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الجهاد االسالمي: سنتصّدى الستفزازات 
المستوطنين في المدينة المقدسة

المراقب العراقي/ بغداد...
اك�دت كتلة صادقون النيابية، امس الثالثاء، أن موقف القوى الوطنية 

واضح تجاه وجود القوات االمريكية.
وقال النائب عن الكتلة ثامر ذيبان الحمداني يف ترصيح صحايف تابعته 
»املراق�ب العراقي«، إن »الربملان العراقي مصمم عىل إخراج آخر جندي 
أمريك�ي واجنبي من الع�راق وإل�زام الحكومة بتطبيق ق�رار مجلس 

النواب بإخراج جميع القوات األجنبية«.
وأض�اف، أن »الكث�ري م�ن ابناء الش�عب العراق�ي تعرض�وا لهجمات 
إرهابي�ة، ولم ن�ر أي تحرك من قوات التحالف الدويل بقيادة واش�نطن 

ملعالجة هذه الهجمات«.
وأش�ار إىل أن »االتفاقية األمنية املشؤومة بني بغداد وواشنطن تسببت 
بالكثري من املشاكل«، الفتا إىل أن »موقف الفتح والقوى الوطنية ثابت 

تجاه إخراج القوات األجنبية من األرايض العراقية«.

كتلة سياسية : موقف الكتل 
الوطنية واضح تجاه وجود 

القوات األميركية

المراقب العراقي/ بغداد...
ام�س  س�ائرون،  تحال�ف  كش�ف 
الثالث�اء، ع�ن حقيقة االنب�اء التي 
تحدثت عن تعديل قانون االنتخابات 

الجديد.
وق�ال النائ�ب عن التحال�ف رياض 
املسعودي يف ترصيح صحفي تابعته 
»الح�راك  ان  العراق�ي«  »املراق�ب 
الربملاني والس�يايس الهادف لتعديل 
الجديد، اعالمي  االنتخاب�ات  قانون 
فق�ط، وال وج�ود له حت�ى اللحظة 
عىل أرض الواقع، وهذا األمر لم يتم 

طرحه بش�كل رس�مي وحقيقي يف 
اروقة الربملان العراقي«.

االط�راف  »بع�ض  ان  اىل  واش�ار 
اج�راء  عرقل�ة  تري�د  السياس�ية 
يف  املبك�رة  الربملاني�ة  االنتخاب�ات 
موعده�ا املح�دد من خ�الل تعديل 
القان�ون، لك�ن هذا األم�ر مرفوض 

من غالبية النواب«.
ولف�ت إىل أن »ه�ذا الح�راك ال�ذي 
غرض�ه تعدي�ل القانون ول�د ميتا، 
وال أث�ر ل�ه حالي�اً يف الربمل�ان او يف 

اجتماعات القوى السياسية«.

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف النائب ع�ن تحال�ف الفتح 
فاض�ل الفت�الوي، ام�س الثالث�اء، 
عن اجتم�اع مرتقب تعتزم »القوى 

الشيعية« عقده قريبا.
وقال الفت�الوي يف ترصيح صحفي 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
»القوى السياسية الشيعية ستعقد 
القليل�ة  األي�ام  خ�الل  اجتماع�ا 
املقبلة، بهدف مناقشة استعدادات 
والفني�ة  اللوجس�تية  الحكوم�ة 
باالنتخاب�ات  الخاص�ة  واألمني�ة 
واس�تعدادات  املبك�رة،  الربملاني�ة 
املفوضية ايض�ا للعملية االنتخابية 
»مل�ف  أن  مبين�ا  املرتقب�ة«، 

االنتخاب�ات س�يكون ه�و األبرز يف 
نقاشات وحوارات االجتماع«.

وأض�اف الفت�الوي، أن »االجتم�اع 
س�يبحث أيضا وضع العراق األمني 
التط�ورات  وكذل�ك  واالقتص�ادي، 
ع�ىل الس�احة السياس�ية العراقية 
»هك�ذا  أن  معت�ربا  واالقليمي�ة«، 
اجتماع�ات مهمة ينبغ�ي أن تعقد 
والتواص�ل  واآلخ�ر،  الح�ني  ب�ني 
مس�تمر وغري منقطع م�ع القوى 

السياسية األخرى«.
يش�ار اىل ان اربع�ة اش�هر فق�ط 
تفصل عن موعد االنتخابات املزمع 
انطالقها يف العارشمن ترشين االول 

املقبل.

