملواط�ن او قل 
املوظ�ف القائ�م بوظيفته ، و الذي كان يج�ب ان يكون كا الصعدين 

عىل مستوى عايل من الشعور باملسؤولية اتجاه مصلحة الدولة .
ان الواجب رشعي و قانوني و فطري يدعو اىل  حفظ كافة التوجهات 
و القرارات و االرسار الخاصة بالدولة  ، لغرض حفظ وجودها العام .
ان الدين االسامي كان واضحا جدا يف قضية التوجه اىل حفظ االرسار 
، و املعلومات سواء عىل الصعيد العام و الخاص ،  بل شدد عىل  حفظ 
الكث�ر م�ن متعلق�ات الحياة ،  و اعتب�ار ذلك امانة ل�دى اصحابها ، 
و يج�ب مراع�اة الناحية الرشع�ي املش�ددة بعدم االفش�اء و اطاع 
االخرين عليها فضا عن املعلومات التي تخص نظام الدولة العام ، و 
النصوص يف هذا الصدد عديدة ممكن االطاع عليها و النظر كيف كان 
النظام االس�امي حريص عىل حفظ املعلومات و الشعور باملسؤولية 

اتجاه ما يكلف الشخص به .
ان عىل الحكومات و موظفيها و حتى املواطنني ،  مس�ؤولية رشعية 
قب�ل ان تكون قانونية بحفظ معلوم�ات و متعلقات الدولة العامة و 

الخاصة ، الن ذلك من مقومات االنتصار عىل العدو و البقاء   .
اما اتباع نظام اال مبااله بترسيب املعلومات من قبل بعض السياسيني 
او املوظف�ني ، و الغ�رض من كل ذلك املصالح الضيق�ة و التي تهدف 
اىل التس�قيط الس�يايس او الش�خيص ، او من اجل امور يف حد ذاتها ، 
ال تعدو اال امراض نفس�ية نابعة ع�ن الحقد و البغضاء ، و االنانية و 
كل ذلك س�يؤدي بالنتيجة اىل جعل الدول�ة نظام الدولة العام يف خطر 

الداخي و الخارجي .
نتمنا تش�ديد العقوبات عىل من يتسبب بافش�اء اي معلومة تتسبب 

بهتك وجود كيان الدولة .

سياسة تسريب المعلومات

الشيخ محمد الربيعي  شرق أوسط من دون العرب واإليرانيين
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ق�رر امل�اك التدريب�ي ملنتخ�ب الع�راق 
للركب�ي اس�تدعاء تس�عة العب�ن م�ن 
فريق الح�دود الحاصل عىل لقب بطولة 
الجمهورية مؤخ�راً اىل املنتخب الوطني 

باللعبة.

ومن املؤمل ان يشارك الحدود يف البطولة 
العربية التي ستستضيفها مرص مطلع 

العام املقبل.
وتم اس�تدعاء الاعبن رسمد عبد، عمر 
طارق، حس�ن عدنان ، حي�در عباس ، 

مصطفى احمد ، انس فالح ، مهند عبد 
الكريم ،محمد صادق، عيل انور.

يش�ار اىل ان م�درب الح�دود الكابت�ن 
مصطف�ى عب�د ي�رف ع�ىل تدري�ب 

املنتخب الوطني للركبي.

استدعاء تسعة العبين من الحدود لمنتخب الركبي

وأخ�راً تحّطم طوق النحس الذي الزم الكتيبة الزرقاء ومدربهم الخلوق 
أيوب أوديش�و ح�ن اصطادوا نفط الوس�ط بهدف وحي�د وثاث نقاط 
ثمينة بعد سلس�لة من النتائج الس�لبية التي أث�ارت حفيظة جماهره، 
وبّث�ت القلق يف نفوس الهيئ�ة اإلدارية التي كانت تراهن عىل فريق يضم 
خرة الاعب�ن وكادر تدريبي يمتلك من الفكر التكتيكي والخربة الفنية 
ما يؤّهله ألن يميض بمشوار الدوري بثقة وثبات نحو منّصات املنافسة 

عىل اللقب.
أوديش�و اإلنس�ان واملدّرب يمثل نموذجاً لجيل ذهب�ي خرب أصول املهنة 
ب�كل أرساره�ا بع�د أن حظي بفرص�ة التعايش م�ع عمالق�ة التدريب 
كاملرح�وم عمو باب�ا وأكرم أحمد س�لمان وأنور جس�ام ليحفظ عنهم 
دروس وفن�ون التدري�ب بش�قيه الفن�ي واألخاقي ليش�كل مع زمائه 
عدنان حمد ويحيى علوان وباسم قاسم وغرهم النخبة الحقيقية التي 
ما زالت تقّدم العطاء بس�خاء وحرص بعيداً عن أي حس�ابات شخصية 
أو نفعي�ة وفعاً تش�عر ب�أن عملهم نابع من صميم القل�ب وإن أصابه 

االجهاد والوهن من أجل أن يفرح قلوب الجماهر!
تل�ك الثروة الوطني�ة تعرضت خال األدوار الس�ابقة اىل هجمة إعامية 
وحملة تس�قيط غر مس�بوقة طالبت برحيله عن الن�ادي وراهنت عىل 
اس�تمرار تراج�ع النتائ�ج يف امل�يض بإث�ارة الجماهر وتحفي�ز الهيئة 
اإلداري�ة عىل توقيع خطاب إقالته يف وقت تناس�ت تل�ك األصوات تاريخ 
اوديش�و وقيمته الفنية وغضت البرص عن حقائق وظروف تتعلق بلعبة 
ك�رة القدم هي من تتحكم يف النتائج ويمك�ن ان تطيح باي فريق حتى 
وان كان يمتل�ك افضل العنارص.. وه�ذا ما حصل يف أغلب املباريات التي 
تعث�ر به�ا الجوية الذي لم يكن س�يئاً وال مرتاجعاً لكن�ه افتقد اىل ميزة 
الح�ظ وربما هربت منه أيض�اً بعض التفاصيل الفني�ة التي وضعته يف 
موقف عصيب أصاب كربياءه وهز ثقة العبيه وس�لب منهم االس�تقرار 

النفيس الذي كانوا يتسلحون به دائماً.
صقور أيوب يف لقائهم األخر أمام املتصدر نفط الوس�ط بقيادة الخبر 
جم�ال عيل اثبت�وا علو كعبه�م وانت�رصوا لذاتهم وملدربه�م واجهضوا 
أحام املرتبص�ن لهز عرش القيادة الفنية ليخرج�وا من أجواء الضغط 
النفيس ويعيدوا التوازن والحس�ابات يف إمكانية العودة يف املنافسة عىل 
الصدارة وهي خطوة تحس�ب لهم وتؤكد عىل ذكاء املدرب يف اس�تيعاب 
أجواء التوتر بهدوء دون انفعال أو الدخول يف سجاالت كامية وخطابات 
إعامية وتجسيد الرد فوق أرض امليدان وتلك أيضاً إحدى ميزات أوديشو 

كإنسان قبل أن يكون مدرب.
من املهم اس�تثمار الحالة املعنوية خال املرحلة القادمة يف تهذيب األداء 
الفن�ي والرتكيز ع�ىل تحفيز الاعبن إلط�اق خزينهم امله�اري وصوالً 
لحالة االس�تقرار وهي مهمة بالتأكيد يدركها الكادر التدريبي وسيعمل 
ع�ىل االرتقاء أكثر بالجوانب التكتيكية بما يتناس�ب وظروف كل مباراة 
لتجنب أي انتكاس�ة أخرى قد تس�بب يف ردود أفعال عكسية يكون فيها 

املاك التدريبي هو كبش الفداء كالعادة وليس غره.
إن الهيئ�ة اإلداري�ة للقوة الجوية متمثلة برئيس�ها قائ�د القوة الجوية 
ونائب�ه س�مر كاظم وباق�ي األعضاء لديه�م الخربة القيادي�ة وثقافة 
التعام�ل م�ع كل األزمات مما يس�توجب عليهم غل�ق كل منافذ التأثر 
والذه�اب نح�و خيارات تخدم اس�تقرار الن�ادي وتنزيه أي ق�رارات قد 
تصدر مس�تقباً من صفة الترسع وردة الفعل واالتجاه نحو املصارحة 
واملكاش�فة مع الكادر التدريبي ملعالجة الثغرات واألس�باب التي يمكن 
أن تؤث�ر عىل األداء وبش�كل مس�تمر دون انتظار انته�اء املرحلة األوىل 
حتى يكون الوقت متاحاً لتصحيح األوضاع او استقطاب أسماء جديدة 

لتعزيز خطوط الفريق .
باختصار.. حن نوجه حديثن�ا عن الصقور فإننا ال نلغي أهمية األندية 
األخ�رى التي ننظر إليها بع�ن واحدة ال تعرف التفرق�ة، لكن الحقيقة 
ه�ي إننا امام مثلث جماه�ري يتمثل بأندية ال�زوراء والرطة والقوة 
الجوي�ة بحكم تصديهم لتمثيل البلد يف االس�تحقاقات الخارجية املقبلة 
وما تطرّقن�ا إليه من معطيات وهواجس يف مل�ف الصقور يرسي أيضاً 
عىل النوارس والقيثارة.. فاملهّم�ة الوطنية لهم دفعتنا نحو التخصيص 
باالس�م كنوع من الدعم لضمان ظهورهم املرف خارجياً والدفاع عن 
س�معة الكرة العراقية، تلك أيضاً دعوة ل�كل األقام الصحفية والقنوات 
الرياضي�ة ب�أن انديتنا تحتاج لتوجي�ه النقد نحو اإلص�اح والتصحيح 

وليس نحو االنتقاص والتسقيط!

درجال يؤكد قدرة البصرة على استضافة 
خليجي 25

صقور أيوب

رعد العراقي

أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان 
القطري�ة  العاصم�ة  درج�ال، م�ن 
الدوحة، نية العراق تقديم النس�خة 
الجديدة م�ن بطول�ة خليجي 25 يف 
البرصة، بطريقة مبهرة، ال سيما يف 

ظل وجود جماهر كبرة.
وق�ال درج�ال إن الب�رصة س�تقدم 
نس�خة مبهرة لخليجي 25، مراهنا 
العراقي�ة،  الجماه�ر  ش�غف  ع�ىل 
والتي من املمك�ن أن تدعم البطولة، 
س�يعيش  العال�م  وأن  خصوص�ا 
الع�د  حال�ة   2021 ع�ام  مطل�ع 
جائح�ة  تأث�ر  النحس�ار  التن�ازيل 
كورون�ا ونهايتها، األم�ر الذي يبعث 

االطمئنان.
وب�ن أن الب�رصة تمتل�ك منش�آت 
وماعب عىل أعىل مس�توى، إذ يوجد 

ملعب البرصة الدويل بس�عة 65 ألف 
متفرج وملعب الفيحاء، بس�عة 10 
آالف متف�رج، الفت�ا أن ملعب امليناء 
متف�رج  أل�ف   30 بس�عة  األوملب�ي 
من ضم�ن املاعب التي تس�تضيف 
مباري�ات البطولة، وهو عىل وش�ك 
االكتم�ال واإلنج�از ليك�ون إضافة 

كبرة.
جمي�ع  بتوف�ر  الوزي�ر  وتعه�د 
إلنج�اح  الرضوري�ة  املس�تلزمات 
اإلداري�ة  النواح�ي  م�ن  البطول�ة 
وبأع�ىل  والتنظيمي�ة  واألمني�ة، 
التطوعية  الفرق  املستويات، بوجود 
والخدمات املس�اندة التي س�يتكفل 

بها الجهد الحكومي والشعبي.
إلنج�از  تس�عى  ال�وزارة  أن  وأك�د 
املرحل�ة الثانية من املدينة الرياضية 

يف الب�رصة، وإكمال جميع املنش�آت 
والخدمات اإلضافية فيها.

اىل ذل�ك ب�دأت لجن�ة تقيي�م مل�ف 
)خليج�ي 25( دراس�ة املل�ف ال�ذي 
تقدم به العراق، الستضافة البطولة 

املقبلة. 
جاء ذلك خال االجتماع، الذي عقد يف 
العاصمة القطرية الدوحة، برئاس�ة 
جاس�م بن محم�د الش�كييل، رئيس 
اللجن�ة، وحض�ور جمي�ع األعضاء، 
س�واء بش�كل مبارش أو م�ن خال 

تقنية االتصال املرئي.
وذكر االتح�اد الخليجي لكرة القدم، 
يف بي�ان رس�مي أن اللجن�ة اطلع�ت 
خ�ال االجتم�اع ع�ىل م�ا تضمن�ه 
املل�ف من تفاصيل، وم�ا احتواه من 
معلومات تتعلق باملنشآت الرياضية.

وبن�اًء عىل ذلك، تقرر تش�كيل لجنة 
تفتي�ش منبثق�ة ع�ن لجن�ة تقييم 
املل�ف، يرتأس�ها فه�د بن عب�د الله 
الرئي�يس، للقي�ام بزي�ارة تفقدي�ة 
إىل الع�راق خ�ال األي�ام القادم�ة، 
بالتنس�يق بن اتحادي كأس الخليج 
العربي لكرة القدم واالتحاد العراقي.
ومن املق�رر أن تطل�ع اللجنة خال 
الزي�ارة، ع�ىل اس�تعدادات الع�راق 
الخليجي�ة،  البطول�ة  الس�تقبال 
إذ س�يتم زي�ارة املاع�ب املرش�حة 
الس�تضافة املنافس�ات؛ للتأك�د من 
واملعاي�ر  للمواصف�ات  مطابقته�ا 
الفني�ة، وأيض�ا االطاع ع�ىل البنى 
التحتي�ة، والتجهيزات اللوجس�تية، 
املنتخب�ات  اس�تضافة  وفن�ادق 

والوفود.
وبع�د االنتهاء من مهم�ة التفتيش، 
س�رتفع اللجنة تقريره�ا إىل املكتب 
الخلي�ج  كأس  التح�اد  التنفي�ذي 
العربي، والذي سيتضمن ماحظاتها 
وتوصياته�ا، للتأكد م�ن عدم وجود 
تواف�ر  مس�توى  ع�ىل  قص�ور،  أي 

االشرتاطات واملعاير املطلوبة.

ق�ال امل�درب املس�اعد للطلب�ة فريد 
مجي�د، إن فريقه يس�عى للتعويض 
بمواجهة النجف ي�وم الثاثاء املقبل 
لحساب الجولة العارشة من الدوري، 

يف ملعب الشعب الدويل.
وأض�اف مجيد »فري�ق الطلبة جاهز 
ملواجه�ة النج�ف وهدفن�ا التعويض 
يف  الس�ماوة  أم�ام  التع�ادل  بع�د 
الجول�ة املاضي�ة، فالنتيجة ال توازي 
طموحاتن�ا«. وب�ن »النج�ف خصم 
ليس بالس�هل ومنافس رشس، لكننا 
وتحضره�م  العبين�ا  ع�ىل  نراه�ن 
بالش�كل األمث�ل للمب�اراة، والدخول 

برتكيز عايل، نعرف جيدا طريقة لعب 
التكتيك املناس�ب  النج�ف ووضعن�ا 

للمب�اراة«.
وأشار إىل أن »اإلجهاد نال من الفريق 
املباري�ات، لكنن�ا نجحن�ا يف  لت�وايل 
تجهيز جمي�ع العبي الفري�ق والكل 
التش�كيلة،  يف  يك�ون  ألن  يناف�س 
فاملوسم الحايل مميز وال توجد فوارق 
بن جميع األندية، لذا نجد أن الجميع 
أن  إىل  يش�ار  بالنق�اط«.  متق�ارب 
الطلبة يحت�ل املركز الخامس برصيد 
النج�ف  يتواج�د  فيم�ا  نقط�ة،   14

باملركز 11 برصيد 12 نقطة.

اختتم�ت فعالي�ات بطول�ة أندي�ة 
بالتايكوان�دو  للمتقدم�ن  الع�راق 
والتي أقيم�ت يف محافظ�ة كرباء 
املقدسة وبمش�اركة 86 فريقاً من 

مختلف محافظات العراق.
وجاءت نتائج الف�رق العرة األوىل 

يف البطولة عىل النحو التايل:-
يف املركز األول جاء نادي الرطة قبل 
صاحب املركز الثاني نادي أمانة بغداد 

فيما نال املركز الثالث نادي 
يف  وتش�ارك  الكهرب�اء 
املرك�ز الراب�ع نادي�ا 
ون�ادي  املين�اء 
الجنس�ية بينما حل 
الخام�س  املرك�ز  يف 

ن�ادي الب�رصة وحق�ق ن�ادي الك�رخ املركز 
السادس اما بقية املراكز فكان السابع لنادي 
أعايل الفرات والثامن لنادي ميسان بينما جاء  
تاسعاً نادي املرور والعارش نادي غاز الشمال.

وتع�د ه�ذه البطولة ه�ي االوىل بع�د التوقف 
االجب�اري بس�بب جائح�ة كورونا الذي ش�ل 

الحركة الرياضية يف العالم.
ويف الخت�ام وزع�ت الجوائز ع�ىل الفرق االوىل 
بحضور جميع اهل اللعبة ونالت البطولة ثناء 

املشاركن ورضا املراقبن.
ومن املؤمل ان تش�كل لجنة املنتخبات اعضاء 
املنتخ�ب العراق�ي ال�ذي تنتظره مش�اركات 
مؤجل�ة يف بط�والت عربية واس�يوية وعاملية 
وق�د تعاود االس�تحقاقات عجلته�ا يف الوقت 

القريب املقبل.

انطلقت عىل بس�اط ن�ادي البيش�مرگة يف مدينة 
الس�ليمانية بطولة االندية العراقي�ة للمصارعة 
الح�رة والروماني�ة املفتوح�ة والت�ي تس�تمر 
ملدة يوم�ن. وقال ه�ادي مهدي عض�و اتحاد 
املصارع�ة العراقي »يش�ارك يف البطولة 150 
من مصارع�ي العراق يمثل�ون 13 نادياً من 
بغداد وميسان والبرصة والديوانية وكركوك 
والس�ليمانية ودياىل واملوص�ل«. واضاف ان 

»املنافسات تقام لفعاليتي الحرة والرومانية وتستمر 
عىل مدار يومن، الفتا إىل أن املنافس�ات تقام صباحاً 
ومساًء«. واشار اىل انه »تمت عملية وزن كل الاعبن 
املش�اركن، وكذل�ك عق�د املؤتمر الفني ال�ذي ناقش 
كل جوانب تنظي�م البطولة«. وتابع أن »البطولة تعد 
ضمن منهاج االتحاد العراقي للمصارعة لهذا املوسم 
واله�دف منه�ا اختيار تش�كيلة املنتخ�ب الوطني يف 

ضوء النتائج التي سيخرج بها الاعبن«.

مجيد: الطلبة يستهدف التعويض 
أمام النجف

الشرطة يحقق لقب بطولة العراق للتايكواندو

السليمانية تحتضن منافسات المصارعة الحرة والرومانية

الع�ب  رس�ن  بش�ار  اق�رتب 
م�ن  اإليران�ي،  برس�يبوليس 
قط�ر  ن�ادي  إىل  االنضم�ام 

القطري.
مق�رب  مص�در  وأك�د 
من الاعب »أن بش�ار 

رس�ن أبدى موافقته عىل االنضمام لفريق 
قطر«.

وأش�ار إىل أن »هن�اك اتفاًق�ا م�ع النادي 
القط�ري إلب�رام عق�د يس�تمر ملوس�من 

ونصف املوسم«.
وأضاف »االتفاق جرى أثناء تواجد بش�ار 

رس�ن يف الدوح�ة بع�د خس�ارة فريق�ه 
أبط�ال  دوري  نهائ�ي  يف  بربس�ببوليس 

آسيا«.
وواصل: »إدارة نادي قطر جلس�ت بشكل 
فعيل مع الاعب وتم االتفاق عىل تفاصيل 
العق�د«. يش�ار إىل أن نادي قط�ر دخل يف 

ُمفاوضات مع رس�ن خال ش�هر ترين 
األول امل�ايض، وأعل�ن رس�ن رحيل�ه ع�ن 
صفوف فريقه بعد 3 سنوات، إال أن الاعب 
اس�تمر م�ع الفريق حت�ى نهائ�ي دوري 
أبط�ال آس�يا 2020 والذي خ�رسه فريقه 

2-1 أمام أولسان الكوري الجنوبي.

بشار رسن يقترب من صفوف قطر القطري



الصح�ف  اهتم�ت 
باالنتص�ار  اإلنجليزي�ة 
حقق�ه  ال�ذي  الكب�ر 
مانشس�ر يونايتد عىل 
 ،2-6 بنتيج�ة  لي�دز 
ضم�ن الجول�ة 14 من 
إضاف�ة  الربيمرلي�ج، 
توتنه�ام  س�قوط  إىل 
عىل ملعبه أمام ليسر 

بهدفني دون رد.
صحيف�ة  وعنون�ت 
دييل إكس�ربيس »كان 
م�ن املمك�ن أن تصبح 

12-4.. الريدز الثائر يكتس�ح 
مب�اراة  يف  القدي�م  غريم�ه 
مجنونة شهدت 43 تسديدة«.
»بدأن�ا  كتب�ت  الجان�ب،  ويف 
بفقر ش�ديد بحس�ب جوزيه 

املشتعل«.
الجاردي�ان  صحيف�ة  أم�ا 
الس�تة..  »فرح�ة  عنون�ت 
سولسكاير يستمتع بالعرض 
الرائع بعد ارتقاء املان يونايتد 

للمركز الثالث«.
»حفل�ة  كتب�ت  األع�ىل،  ويف 
ف�اردي.. ف�وز ليس�ر يدفع 

س�لوك  النتق�اد  موريني�و 
السبرز«.

بدورها عنونت دييل تيليجراف 
»سولس�كاير: يونايتد ش�ديد 
البأس، كان بإمكانه تس�جيل 

12 هدًفا«.
واتفق�ت التايم�ز م�ع دي�يل 
»كان  بعن�وان  إكس�ربيس 
م�ن املمك�ن أن تصب�ح 12-

4.. سولس�كاير يق�ول: كان 
م�ن املمك�ن تس�جيل ضعف 
األه�داف يف ف�وز مانشس�ر 

يونايتد 6-2 عىل ليدز«.

قال بيب جوارديوال، مدرب مانشسر 
س�يتي، إنه ال يتوق�ع أن يربم فريقه، 
االنتق�االت  ف�رة  خ�ال  صفق�ات 
مش�كاته  رغ�م  املقبل�ة،  الش�توية 
الهجومي�ة، وذل�ك بس�بب التأث�رات 

املالية لجائحة كورونا عىل ناديه.
ول�م يه�ز املهاجم س�رجيو أجويرو، 
الش�باك يف ال�دوري اإلنجلي�زي خال 
املوسم الحايل، يف ظل تراجع مشاركته 
بس�بب اإلصابة، بينما أحرز جابرييل 

جيسوس هدفني فقط.
وأح�رز امل�ان س�يتي 19 هدف�ا يف 13 
مباراة يف الدوري اإلنجليزي حتى اآلن، 
أي أكث�ر قليًا من نصف عدد األهداف 
ال�ذي أحزرها خال نف�س الفرة من 

املوسم املايض )37 هدفا(.
وردا عىل س�ؤال ح�ول إمكانية تحرك 

الفريق إيل تعزي�ز خياراته الهجومية 
يف الشهر املقبل، قال جوارديوال »ال. ال 
أعتقد ذلك بسبب األوضاع االقتصادية 

السائدة يف العالم يف الوقت الراهن«.
وأض�اف امل�درب اإلس�باني »جمي�ع 
األندية تعاني. وضعنا ليس اس�تثناء 

يف ذلك«.
ورغ�م املش�كات الهجومي�ة، يق�دم 

دفاع مانشسر سيتي، أداء متميزا.
ع�ىل   0-1 الس�يتي  ف�وز  ويف 
ساوثهامبتون السبت املايض، حافظ 
فريق املدرب جواردي�وال، عىل نظافة 
ش�باكه للم�رة السادس�ة يف الدوري، 
م�رة   12 ش�باكه  اهت�زت  أن  بع�د 
ع�ىل مس�توى البطولة هذا املوس�م، 
وهي أق�ل حصيلة بني ف�رق البطولة 

العرشين حتى اآلن.

ش�كك جوزيه موريني�و مدرب توتنه�ام، يف التزام 
بعض العبيه بعد الهزيمة 0-2 أمام ليس�ر سيتي 

يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وق�ال مورينيو إن أورييه يجب أن يكون عىل دراية 
باملوقف، لكنه لم يلق باللوم عىل املدافع يف املخالفة 

املتهورة.
وأبلغ املدرب الربتغايل، س�كاي سبورتس »سأقول 
إنه خطأ. عليك أن تعلم أين أنت وأنك داخل منطقة 
الجزاء والاعب يبتعد عن مرماك بدون أي نوع من 

الخطورة«.
وتاب�ع »س�رج كان رائًعا أم�ام ليفرب�ول، وربما 
كان الاع�ب األفضل أمام ليس�ر، لكنه ارتكب هذا 

الخطأ. هل كلفنا ذلك النقاط الثاث؟ أعتقد أن من 
الظلم قول ذلك«.

وق�ال مورينيو إن رغ�م أنه من الظل�م القاء اللوم 
عىل أورييه، فإن هناك آخرين يف الفريق لم يظهروا 

االلتزام املطلوب.
وأض�اف »إذا كان عيل التحدث عن أفراد، س�أذهب 
يف اتجاه�ات أخرى حي�ث لم يكون االلت�زام مثلما 

أريد«.
وبهذه الهزيمة تراج�ع توتنهام إىل املركز الخامس 
برصيد 25 نقطة بفارق س�ت نق�اط عن ليفربول 
املتصدر. ويلتقي يف مباراته التالية مع ستوك سيتي 

يف كأس رابطة األندية اإلنجليزية غدا األربعاء.

دور  منافس�ات  انط�اق  م�ع 
الثماني�ة بكأس رابط�ة املحرفني 
اإلنجليزية، الي�وم الثاثاء، يتطلع 
املس�ار  تصحي�ح  إىل  آرس�نال 
ووض�ع نهاي�ة لسلس�لة نتائجه 
املخيبة لألمال، عرب تحقيق نتيجة 
إيجابية، لكنه يواجه مهمة صعبة 
أمام مانشس�ر سيتي حامل لقب 

كأس الرابطة.
ول�م يحق�ق آرس�نال أي انتص�ار 
خال آخر 7 مباريات له يف الدوري 
اإلنجليزي املمتاز، ويتفوق بفارق 
4 نقاط فق�ط أمام أق�رب مراكز 
الهبوط بجدول الدوري، وقد خرس 
إيفرتون  مبارات�ه املاضي�ة أم�ام 

.2-1
ب�أن  أرتيت�ا  ميكي�ل  واع�رف 
اس�تمراره يف منص�ب املدير الفني 
آلرس�نال ب�ات ع�ىل املح�ك، لكنه 
يتطل�ع إىل تحقي�ق نتيجة 
إيجابي�ة أمام مانشس�ر 
ع�ىل  املب�اراة،  يف  س�يتي 
أم�ل أن يمنحه ذلك فرصة 

جديدة ومزيدا من الوقت.
وق�ال أرتيتا الذي قاد آرس�نال 
للف�وز يف جميع مبارياته الس�ت 
بال�دوري  املجموع�ات  دور  يف 
كافي�ا،  لي�س  »ه�ذا  األوروب�ي 
وليس مقب�وال طبقا ملعاير هذا 
الن�ادي، ن�ؤدي بش�كل جيد عىل 
املس�توى األوروبي ويف منافسات 
الكأس، لكننا نعاني من النتائج يف 

الدوري املمتاز«.
كل  نحل�ل  »عندم�ا  وأض�اف 
مباراة، نجد أن أس�باب خس�ارتنا 
للمباري�ات، وكذل�ك أس�باب فوز 
الف�رق األخ�رى، تتعل�ق بتفاصيل 

بسيطة«.
أما مانشس�ر س�يتي، لم يتلق أي 
هزيمة خ�ال 8 مباريات متتالية، 
ويتطل�ع ع�رب املب�اراة إىل التق�دم 
خط�وة أخرى نح�و التتويج بلقب 
كأس الرابطة للموس�م الرابع عىل 

التوايل.
ول�م يتل�ق مانشس�ر س�يتي أي 
من�ذ  الرابط�ة  كأس  يف  هزيم�ة 
خس�ارته أمام مانشس�ر يونايتد 

0-1 يف ترشين أول 2016.
وتفتت�ح منافس�ات دور الثمانية 
اليوم الثاث�اء، بلق�اء برينتفورد، 
البطول�ة  دوري  يف  املناف�س 

اإلنجليزية، مع نيوكاسل.
وس�تكون مباراة اليوم، التي تقام 
عىل س�تاد برينتفورد كوميونيتي 
الجدي�د، ه�ي األوىل لربينتفورد يف 

دور الثمانية بكأس الرابطة.
ولم يتل�ق برينتف�ورد، الذي يدربه 
توم�اس فران�ك، أي هزيمة يف 13 
مب�اراة متتالي�ة، وق�د تغل�ب عىل 
ريدين�ج 3-1 ويتطل�ع إىل تحقيق 
االنتصار الثالث ع�ىل فرق الدوري 

املمتاز.
وأط�اح برينتفورد خال مش�واره 
يف البطول�ة، بوس�ت برومويت�ش 

ألبي�ون وفولهام، وق�د أكد املدرب 
ملواجه�ة  الفري�ق  ع�ىل جاهزي�ة 

نيوكاسل.
وتش�هد منافس�ات دور الثماني�ة 
مس�اء غد األربع�اء، لقاء س�توك 
س�يتي مع توتنه�ام، ال�ذي تلقى 
يف  متتاليت�ني  هزيمت�ني  مؤخ�را 
ال�دوري أم�ام ليفرب�ول وليس�ر 
سيتي.وقال جوزيه مورينيو املدير 
الهزيمت�ني  إن  لتوتنه�ام،  الفن�ي 
ل�ن تؤثرا ع�ىل حم�اس الفريق يف 

مواجهة ستوك سيتي.
وأضاف »أش�عر باإلحب�اط عندما 
نخ�رس، لك�ن هدفنا يك�ون الفوز 
يف املباراة التالي�ة. نتائج مبارياتنا 
بمباراتن�ا  ترتب�ط  ال  الس�ابقة 
املقبلة«.وس�تقام جميع املباريات 
الث�اث األوىل ب�دور الثمانية بدون 
حض�ور جماه�ر، يف ظ�ل القيود 
الت�ي تش�هدها بريطاني�ا بس�بب 

انتشار اإلصابة بفروس كورونا.
لك�ن مباراة إيفرت�ون أمام ضيفه 
مانشس�ر يونايتد املقررة يف ختام 
الثماني�ة، ستش�هد حض�ور  دور 
نح�و ألف�ي مش�جع يف مدرج�ات 

ستاد جوديسون بارك. 
مب�اراة  »كل  سولس�كاير  وق�ال 
تمثل نهائي كأس بالنس�بة لنا. يف 
الوقت الحايل نؤدي بش�كل جيد يف 
الهجم�ات املرتدة، لكن�ي أرغب يف 
الس�يطرة خال املباريات بش�كل 

أفضل«.

اليوم.. االرسنال يتطلع لتصحيح مساره أمام السيتي بكأس الرابطة

مورينيو يشكك
 في التزام بعض
 العبي توتنهام 

الثالثاء  22  كانون االول 
2020 العدد  2486

 السنة 
العاشرة

7الرياضية

طوفان مانشستر يونايتد يتصدر صحف إنجلترا

كش�ف تقرير صحفي، عن إمكانية توجه نادي باريس سان جرمان 
للتعاق�د مع نجم أتاالنتا اإليطايل، لتعزيز صفوف الفريق خال فرة 

االنتق�االت الش�توية املقبلة.وبحس�ب صحيف�ة »الجازيتا ديللو 
سبورت«، فإن األرجنتيني أنخيل دي ماريا، نجم باريس سان 

جرمان، طالب ليوناردو املدير الريايض لباريس، بالتعاقد 
مع مواطن�ه أليخاندرو جوميز، الس�يما وأنه بات عىل 
مقرب�ة الرحيل عن أتاالنتا.ويواج�ه جوميز العديد من 

املش�اكل مع مدربه جيان بيرو جاسربيني، حتى خرج 
من قائمة الفريق يف بعض مبارياته األخرة.

وتابعت أن س�ان جرمان س�يواجه منافسة عىل ضم 
جوميز، يف ظل رغبة إنر وميان يف التعاقد مع الاعب 

أيًض�ا.وكان بيرو أوس�يليو، املدي�ر الريايض إلنر 
مي�ان، قد أملح إىل إمكاني�ة انتقال فريقه ملحاولة 
التعاق�د م�ع أليخان�درو جوميز، ح�ال رحل عن 

أتاالنتا يف الشتاء املقبل. 

غوارديوال ال يتوقع 
اجراء صفقات شتوية

ميليك يقترب
 من مغادرة 

نابولي
أكد كريستيانو جينتويل، املدير الريايض 
لن�ادي نابويل، أن نجم الفريق س�رحل 

ع�ن صفوفه خال ف�رة االنتقاالت 
الشتوية املقبلة.

وق�ال جينت�ويل يف ترصيح�ات 
س�بورت  س�كاي  لش�بكة 

االنتقاالت  »ف�رة  إيطالي�ا 
الجميع،  تش�غل  قضي�ة 

مهاجم  بوج�ود  نتمتع 
م�ن  العدي�د  ترغ�ب 
األندية يف ضمه، لذلك 
س�ننتظر ون�رى م�ا 

سيحدث«.
»أركادي�وز  وأض�اف 

الذهاب  يري�د  ميلي�ك 
يك�ون  ك�ي  واللع�ب 

أم�م  لبطول�ة  مس�تعًدا 
أوروب�ا، نحن نمتلك فريًقا 

كاماً، لذلك س�نبيع العبني 
يك�ون  أن  يمك�ن  فق�ط، 
األم�ر ي�دور ح�ول ميلي�ك 

ولورينتي«.
واس�تبعد ناب�ويل، ميلي�ك 
الفريق منذ  من حسابات 
بداي�ة املوس�م، حي�ث ال 
يدخل املهاجم البولندي يف 
قائمة فريق الجنوب ألي 
مباراة، بسبب خاف عىل 
أركادي�وز  العق�د.وكان 
الرحيل  ميليك، قريًبا من 
يوفنت�وس  صف�وف  إىل 
أو إنر مي�ان، يف الصيف 

يف  االس�تمرار  قب�ل  امل�ايض، 
نابويل.

نتقد  ا
ئ�د  قا

ل  س�نا ر آ
تون�ي  آدامز، الس�ابق 

التعاقدية، مؤكدا  الفريق  سياس�ة 
األس�طوري،  الجان�رز  م�درب  أن 
أرس�ني فينجر، لم يكن ليقدم عىل 
ما فعلته إدارة النادي أخرا، موجها 
س�هامه إىل الربازي�يل ويليان.وانتقل 
ويليان إىل آرس�نال الصي�ف املايض، 
يف صفق�ة ح�رة، بع�د انته�اء عقده 
مع تش�يليس، بينما لم يقدم املنتظر 
منه، يف فريق املدرب اإلسباني ميكيل 

أرتيتا.
وق�دم ويلي�ان أداء مخيب�ا لآلمال 

آدام�ز  إيفرت�ون، مم�ا جع�ل  ض�د 
يتساءل عن الجدوى وراء التعاقد مع 

العب تشيليس السابق. 
ونقلت صحيفة دي�يل ميل عن آدامز 
قول�ه: »ه�ذا انت�داب كس�ول، يجب 
سياس�ة  بش�أن  حق�ا  تتس�اءل  أن 

التعاقدات يف آرسنال حاليا«.
وتاب�ع قائ�ا: »كن�ا نمتل�ك العب�ني 
مميزي�ن، م�ع مب�ادئ رائع�ة تحت 
قي�ادة أرس�ني فينج�ر، ال�ذي توجه 
دائم�ا نح�و الاعب�ني الش�بان. ل�م 
نك�ن لنفك�ر أب�دا يف ض�م ويليان يف 
وج�ود فينج�ر«. وأض�اف: »لم يكن 
فينجر س�يضع العبا عم�ر 30 عاما 
ع�ىل الئحت�ه، ألن�ه ل�ن يتمك�ن من 
تطبي�ق أفكاره، أو التوافق ذهنيا مع 
أسلوب أرس�ني«.ووجه آدامز اتهاما 
للمسؤولني يف آرس�نال، مشرا إىل أن 
صفق�ة ويليان ربما كان�ت مجاملة 

لوكيل املدير الريايض للنادي.
وتاب�ع: »كم�درب، يت�م منح�ك هذا 
الاع�ب، ال يتوج�ب علي�ك إرشاك�ه، 
إن�ه ال يرشك أوزي�ل، واحد من أعظم 

صناع اللعب«.

آدامز ينتقد تعاقد االرسنال مع ويليان 

  تسلم الربتغايل كريستيانو 
يوفنت�وس،  نج�م  رونال�دو، 
جائزة القدم الذهبية، التي فاز بها 

مطلع الشهر الجاري، يف نسختها 18.
كان رونال�دو ق�د حص�د أصوات�ا أكثر من 
مي�يس، ليفاندوفس�كي، صاح، نيم�ار، راموس، 

أجويرو، كيليني، بيكيه وفيدال.
ووفق�ا للموقع الرس�مي لن�ادي يوفنت�وس، فإن 
رونالدو تس�لم جائزة القدم الذهبية، حيث حصل 

عليها خلف األبواب املغلقة بسبب وباء كورونا.
وت�رك البط�ل الربتغايل آث�ار أقدام�ه عىل ممىش 
املشاهر لكرة القدم، الذي سيعرض يف بروميناد 

األبطال الشهر يف مونتي كارلو بموناكو.
وقال رونالدو: »الحصول عىل هذه الجائزة رشف 
يل، أنا سعيد ألن آثار قدمي ستكون قريبة من آثار 

األبطال العظماء اآلخرين«.
وأتم: »أش�كر كل الجمهور الذي صوت يل، س�أبذل 
قص�ارى جه�دي دائما للعب بش�كل جي�د وإحراز 

األهداف«.