سائرون يكشف عن حقيقة األنباء 
حول تعديل قانون االنتخابات  

اجتماع مرتقب »للقوى الشيعية« 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي 
تتصاع�د ح�دة االتهامات لهي�أة اإلعالم 
واالتصاالت بإخفاء قرارات ترغم رشكات 
الهات�ف بدفع نحو ترلي�ون دينار للدولة 
كرضائب, فما يحصل يف قطاع االتصاالت 
الحقيقي�ة« وس�ط  ب�”املهزل�ة  وص�ف 
تواط�ٍؤ فاضح م�ن بعض املس�ؤولني”، 
فقائمة االتهام�ات طويلة بحق رشكات 
االتصاالت نتيجة سوء الخدمات وارتفاع 
أس�عارها والتهرب من دفع مس�تحقات 
الحكوم�ة وآخرها رفع كارت�ات املوبايل 
إثر رفع أس�عار الدوالر , علما أن كارتات 
الش�حن مس�عرة بالدينار إال أن الصمت 
خيم عىل الجهات املختصة عىل الرغم من 

تأثريالقرار عىل حياة املواطن.
االمر لم يتوقف عند ذلك  بل هناك اتهامات 
برملاني�ة علنية للحكوم�ة بتواُطؤِها مع 
, م�ن خ�الل ع�دم  رشكات االتص�االت 
تأس�يس رشك�ة وطني�ة بموج�ب قرار 
مجلس النواب , فض�ال عما يتعلق بملف 
تجدي�د الرخ�ص وتس�ديد الدي�ون التي 
بذمتها, فلم نج�د إرصاراً حكومياً يف هذا 
الجانب خاصة أن تلك الرشكات لم تلتزم 

بمق�ررات الربمل�ان والقض�اء العراق�ي.

عض�و لجنة االتص�االت النيابي�ة النائبة 
إقبال اللهيبي كشفت عن اجتماع موسع 
ملناقش�ة أس�باب ارتف�اع أس�عار بي�ع 

كارتات املوبايل يف االسواق العراقية.
وقال�ت اللهيبي إن” أس�عار بيع كارتات 
املوبايل ش�هدت يف اآلونة االخرية ارتفاعا 
مح�ددة  أس�عارها  أن  رغ�م  ملحوظ�ا 
بالدين�ار العراق�ي وليس له�ا أيُّ عالقة 
بارتفاع أو انخفاض س�عر رصف الدوالر 

االمريكي”.
وأضاف�ت اللهيب�ي أن” ارتف�اع أس�عار 

للمواطن�ني  اس�تغالال  يمث�ل  الكارت�ات 
ومحاول�ة غ�ري قانونية لتحقي�ق أرباح، 
مؤكدة قرب عقد اجتماع موسع من أجل 
بحث أس�باب ارتفاع االس�عار والس�عي 

لوضع حدٍّ لها”.
وأوضح�ت أن “االرتفاع يمث�ل عبئا آخر 
عىل املواطنني الذين يعانون من تداعيات 
أزمة اقتصادية كبرية تضاعفت مع رفع 
سعر رصف الدوالر الذي قاد اىل ارتفاع يف 

أسعار أغلب املواد الغذائية”...
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بمساندة الحكومة.. شركات الهاتف 
تمد يدها بـ»جيب« المواطن

المقاومة العراقية تستحضر التجربة 
اليمنية في مقارعة »االحتالل«

على خطى أنصار اهلل

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ع�ىل خطى حرك�ة أنصار الل�ه اليمنية التي هّش�مت 
كربي�اء الع�دوان عىل صخ�رة الحرية، تتج�ه فصائل 
املقاوم�ة العراقي�ة بش�كل تصاعدي نحو استنس�اخ 
التجربة اليمنية، يف مقارعة قوات »االحتالل« األمريكي 
»الرابضة عىل صدور العراقيني«، حس�بما يرى خرباء 