رونالدو يتسلم جائزة القدم الذهبية دي ماريا يحث سان جيرمان
 لضم اليخاندرو جوميز



املراقب العراقي/ القسم الثقايف
ال يمك�ن تبويب أعمال محمد األحمد يف بند 
م�ن البنود املعروفة للخيال الفني املعارص. 
وه�ذا ال يعني أن�ه فوق املرحل�ة، ولكنه ال 
يتبع القوانني املرعية نفسها. فهو مشغول 

منذ بداياته بنوعني من الكتابة.
واضاف :أن االحمد يحم�ل الواقع إىل داخل 
نفس�ه، ويس�مح له بالتعبري ع�ن منطقه 
الخ�اص. فالحداث�ة أص�ا مج�رد تحرير 
الطبيع�ة م�ن القيود املفروض�ة عليها من 
أن�واع  وكل  والتعري�ف.  اإلدراك  أس�اليب 
الحداث�ة عن�د الع�رب مج�رد انق�اب عىل 
النهايات. فه�ي ال تختلف يف طريقة تراكم 
املع�ارف وانطباع صورة الواق�ع عىل مرآة 
الكاتب، ولكنه�ا غالبا ض�د الرتتيب البارد 
للوقائ�ع وم�ع دمج الح�دود الت�ي تفصل 
ب�ني الحكاي�ة وأبطاله�ا. وه�ذا ه�و أول 
مب�دأ للفاش ب�اك يف الرواي�ة العربية. إنه 

مونولوج ع�ن الحياة الواقعية، وإس�قاط 
للوعي عىل الوعي الباطن. فاالتجاه يس�ري 
باملقل�وب. عوض�ا ع�ن أن تتكل�م األدوات 
عن املضمون، يبحث املضمون لنفس�ه عن 
أداة مناس�بة تف�ره وتحول�ه م�ن معنى 
إىل أح�داث وصور وش�خصيات. وتعرتض 
الحداث�ة أيضا عىل النهاي�ة اإليجابية وعىل 
مب�دأ التف�اؤل الس�خيف الذي ب�رت به 
الواقعية يف فرتة الخمس�ينات، وال سيما أن 
رصيدنا الحقيقي منذ فجر النهضة ولهذه 
اللحظة خس�ائر وس�يل من الدماء وجراح 

وطعنات ال يمكنك أن تعدها.
وتاب�ع :وقد أخ�ذت رواية )دم�ه( من بني 
مجم�ل أعمال�ه ع�بء أداء ه�ذا الواج�ب. 
فقد بدأت بمش�هد مرعب داخ�ل قلعة من 
الق�رن الثالث الهج�ري، وانتهت بمش�هد 
إعدام يف أقبية املخابرات أو البصاصني. وما 
بينهما تجد ش�حنة عالي�ة التوتر مثل التي 

رس�مها نجي�ب محف�وظ ملس�رية الطبقة 
املتوس�طة الصاعدة يف واح�دة من رواياته 
املعتدل�ة وه�ي )مريامار(واتبع�ت رواي�ة 
)دم�ه( أس�لوب اإلس�قاط، وطابق�ت بني 
املايض األسود بدمويته وانقساماته، وبني 
الحارض الكئيب واملخيب للظن بما فيه من 
تس�لط ودكتاتوري�ة ومص�ادرة للحريات. 
وترمز الرواية للمش�كلة األخرية بمخطوط 

ممنوع من التداول.
واس�تطرد :أم�ا الش�خصيات فه�ي غالبا 
غ�ري محددة وتعي�ش نفس�يا وتطبق مبدأ 
الحي�اة املرت�دة. بمعن�ى أن كل يشء ه�و 
ص�وت لضمري أو وع�ي با ماهي�ة. يعني 
دون إحتم�االت أو با مس�تقبل. فاألفكار 
واألح�داث نتيجة وليس�ت س�ببا. وبتعبري 
آخ�ر، القصة تتوس�ع بفكرته�ا من خال 
تجميع أثر الواقع وليس بواسطة محاكاته 
أو االستس�ام ل�ه، وهكذا تق�اوم الظروف 
بتلقيها ثم اإلعراب عن االختاف الجوهري 
معه�ا. وبهذا املنط�ق أفض�ل روايته )ورد 
الحب، وداعا()6( عىل سواها، لعدة أسباب: 
أنها مكش�وفة - وأسلوبها واضح - ويعلن 
عن نفس�ه من أول لحظ�ة. إنها كوالجات 
ملواقف ومش�اهد. واألث�ر املرتاكم هو الذي 
يس�اهم يف الصورة النهائي�ة. وتبدو يل أنها 
مث�ل الدومين�و، تقدم ل�ك أج�زاء حكاية، 
ويمكن�ك تجميعه�ا بعدة طرق وأش�كال. 

والش�كل الذي تراه أمامك لي�س نهائيا وال 
مح�ددا، ويقبل إع�ادة التدوي�ر والتوزيع، 
وبمرونته�ا ه�ذه تضمن لعب�ة فنية تفتح 

األبواب عىل تعدد النهايات.  
واوضح :يتكون مرح األحداث يف روايات 
محمد األحمد من تناوب األزمنة وليس من 
تعاقب الفرتات. ولكن أعمال محمد األحمد 
تحمل ه�م إدراك الواقع الفني والس�يايس 
ملجتم�ع بط�يء الحركة، وال يع�رف كيف 

يحل مش�كلته مع نظ�ام املعرفة. وتوضح 
ه�ذه املفارق�ة قص�ص مجموع�ة )بع�د 
الجم�ر()9(. فالحبك�ة فيه�ا ت�دور حول 
واالس�تجمام  والطع�ام  الح�ب  رضورة 

واالندماج بالذات والطبيعة. 
وم�ى اىل القول :تؤك�د الرواية أن الذاكرة 
مختلف�ة م�ع نفس�ها، والقرائ�ن املتوفرة 
ه�ي مثل ش�هود زور. فالحقيق�ة مدفونة 
تحت طبقة من الغبار والتبدالت القرية. 
وهن�اك أيضا تفري�غ لألرش�يف أو املدونة 
م�ن املحتوي�ات. وه�ذا أق�ل ما يق�ال عن 
التغيري الديمغرايف ال�ذي تعرضت له مدينة 
بعقوب�ة )م�كان األح�داث(. وإذا وضع�ت 
يف كف�ة املي�زان الثانية رواي�ة )ورد الحب 
وداع�ا( يمك�ن أن تضيف مش�كلة انتهاك 
الح�دود. فالعم�ل ينتق�ل من بن�اء حكاية 
أفقية لها جيوب أو أدراج تودع فيها أرسار 
الشخصيات )مثل أي عمل ينتمي للواقعية 
الطبيعي�ة(، إىل ص�ور متج�اورة تعك�س 
رسيالية الواقع وف�وىض الحرب وعبثيتها. 
والتضحي�ة باملعنى الذي تج�ده يف )متاهة 
أخريهم( ال يوازيه يف عنفيته وتشاؤمه غري 
نار الحرب التي أكل�ت األخرض واليابس يف 

)ورد الحب وداعا(.
وبعب�ارة مب�ارشة، كان غس�يل األقلي�ات 
يب�ر  رواي�ة  أول  يف  األخ�رى  واألدي�ان 
بالعنجهي�ة القومي�ة الت�ي اغتال�ت روح 

اإلنسان وأدت فيما أدت إليه لسقوط املعنى 
الحقيق�ي لدول�ة املدينة. لق�د لعب محمد 
األحم�د يف العمل�ني عىل وتر النق�د الذاتي، 
وخص�ص )متاهة أخريه�م( لرثاء مدينته 
املحبوبة ولس�قوطها من شجرة الحضارة 
التي ول�دت منها. لكنه وظ�ف )ورد الحب 
وداعا( لتدويل أزمة املدن امليتة ولبناء دولة 
إسبارطية الكلمة فيها للسيف فقط.وختم 
:إن الواق�ع يف هذه الرواي�ات غدار. بمعنى 
أنه خدع�ة ال تنقل لنا الحقيقة املوضوعية 
بق�در م�ا تكش�ف ع�ن مص�ادر الكات�ب 
وخلفياته. وتبدو لنا الش�خصيات متعالية 
ع�ىل واقعه�ا الفعيل ،لقد ارتبط�ت الرواية 
م�ع الحداثة من�ذ بدايات ظهوره�ا لدينا. 
وه�ذه الظاه�رة صحيحة يف أدبن�ا العربي 
فق�ط ألن الرواية فن ناش�ئ وغ�ري أصيل 

باملعنى التاريخي لنش�وء أساليب التعبري. 
وقد استعرنا أساليبها املبكرة خال عملية 
املثاقف�ة م�ع الغ�رب. يعني خ�ال عرص 
اليقظ�ة والتحديث. فالرواية فن مهاجر أو 
أنه وافد بامتياز. وهذا يعني فيما يعنيه أنه 
كان لها وظيفت�ان.. االنقاب عىل القوالب 
القديمة ألساليب أكل الدهر عليها ورشب، 
ورف�ع راي�ة الث�ورة ض�د الواقع الفاس�د 
أب�رئ  أن  يمكنن�ي  ال  وعلي�ه  واملتخل�ف. 
البداي�ات من العم�ل الس�يايس والتعبوي. 
فقد نسفت الرواية اإليقاع وخطاب الباغة 
)أو أخ�اق وس�لوك التكس�ب وأدب الباط 
والدواوي�ن( ووضع�ت بمكان�ه أدبا يعمل 
من أجل املستقبل. وبإبدال بسيط من أجل 
الحياة. وارتبطت حياة املثقف بمس�تقبله 

ال حارضه. 

املراقب العراقي/ متابعة
تم�ر اليوم الذك�رى ال�110 عىل مياد األديب الكب�ري عىل أحمد باكثري، 
أحد رواد املرح العربي، إذ ولد يف 22 ديس�مرب عام 1910، وهو شاعر 
وكاتب مرحي وروائي مرصي من أص�ل حرضمي، إندونييس املولد، 
ألف العديد من املرحيات امللحمية الشعرية والنثرية.هو عىل بن أحمد 
بن محمد باكثري الكندي، ولد ىف جزيرة س�وروبايا بإندونيس�يا ألبوين 
يمنيني من منطقة حرضموت، وحني بلغ العارشة من عمره س�افر به 
أبوه إىل حرضموت لينش�أ هناك نش�أة عربية إسامية مع إخوته ألبيه 
فوص�ل مدينة س�يئون بحرضم�وت ىف 5 أبري�ل 1920م، وهناك تلقى 
تعليم�ه ىف مدرس�ة النهضة العلمي�ة ودرس علوم العربي�ة والريعة 
ع�ىل يد ش�يوخ أج�اء منهم عمه الش�اعر اللغ�وي النح�وي القايض 
محم�د بن محم�د باكثري، كما تلق�ى علوم الدين أيضا ع�ىل يد الفقيه 
محم�د بن هادى الس�قاف وكان من أقران عيل باكث�ري حينها الفقيه 
واللغوي محمد بن عبد الاه السقاف، 
ظهرت مواه�ب باكثري مبكراً فنظم 
الش�عر وه�و يف  الثالث�ة عرة من 
عم�ره، وت�وىل التدريس يف مدرس�ة 
النهضة العلمي�ة وتوىل إدراتها وهو 
عمره.تن�وع  م�ن  العري�ن  دون 
إنت�اج باكث�ري األدب�ي ب�ني الرواية 
واملرحية الش�عرية والنثرية، ومن 
أش�هر أعمال�ه الروائية وا إس�اماه 
و)الثائر األحمر( ومن أشهر أعماله 
املرحي�ة )رس الحاكم بأم�ر الله( و)رس ش�هر زاد( التي ترجمت إىل 
الفرنس�ية و)مأس�اة أودي�ب( الت�ي ترجم�ت إىل اإلنجليزية.كما كتب 
باكثري العديد من املرحيات السياسية والتاريخية ذات الفصل الواحد 
وكان ينرها ف2ي الصحف واملجات السائدة آنذاك، وقد أصدر منها 
ىف حيات�ه ث�اث مجموعات وم�ا زالت البقي�ة لم تن�ر ىف كتاب حتى 
اآلن/ أصدر »بأكثر« العديد من املرحيات امللحمية الشعرية والنثرية 
أش�هرها ملحمة عمر ب�ن الخط�اب والروايات التاريخية أش�هرها وا 
إس�اماه، والثائر األحمر، ومرتجم ترجم مرحي�ة روميو وجولييت، 
حص�ل عىل الكثري م�ن الجوائ�ز منها جائ�زة الدول�ة التقديرية األوىل 

مناصفة مع نجيب محفوظ.

قصة قصيرة 

قصتان قصيرتان جدا

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
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الثقافـي

ي��رى د. صال��ح ال��رزوق ان قص��ص وروايات محم��د األحمد 
..ص��ور متج��اورة تعكس رسيالي��ة الواقع وف��وىض الحرب 
وعبثيتها،مبين��ا انه��ا طابق��ت ب��ني الم��ايض األس��ود وبني 
الح��ارض الكئي��ب ،وقال ال��رزوق يف دراس��ة تحليلية  خص 

بها )المراقب العراقي(:

جميل صدقي الزهاوي 

عش هكذا يف علو أيها العلم **** فإننا بك بعد الله نعتصم

عش خافقا يف األعايل للبقاء وثق **** بأن تؤديك األحزاب كلهم

جاءت تحييك, من قرب مبينة **** أفراحها بك , فانظر , هذه األمم

إن العيون قريرات بما شهدت **** والقلب يفرح واآلمال تبتسم

إن احتقرت , فإن الشعب محتقر **** أو احرتمت , فإن الشعب محرتم

الشعب أنت , وأنت الشعب منتصبا! **** وأنت أنت جال الشعب والعظم

فإن تعش ساملاعاشت سعادته**** وإن تمت ماتت اآلمال والهمم

هذا الهتاف الذي يعلو فتسمعه **** جميعه لك , فاسلم أيها العلم

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

كونفوشيوس
األب يخف�ي أخط�اء ابنه، واالبن يخف�ي أخطاء أبيه. 
الحذرون يخطئ�ون نادراً. إن الرج�ل النبيل معتدل يف 
أقواله، ولكن يتج�اوز ذلك يف أعماله. قد يكون الناس 
مخلوق�ني للس�ري ع�ىل طريق العم�ل، ولكنه�م قد ال 
يكون�وا مخلوقني لفه�م هذا العمل. م�ا ال ترغب بأن 
يحدث ل�ك ال تقم به لآلخرين. عىل اإلنس�ان أن يفعل 
م�ا يعظ الن�اس به، كما علي�ه أيضا أن يع�ظ الناس 
بم�ا يفعله. يف ضل حكومة فاضل�ة يكون الفقر عارا 
. ويف ضل حكومة سيئة يكون الغنى هو العار. فليقم 
األم�ري بدوره كأمري، والتابع كتابع، وليقم األب بدوره 
كأب، واالبن كابن. الصمت ه�و الصديق الوحيد الذي 

لن يخونك أبداً. ال ترتدد ابداً أن تسأل من هو دونك.

مث�َل أطف�اِل القري�ِة يف العط�ِل أردُت أن أقلّ�َد األطف�ال الذي�ن 
يجمعون أشياَء يبيعونها ... 

م�ن الصب�اِح أحمُل كيس�اً عىل كتف�ي وأدور مَع أطف�اِل الحيِّ 
نجمُع ما يسقط سهواً من أشياَء ثمينة ...

كل األطف�ال كانت عيونهم يف األرِض بحثاً ع�ن قطع الحديِد أو 
النايلون ...أما أنا فكنت أنظر يف الوجوه أتهّجى ما يترُب منها 
من فرٍح ودمع ٍ...عند الظهرية ذهبنا لدكاِن القريِة تناوَل البائُع 

كيساً حمله بيده : خفيٌف خْذ عر لريات . 
تناوَل كيساً أخر : خفيٌف خْذ سبع لريات . 

تناول كييس متسائاً كيسك صغرٌي لكّنه ثقيٌل جداً ماذا وضعت 
فيه ؟؟ حجر ٌ !!!

ال ي�ا عم : هذه دمع�ُة يتيٍم ال يعرف لَِم ماَت أب�وه , وهذه حريُة 
أٍم ترى أوالدها يرضس�ون الصرب خبزاً , وه�ذه ارتجافة عجوٍز 
وحي�دٍة هاج�ر أبناؤها وظل�ت وحيدًة , وهذه لهف�ُة فتاٍة ذهب 

حبيبها للحرب ولْم يعد .. 
ابتس�َم البائُع بحزٍن : هذه أش�ياء ثمينة لكْن ال تشرتى وال تباع 

...
تمّهل يا عم : ليَس كلُّ ما يف الكيس حزيناً : هذه ضحكاُت أطفاٍل 
سقطت من جيوبهم املثقوبة وهم يركضون خلَف شاحنة تعرب 

شوارع القرية و هذه .. 
رد البائ�ع : أفهم�ك ي�ا صغ�ريي لك�ْن أّي يشٍء إذا س�قط يعاد 
اس�تعماله ويمكن االس�تفادة منه إال بضاعتك ال تستعمُل مرة 
أخرى هي سقٌط من أرواٍح وليست سقٌط من متاٍع ... خْذ بعض 
الحلوى و اذهب يا صغريي ستتعُب كثرياً إذا ظللت بهذا القلب .

قصص وروايات محمد األحمد ..صـور متجـاورة تعـكس 
سريـالية الواقـع وفـوضى الحـرب وعبثيتها

طابقت بين الماضي األسود والحاضر الكئيب 

َزْيُن الَشَباْب
َمازاَل ِعْنَد الَثاِنَيْة

الَيوَْم َغاْب
يف َثاِنْيْة

أغنّيًة َخرضاَء َينثُرَها الرََدى
َبنْيَ املَداِمِع َواملدَى

َتْحَت الرَتاِئِب َوالرُتَاْب.
َهْل َتْسَمُعوَن َنِشْيَجُه:

أّمي
أَِبي

َوَيُمدُّ يل َعْيَنيِه َكّفاً َراِعًشا
َكي أُْحِرَزْه

أََكلَْت َيَدْيِه املَْجَزَرْة
َوأََنا الرُصاُخ

َعىَل ِضَفاِف املَْقرَبْة
َما أَْعَجزَْه.

يف  َموًت�ا  املْنُث�وَر  ُحلِْم�َي  َي�ا 
أَفاننِي الِغياْب

أْصدَى أبوَك

َوَص�ْدُرُه الَخ�ايل ِس�َوى ِم�ْن 
ِمرَْجٍل

َماَزاَل َيْنَتِظُر الَذَهاْب.
الَيوَْم َغاْب

الّصِغ�رْيَ  الَبْي�َت  َيْم�أُل  َم�ْن 
َماِعبا؟

َمْن ُيزِْعُج اإلْخوَانا؟
َمْن َذا َيطوُف بأّمِه
َكَفراَشٍة َجوَْعاَنا؟

َمْن ِبالَطَباِشرْيِ التي َجّمْعَتَها
َسُيَخرِْبُش الِحْيَطاَنا؟

ملِن الَعَصاِفرْيُ التي َطاَرْدَتَها
َسُتوَّقُع األَلَْحاَنا؟

ملِن األََزاِهرْيُ التي َراَقْصَتَها
َسُتَطّرُز األلْوَاَنا؟

ملِن الّدَفاِتُر َباِقَيْة؟
ملِن الَعرَاِئُس َوالّدَمى

َوُقُصوُر َرْمِل الّساِقَيْة؟
أََماِنَي�ُه  أَْس�َكَنَها  ِباألَْم�سِ 

الِعَذاْب.
َمْن َذا ِبِضْحَكِتِه َسَيْمُحو

َمْن أََغاِنْيَنا الَعَذاْب؟
٭٭٭

نْم َيا َصغريِي َوانَتظرْني
يف الّسماِء الَساِبَعْة

ُح�َداُة  َع�ى  الرصرَّ أترَاُب�َك 
الَقاِرَعْة.

َهاني الّصبيُّ األْسَمُر
َع�ْن َموِتَنا الّس�اِدي َس�ُيْخرِبُ 

َرّبه
َوُسَعاُد َسوَسنُة الرَكاِم

أَتذُكُر؟
� عّماُه َغرْيُ ُمَحّجَبْة.

الِج�َداُر  َيحرُس�ها  َكاَن  َق�د 
األْخرَضُ

َوَهَوى َكغاِشيِة الّراْب
َبَك�ْت  َك�ْم  الّصِغ�ريُة  َوَرَش�ا 

ُمتَعّجبْة

َوم�ازاَل األَذى َيْغَت�اُل َزعرتَها 
َودْفرتَها

َوراِئحَة الّسَحاْب.
يف لَوِحه املْحف�وِظ َخّط الرّبُّ 

َهوَل الوَاِقَعْة
َبْت لوال َخواَر أبيَك َما رَشِ

ِدَماَك الَفاِجَعْة.
َوأب�وَك لي�َس � َكَم�ا َتُظ�نُّ � 

َغَضْنفرًا
َبْل أْرَنٌب، َعِشَق الَهواْن

أَنا لَْسُت َذاَك الَفاِرَس الَغاِزي
َوال َبطَل الزَماْن

ُكلُّ الِكَباِر َحماِئٌم ِمْثيل
ناْن. إذا لََمَع السِّ

أن�ا َم�ْن َرأى إْخواَن�ه األْخَياَر 
َقتىل

َتْس�َتِحمُّ ُمَدّرَع�اُت الجْيِش يف 
َدِمهْم

َوَما انَفطَر الَجناْن.

حداة القارعة

املراقب العراقي/ متابعة
 وتغ�ذي حبكاته�ا، وق�د تضمنت ه�ذه الرواي�ة عدة 
قضايا، عالجتها بأس�لوب تناوبي، وهي وإن اختلفت 
عن بعض����ها من حيث األس���ئلة والجوهر، فإنها 
تتاق�ى من حي�ث ارتباطه�ا بالحكاي�ة املركزية التي 
تتح�دد يف مقولة »التوأم« الت�ي يبرئها كّل من الغاف 
والعنوان، والتي س�تصبح يف املح���كي الروائي توائم 
ع�دة مرتبط�ة يف م�ا بينه�ا بمص���ائ�ر متقاطعة، 
وحي����وات متشاب���هة، فبتأملنا لتحوالت املتن من 
فصل آلخر؛ نجد عددا من التوائم الحقيقية واملفرتضة، 
الت�ي تفصح عنهم الرواي�ة بالتدريج: )م�راد، العامل 
الذات يف الرواية، ومنري، نادية زوج���ة مراد، وحبيبته 

نور، وائل وجاد…
ولعل هذا الرتكيز عىل التوأم ليس اعتباطا من الرواية، 
ب�ل هو نح�ت يف الخصوصي�ة االجتماعية والنفس�ية 
للت�وأم باعتب�ار العاقة الخاص�ة التي ترب�ط بينهما 
كفردي�ن لهما حاج�ات ومكونات متش�ابهة وأحيانا 
متطابقة، لكن الرتكيز عىل موضوع التوأم، عىل الرغم 
من أهميته، لم يكن تركيزا قويا بحيث يس�لط الضوء 
عىل مختلف األبعاد التي يطرحها املوضوع سيكولوجيا 
واجتماعي�ا وبيولوجي�ا، بل رسعان م�ا تنرصف عنه 
الرواي�ة إىل مواضيع أخرى، فهو ليس س�وى موضوع 

مساعد يصب يف مجرى إضاءة املوضوع األساس.
اخت�ارت الكاتبة هن�ا، أن تمنح مفاتي�ح الحكي لراو 

رئيس يس�اهم يف األحداث، ويق�وم بدور الرد يف اآلن 
نفس�ه، ويتعلق األمر بش�خصية مراد الذي يحكي كل 
تفاصيل العالم الروائي، باعتباره الشخصية املحورية 
التي تنبثق عنه باقي الش�خصيات الت�ي ال أهمية لها 
يف الحكاي�ة إال بم�ا تيضء به حكايت�ه، وهو وإن كان 
يستأثر بالحكي، فهو غالبا ما يرتك فسحة للشخوص 

األخ�رى للقيام ب�رد حكايته�ا الخاصة ع�ن طريق 
الب�وح والحوار، إنه يس�تدرجها بأدوات�ه الخاصة كي 
تحكي ما يريد لتسري القصة يف خطها املسبق التصميم 

خدمة للموضوع األسايس.
وي�كاد ضم�ري املتكلم هن�ا، يك�ون موجه�ا تنظيميا 
للخطاب الروائي، فهو يساجل، ويبوح، وينظم العاقة 
ب�ني الش�خصيات، ويرت�ب األحداث، ويص�ف األمكنة 
واألزمن�ة، بم�ا ي�راه مائما، وكأن�ه الص�ورة املقنعة 
الت�ي يتخّفى وراءه�ا الكاتب الفعيّل. وكلما ش�ارفت 
عق�دة النص ع�ىل الحل، يفت�ح كوة جدي�دة لتتنفس 
القص�ة الصعداء، وتتعقد من الجديد، من خال إقحام 

شخصية جديدة تنمي الحكاية اإلطار وتغذيها.
يب�دو انغم�اس الراوي املش�بع بنكهة واق�ع آخر غري 
القاع االجتماعي، يف جواني�ات محكي الطبقة املثقفة 
املمثل�ة للنخبة، كبريا حد التماهي، إىل درجة أنه يعرف 
التفاصي�ل الدقيقة حول ه�ذا العالم، ويعرف أس�ئلة 
أهل�ه، ومطامحه�م، ومش�اكلهم الت�ي تب�دو أحيانا، 
غريب�ة ع�ن هواج�س املجتمع الس�فيل، إن ل�م نقل، 
تبدو تافه�ة، وربما أف�ادت هذه الرواي�ة، وكل أعمال 
فاتحة مرش�يد، يف إضاءة هذا العالم املتحصن يف برجه 
العاجي، ووجدت الخيط الناظم بني الطبقتني »العليا« 
و»السفىل« بحثا عن سبل التاقي والتقريب بني الرؤى 
واألس�ئلة التي هي يف نهاية املطاف أس�ئلة كل إنسان، 

ويف تقاطع كل الجغرافيات.

»التوأم« المفارقات االجتماعية واألحاسيس الملتبسة
تعالج رواية التوأم للمغربية فاتحة مرشيد مواضيع متعددة 
تتناس��ل عرب المحكي، وتتوالد من بني كوات الحكاية اإلطار، 
ونوافذها المرشعة عىل حكايات صغرية، لتنميها، وتطورها، 

وتعقد مسارات شخوصها،

محمد االحمد صالح  الرزوق  

املراقب العراقي/ متابعة
صدر للكاتب املغربي عبدالله الس�اورة 
نص مرح�ي جديد بعنوان »العش�اء 
الراغن�ة(  قلع�ة   /2020( األخ�ري« 
ينطل�ق الكات�ب م�ن اللوحة الش�هرية 
لليون�اردو دافينتيش »العش�اء األخري« 
التي اس�تغرق الفن�ان يف إنجازها أزيد 
من ثاث س�نوات. ينطل�ق الكاتب من 
س�ؤال مركزي مفاده: من ه�و الرجل 
ال�ذي يس�تحق أن يك�ون زعي�م ورائد 

عرص النهضة؟
لإلجابة عن هذا الس�ؤال يعرج الكاتب 
ب�ني  ت�زاوج  وأس�اليب  أنم�اط  ع�ىل 
التش�كيل والتاريخ والقصة والسياسة 
يحم�ل  متكام�ل،  مرح�ي  ن�ص  يف 
الكث�ري من األبعاد وم�ن الدالالت، ومن 
أوج�ه التقاب�ل والتقاطع بني س�لطة 
السيايس وسلطة املثقف زمن التحوالت 
األوروبية إبان عرص النهضة، حيث تم 
االحتف�اء باإلنس�ان من خ�ال تمجيد 

س�لطة العقل والدع�وة إىل قيم الحرية 
واإلبداع املعريف بأشكاله املختلفة..

يقدم الكاتب عبدالله الساورة القادم من 
دروب الصحافة والنقد السينمائي هذا 

النص املرحي، بلغة بسيطة تبتعد عن 
التعقيدات وبأس�لوب سلس وشيق عىل 
شكل حوارات تتقاطع مع حكاية لوحة 
» العشاء األخري« ومع مخاضات عرص 
النهض�ة، م�ربزا القيم�ة الرمزية لهذه 
التح�والت يف عمقه�ا اإلنس�اني.النص 
املرحي »العش�اء األخ�ري« من الحجم 
تضاف�رت  صفح�ة(   32  ( املتوس�ط 
في�ه كل عن�ارص الكتاب�ة املرحي�ة، 
وم�ا تحمل�ه من تش�ويق وإث�ارة ذات 
أبعاد فني�ة وجمالية، تأخ�ذ القارئ إىل 
عوالم يتداخ�ل فيها املتخي�ل بالواقعي 
والفك�ري بالفن�ي وباألدب�ي الجمايل.. 
كم�ا أن العم�ل ينفتح وبحك�م تجربة 
الكات�ب يف التدري�س يف مج�ال التاريخ 
حاما لقي�م بيداغوجية وتربوية تقرب 
الح�دث التاريخ�ي يف قال�ب مرح�ي 
ورسدي بس�يط ينآى عن التجريد وعن 
النمطية املعه�ودة يف تدريس الوق��ائع 

التاريخية.

»العشاء األخير« تزاوج بين التشكيل والتاريخ والقصة والسياسة

علي حسن بغداي

محمد دركوشي

 ذكرى ميالد صاحب
 »وا إسالماه« علي أحمد باكثير

بائُع الخردة 
جاسم الحمود

احتقان
ض�اق ب�ه الح�ال .. الق�ى بنفس�ه 
ىف الني�ل .. انق�ذوه.. ح�اول العودة 
للحياة .. فشل .. عاود املحاولة.. لم 
يحاول أحد إنقاذه .. تذكر أنه يعوم.

السر
رشع ىف كتاب�ة قصة .. اتت اليه عىل 
اس�تحياء طالب�ه ضمه�ا إىل ابطال 
قصت�ه .. اعت�����ذر الن الجمي�ع 

سيموتون  ىف النهاية.
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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

اىل  الصيدليات  اغلب  يف  االدوية  اسعار  تخضع 
للزبون،  االسعار  يحددون  من  بعض  مزاجية 
يف  ووفرتها  واهميتها  االدوية  مناشئ  حسب 
الصيدليات  اصحاب  بعض  ويدعي  االسواق، 
املذاخر  تفرضها  بها  يبيعون  التي  االسعار  ان 
االرباح،  من  قليلة  نسبة  سوى  لهم  ترتك  وال 
العلمية  املكاتب  عىل  بالالئمة  تلقي  واملذاخر 
املستوردة، مواطنون شكوا من تباين وارتفاع 
اسعار االدوية بشكل دائم ومختلف من صيدلية 
رديئة  مناشئ  من  ادوية  وجود  مع  اخرى،  اىل 
بسبب  رشائها  اىل  املواطن  يضطر  فعالة  وغري 
االوروبية  املناشئ  من  االدوية  اسعار  ارتفاع 
الظهور  لتعاود  الخرى  فرتة  من  تختفي  التي 
االمراض  ادوية  وخصوصاً  مرتفعة،  باسعار 

املزمنة واملستعصية . 
النسب  اىل  االدوية  معظم  اسعار  تخضع   
املستوردون  يفرضها  التي  املرتفعة  املادية 
بسبب   ، املستهلك  عىل  املذاخر  واصحاب 
العالجات  توافر  تؤمن  دوائية  سياسة  غياب 
انتشار  اشاع  الذي  االمر   ، اسعارها  واستقرار 
املربحة  التجارة  من  كنوع  الصيدليات  مئات 

والرسيعة .   
اسعار  تختلف  بغداد  من  متفرقة  مناطق  يف 
تبيع  التي  فاالسعار   ، الخر  مكان  من  االدوية 
الحارثية  منطقة  يف  املوجودة  الصيدليات  بها 
بها  تبيع  التي  االسعار  غري  بريوت  ساحة  او 
املعادلة  ، وقد تختلف  يف مناطق شعبية اخرى 
شعبية  مناطق  يف  صيدليات  تبيع  اذ   ، قليالً 
عيل  سلمان  يقول  مرتفعة،  باسعار  ايضاً 
)55( سنة مصاب بارتفاع ضغط الدم : اسعار 
الدولة،  لرقابة  خاضعة  وغري  منفلتة  االدوية 
سطوتها  تفرض  واملذاخر  الصيدليات  فجميع 
عىل  للحصول  الحاجة  مستغلة  املستهلك  عىل 

اكثر  منذ  الدم  اشرتي عالج ضغط  انا   ، الدواء 
من 10 سنوات واغلب ادوية ارتفاع ضغط الدم 
الرصينة، كنت  املناشئ  غالية وخصوصاً  ذات 
اشرتي حبوب )Twynsta 5/80 ( بسعر 9 آالف 
دينار للرشيط الذي يحوي 7 كبسوالت فقط ، 
حالياً اشرتيه بسعر 10آالف دينار، بمعنى اني 
تحوي  والعلبة  شهرياً   كبسولة   30 استهلك 
اربعة ارشطة اي )28( كبسولة بسعر 40 الف 

دينار.
عىل  بالالئمة  القى  الصيدليات  اصحاب  احد 
اىل  خريي  محمد  اشار  اذ  املبيعات،  مندوبي 
الصيدليات  عىل  يجولون  املندوبني   بعض  ان 
يمثلون  املستوردة  الدوائية  املنتوجات  لرتويج 
السياسة  استقرار  يف  الفساد  اوجه  أبرز  احد 
لالدوية  حتى  يروجون  فهم  البالد  يف  الدوائية 
املعروفة  املناشئ غري  وذات  الصالحية  منتهية 
ايجابية  نتائج  باي  تأتي  ال  والتي  الرديئة  او 
يقومون  املندوبني  وبعض  تعاطيها،  خالل 
بتزوير تاريخ انتهاء الصالحية من اجل بيعها 
يف مناطق معينة، ثم ينتقلون اىل مناطق اخرى 
تباحثت  الصحة  وزارة   . العمل  نفس  ملمارسة 
عمل  اطر  وضع  بشأن  الصيادلة  نقابة  مع 
وكذلك  البالد،  يف  الدوائية  الصناعة  لتنشيط 
تشجيع القطاع الخاص بهذا املجال.  املتحدث 
البدر  سيف  الدكتور  الوزارة  باسم  الرسمي 
مع  موسعاً  اجتماعاً  عقدت  الوزارة  ان   : قال 
الرابطة العراقية ملنتجي االدوية يف البالد ونقابة 
صناعة  لدعم  عمل  خطة  لوضع  الصيادلة 
االدوية وانتاجها يف البالد واالتجاه نحو تشجيع 
القطاع الخاص لتغطية السوق املحلية، بدالً من 

استريادها من الخارج بمبالغ مالية باهظة.
االدوية،  يف  واضحة  شحة  هناك  أن  اىل  ولفت 
ودراسات  سياسات  وضع  يلزم  الذي  االمر 

عام  بشكل  الصحية  الخدمات  بملف  للنهوض 
سياسة  اىل  وصوالً  خاص  بشكل  واألدوية 
دوائية واضحة تشرتك بها جميع الجهات ذات 
العالقة، منبهاً عىل ان هناك تنسيقاً عالياً مع 
الربملان ليكون من اولويات عمله ترشيع قانون 

الضمان الصحي. 
 ) اسمه  ذكر  )رفض  املذاخر  اصحاب  احد    
من  االمر  فهذا  االدوية،  نستورد  ال  نحن   : قال 
املجازة  العلمية  االسترياد  مكاتب  اختصاص 
رسمياً، التي تقوم برشاء الدواء من الخارج او 
االدوية  برشاء  نقوم  وبدورنا  املصنعة،  الجهة 
منهم ونبيعها عىل الصيدليات وتحديد االسعار 
يتم وفق االسعار التي نشرتي بها ومقدار نسبة 
االرباح التي يحددها صاحب الصيدلية عىل كل 
نوع من انواع االدوية وحسب توفرها ومصدر 
املناشئ، مضيفاً: ان اسعار االدوية تختلف من 
مذخر الخر ومن صيدلية الخرى وتباع باسعار 
تخضع لقناعة صاحب املذخر والصيدلية التي 
انواع  بعض  عىل  محددة  ارباح  نسبة  تضيف 

االدوية. 
سامي فاخر صاحب صيدلية يف مدينة الشعب 
الدوائية  السياسة  غياب  اىل  اشار  ببغداد 
تضمن  ان  يمكن  التي  الوطنية  والصناعة 
االدوية  جودة  وتحقق  االدوية  اسعار  استقرار 
الصحي  القطاع  اغلب   ، املنتجة  او  املستوردة 
املستوردة،  االدوية  عىل  اسايس  بشكل  يعتمد 
دائم، فاملكاتب  تذبذب  االسعار يف  ولذلك تكون 
تخضع  االخرى  هي  املستوردة  العلمية 
املنتجة  الرشكات  تفرضها  كثرية  لضغوطات 
الحدودية، وهذه  املنافذ  الرقابية يف  او االجهزة 
نهاية  يف  يتحملها  تكاليف  تفرض  جميعها 
اسعار  ارتفاع  من  املترضر  املواطن  املطاف 

االدوية .