يف الشأن العسكري.
وباتت فصائل املقاومة اإلس�المية تس�تخدم أساليب 
قتالي�ة متط�ورة، إلرغ�ام ق�وات االحت�الل األمريكي 
عىل االنس�حاب من العراق، اس�تجابة لرغبة الش�عب 
العراق�ي وق�رار الربمل�ان املل�زم بانس�حاب الق�وات 
األجنبي�ة من أرايض البالد، التي تس�عى واش�نطن إىل 

تحويلها ل�«مستعمرة أمريكية«.
وبوت�رية تصاعدية قامت املقاومة العراقية بالكش�ف 
عن قدراتها العس�كرية أمام االحت�الل، بدءاً بالعبوات 
والصواريخ ومروراً بالطائرات املس�رية التي تستهدف 

قواعد القوات األمريكية.
ويف ه�ذا اإلطار أعرب قائد القي�ادة املركزية األمريكية 
كيني�ث ماكنزي، عن قلقه من لجوء املقاومة العراقية 
إىل اس�تخدام الطائرات املس�رية الصغ�رية »درونز« يف 
هجمات ضد قواعد عسكرية تس�تحوذ عليها القوات 

األمريكية.
وقال ماكن�زي، يف ترصيحات للصحفيني عرب الهاتف، 
إن »الهجمات تهدف إىل الضغط عىل القوات األمريكية 
وإخراجه�ا م�ن الب�الد«، الفت�اً إىل أن قواته س�تتخذ 

اإلجراءات الالزمة للدفاع عن نفسها.
وبعد جوالت من املفاوضات »العقيمة« التي خاضتها 
الحكومة مع الواليات املتحدة، لم تفِض حتى اآلن عن 
نتائج ملموسة، خرجت فصائل املقاومة اإلسالمية يف 
العراق ع�ن صمتها أخرياً، لتعلن التصعيد العس�كري 
ض�ّد »االحت�الل« بغي�ة إرغام�ه ع�ىل س�حب قوات�ه 

العسكرية من بالد ما بني النهرين.
وتت�واىل التحذيرات السياس�ية واألمنية من مس�اعي 
حكوم�ة مصطف�ى الكاظم�ي، لاللتف�اف ع�ىل إرادة 
األرايض  األجنبي�ة م�ن  الق�وات  بإخ�راج  العراقي�ني 
العراقي�ة، والذي ُترجم عىل أرض الواقع بقرار برملاني 

حاسم حظي بدعم شعبي منقطع النظري.
وتعليقاً عىل ذلك يقول املحلل الس�يايس هاشم الكندي 
ل�«املراق�ب العراق�ي«، إنه »م�ع إرصار االحتالل عىل 
البق�اء واملماطلة، الب�د للمقاومة اإلس�المية االلتزام 

بواجبه�ا يف حماي�ة الش�عب العراقي وس�يادة البالد 
وأمنها، من خ�الل إجبار املحتل عىل احرتام الس�يادة 

ومغادرة العراق«.
ويضي�ف الكندي أن »العدو يعتقد بأنه يحمي نفس�ه 
بواس�طة االنس�حابات وإع�ادة التموض�ع واالختباء 
يف أماك�ن يتصور أنها تحميه م�ن املقاومة«، الفتاً إىل 
أن »ق�درات املقاوم�ة متعاظم�ة ومتط�ورة وهي قد 
أعلن�ت أنها س�تفاجئ العدو بالق�درات التي طورتها 
س�واء أكانت الصواريخ بعيدة املدى دقيقة اإلصابة أو 

الطائرات املسرية«.
ويؤك�د الكندي أن »املش�هد اليمني يثب�ت أن املجاهد 
الصاب�ر تمكن من هزيمة عدوان كبري مدعوم أمريكياً 
وبريطانياً وإرسائيلي�ًا«، مبيناً أن »هذا الدرس يعرفه 
الجميع ومن املمكن أن ُيستصحب يف املشهد العراقي«.
وي�رى الكندي أن »األمريكيني ليس�وا بقوة آل س�عود 
بتمكنه�م وتواجده�م يف قواع�د ثابت�ة، وأن املقاومة 
العراقي�ة أكث�ر قدرة وخ�ربة وله�ذا يتوق�ع الجميع 

أن درس�اً س�يتعلمه األمريكي�ون يف احرتام الش�عوب 
وإراداتها وقراراتها الرسمية«.