عىل  تعديالت  اعدت  والبيئة  الصحة  وزارة    
تتضمن  الجديدة  الدوائية  التسعرية  منظومة 
باملئة   40 ان  مؤكدة  باالسعار،  تخفيضاً 
بالتسعرية  ملتزمة  واملذاخر  الصيدليات  من 
الدوائية  التسعرية  لجنة  رئيس  وقال  الجديدة. 
يف الوزارة الدكتور نوفل كريم : ان اللجنة اعدت  
تشمل  التسعرية  منظومة  عىل  تعديالت  قائمة 
نوعية  عىل  الحفاظ  مع  االسعار  تخفيض 
الدواء ومأمونيته، مضيفاً ان التعديالت شملت 
االدوية املرتفعة الثمن والتي ترتاوح كلفتها بني 

25 اىل 50 دوالراً.
ال  بما  املواطن  لصالح  جاء  التعديل  ان  وبني 
جاء  انه  كما  للعالج،  كبرية  نفقات  يكلفه 
لصالح رشكات االدوية كون املنظومة اعتمدت 
االرباح  نسبة  تقل  الدواء  سعر  يزداد  كلما  انه 
سيشهد  الحايل  العام  فان  وبالتايل  للرشكة 
انخفاضاً واضحاً بأسعار عدد كبري من االدوية 

التي كانت مرتفعة الثمن.
بحاجة  التسعرية  تطبيق  أن  اىل  كريم  واشار 
موضوع  يتعدى  كونه  ومراحل  اجراءات  اىل 
الدواء  ان  ضمانة  بل  الدواء  عىل  ملصق  وضع 
رسمي ومفحوص وذو نوعية فعالة، موضحاً 
دائرة  وهي  املنظومة  عىل  الرقابية  الجهات  ان 
تنفذ  الصيادلة،  ونقابة  بالوزارة  التفتيش 
للتحقق  للصيدليات  مستمرة  تفتيش  حمالت 

من انها تضع ملصق التسعرية )الستيكر(.
حالياً  االسواق  تغمر  ادوية  هنالك  بأن  ونوه 
اطالق  قبل  ادخلت  انها  بيد  ونافذة،  مرخصة 
لهذا  اخضاعها  املمكن  غري  ومن  التسعرية 
النظام، ما يستدعي الحاجة ملرور اكثر من سنة 
لالنتهاء من تطبيقه بكل الصيدليات واملذاخر، 
مؤكداً التزام 40 باملئة من الصيدليات واملذاخر 

واملكاتب العلمية لالدوية بتطبيق التسعرية.

 

40 بالمئة فقط من الصيدليات والمذاخر تلتزم بتسعيرة األدوية

يف  تضم  البالد  يف  املياه  تلوث  ملعالجة  عليا  لجنة  مؤخرا  ٌشكلت 
الشأن  بهذا  املعنية  والوزارات  الدوائر  من  مسؤولني  عضويتها 
لوضع الحلول الناجعة لهذه املشكلة بعد ازدياد نسب التلوث الذي 
الوكيل  وقال  املواطن،  صحة  عىل  خطرا  يشكل  ما  االنهر  تشهده 
الفني لوزارة الصحة والبيئة  الدكتور جاسم عبد العزيز الفالحي: 
إن معالجة التلوث موضوع حيوي وحساس كونه مرتبطا بصحة 
املعنية  الجهة  هي  الرقابي  دورها  اىل  استنادا  ووزارتنا  املواطن 
بمخاطر تلوث املصادر املائية وسبب التلوث اننا قد مررنا بسنوات 
االيرادات  يف  ونقص  االمطار،  تساقط  يف  وقلة  عجاف  مياه  شح 

املائية من دول املنبع.
وأدت اىل تقليل الحصص املائية بشكل كبري، وكل هذا انعكس سلبا 
عىل نوعية املياه التي تصل اىل العراق، ولم يكن هذا املوضوع بارزا 

يف سنوات الوفرة املائية نتيجة مبدأ ان االنهار تنظف
وما حصل يف البرصة يف العام املايض هو ابسط مثال عىل ما يمكن 
ان يحدثه التلوث من تاثري مبارش يف صحة الناس، واكثر التلوثات 
ان  القول  ويؤسفني  الدولة  ووزارات  مصدرها وسببها مؤسسات 
هذه الوزارات لم تبذل جهودا من اجل معالجة التلوث والذي سببه 
القاء امللوثات السائلة بشكل مبارش يف نهر دجلة.ويواصل الفالحي 
تشكيل  اىل  الوزراء  رئيس  بالسيد  حدى  ما  هذا  أن  مضيفا  حديثه 
الوزارات  ووكالء  والبيئة  الصحة  وزير  ويراسها  بارشافه  لجنة 
والنفط  والكهرباء  والصناعة  والبيئة  الصحة  وكالء  وهم  املعنية 
واالعمار  البلديات  ووزارة  بغداد  وامانة  املائية  واملوارد  والزراعة 
وضع  اللجنة  هذه  وهدف  اخرى،  جهات  اىل  باالضافة  واالسكان 
خطة يف مديات زمنية تكون واقعية وقابلة للتطبيق، ومن املعروف 
االسف  مع  ونهاياتها  نتائجها  ولكن  اللجان  من  مئات  هناك  ان 
غري واضحة، لكن عمل هذه اللجنة مختلف تماما فخالل شهرين 
انجزت عملها، وتم وضع قاعدة بيانات متكاملة عن كل ما يلقى 
او  بلديا  صحيا  رصفا  كانت  سواء  ملوثات،  من  املائية  املصادر  يف 
او ناتجة عن محطات توليد الكهرباء الحرارية  مخلفات صناعية 
الصناعة  وزارة  مخلفات  اىل  باالضافة  فيزيائية،  او  كيميائية  او 
وتم  واملبيدات،  االسمدة  استعمال  عن  ينتج  وما  البزل  ومخلفات 
املادية  االمكانيات  وتوفري  أشهر،   6 ملدة  االمد  قصرية  خطة  وضع 
لها، ووضعت خطة متوسطة ملدة سنتني، وطويلة االمد ملدة خمس 

سنوات.
تلوث  من  خاليا  سيكون  العراق  ان  واملفروض  مفتوحة  واللجنة 
املصادر املائية، وخالل 6 أشهر نرفع مستوى املياه املعالجة، وهذا 
للمعالجة  محطات  هنالك  ان  اكتشفنا  وقد  كبريا  تطورا  يشكل 
من  بسيطة  ادارية  اجراءات  اىل  بحاجة  كانت  املخازن  يف  موجودة 

قطع الغيار.
ويشري الفالحي اىل ان التلوث واحد من اهم اسباب الوفيات يف العالم 
بعد ان كانت حوادث السيارات اهم اسباب الوفيات، ولذلك  يحظى 
دور وزارة الصحة الرقابي باهتمام كبري من رئيس الوزراء والسيد 
الوزير، ورضورة ايالء ملف املياه االهتمام الكبري الننا مقبلون عىل 
ان  يمكن  مناخية  وتغريات  الحرارة  درجات  مرتفع  قائض  صيف 

تتسبب مشاكل جدية.
ولفت الفالحي اىل ان قرار اللجنة مركزي وملزم عىل كل الوزارات 
وعىل كل وزارة مهام ملقاة عىل عاتقها، وبارشاف مبارش من رئيس
رئيس  مكتب  يف  لجنة  اىل  ترفع  اسبوعية  تقارير  الوزراء.وهناك   
الوزراء، وتم انجاز النرشة االسبوعية التي تسلم اىل رئيس الوزراء 
وتوزع عىل كل املواقع عن نوعية املياه وقد بدأ العمل بهذه النرشة 
الوزارة، وفيها  املنرصم، وهي موجودة عىل موقع  يف شهر شباط 
املصب،  اىل  املنبع  من  والفرات  دجلة  مياه  لنوعية  حقيقي  تقييم 
الن  وطنية  بدوافع  تعمل  وهي  بالتنفيذ  ملزمة  املعنية  والجهات 
التلوث يمس حياة الناس، وهناك خطة وطنية تمت املصادقة عليها 
من قبل رئيس الوزراء من اجل تجنيد وتحشيد كل املنابر االعالمية 
امانة  يف  واالعالم  للعالقات  العام  املياهاملدير  تقنني  ثقافة  الشاعة 
بغداد حكيم عبد الزهرة تحدث عن مشاكل التلوث قائال: هناك عدة 
جهات حكومية تشرتك بتلوث املياه اضافة اىل امانة بغداد واملعامل 
االهلية، وهناك حقيقة هي ان معظم مشاريع االمانة تقع يف شمال 
مدينة بغداد، واملنطقة التي ناخذ منها املاء تعد قليلة التلوث، وكلما 

نحو  انحدرنا 
بغداد  جنوب 
التلوث،  يزداد 
ستطعنا  ا و
السنوات  خالل 

من  املاضية 
مشاريع  ى مد  كرب
ت  ه لشبكا مليا الرصف ا لشبكات  ومشاريع 

مياه  ملعالجة  ومشاريع  واليوم الصحي  الصحي،  الرصف 
الصحي  الرصف  مياه  لتصفية  مشاريع  ثالثة  الرستمية  يف  توجد 
وتحويلها اىل مياه نظيفة تلقى يف النهر، ويف جهة منطقة البوعيثة 
مرشوع يصفي نسبة من املياه، واالمانة بحاجة اىل مشاريع اخرى 
لتصفية مياه الرصف الصحي فاملشاريع املوجودة االن غري كافية 
اضافة لكونها قديمة، ولدينا مرشوع قديم يف البوعيثة تم تدمريه 
من قبل االرهاب وهو بحاجة اىل اعادة تاهيل وهذا املرشوع اذا ما 
تم تاهيله سيسهم يف عملية تصفية املياه بنسبة جيدة وكذلك لدينا 
باالمكان  املياه  لتصفية  الرستمية  جهة  يف  أخرى  مجمعات  سبع 
الزهرة   تجميعها وستكون جاهزة خالل فرتة قصرية.ويلفت عبد 
اىل ان مرشوع مياه الزعفرانية الذي يغذي الزعفرانية بدل ان ياخذ 
املاء من النهر مبارشة بجواره محطة كهربائية ملوثة مما اضطررنا 
نؤاس ومن  ابو  آخروهو محطة ماء خام شارع  ان نسلك طريقا 
باتجاه  كهرمانة  من  االرض  تحت  ماء  خطوط  مددنا  املكان  هذا 
للماء  ناخذ افضل نوعية  الجهود كانت لكي  الرشيد هذه  معسكر 
بعيدا عن التلوث.وهناك تجاوزات ومخالفات كلها تشرتك يف عملية 
ان نحصل عىل تخصيصات  ونتمنى  الجهود  نبذل  التلويث، ونحن 
مالية لكي نتوسع يف عملنا، اما ان لالمانة موارد مالية من خالل 
استثمارية  منها  ميزانيات  ثالث  عىل  نعمل  :اننا  فاقول  عملها 
امليزانية  والثالثة  االقاليم،  تنمية  طريق  عن  ميزانية  لدينا  وكانت 
التشغيلية جزء منها للرواتب واالخر لتشغيل دوائرنا البلدية وخالل 
4-5 سنوات لم يصلنا اي مبلغ مايل.واستطعنا ان ندير بغداد من 
االيرادات كانت موجودة  التي نحصل عليها وهذه  االيرادات  خالل 
املالية تخصص  املالية واالن وزارة  اىل وزارة  سابقا وكانت تعطى 
لنا مبلغا ماليا عىل الورق وال تدفع لنا، ولذلك نعمل بايراداتنا املالية 
لكنها ال تنهض بالعمل وال نستطيع ان نبني مشاريع، ونتمنى ان 
التلوث مبالغ مالية لالمانة لكي تزيد من مساحة  تخصص لجنة 
كميات املياه التي يمكن تصفيتها ومع ذلك فاننا ننتج 4 ماليني مرت 

مكعب وهي االكرب من اي بلد آخرمجاور.

طورت التقنية  الرقمية اغلب  مجاالت  الحياة  
املراهقني   و  االطفال   عىل   تأثريها   ان  اال   ,
قد  يكون  سلبيا  بشكل  كبري ، فعىل  الرغم  
من  ان  استخدام  االطفال  للتقنيات  الرقمية  
يعترب مهما  بسبب  ما تُقدمه لهم من فرص  
يف  لألطفال  بالنسبة   تحديدا  للتعلم   جيدة  
البلدان  النامية  , اال انها تحولت اىل سالح  ذو 

حدين .   
بغداد   جامعة   يف  الرقمي  االعالم   استاذ 
إن     : قائالَ  ذلك  عن  كاظم   سعد  الدكتور 
االجتماعي   التواصل   مواقع   و  »االنرتنت  
غريت املشهد  االجتماعي  يف بلدان العالم  كله  
تقريبا«  , مبينا  »عدم  وجود  انرتنت )امن(  

تماما  بالنسبة  لألطفال و املراهقني«.
االطفال   التي  يواجها  »املخاطر   ،أن  واضاف 
عىل االنرتنت   تنقسم  اىل  ثالثة  اجزاء  : اولها 
الطفل   يتعرض   حيث   املحتوى   مخاطر   ,
ملحتوى  غري  مرحب به كالصور الجنسية  و 
املواد  الُعنفية  و العنرصية  و خطاب الكراهية  
اضافة  اىل  السلوكيات  الخطرية  مثل  ايذاء  
 , ثانيها   ،و  التنمر  او   االنتحار   و  النفس  
الحاالت   جميع   تشمل   و  االتصال  مخاطر  
يف   اخرين   مع   االطفال   بها   يتواصل   التي 
اتصاالت  محفوفة  باملخاطر  كالتواصل  مع  
الستغاللهم   اغوائهم   يحاولون  اشخاص  
محاوالت   او  جنسيا  
لدفع  االطفال  اىل  
او  التطرف  
االجرام  ، و 
 , ثالثها  
طر  مخا
لسلوك   ا

حيث  

يتضمن  قيام االطفال  بكتابة  او انشاء  مواد  
عىل  او  اخرين   اطفال   كراهية   عىل  تحض 

العنرصية  او نرش  مواد  جنسية« .    
وفق   االجتماعي   التواصل   مواقع  وتسمح 
بإنشاء   )13( عاما   بلغ   لكل  من  انظمتها  
ان   اىل   الواقع  يشري   و   , به   حساب خاص 
 , االطفال  بني )10_12( عاما   ارباع   ثالثة  

لديهم  حسابات , وفق  بحث علمي يف 
دراسة )املاجستري(  , نوقش قبل 

فرتة وجيزة يف كلية  االعالم  
حمل   بغداد   بجامعة 

مواقع   )تأثري   عنوان  
االجتماعي   التواصل  
و   ,  ) االطفال  عىل 
الذي بحث  خصيصا  
يف  تأثري  هذه  املواقع  
من  االطفال   عىل 
و   8( الـ  سن  
عاما    )12 حتى  

ويبني)البحث(   ,
منهم  كبري  عدداً  ان 
املراهقني(   و  )االطفال 
كانوا معتمدين  عىل عدد  

التعليقات   و  االعجاب  
قبول   عىل   للحصول  
الحالة   وهذه    , اجتماعي  

عىل  يسء  بشكل  تؤثر   قد  
املدرسة   بلوغهم   مشاعرهم عند 

الثانوية  , حيث  يتعلق  االمر بالبحث  
عن هوية  ذاتية .

الدكتور   البحث   لجنة مناقشة  اعضاء   احد  
حمدان  السالم  , قال  ( :  »اتفق  مع  هذه  
الدراسة , فيجب اعداد الخطط  و الحلول  حول  
 , العاطفة   كيفية  تهيئة  االطفال  ملقاومة  
ليس  فقط  حول  التحديات  التي  يوجهونها  
بدخولهم  عىل االنرتنت , لكن  ايضا  التحديات  
التي  تواجههم  خارج  االنرتنت بسبب  تأثريه 

عليهم« .
إلجابات   امثلة   )البحث(   دراسة  تطرح   و 
االطفال  حول  عدد  التعليقات  , فتقول  : أن 
»احد االطفال  يبلغ من العمر  )11( عاما  , 
انه ان حصل  عىل  )150( اعجابا  , فهذا  يعني  
 : ان الناس يحبونه«  , ويقول  البحث  ايضا 
ان »مثل  هؤالء  االطفال  يشعرون  بصعوبة  
هذه   عن   االبتعاد  
النهم   الوسائل  
االمر  سيعتربون  
بمقبوليتهم   مرضا  
وحان    , االجتماعية  
قت   لو ا

لتدخل  املؤسسات التعليمية » .استاذة  الحرب 
نزهت   الدكتورة   بغداد   جامعة   يف  النفسية 
الدليمي  تقول  :  »ارغب  بأن  تكون  للمدارس  
الرقمي   العالم   ملعرفة   الزامية   حصص  
خالل مرحلتي  )االول  و الثاني( متوسط  
حيث  ينتقل  االطفال  من  املرحلة  االبتدائية  

اىل  الثانوية«  ,مبينة  ،أن »مخاطر  اجتماعية  
ونفسية تحيط باالطفال  و يجب  اعداد  االباء  
و االمهات  و ربما  اخصائيني  اجتماعيني  او 
نفسيني  يف املدارس  ليتولوا  تقديم  الدعم  و 
االطفال  عندما   لهؤالء   العالج   و  النصائح  
اىل   االشارة     . املخاطر«   لهذه   يتعرضون  
مخاطر  هذه  الوسائل  يقول  البحث  انها ال 
تلغي الفوائد  الكبرية  التي  توفرها  منصات  
رز   عىل  فالضغط     . االجتماعي   التواصل  
االدوات   لهذه   تعليق    كتابة   او  االعجاب  
التعامل   االطفال   يستطيع   ال  قد   تأثريات  
معها  , ومن هنا  قد  تشكل  هذه  الدراسة  
نقطة  انطالق  للحكومة و الجهات  املعنية  
لتفعيل  دور املؤسسات  التعليمية  , خاصة  
االعالم  االجتماعي  جزءا   بعدما  اصبح  

كبريا  يف  حياة الكثريين  .