ويف الخامس من كان�ون الثاني 2020، صوت مجلس 
النواب خالل جلسة استثنائية، عىل قرار ُيلزم الحكومة 
بالعمل عىل جدولة إخراج القوات األجنبية من العراق، 
ومنعها من اس�تخدام أرض البالد وسمائها ومياهها، 

لتنفيذ أية أعمال عدائية تجاه دول الجوار الجغرايف.
وج�اء الق�رار يف أعق�اب تظاهرات مليوني�ة غاضبة، 
طالبت ب�”طرد االحتالل” الس�يما بعد عملية االغتيال 
الغ�ادرة الت�ي طالت ق�ادة النرص قرب مط�ار بغداد. 
وق�د تج�ددت االحتجاج�ات العارمة، بعد م�رور عام 
ع�ىل الفق�د الكب�ري ال�ذي أحدثت�ه الجريم�ة، إذ نّظم 
العراقي�ون بمختل�ف مذاهبهم وقومياته�م، تظاهرة 
مليوني�ة غّص�ت به�ا س�احة التحري�ر ومحيطها يف 
الثالث من كانون الثاني 2021، لتعلن بش�كل رسمي 
أن الش�هيدين سليماني واملهندس هما رمزان قد ُخلِّدا 
يف ضمائر العراقيني رغم أنف الراقصني عىل دمائهما.

جدير بالذك�ر أن الهيأة التنس�يقية لفصائل املقاومة 
العراقي�ة، أصدرت مؤخ�راً بياناً ش�ديد اللهجة قالت 
في�ه: إنه »بعد وس�اطات عدة من بعض السياس�يني 
العراقي�ني منحت املقاومة أكثر م�ن فرصة للحكومة 
العراقّي�ة التي ُتجري مفاوضات مع الجانب األمريكي 
بخص�وص مصري الق�وات األجنبية، لك�ن ما نتج عن 
جولتيها، والسيما يف مهزلة الجولة الثانية، كان سيئاً 

ومؤسفاً للغاية«.
وأض�اف البي�ان أن »اإلدارة األمريكية برفضها خروج 
قواته�ا قد أرس�لت لن�ا الرس�الة الواضح�ة بأنهم ال 
يفهمون غري لغة القوة، لذلك فاملقاومة العراقّية تؤكد 
جهوزيتها الكاملة لتقوم بواجبها الرشعي، والوطني، 

والقانوني، لتحقيق هذا الهدف«.
كم�ا أك�د البي�ان أن »عملي�ات املقاوم�ة الجهادّي�ة 
مس�تمرة، بل س�تأخذ منحًى تصاعدّياً ضّد االحتالل، 
وبم�ا يجربهم عىل الخ�روج مهزومني كما ُهزموا من 

قبل«.

المراقب العراقي/ خاص...
تداولت وسائل اإلعالم وعىل لسان مسؤولني 
يف االي�ام القليل�ة املاضي�ة، أنب�اًء عن وجود 
تالعب باملال العام، م�ن قبل بعض االطراف 
السياس�ية لع�دد من الوزارات واملؤسس�ات 
الحكومية، واس�تخدامها ألغراض انتخابية، 
حي�ث وجه�ت تل�ك االتهام�ات اىل أط�راف 

سياسية لم تتم تسميتها.
وتأت�ي تلك االح�داث يف ظل أجواء سياس�ية 
مش�حونة، وتس�ابق دعائ�ي قب�ل انط�الق 
مارثون االنتخابات املبكرة، املزمع انطالقها 

يف الع�ارش م�ن ترشي�ن االول املقب�ل، تبع�ًا 
مل�ا حددته حكوم�ة رئي�س ال�وزراء الحايل 

مصطفى الكاظمي.
إال أن تلك االتهامات خرجت من إطار »الرس« 
والترصيح�ات املش�فرة اىل العل�ن، بع�د أن 
اعرتف بذلك الكاظمي خالل جلس�ة مجلس 
ال�وزراء املنعق�دة يوم أمس الثالث�اء، إذ أكد 
وجود »شكاوى عىل إجراءات بعض مفاصل 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية وشبهات 
باس�تغاللها ألغراض انتخابية عىل حس�اب 
قوت الفقراء من خالل دعم بعض املرشحني 

بما يخص رواتب الرعاية االجتماعية«.
لكن بع�د دقائق قليلة أعلن   مجلس الوزراء، 
السماح للرشكات النفطية الرابحة، تشغيل 
األج�راء اليومي�ني م�ن ذوي االختصاصات 
الهندس�ية والفنية،عىل أال يزيد عددهم عىل 
)6000( أج�ري، وه�و م�ا فرس بأن�ه دعاية 
انتخابي�ة أخرى تس�بق االنتخاب�ات لحلفاء 
الكاظم�ي، وتس�قيط لخصوم�ه اآلخري�ن 

الذين كشف عن استغاللهم للمال العام.
كم�ا كش�فت مص�ادر مطلع�ة ع�ن وجود 
اس�تغالل لدي�وان الوق�ف الس�ني ألغراض 
انتخابي�ة، من قب�ل بعض االح�زاب، وتبلغ 
موازن�ة الوق�ف بحس�ب م�ا ورد يف موازنة 

»2021« )330.9( مليار دينار.
الكث�ري م�ن  إن  برملاني�ة  وتق�ول مص�ادر 
ال�وزارات، خصص�ت إمكانياته�ا وأمواله�ا 
ألجل الدعاية للقوى السياس�ية، فيما يهرع 
خل�ف  انتخابي�ة  دعاي�ات  اىل  وزراء  حت�ى 

الكواليس.
ويتوقع مراقبون للش�أن السيايس أن يلعب 
العملي�ة  يف  حاس�ما  دورا  الس�يايس  امل�ال 
االنتخابي�ة وس�يدفع »الفق�ر« اىل س�يطرة 

بعض االحزاب عىل املناطق املّهمشة...

تفاصيل اوسع صفحة 2

كتل سياسية تتسابق لسرقة 
»المؤسسات« قبل ماراثون »االنتخابات«

5

4

المقاطعة االقتصادية حرب بال سالح 
وصيد الفوائد 

َمْن يعطل جلسة استجواب محافظ البنك ووزير المالية ؟
المراقب العراقي/بغداد ...

اكدت لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية، 
ام�س الثالث�اء، ان بعض الكتل السياس�ية 
تقف وراء تأخري وتعطيل اس�تجواب وزير 
املالية عيل عبد األمري عالوي ومحافظ البنك 

املركزي العراقي مصطفى غالب مخيف.

وقال�ت عض�و اللجن�ة ندى ش�اكر جودت 
»املراق�ب  تابعت�ه  صحف�ي  ترصي�ح  يف 
الن�واب  مجل�س  »أعض�اء  إن  العراق�ي«، 
طالبوا باس�تضافة واستجواب وزير املالية 
ومحافظ البن�ك املركزي العراقي بعد تغيري 
س�عر رصف الدوالر أمام الدين�ار العراقي، 

وارتفاع أسعار السلع والبضائع يف األسواق 
خالل املدة األخرية«.

وأضافت إن »بعض الكتل السياسية تتحمل 
مس�ؤولية تأخري وتعطيل اس�تجواب وزير 
املالي�ة ومحاف�ظ البن�ك املرك�زي ألغراض 
سياسية وش�خصية، هي نفس�ها تتحمل 

مس�ؤولية ارتفاع س�عر الرصف وتجاوزه 
150 الف دينار عراق�ي ل�كل 100 دوالرا«.

وتابع�ت ج�ودت، بالقول إن »تغيري س�عر 
ظه�ر  ك�رس  األس�عار  وارتف�اع  ال�رصف 
املواطن، خصوصا أصح�اب القوت اليومي 

وذوي الدخل املحدود«.