ماهي مخاطر مساع جادة لمعالجة تلوث المياه
»السوشيال ميديا«  على االطفال؟؟



زهرة  النيابية  والطاقة  النفط  لجنة  عضوة  قالت 
البجاري، ، إن ارتفاع سعر الدوالر االمريكي مقابل 

الدينار العراقي من قبل البنك املركزي غري مربر.
واملشاريع   االسواق  يف  املواد  »اسعار  أن  وأضافت 
كانت تعتمد عىل سعر الرصف السابق لذلك سوف 
يسبب ازمة كبرية وهذه االزمة غري مربر لها وتنذر 

بانهيار اقتصادي كبري«. 
ويف ما يخص املوازنة لفتت البجاري اىل أن »نسخة 
املوازنة التي رسبت هي مسودة وربما االرقام غري 

حقيقية«. 
فيه  اعلن  بياناً  العراقي،  املركزي  البنك  وأصدر 

رسمياً تغيري سعر رصف الدوالر رسمياً.
أنه »خالل  تلقينا نسخة منه،  بيان  البنك يف  وقال 
مداوالت  جرت  العام،  هذا  من  األخرية  األشهر 
والسلطة  املالية  ووزير  الوزراء  رئيس  مع  مكثفة 
عموماً  االقتصادي  الوضع  بشأن  الترشيعية، 
بسبب  العامة  املالية  بها  تمر  التي  املالية  واألزمة 
والتحديات  وإنتاجه  النفط  أسعار  انخفاض 
إدارة  مجلس  عقد  كما   ، والصحية  االقتصادية 
يف  استضاف  االجتماعات  من  عدداً  املركزي  البنك 

بعضها السيد وزير املالية لذات الغرض.
ويود البنك املركزي العراقي أن يبني ما ييل:

العراقي  االقتصاد  يف  الهيكلية  التشوهات  إن   -1
قدرة  وقيّدت  العامة  املالية  أفقرت  التي  هي 
ووزارة  الحكومة  إليها  تسعى  التي  اإلصالح 
املايل  الوضع  يكون  أن  مصادفة  فليس  املالية. 
التي  أو  الحالية  السنة  وليد  هو  وال  السوء،  بهذا 
عقد  من  أكثر  منذ  لألسف  تأصل  ولكنه  قبلها، 
وتغليب  لالقتصاد  السياسة  قيادة  بسبب  ونصف 
التفكري السيايس وأولويات السياسيني عىل الفكر 
بني  العالقة  وقواعد  التنمية  وأولويات  االقتصادي 
السياسة االقتصادية من جهة والسياستني املالية 
السياسة  فتخلفت  أخرى..  جهة  من  والنقدية 
املالية عن أداء أدوارها، وانشغلت السياسة النقدية 
إن  املرتبكة.2-  املالية  السياسة  مخرجات  برتميم 
لطموحات  واملالية  االقتصادية  السياسة  تبعية 
النماذج  بآخر  أودت  ومشاغلهم،  السياسيني 
املقبولة لإلدارة املالية يف العراق، وحرصت دور تلك 
اإلدارة بتوزيع املوارد النفطية عىل متطلبات إدامة 
الحياة كالرواتب واملتطلبات التشغيلية، ولم تتصَد 

الشأن  يف  الريادي  وموقعها  ألدوارها  املالية  وزارة 
االقتصادي. فضال عن كونها افتقرت إىل العديد من 
املعلومات االقتصادية واملالية التي يمكن أن تّسهل 
عليها وعىل متخذ القرار يف الدولة توجيه األهداف 
يستدعي  الذي  األمر  األمد.  ومتوسطة  قصرية 
اقتصادية  بيانات  قواعد  لبناء  الفاعل  التوجه 

ومالية تسهل اتخاذ القرارات وتخدم التنبؤات.
3- بسبب هذِه األحوال مجتمعة، لم يكن أمام البنك 
املركزي إال التدخل يف أكثر من مناسبة، لدعم املالية 
الحرجة..  العام  االنفاق  متطلبات  وإنقاذ  العامة 

تبقى  التدخالت  هذِه  أن  يعني  ال  ذلك  أن  غري 
جانب  من  نهايات.4-  وال  ضوابط  بال  مفتوحة 
تواجه  التي  املصاعب  املركزي  البنك  يتفهم  آخر.. 
بها،  للقيام  الحكومة  تتجه  التي  اإلصالح  نوايا 
ولكن ذلك ال يمنع من رهن أية خطوات يمكن أن 
تقوم بها السلطة النقدية بخطوات فاعلة إلجراء 
السلطة  مؤسسات  حتماً  تمس  التي  اإلصالحات 
الفاعلة،  الجباية  مؤسسات  وخصوصاً  املالية، 
العامة  الجباية  ومؤسسات  والرضائب،  الكمارك 
األخرى، وأن يجري ترشيق االنفاق وترشيده، وكل 

ذلك يعتمد عىل اإلرادة السياسية ملؤسسات الدولة 
العليا التي تدعم توجهات السلطة املالية لتحقيق 

ذلك.
ويتطلب األمر توجه الحكومة لدعم الفئات الهشة 
بأي  خصوصاً  مبارش  بشكل  حتماً  ستتأثر  التي 

إجراء لتغيري سعر الرصف.
دعم  دور مهم يف  الترشيعية  للسلطة  5- سيكون 
العملة  رصف  سعر  لتعديل  املركزي  البنك  توجه 
األجنبية، إذ أن عدم اتخاذ مثل هذا القرار قد يجعلنا 
مضطرين التخاذ قرارات صعبة قد تضع العراق يف 

حالة مشابهة ملا تعرضت إليه دول مجاورة.
التغيري  هذا  بأن  هنا  التأكيد  يتوجب  كما 
)التخفيض( يف قيمة الدينار العراقي سيكون ملرة 
املركزي  البنك  وسيدافع  يتكرر،  ولن  فقط  واحدة 
احتياطاته  من  بدعم  واستقراره  السعر  هذا  عن 
تمكنه  رصينة  بمستويات  تزل  لم  التي  األجنبية 

من ذلك.
6- إن األزمة املالية التي تعرض لها العراق بسبب 
جائحة كورونا وما أسفرت عنه من تدهور أسعار 
إىل  ذلك  أدى  النفطية،  اإليرادات  وتراجع  النفط 
واضطرار  العامة  املوازنة  يف  كبري  عجز  حدوث 
وإعادة  املصارف  من  االقرتاض  إىل  املالية  وزارة 
خصمها لدى البنك املركزي وبمبالغ كبرية، لغرض 
دفع الرواتب وتلبية االحتياجات اإلنفاقية األخرى 
كما  للمواطنني،  املقدمة  بالخدمات  املتعلقة 
ال  الذي  الحايل،  الرصف  بسعر  االستمرار  أن 
أسعار  معدالت  مع  األحوال  بجميع  يتناسب 
يشكل  أصبح  األخرى  الدول  لدى  الرصف 
وتعزيز  الحقيقية  التنمية  إلجراء  كبري  عائق 
التنافسية لإلنتاج املحيل األمر الذي دفع البنك 
املركزي إىل التفكري الجّدي باالستجابة ملتطلبات 
تمويل املوازنة بسعر الرصف الذي يتيح توفري 
االحتياجات  هذه  لتغطية  الكافية  املوارد 
واملتطلبات  الرواتب  دفع  انسيابية  وضمان 
الحرجة لإلنفاق الحكومي، وحرصاً من البنك 
األجنبية،  احتياطياته  استنزاف  تفادي  عىل 
والتي تمثل الرافعة املالية األساسية لالستقرار 
املالية  اسناد  عىل  وحرصه  العراق،  يف  النقدي 
العامة، باعتباره مستشار الحكومة واملسؤول 

عن مسك حساباتها.

الرحمة فوق العدل
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الجامعات  طلبة  من  مجموعة  نحن 
امتحان  بأداء  الظروف  تحالفنا  لم 

الدور الثاني لعدة اسباب:
انقطاعه  او  اإلنرتنت  ضعف  اولها: 
نسكن  التي  مناطق  عن  تام  بشكل 

بها.
ثانياً: بعض الطلبة تدهورت حالتهم 
لعدوى  التقاطهم  بسبب  الصحية 

فريوس كورونا.
يف  الكهربائي  التيار  انقطاع  ثالثاً: 

وقت االمتحان.
األستالم  و  التسليم  يف  خلل  رابعاً: 
األستاذ  بني  واإلجابة  األسئلة 

والطالب.
كل  الطالب  كاهل  تحمل  أثرها  وعىل 
تبعات هذه األسباب رغم أنه لم يكن 
الذي  الخلل  عن  للتعبري  وسيلة  لديه 

رافقه أثناء تأدية واجبه...
ونحن مجموعة من طلبة الجامعات 
بإيصال  االمر  يهمه  من  كل  نناشد 
إلعطائنا  القرار  ألصحاب  صوتنا 
فرصة ثانية ألداء امتحان املواد التي 
لم نمتحن بها بسبب الظروف اعاله... 
لذا نطالبكم بالدور الثالث للجامعات 
اسواً بطلبة جامعات اإلقليم و طالب 

املدارس.

او  الرواتب  بتخفيض  نقبل  ان  مستحيل 
املخصصات . مستحيل .

فعليه  االصالح  الكاظمي  السيد  اراد  ان  اما 
قبله ومن  املعروفني من  الفاسدين  يزج  ان 
اموالنا  يرجع  وان  السجون  يف  الشعب  قبل 
اسدد  وانا  يبرسق  السيايس  موضوع  #اما 
هو  فهذا  فساده   رضيبة  وادفع  بمكانه 

املستحيل والذي لن يحدث ابد ا.. .
#لن_نتنازل_عن_دينار_واحد_من_حقوقنا .
ما  لنا  تدفع  ان  الحكومه  نطالب  ونحن 

بذمتها من عالوات وترقيات .

                              * زهرة االمري

قضاء  بلدية  عمال  من  عدد  نظم 
تظاهرة  الديوانية  رشقي  عفك 
وبلديات  املحلية  الحكومة  ملطالبة 
املحافظة برصف رواتبهم املتأخرة 

منذ شهرين.
حسن  التظاهرة  منسق  وقال 
باإلرضاب  قاموا  العمال  إن  املحنة 
من  معاناتهم  ظل  يف  العمل  عن 
رصف  وعدم  األسعار  ارتفاع 
الحكومي  االهتمام  وعدم  رواتبهم 

بهم .

كل هذا عقوبة للشعب الذي طالب بخفض رواتب الرئاسات الثالث 
وخفض سعر البانزين واصالح منظومة الكهرباء وتعديل مفردات 
عىل  ..العقوبة  بالحقوق  املطالبة  عقوبة  ارايتم  التموينية  الحصة 
كل يشء طالب به الشعب .. انهم عملو  العكس. كي ال يتكلم احد 
بأي حق من حقوقه  او يعارض و يطالب  االن و يرفع صوته  بعد 
لكنهم نسوا شيئا مهما ان الله غري غافل عما يعمل الظاملون وان 

غدا لناظره قريب .
                                                                       * حسن السيد عيل 

يستغيثون  قار  ذي  نفط  رشكة  معتصمو 
رشكة  معتصمي  بالتعيني.يعاني  باملطالبه 
نفط ذي قار من #املعاهد التقنيه والكليات من 
كافة االختصاصات التهمش والحرمان،الزال 
مستمراً  اشهر  تسعة  مرار  عىل  اعتصامنا 
ذي  نفط  رشكة  لدى  االمكانيات  وجود  مع   ،
وتمويلها_ذاتياً)هذا  اعدادنا  بإستيعاب  قار 
مااكدُه مدير رشكة نفط ذي قار االستاذ عيل 
خضري املحرتم(مع خلية االزمه.نحن بحاجه 
ماسه فقط اىل كتاب استثناءمن السيد رئيس 

دولة الوزراء .. او خلية االزمه

تجاه  الحقيقي  التعاون  منها  نرى  لم  التي 
رئيس  املنكوبه..نطالب  النارصيه  ازمة 
الوزراء والساده الوزراء بأن يضعوا لنا الحل 

املناسب بأرسع وقٍت ممكن..
انصفوا الخريجني..

التعيني مطلبنا..

التراجع االs/ بأخذ الحقوق

                   *   عالء النارصي

هل هي عقوبة للشعب ؟

كل مطلب عراقي صار العكس
الشعب  اراد حصه تموينيه قطعتها الحكومه.

الشعب اراد تخفيض رواتب الربملانيني. صار العكس 
تخفيض رواتب املوظفني .

الش�عب اراد تخفي�ض س�عر البانزي�ن الحكوم�ه 
صعدته .

قطعته�ا  الحكوم�ه  كهرب�اء.  يري�د  الش�عب 
وفرضترضيبه عليها .

                                        * مالك الزوبعي

انتقادات لعدم اطالق وزير الثقافة أمواال خصصت للدور التراثية

الدينار العراقي يترّنح .. وكل قوي للفساد يلين

الى وزارة الدفاع

رواتبنا خط امحر

انتقد رئيس االتحاد واالٔدباء والكتاب 
يف البرصة سلمان كاصد، عدم إطالق 
خصصتها  مبالغ  الثقافة  وزارة 
والعلم  للرتبية  املتحدة  االٔمم  منظمة 
عدد  لرتميم  »الـيونسكو«  والثقافة 

من البنايات الرتاثية يف املحافظة.
اليونسكو  من  وفدا  إن  كاصد  وقال 
واطلع  البرصة  وصل  وان  سبق 

واتحاد  الثقافة  قرص  بناتي  عىل 
االتحاد  إبالغ  وتم  التشكيليني، 
ترميم  لغرض  مبالغ  بتخصيص 
البنايتني، مضيفا أن إجراءات كل من 
أخرت  والحايل  السابق  الثقافة  وزير 
إطالق تلك األموال، الفتاً إىل أن الوزير 
الحايل لم يوافق عىل هذا األمر، حسب 

قوله.

عمال بلدية عفك بالديوانية يتظاهرن للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة

في الصميم

أمحرخط ×

بسم الله الرحمن الرحيم ....

مناشدة
 اىل حرضة وزير التعليم املحرتم

 %99 معدالت  عىل  حصلنا  طلبة  نحن 
الرضوف  98% يف ضل هذه  منا  وبعض 
نطمح  وكنا  واملادية  الصحية  االزمة 
للحصول )طب عام( ويف اعالن القبوالت 
الحد  السنة  لهذه  بٲن طب عام  فوجئنا 

االدنى %99.6
#وزير_التعليم_املحرتم  حرضه  نطالب 
الصاحب(  عبد  كاظم  نبيل  )الدكتور 
و   %99 املعدالت)  اصحاب  استثنا۽ 
98%( من دفع الرسم للتعليم الحكومي 
لنا  االمثل  الحل  وهذا  الخاص)املوازي( 
يف تحقيق احالمنا التي كنا نطمح إليها 

من الصغر.
                           * صطفى 

نحن طلبة حصلنا عىل معدل 98 % عىل الرغم من ظروف االزمة 
ولكننا  الطبية  املجموعة  يف  قبولنا  يتم  ان  نطمح  وكنا  الحالية 
فوجئنا عند اعالن القبوالت بان الحد االدنى للقبول يف املجموعة 

الطبية هو 98.5
كاظم  نبيل  )الدكتور  #وزير_التعليم_املحرتم  حرضه  نطالب 
عبد الصاحب( استثنا۽ اصحاب املعدالت العالية من دفع رسوم 

التعليم الحكومي الخاص)املوازي( مراعاة للظروف الحالية.

                                               * هاجر املوسوي

انقطاع  واسط  محافظة  مناطق  سجلت 
للتيار الكهربائي، فيما أرجعت املديرية العامة 
االنقطاع  سبب  املحافظة  كهرباء  لتوزيع 
السيطرة  من  املستلمة  الكمية  انخفاض  إىل 

املركزية والتي لم تتعدى 400 ميكا واط.
توزيع كهرباء واسط عيل كاطع  وقال مدير 

للمربد أن املحافظة تحتاج إىل 950 ميكا واط 
يف الحد األدنى، وبسبب ذلك النقص تعرضت 

مناطق املحافظة إىل انقطاع بالتيار.
اليوم  شهدت  واسط  محافظة  أن  يذكر 
مناطقها  عموم  يف  الكهربائي  التيار  انقطاع 

والذي يستمر لساعات متصلة.

مناشدة الى وزير التعليم العالي

نطالب باستثناء

السالم عليكم
السيد امني بغداد املحرتم 

نعاني   812 محلة  الدورة  سكنة  نحن 
احد  بورارنا  البساتني  تجريف  من 
االقطاعيني يقوم بقطع النخيل كل يوم 
بعد  الفجر  ليال وحتى   11 الساعة  بعد 
ان تعهد بالسجن ان قام بذلك والطامة 
الكربى البستان املقابل للشارع صاحبه 
بمرور  فقام  له  منفذ  فتح  رفض 
شارعنا  خالل  من  واللوريات  الشفالت 
وقام  التقنية  الكلية  قرب   812 محلة 
والكهرباء وضجيح  املاء  بالتجاوز عىل 
االليات مستمر منذ 10 ايام وحتى هذه 
اللحظة ارحمنونا يرحمكم الله وامنعو 

بيع االرايض الزراعية.

                                * نسيم عزيز

تجريف البساتين

إنقطاع الكهرباء عن واسط

هرب الفيل من الغابة ، فسألوه ملاذا هربت ؟
يف  الزرافات  كل  يقتل  أن  قرر  األسد  ألن  قال: 

الغابة  ... 
فقالوا له : لكنك فيل وليس زرافة؟

الحمار  كّلف  األسد  لكن   .. هذا  أعلم   : فقال 
باملهمة .

السالفة بيهه رّباط

و العاقل يفهم 

الفساد
الفساد

الفساد

انصفوا  الخريجين..
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كشفت دراسة أمريكية حديثة أن خيارات العالج لرسطان الربوستاتا املتقدم هو 
الحرمان من األندروجني، والذي يستخدم عقاقري لخفض مستويات الهرمونات 

التي تساعد يف رسطان الربوستاتا، وتنمو الخاليا.
 Relugolix فإن oncnursingnews ووفقا للدراس�ة التي نرشه�ا نرشها موق�ع
ه�و عالج يتم تناول�ه عن طريق الفم، ويعم�ل عن طريق منع الغ�دة النخامية 
م�ن إنتاج هرمونات تس�مى الهرمون اللوتيني 
املنب�ه للجري�ب، وبالت�ايل تقلي�ل  والهرم�ون 
كمية هرمون التستوس�تريون التي تس�تطيع 

الخصيتان إنتاجها.
Relugolix يف  وت�م تقيي�م س�المة وفاعلي�ة 
تجربة عش�وائية مفتوحة التس�مية يف الرجال 
املصاب�ني برسط�ان الربوس�تاتا املتقدم، حيث 
تلقى املرىض بشكل عشوائي إما Orgovyx مرة 
واحدة يومًيا أو حق�ن Leuprolide، وهو دواء 
آخر يس�تهدف الهرمونات، كل ثالثة أشهر ملدة 

48 أسبوًعا.
وكان الهدف هو تحديد ما إذا كان Relugolix قد حقق مستويات منخفضة بما 
يكفي من هرمون التستوس�تريون )مستويات الخصاء( وحافظ عليها، بحلول 
الي�وم 29 حتى نهاية دورة الع�الج، ويف 622 مريًضا تلقوا Orgovyx، كان معدل 

اإلخصاء ٪96.7.

كش�فت دراس�ة حديث أعدتها الكلية األمريكية ألطباء القلب، عن وجود عالقة 
بني اختبار الس�لم املوقوت وصحة القلب، حيث يمكن اس�تخدام اختبار صعود 
الس�لم كتقييم غري رسمي ملس�توى اللياقة البدنية، كما يمكن يؤدي الجمع بني 
النظام الغذائي والنش�اط الرياىض بصعود الس�لم، حتى لو لم يكن هذا النشاط 
تمرينا، إىل تحسني صحة القلب.وأوضحت الدراسة، أن الشخص الذي يزن 160 
رطالً سينفق MET 2.5 أثناء صعود السلم ببطء 
مل�دة خمس دقائ�ق، ولن يس�تطيع التنفس أو 
اس�تخدام كمي�ة كبرية من األكس�جني إلكمال 
هذه املهمة، وأن نشاًطا مثل الركض ملسافة 13 
دقيقة ميل ملدة خمس دقائق يس�تهلك 6 أمتار 

ويتطلب املزيد من األكسجني.
وقال�ت ملارث�ا غوالت�ي، دكت�وراه يف الط�ب و 
مش�اركة املري�ض للكلي�ة األمريكي�ة ألطب�اء 
القلب، إنه يف األس�اس، هن�اك عالقة قوية بني 
اللياقة البدنية وصح�ة القلب، و جمال اختبار 
اإلجهاد يف املنزل هو أن صعود الدرج هو إجراء 
يمكن قياسه بسهولة وال يتطلب أي معدات، ومع مع اختبار إجهاد أقل رسمية، 
مثل صعود الس�لم املوقوت، ال يزال بإمكان األطباء تسجيل مقياس ثابت للتأكد 

من مستوى لياقة املريض.