المراقب العراقي/ بغداد ...
اكد تحالف الفتح، امس الثالثاء،  ان الحكومة غري قادرة بالس�يطرة 
عىل اسعار رصف الدوالر، فيما بني أن ذلك انعكس سلبا عىل االسواق 

.
وق�ال عض�و التحالف محم�د البل�داوي يف ترصيح صحف�ي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي«، ان ” عدم وج�ود رؤية اقتصادية اس�رتاتيجية 
لدى الحكومة س�بب ارتفاعاً كبرياً يف االسواق واملنتجات وهدد فئات 
وطبق�ات من املجتمع وتالعب يف دخله�م “ مبيناً ان ” ارتفاع الدوالر 
ل�م ي�أت من ف�راغ وانما بعد دراس�ة وتاكي�د من املالي�ة والحكومة 

بالسيطرة عليه “.
وأض�اف ان” الحكومة تعهدت بالحفاظ عىل س�عر الدوالر لكنها لم 

تستطع السيطرة عليه وكانت له انعكاسات كبرية عىل السوق “.
واشار اىل ان ” الحكومة ووزارة املالية هما املسؤوالن عما يحدث االن 

من ارتفاع يف املنتجات التجارية والغذائية يف السوق«.

الفتح : الحكومة غير قادرة 
على حفظ سعر الدوالر

في هذا العدد

6
لجنة االنضباط تعاقب حسام كاظم
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اعتراف رسمي بـ »نهب« المال العام

»استنـزاف« المــؤسسات الحكـوميـة للـدعـاية 
االنتخــابيـة يخـرج مـن السـر للعلـن

املراقب العراقي/ خاص...
تداولت وس�ائل اإلعالم وعىل لسان مسؤولني يف 
االي�ام القليلة املاضي�ة، أنباًء ع�ن وجود تالعب 
باملال العام، من قبل بعض االطراف السياس�ية 
لع�دد م�ن ال�وزارات واملؤسس�ات الحكومي�ة، 
واس�تخدامها ألغراض انتخابي�ة، حيث وجهت 
تل�ك االتهام�ات اىل أط�راف سياس�ية ل�م تت�م 

تسميتها.
وتأت�ي تل�ك االح�داث يف ظ�ل أج�واء سياس�ية 
مشحونة، وتس�ابق دعائي قبل انطالق مارثون 
االنتخاب�ات املبكرة، املزم�ع انطالقها يف العارش 
من ترشي�ن االول املقبل، تبعاً ملا حددته حكومة 

رئيس الوزراء الحايل مصطفى الكاظمي.
إال أن تل�ك االتهامات خرجت م�ن إطار »الرس« 
أن  بع�د  العل�ن،  اىل  املش�فرة  والترصيح�ات 
اع�رف بذل�ك الكاظمي خ�الل جلس�ة مجلس 
ال�وزراء املنعق�دة ي�وم أم�س الثالث�اء، إذ أك�د 
وجود »ش�كاوى ع�ىل إجراءات بع�ض مفاصل 
وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية وش�بهات 
باس�تغاللها ألغراض انتخابية عىل حساب قوت 
الفق�راء من خ�الل دع�م بعض املرش�حني بما 

يخص رواتب الرعاية االجتماعية«.
لك�ن بعد دقائ�ق قليل�ة أعلن   مجل�س الوزراء، 
الس�ماح لل�رشكات النفطي�ة الرابحة، تش�غيل 
االختصاص�ات  ذوي  م�ن  اليومي�ني  األج�راء 
الهندس�ية والفنية،ع�ىل أال يزي�د عدده�م عىل 
)6000( أجري، وهو ما فرس بأنه دعاية انتخابية 
أخ�رى تس�بق االنتخاب�ات لحلف�اء الكاظمي، 
وتس�قيط لخصوم�ه اآلخرين الذين كش�ف عن 

استغاللهم للمال العام.
كما كش�فت مصادر مطلعة عن وجود استغالل 
لديوان الوقف السني ألغراض انتخابية، من قبل 
بعض االحزاب، وتبلغ موازنة الوقف بحس�ب ما 

ورد يف موازنة »2021« )330.9( مليار دينار.
وتقول مصادر برملاني�ة إن الكثري من الوزارات، 

خصص�ت إمكانياته�ا وأمواله�ا ألج�ل الدعاية 
للق�وى السياس�ية، فيما يهرع حت�ى وزراء اىل 

دعايات انتخابية خلف الكواليس.