اختبار صعود السلم مقياس
 لصحة القلب

ن�رش معهد ماكس لألبحاث العلمية دراس�ة حديثة تكش�ف أنه تم إلغاء 
28 ملي�ون عملية جراحية يف جميع انح�اء العالم، نتيجة تفىش جائحة 
كورونا العاملية، بسبب ذروة اضطراب خدمات املستشفيات مما أدى إىل 
.zeenews انتظار املرىض لفرتات طويلة إلنقاذهم، طبقا ملا ورد يف موقع

وأوضحت الدراس�ة أن أغل�ب العمليات الجراحية التي ت�م إلغائها كانت 
جراح�ات ال  تحت�اج إىل معالج�ة فوري�ة 

ويكون لدى املريض بعض الوقت الستكش�اف 
خي�ارات الع�الج، مؤك�ده أنه بس�بب تفىش 

فريوس كورونا يف مختل�ف البلدان فأن 
من املتوقع أن تزداد أعداد العمليات 

الجراحية الت�ي يتم الغائها، 
يتس�بب  ال�ذي  األم�ر 

كب�ري  تأث�ري  يف 
امل�رىض  ع�ى 
ق�ب  ا عو و
تراكمي�ة مدم�رة محتمل�ة لألنظم�ة الصحية.

وح�ذرت الدراس�ة م�ن املضاعفات التي ق�د يتع�رض اليها املالي�ني من املرىض 
بس�بب تأخر عالج الحاالت الحميدة نتيج�ة اإللغاءات املرتبطة بالوباء، نظرا ألن 
يف بريطاني�ا ف�أن 50٪ من العملي�ات الجراحية طارئة، ولك�ن يف الهند 80٪ من 

العمليات الجراحية تتم يف رعاية خاصة حيث 90٪ اختيارية و 10٪ طارئة.

عقار يثبت فعاليته في عالج سرطان 
البروستاتا المتقدم

تقرير: 28 مليون عملية جراحية حول العالم 
تم الغاؤها بسبب اضطراب المستشفيات

لماذا تراجعت أعداد المواليد من أصحاب متالزمة داون بنسبة 54 %؟

تحذير صحي من دور »الناريكيلة« بنشر فايروس كورونا

محاكمة شركة أسترالية ادعت بيع مالبس رياضية توقف انتشار الوباء التاجي

الصحة العالمية تدعو دول العالم الى وقف انتشار السالالت الجديدة من كوفيد - 19

حذر غسان س�كاف الربوفيسور يف الجامعة 
تدخ�ني  خط�ورة  م�ن  بب�ريوت  األمريكي�ة 
النرجيل�ة يف ن�رش العدوى بف�ريوس كورونا 

املستجد.
ويف مق�ال ل�ه بصحيف�ة »النه�ار« اللبنانية، 
طالب س�كاف بمنع تدخ�ني النرجيلة 
يف موس�م األعياد، وذل�ك ملنع تفيش 

الوباء.
وأش�ار س�كاف إىل أن هن�اك أدل�ة 
علمي�ة تثب�ت أن اس�تخدام النرجيلة 

يزي�د م�ن خط�ر انتق�ال فريوس�ات الجهاز 
التنفيس وفريوسات أخرى.

لتدخ�ني  الجماعي�ة  الطبيع�ة  أن  وأوض�ح 
النرجيلة م�ن خالل اس�تعمال خرطوم واحد 
يتش�ارك فيه املدخن�ون يف املقاهي واملطاعم، 

يزيد من خطورة العدوى بالوباء.
وأش�ار س�كاف يف الوق�ت ذات�ه إىل أن غالبية 
املقاهي ال تنظف النرجيلة األمر الذي يس�هل 

انتقال العدوى من مدخن مصاب إىل آخر.
واعترب أن اللقاءات االجتماعية يف لبنان خالل 

موس�م األعياد توفر فرصة كبرية الس�تخدام 
النرجيلة بش�كل أوس�ع وهو م�ا يعني زيادة 
خط�ر العدوى.وقال إن اإلحص�اءات يف لبنان 
تفيد بأن 33٪ من الشابات و42٪ من الشبان 
ب�ني 16 و 18 س�نة يس�تخدمون النرجيلة يف 

املطاعم واملقاهي.
واعت�رب س�كاف أن ه�ذه الفئ�ة العمرية هي 
“املوزع الصامت” لفريوس كورونا، مشريا إىل 
أن أكثر م�ن 80٪ من املصاب�ني يف هذه الفئة 
يتعافون دون أن يدركوا أنهم أصيبوا بالوباء.

دعت منظم�ة الصحة العاملية الحكومات 
إىل اتخ�اذ ما يف وس�عها م�ن تدابري للحد 
من انتشار ساللتني جديدتني من فريوس 
يف  اكتش�افهما  ت�م  املس�تجد،  كورون�ا 

بريطانيا وجنوب إفريقيا.
ويف ترصيح�ات صحفي�ة ق�ال املتح�دث 
باسم املنظمة، طارق يشاريفيتش، امس 
االثنني »إن الفريوسات تتغري أثناء تداولها 
وق�د ي�ؤدي ذل�ك إىل تغ�ري خواصها. عى 
الجميع ب�ذل كل التداب�ري املمكنة إلبطاء 

انتش�ار هذا الفريوس ووقف انتش�اره يف 
نهاية املطاف«.

وعندم�ا س�ئل ع�ن موق�ف املنظمة من 
إق�دام بع�ض ال�دول ع�ى تعلي�ق حركة 
الط�ريان بينه�ا وب�ني كل م�ن بريطانيا 
وجنوب إفريقيا، أش�ار يش�اريفيتش إىل 
أن القرار بش�أن تقيي�د الرحالت يعود إىل 
الحكوم�ات، مضيف�ا أن منظمة الصحة 
العاملي�ة »تنص�ح باتخاذ مواق�ف مبنية 
عى تقييم مدى التهديد«. وأخرب املتحدث 

ب�أن املنظم�ة تظل ع�ى اتصال مس�تمر 
مع مس�ؤولني طبيني وعلماء يف بريطانيا 
وجن�وب إفريقي�ا حول ما اكتش�فوا من 
تغ�ريات يف س�لوك وأن العمل ج�ار حاليا 
عى تحليل الوضع، وذلك من أجل »تحديد 
ما إذا كان هذا الفريوس ينتقل بني البرش 
بسهولة أكرب وإن كان يتسبب يف أعراض 
كان  وإن  امل�رض،  م�ن  خط�ورة  أكث�ر 
باستطاعته أن يؤثر عى أداء الفحوصات 
واللقاح�ات«.ويف 14 كان�ون االول أعل�ن 

وزير الصحة الربيطان�ي، مات هانكوك، 
أن العلماء الربيطانيني اكتش�فوا س�اللة 
جديدة من فريوس كورونا قد تكون سببا 
النتش�ار م�رض »كوفي�د-19« برسع�ة 

كبرية يف جنوب رشق إنكلرتا.
وأض�اف الوزي�ر أن ه�ذه الطف�رة م�ن 
الفريوس تتفوق عى الطفرات الس�ابقة 
يف رسعة االنتش�ار، وأن املعلومات األولية 
تدل عى أنها قد تك�ون أكثر معدية منها 

بنسبة ٪70.

يف  املس�تهلك  حماي�ة  هيئ�ة  أعلن�ت 
أس�رتاليا، امس االثنني، عن محاكمة 
املالب�س  تج�ارة  رشك�ة 
الرياضي�ة للنس�اء لورنا 
ج�ني بس�بب ادعائها أن 
والقمص���ان  الرساوي�ل 
تبيعه�ا  الت�ي  الرياضي�ة 
انتش�ار  وق�ف  تس�تطيع 
ف�ريوس كورونا.وقالت هيئة 
واملس�تهلك  املنافس�ة  حماية 
األس�رتالية إنها قررت 
إقامة دعوى 
قضائية ضد 
ألن  الرشك�ة 
تل����ك اإلدعاءات 
ب�ة  ذ ك����ا
مضلل�ة  و
وتنته���ك 
قان����ون 
ي�ة  حم���ا
املس�����تهلك.
وطرحت لورن����ا 

م�ن  مجموع�ة  امل�ايض  )تم�وز(  يف 
املالب�س الرياضية باعتبارها »مالبس 
رياضي�ة مض�ادة للف�ريوس« وقالت 
إنه�ا ُرش�ت بم�ادة تس�مى »إل.جيه 
ض�د  الحماي�ة  توف�ر  الت�ي  ش�يلد« 

الفريوسات ومس�ببات األمراض مثل 
الرشك�ة يف  ف�ريوس كورونا.وقال�ت 
إعالناته�ا إن�ه بارت�داء ه�ذه املالبس 
س�يقيض العم�الء ع�ى »أي احتمال 
النتش�ار أي فريوس�ات مميتة«.م�ن 

ناحيته�ا قالت س�ارة كورت رئيس�ة 
هيئة حماية املنافس�ة واملس�تهلك إن 
هذه اإلدعاءات ج�اءت يف الوقت الذي 
س�ادت فيه املخاوف من تفيش موجة 
ثانية م�ن جائحة ف�ريوس كورونا يف 
إن  نق�ول  »نح�ن  أس�رتاليا.وأضافت 
هذه البيان�ات التي قدمتها لورنا جني 
أعط�ت انطباعاً ب�أن اإلدع�اءات عن 
كورونا املستجد تستند إىل دليل علمي 
أو تكنولوجي يف ح�ني أن الحقيقة لم 
تك�ن كذلك، نحن نش�عر بقلق خاص 
م�ن هذا األمر ألن املس�تهلكني يثقون 
غالب�اً يف العالمات التجارية الش�هرية 
ويفرتضون أن إدعاءاتها التس�ويقية 
تستند إىل دليل قوي«.وأزالت لورنا جني 
أغلب مزاعمها ع�ن املالبس الرياضية 
املضادة للفريوسات يف منتصف يوليو 
)تم�وز( امل�ايض، بعد أن ق�ررت إدارة 
الس�لع الدوائي�ة األس�رتالية تغريمها 
40 ألف دوالر أس�رتايل )30288 دوالر 
أمريكي( بتهمة انتهاك قوانني تنظيم 

تداول السلع الدوائية.

أطعمة تزيد من خطر اإلصابة بقصور القلب أكثر من 50 %
حذرت دراس�ة م�ن أن األطعمة فائق�ة املعالجة، 
كرقائ�ق  والرسيع�ة  الجاه�زة  الوجب�ات  مث�ل 
البطاط�س واملرشوبات الغازي�ة، يمكن أن تؤدي 
إىل زي�ادة خط�ر اإلصاب�ة بقصور القلب بنس�بة 

.٪58
ودرس خرباء من إيطالي�ا النظم الغذائية وصحة 
22000 ش�خص، ووجدوا أن االس�تهالك املنتظم 
ملثل هذه األطعمة زاد من معدالت الوفيات املبكرة 

بنسبة ٪26.
وق�ال الفري�ق إن�ه يف ح�ني ُوّجه�ت العديد 

م�ن االنتقادات إىل نس�بة الس�كر العالية 
النموذجي�ة يف األطعم�ة املصنعة، فقد 

تأتي املشاكل من املعالجة نفسها.
ليس�يا  األوبئ�ة  عامل�ة  وقال�ت 
إياكوفيلل�و، من جامعة إنس�وبريا 
إىل  الرامي�ة  »الجه�ود  بإيطالي�ا: 
توجيه الس�كان نحو نظام غذائي 
أكث�ر صح�ة ل�م يع�د م�ن املمكن 
معالجته�ا إال م�ن خ�الل حس�اب 

الس�عرات الحراري�ة أو م�ن خ�الل 
اإلش�ارات الغامض�ة إىل حمية البحر 

ع�ى  والش�باب،  املتوس�ط.  األبي�ض 
وج�ه الخص�وص، يتعرض�ون بش�كل 

متزاي�د لألطعمة املعبأة - س�هلة التحضري 
واالس�تهالك، جذابة للغاية ورخيصة بش�كل 

عام«.ودرس�ت الدكت�ورة إياكوفيل�و وزمالؤه�ا 
يف دراس�تهم الع�ادات الغذائي�ة وصح�ة 22000 

شخص عى مدى ثماني سنوات.
تناول�وا  الذي�ن  أن ه�ؤالء األش�خاص  ووج�دوا 
بانتظ�ام األطعم�ة املصنع�ة بش�كل كب�ري - أي 

14.6٪ م�ن نظامهم الغذائي الع�ام - كانوا أكثر 
عرضة بنسبة 26٪ للوفاة املبكرة.

وع�الوة ع�ى ذلك، وج�د أن ه�ذه األطعم�ة تزيد 
من خطر الوفاة بس�بب أم�راض القلب واألوعية 

الدموية عى وجه التحديد بنحو ٪58.
كم�ا قال�ت مع�دة البح�ث، ماري�اال بوناتش�يو: 
»لتقيي�م ع�ادات التغذي�ة، اس�تخدمنا تصني�ف 
NOVA ال�دويل، ال�ذي يميز األطعمة عى أس�اس 
مق�دار خضوعه�ا لالس�تخراج أو التنقي�ة أو 

التغيري.
وقال الباحثون إن السكر غالبا ما يتحمل 
اللوم يف الزي�ادة يف معدل الوفيات، لكن 

الواقع قد يكون أكثر تعقيدا.
وأضافوا ان »هذه الدراس�ة وغريها 
م�ن األبحاث الدولية التي تس�ري يف 
االتجاه نفسه، تخربنا أنه يف عادات 
التغذي�ة الصحية، يج�ب أن تكون 
املعالج�ة  أو  الطازج�ة  األطعم�ة 
بالح�د األدنى م�ن األهمية بمكان. 
إن قض�اء بض�ع دقائ�ق أخ�رى يف 
طه�ي وجب�ة غداء بدال من تس�خني 
وعاء يف امليكرووي�ف، أو ربما تحضري 
ش�طرية ألطفالنا بدال م�ن وضع وجبة 
خفيف�ة معبأة مس�بقا يف حقيب�ة الظهر: 

هذه هي اإلجراءات التي ستكافئنا«.

كش�ف تقري�ر ن�رش يف املجل�ة 
البرشي�ة،  للوراث�ة  األوروبي�ة 
ع�ن فاعلي�ة االختب�ارات الت�ي 
يت�م إجراؤه�ا قب�ل ال�والدة إىل 
خفض ع�دد األطف�ال املولودين 
بمتالزم�ة داون يف أوروبا بمعدل 
مل�ا ورد يف موق�ع  54٪، طبق�ا 

.medicalxpress
وأوض�ح التقرير أن الفحوصات 
الت�ي يت�م إجرائها قب�ل الوالدة 
مع�دالت  خف�ض  يف  أس�همت 
بم�ا  دوان،  بمتالزم�ة  اإلصاب�ة 
يع�ادل النصف، حي�ث اعتمدت 
خ�ط  إنش�اء  ع�ى  الدراس�ة 
أس�اس ملعدالت املواليد املصابني 
بمتالزم�ة داون، ومعدالت إنهاء 
الحمل ، حيث تمكنت  اختبارات 
الكش�ف عن  الجديدة  الفح�ص 
احتمالي�ة وجود حال�ة صبغية 
يف الجن�ني يف وقت مبكر يصل إىل 

تس�عة أسابيع من الحمل، وبعد 
ذل�ك يمكن للزوج�ني املنتظرين 
اختي�ار إج�راء اختب�ار جين�ي 
إصاب�ة  م�دى  ملعرف�ة  نهائ�ي 

الجنني.
هن�اك  أن  الباحث�ون،  ووج�د 
املوالي�د  مع�دالت  يف  تراجع�ا 
املصابني، يف خالل ثالث سنوات، 
بسبب عمليات انهاء الحمل التي 
يقبل عليه�ا األباء بع�د التعرف 
بمرض الجن�ني بمتالزمة داون، 
حي�ث س�جلت منطق�ة جنوب 
أوروب�ا أعى نس�بة انخفاض يف 
املوالي�د بس�بب عملي�ات إنهاء 
الحمل بنسبة71٪ ، تليها أوروبا 
الش�مالية بنس�بة 51٪ وأوروبا 
وىف   ،٪38 بنس�بة  الرشقي�ة 
اس�بانيا تراجعت 83 ٪ يف اعداد 

املصابني بمتالزمة داون.
أن  الدراس�ة،  وأوضح�ت 

هن�اك بع�ض العوام�ل الت�ي 
س�اهمت يف تراجع مواليد 

املصابني بمتالزمة داون، 
فحوصات  توافر  أهمها 
م�ا قبل الوالدة بش�كل 
مجان�ي يف العدي�د من 
البدان أهمها الدنمارك، 
هن�اك  يك�ون  حي�ث 
حواجز للتكلفة لألزواج 
األخ�رى،  البل�دان  يف 
بع�ض  ع�ن  فض�ال 

والترشيعات  السياس�ات 
التي تمنع عملي�ات انهاء 

بع�ض  يف  الحم�ل، 
البلدان.

تعت�رب القهوة غنية بمضادات األكس�دة املفيدة لصح�ة القلب، ناهيك 
ع�ن توفري العديد من الفوائ�د األخرى، ورغم كل هذه الفوائد، قد تؤدي 
عادات رشب القهوة الخاطئة إىل اكتس�ابك ال�وزن الزائد دون أن تدرك 

ذلك.
واس�تعرضت إيس�ادورا ب�وم، أمورا تجع�ل مرشوبك املفضل س�ببا يف 

اكتسابك كيلوغرامات إضافية.
�� بقهوتك العديد من املحليات:

من األفضل أن يكون طلبك بس�يطا للحد م�ن املحليات يف قهوتك، 
وحس�ب خب�رية التغذي�ة لوري�ن هاريس-
بينك�س »تويص جمعية القل�ب األمريكية 
بالحد من استهالك السكر املضاف إىل 24 
غراما يف اليوم بالنسبة للنساء و36 غراما 
للرج�ال، علما بأن أك�واب القهوة الكبرية 
املقدم�ة يف بع�ض املقاهي ق�د تصل فيها 

كمية السكر إىل 80 غراما«.
�� اعتبار القهوة وجبة:

»القه�وة  أن  بينك�س  هاري�س-  أوضح�ت 
ليس�ت وجب�ة«، مش�رية إىل أن 

»الربوتني واأللياف والخرض 
والغالل هي مفتاح التغذية 
الصحية واملتوازنة للحفاظ 

ع�ى الش�عور بالش�بع لفرتة 
اإلحس�اس  يف  والتحك�م  طويل�ة 

بالجوع«.فرشب كوب من القهوة الغنية بالس�عرات الحرارية والسكر 
والدهون ال يمكنه توفري هذه العنارص الغذائية التي يحتاجها الجسم، 
كما أن شعورك بالجوع نتيجة اقتصارك عى رشب كوب من القهوة قد 

يجعلك تفرط يف تناول الطعام الحقا.
- استعمال املحليات الصناعية:

ال ت�دع هذه الخي�ارات الصحي�ة تخدعك، فهي ليس�ت صحية بامل�رة، ووفقا 
الختصاصي�ة التغذية إليز ش�ابريو، »قد تبدو املحلي�ات الصناعية من البدائل 
املناس�بة الخالي�ة م�ن الس�عرات الحراري�ة التي يمك�ن إضافته�ا لقهوتك 
الصباحي�ة، لكن األش�خاص الذين يس�تعملون 
املحلي�ات الصناعي�ة يكون�ون أكث�ر عرضة 
الس�تهالك املزي�د م�ن الس�عرات الحرارية، 
وبالت�ايل زي�ادة احتم�ال اإلصابة بالس�منة 

مقارنة بأولئك الذين ال يستعملونها«.
 Bottled( املعلب�ة  القه�وة  اس�تهالك   ���

:)coffee
ق�د يبدو اقتن�اء هذه القهوة املعدة س�لفا 
خيارا رسيعا ولكن ه�ذه املرشوبات غنية 
بالس�كر، فمث�ال ق�د تحت�وي عبوة 
املثلج�ة   القه�وة  م�ن  واح�دة 
املعلبة عى 260 س�عرا حراريا 
و29 غراما من السكر املضاف، 
مما يجعلها أسوأ مرشوب يمكن 

أن تبدأ به صباحك.

قد تتحول القهوة من صديقك إلى عدوك



وامليسورين  األثرياء  تمييز  استطعنا  !لطاملا   
معاصمهم  نجد  حينما  نظرة،  أول  من  والناجحني 
من  مميزة  بقطع  مزينة  وأذانهن  السيدات  ورقاب 
باهظة  واإلكسسوارات  والساعات  املجوهرات 
األثمان، مما يجعلهم محل اغتباط وحسد اآلخرين.
الساعات  ارتداء  الناس  من  الكثري  تمنى  ولكم 
السويرسية باهظة الثمن ولو ملرة يف حياتهم، حينما 
بسبب  تمكن  ميسور،  شخص  معصم  يف  يرونها 
مكانته االجتماعية من امتالك ساعة مميزة، تظهر 
املفاجأة  نجاحه.لكن  عن  املعربة  االجتماعي  وضعه 
املجوهرات  تلك  معظم  أن  الكثريون  يعرفها  ال  التي 
خصوصا  األثرياء،  بها  يتباها  التي  والساعات 

بضائع  هي  واملجوهرات  النادرة  الثمينة  الساعات 
مقلدة عن النسخ األصلية، وبخسة األثمان، ويمكن 
إذ ال يتجاوز سعرها بضع مئات  اقتناءها،  ألي منا 
الساعات  بيع  يف  متخصص  الدوالرات.وحسب  من 
عربية،  نيوز  سكاي  موقع  معه  تواصل  املقلدة، 
قطعة  أي  رشاء  قبل  األثرياء  به  يقوم  ما  أول  فإن 
ثمينة، وخصوصا السيدات حينما يشرتين عقود من 
املجوهرات الثمينة، هو التأكد من املصنع أن للعقد، 
أو للساعة، نسخة مقلدة متقنة.ويقول املختص الذي 
نتحفظ عىل ذكر اسمه، إن األثرياء هم األكثر إقباال 
املجوهرات  صناع  إن  بل  املقلدة،  النسخ  رشاء  عىل 
إىل  سعرها  يصل  التي  تلك  خاصة  املميزة،  الثمينة 

ال  مقلدة،  نسخ  بصناعة  يقومون  الدوالرات  ماليني 
يمكن لغري الخبري تمييزها عن النسخ األصلية، والتي 
األصلية.ويضيف:  النسخة  بجانب  للمشرتي  تسلم 
فيما يتعلق باملجوهرات الثمينة وخصوصا النادرة، ال 
بد من وجود نسخة مقلدة بجانب النسخة األصلية، 
وكثري من دور املجوهرات تعرض يف محالتها نسخا 
السطو  من  الخشية  هو  والسبب  أحيانا،  مقلدة 
إىل  أوروبا  يف  القدم  منذ  أمر معروف  والرسقة، وهو 
وقت متأخر، حيث تلجأ األرس األرستقراطية إىل لبس 
مجوهرات مقلدة يف املناسبات العامة خشية السطو 
العامة. للمناسبات  واإلياب  الذهاب  أثناء  والرسقة 

من  الكثري  أن  املقلدة،  البضائع  يف  الخبري  ويكشف 

األثرياء، خاصة يف منطقة الخليج نساء ورجاال، هم 
األكثر عرضة للرسقة أثناء السفر إىل الخارج، حيث 
ارتداء  الحكمة  من  ليس  أن  هؤالء  من  الكثري  انتبه 
بها  والظهور  الثمن  باهظة  مجوهرات  أو  ساعات 
نسخ  اقتناء  إىل  فلجأوا  الخطرة،  العامة  األماكن  يف 
مقلدة من ساعاتهم الثمينة، وارتدائها أثناء سفرهم 
لتحايض رسقة ساعاتهم الثمينة.ويختتم ترصيحاته 
قائال إن سوق الساعات املقلدة يشهد إقباال كبريا من 
»روليكس«  ساعات  فإن  املثال  سبيل  وعىل  هؤالء، 
لذا  الخارج،  يف  للرسقة  عرضة  األكثر  هي  الشهرية 
يلجأ أصحابها إىل امتالك نسخ مقلدة شديدة االتقان 

واتدائها أثناء السفر.

يف عرض غري مسبوق للتعايف من كارثة 2011، 
عرضت الحكومة اليابانية مبلغ مليوني ين أو 
ما يعادل 19.300 دوالر عىل العائالت التي تقرر 
االنتقال للعيش يف املناطق املحيطة بفوكوشيما 
املنكوبة، واملحطة النووية األوىل لتوليد الطاقة.

»ذا  ملوقع  وفقاً  اإلعمار،  إعادة  هيئة  وستقدم 
أساهي شيمبن« بموجب الربنامج، الذي ينطلق 
يف العام املايل 2021 مبلغاً إضافياً يصل إىل أربعة 
ماليني ين ياباني، للذين يختارون بدء رشكات 
وقرية،  وبلدة  مدينة   12 يف  تجارية  وأعمال 
انصهار  عقب  اإلخالء  عىل  السكان  أجرب  حيث 

املفاعيل النووية.
وأشار كاتسوي هرياساوا، وزير إعادة اإلعمار 

الهيئة  تركيز  أن  إىل  مؤخراً  له  بيان  يف  الياباني 
املناطق.وستقوم  تلك  تأهيل  إعادة  عىل  ينصب 
للعائالت  ين  مليون   1.2 مبلغ  بإعطاء  الهيئة 
الـ12 من بقية  املناطق  إىل  التي تعمد لالنتقال 
أجزاء محافظة فوكوشيما ومليوني ين للراغبني 
باالنتقال من املحافظات األخرى.ويتجىل هدف 
إىل  االنتقال  عىل  شخص   300 حض  يف  الهيئة 
املناطق املحددة خالل العام األول، وستبدأ قبول 
الطلبات للربنامج يف الصيف املقبل. كما ستعمل 
فوكوشيما  ملحافظة  إعانات  تأمني  عىل  الهيئة 
البلدات  يف  التنمية  لتعزيز  املحلية  والبلديات 
الراغبني  األشخاص  من  املزيد  واستقطاب 

باالنتقال إىل املناطق املستهدفة.

مؤخراً  نرشت  دراسة  كشفت 
أدفانسيس«  »ساينس  مجلة  يف 
عىل  العلماء  عثور  عن  العلمية 
يف  ة  محريرّ إيكولوجية  خصائص 
غابة  من  رطوبًة  األكثر  املناطق 
أكثر صالبة  أنها  إىل  األمازون تشري 

مما كانوا يعتقدون.
إىل  الدراسة  يف  العلماء  ونظر 
جفاف  ارتفاع  بني  القائمة  العالقة 
اإلجمايل  األويل  واإلنتاج  الهواء 
التي  الكربون  كمية  مجموع  أي 
تستهلكها نباتات الغابات يف عملية 
استعان  وقد  الضوئي.  الرتكيب 
عىل  تمتد  مراقبة  ببيانات  العلماء 
و2016   2007 بني  سنوات  تسع 
ووضعوها يف جهاز تعلم اآللة يعرف 

وذلك  الصناعية  العصبية  بالشبكة 
ومقارنة  تحليل  عىل  ملساعدتهم 
املحاكاة  وأمثلة  بأنماط  النتائج 

القائمة.
عىل  املرشفة  غرين،  جوليا  وقامت 
علوم  مخترب  يف  والباحثة  الدراسة 
بمقارنة  فرنسا  يف  والبيئة  املناخ 
محاكاة  ألنماط  التقليدية  التنبؤات 
يف  فعلياً  يجري  ملا  األرض  سطح 

األمازون.
تتمتع  األمازون  أن  إىل  وأشارت 
يعوض  ديناميكي  شجري  بغطاء 
األمر  النباتات  انغالق مسامات  عن 
متوقع  غري  نحو  عىل  يدعو  الذي 
وقالت:  الضوئي.  الرتكيب  لزيادة 
تبدأ  بالجفاف  الهواء  يبدأ  أن  »بعد 
بالتخيل  الغابات  نباتات 
القديمة  أوراقها  عن 
وتستبدلها بأوراق جديدة 
عىل  أكرب  بقدرٍة  تتمتع 

الرتكيب الضوئي«.

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

مواقيت ال�صالة

الثالثاء   22  كانون  االول  2020   العدد  2486  السنة العاشرة

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

مناطق غابة األمازون الرطبة أكثر صالبة من المتوّقع !

تعثر عليه عىل طول ضفاف  تعلم قط ما قد  ال 
أحد  ألقاها  القمامة  بعض  ربما  التايمز،  نهر 
املشاة غري املبالني مؤخرا أو قد تكون قطعة من 

الخزف الرومانية.
لصالح  سياحية  مرشدة  بونتون  فانيسا  تعمل 
غري  تراست«  إكسبلورر  »تايمز  منظمة 
الربحية ورأت هذا خالل عمليات النبش التي 
أجرتها يف طني النهر، وهي ممارسة آخذة يف 

االشتهار.
التي تستمر  وتوضح بونتون، خالل الجولة 
مقلب  أفضل  كان  هنا  »التايمز  ساعتني،: 
يتم  كان  الرومانية.  األزمان  يف  قمامة حتى 
مهما«. يعد  لم  يشء  أي  من  فيه  التخلص 
الوحيدة  الرحالت  مرشدة  ليست  وبونتون 
دليل  وهو  الطني  لنبش  رحالت  تنظم  التي 
املمارسة.تعني  تلك  شعبية  ازدياد  عىل 
املفردات  أن  التايمز  يف  والجزر  املد  عملية 
للندن  األوائل  السكان  منها  تخلص  التي 
تتحرك بقوة من مكانها ليقذف بها النهر إىل 
ترجع  وقد  القاع.  إىل  مجددا  وتعود  السطح 
ربما  أو  الوسطى  العصور  إىل  املفردات  تلك 
العرص الفيكتوري إىل جانب مخلفات الثورة 
الصناعية.إال أن هناك قواعد صارمة تحكم 
نبش الطني. ويمكن لألشخاص أخذ فقط ما 
ممنوع  الحفر  ولكن  املجردة.  بالعني  يرونه 
إال بوجود ترصيح رسمي من هيئة املوانئ. 
للغاية  ثمينا  عليه  عثروا  ما  كان  ما  إذا  ثم 
فيجب إبالغ متحف لندن به.ويف حني أن من 
يقومون بنبش الطني قد يحلمون بالكشف 
عن أشياء ترقى لوضعها يف املتاحف، فأنهم 
يعثرون عىل الكثري من األشياء الرائعة، رغم 

ذلك.

مليونا ين ياباني للتحفيز على العيش في فوكوشيما ! مرشدة سياحية تنظم رحالت للنبش في القمامة! 

عىل  محرتف  بريطاني  مصور  أقدم 
ثمن  توفري  سبيل  يف  مذهلة  تضحية 
حتى  السابع،  شهره  يف  لرضيع  العالج 
إىل  نادر يحتاج  يتعاىف من مرض جيني 

تكاليف عالج توصف بالفلكية
فإن  ميل«،  »دييل  صحيفة  وبحسب 
 6 صعد  عاما،   33 غيدنز،  جو  املصور 
مرات إىل أعىل قمة يف بريطانيا يف غضون 

24 ساعة فقط.
القمة يف طقس  إىل هذه  املصور  وصعد 
املطر  هطول  إىل  نظرا  للغاية،  يسء 
يف  ميال   60 برسعة  الرياح  وهبوب 

الساعة.
قمة  يف  »النبيلة«  املغامرة  هذه  وجرت 

االنتباه  جذب  أجل  من  بايك«  »سكيفل 
إىل الرضيع الذي يعاني النوع األول من 
مرض يعرف بضمور العضالت الشوكي، 

وهو أحد أسباب وفاة األطفال.
وحركة  تنفس  عىل  املرض  ويؤثر 
األطفال، وال يعيش من يصابون به أكثر 

من 18 شهرا، إذا لم يخضعوا للعالج.
الرضيع  والدا  يأمل  ذلك،  غضون  ويف 
التاسعة عرشة والثانية  ماريل، وهما يف 
والعرشين، أن يجمعا ما يكفي من املال 

لرشاء الدواء األغىل يف العالم.
وتقيم هذه األرسة يف منطقة دريفيلد، يف 
إيست يوكشاير، وتأمل اليوم أن تتمكن 
من جمع تكلفة عالج املرض التي تصل 

إىل 2.12 مليون دوالر يف الواليات املتحدة.
كاملة  ساعة   21 املصور  هذا  وأمىض 
النور،  ويف  الظالم  يف  الجبل،  عىل  وهو 
للعائلة  بارقة  بارقة  منح  إىل  مسعى  يف 
إنقاذ  أجل  من  التربع  إىل  الناس  ودفع 

حياة الرضيع.
صحفية،  ترصيحات  يف  املصور  وقال 
يشء  أصعب  كانت  األخرية  مبادرته  إن 

يقوم به عىل اإلطالق طيلة حياته.
الجبل  قمة  عىل  الطقس  حالة  ووصف 
يلتقط  أن  أراد  إنه  قائال  بالفظيعة، 
صورة سيلفي بالذروة فوجد أن رجليه 
تستقران بالكاد يف املكان، نظرا إىل قوة 

الرياح

لسبب ذكي.. األثرياء أكثر زبائن المجوهرات والساعات المقلدة

عجائب و غرائب

رومني  الفرنيس  أن  نورد«،  دي  فز  »ال  صحيفة  ذكرت 
البقاء  يف  جديداً،  عاملياً  قياسياً  رقماً  سجل  فاندندورب، 
يف حاوية مع الجليد، وتمكن من البقاء فيها ملدة ساعتني 
و35 دقيقة و33 ثانية.ونقلت الصحيفة عن فاندندورب: 
لكي  سوبرمان  تكون  ألن  داعي  ال  أنه  إثبات  تم  »لقد 

تتمكن من تنفيذ مغامرة من هذا النوع«.
وأشارت الصحيفة، إىل أن رومان فاندندورب، البالغ من 
العمر 34 عاماً، تدرب ملدة عامني قبل أن يقوم بمحاولته 
كتاب  ممثيل  من  مجموعة  أن  الصحيفة  هذه.وذكرت 
»غينيس« لألرقام القياسية، راقبت عملية تحطيم الرقم 
القيايس.وقام فاندندورب بالنزول يف وعاء خاص شفاف 
إىل  فيه  الحرارة  درجة  وصلت  املجروش،  بالثلج  مملوء 

-18 درجة مئوية.
عادي  رجل  أنك  يبدو  الخارج،  »من  فاندندورب:  وقال 
أني  لكم  أؤكد  لكنني  ثلج،  به مكعبات  يقف يف صندوق 

أشعر بالكثري يحدث بداخيل«.

رقم قياسي عالمي بالمكوث في الجليد !

سياحة

مصور يقدم تضحية مذهلة 
في سبيل توفير ثمن العالج لرضيع !

حيوية  مضادات  تطوير  إمكان  مشرتكة  دراسة  تبحث 
خاليا  يف  موجودة  جزيئات  من  للبكترييا  مقاومة 
الرصاصري. يقول الدكتور نافيد خان، أستاذ ورئيس قسم 
األمريكية:  بالجامعة  البيئية  والعلوم  والكيمياء  األحياء 
بسبب  سنوياً  شخص  مليون   17 من  أكثر  »يموت 
االلتهابات البكتريية، ووجدنا جزيئات يف الرصاصري تقتل 
تسبب  بكترييا  وهي  مرسا،  جرثومة  من   %100 نسبة 
بما  الجسم«.ويقول خان  أجزاء مختلفة من  التهابات يف 
األرض،  عىل  قذارة  األماكن  أكثر  يف  تعيش  الرصاصري  أن 
آليات دفاعية تمكنها من محاربة  تمتلك  أنها  بد من  فال 
»قمنا  ويضيف:  امللوثة.  البيئات  يف  واالزدهار  الجراثيم 
حيوية  مضادات  ووجدنا  الرصاصري،  أعضاء  باختبار 

جديدة هناك«.

الشهري إلحياء ذكرى آخر  عمد محرك بحث غوغل 
ذكر وحيد قرن أبيض شمايل معروف باسم »سودان« 
)األحد  اليوم  املبتكرة  الشعار  رسومات  عرب  وذلك 
تويف  الربيطانية،  إلندبندنت  ديسمرب(.ووفقاً   20
الحيوان عام 2018 عن عمر يناهز 45 عاما )أي ما 
يعادل 90 عاما للبرش(، مؤدياً بشكل فعيل النقراض 
األنواع الفرعية بأكملها.حياة سودان وذاكرته تأتي 
القرن،  للحفاظ عىل وحيد  املستمرة  للجهود  كرمز 
كما أنه تذكري صارخ بخطر االنقراض الذي يواجهه 
األبيض  القرن  وحيد  كان  اليوم.  األنواع  من  العديد 
الشمايل موجوداً بأعداد وفرية يف جميع أنحاء وسط 
القانوني  للصيد غري  املذهلة  املعدالت  إفريقيا، لكن 
ُولد  الربية.  يف  املفرتض  انقراضه  إىل  أدت  لقرونه 
سودان املعروف باسم »العمالق اللطيف« يف جنوب 
حيوان  حديقة  إىل  نقله  قبل   1973 عام  السودان 
دفور كرالوف يف تشيكوسلوفاكيا عام 1976.األرس 
رطل   5000 ضخم  ووزن  أقدام،   6 إىل  طوله  نما 

)تقريباً وزن سيارة متوسطة الحجم( .

مضادات !

آخر وحيد قرن أبيض 

»رّضاعة حليب«
 تودي بحياة طفلة !

العمر  من  تبلغ  طفلة  وفاة  يف  حليب  رضاعة  تسببت 
عاماً واحداً يف الكويت حيث فارقت الرضيعة الحياة أثناء 

تناولها الحليب يف منطقة الرميثية.
»الزجاجية«  الحليب  اعة  التفاصيل، فقد ُكرست رضرّ ويف 
واحدا،  عاما  العمر  من  تبلغ  التي  بالرضيعة،  الخاصة 
إىل  فأسعفت  إثرها،  نزفت  بجروح  جسمها  فأصابت 
املستشفى عن طريق ذويها لكنها فارقت الحياة، وفق ما 

نرشته صحيفة الراي الكويتية.
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