ويتوقع مراقبون للش�أن السيايس أن يلعب املال 
الس�يايس دورا حاس�ما يف العملي�ة االنتخابي�ة 
وسيدفع »الفقر« اىل سيطرة بعض االحزاب عىل 

املناطق املّهمشة.
ويبدو أن اس�تغالل املال لم يقترص عىل الوزارات 
فقط وإنما شمل املحافظني أيضاً، إذ دعا النائب 

عن تحالف الفتح غضنفر البطيخ يف وقت سابق 
»الرئاس�ات الثالث، والقضاء العراقي، واالدعاء 
الع�ام ومفوضي�ة االنتخاب�ات وهي�أة النزاهة 

ودي�وان الرقاب�ة املالي�ة واألجه�زة الرقابي�ة يف 
جهاز املخابرات واالس�تخبارات واألمن الوطني، 

بخصوص ترصفات بعض املحافظني.
وطالب البطيخ، ب�«رص�د مخالفات وتجاوزات 
الع�ام  امل�ال  اس�تخدام  يف  املحافظ�ني،  بع�ض 

ألغراض انتخابية وسياسية«.
وب�ني أن »م�ا يق�وم ب�ه بع�ض املحافظني من 
اس�تغالل ملناصبه�م واس�تثمار م�وارد الدول�ة 
لحس�اب مرش�حيهم الخاص�ني ع�ىل حس�اب 
مرش�حني آخري�ن ه�و خل�ل يف نزاه�ة العملية 
االنتخابي�ة واس�تغالل بش�ع للس�لطة وموارد 
الدولة«.وح�ول ذلك يرى املحلل الس�يايس منهل 
املرشدي أن »معطيات الواقع امليداني لالنتخابات 
الربملانية القادمة ال تدع�و لالطمئنان خصوصا 
م�ع تنام�ي اس�تغالل االمكاني�ات الحكومي�ة  
لخدمة األغ�راض الدعائية للمرش�حني وهذا ما 
أعلن عنه شخصيا رئيس الوزراء الكاظمي فيما 
يخص م�ا قامت به وزارة  العم�ل إضافة اىل ما 
تناقلته وسائل اإلعالم عن تسخري الوقف السني 
إمكانيت�ه اإلعالمية لخدمة محم�د الحلبويس يف 

محافظة   االنبار«.
وب�ني املرش�دي يف حدي�ث خ�ص ب�ه »املراق�ب 
العراق�ي« أن »الجانب القانون�ي يلزم املفوضية 
املس�تقلة لالنتخاب�ات باتخ�اذ إجراءاته�ا ضد 
الحكوم�ي  امل�ال  الذي�ن يس�تغلون  املرش�حني 
لحمالته�م الدعائي�ة لالنتخاب�ات وتص�ل تل�ك 

اإلجراءات اىل حد سحب الرشيح وإلغائه«.
وتس�اءل املرش�دي »هل نرى خطوة ضمن هذا 
الس�ياق من املفوضي�ة؟، مبيناً أن�ه اليظن ذلك 
بحكم الغياب الواضح إلرادة القرار واس�تقاللية 
املؤسس�ات املناطة بها هذه القضية ، فضال عن 
الوه�ن والفوضوي�ة والالمصداقي�ة التي تؤطر 
عم�ل رئيس ال�وزراء وهو ما س�يزيد من فجوة 
النف�ور وانع�دام الثق�ة ب�ني الش�ارع العراقي 

واالنتخابات القادمة«.

أعل�ن الناطق باس�م القائد الع�ام للقوات املس�لحة اللواء 
يحيى رس�ول، عن تحركات دبلوماس�ية بشأن االعتداءات 
الركية املتكررة عىل األرايض العراقية، وذلك بعد أن وصلت 

الرضبات الجوية إىل عمق محافظة دهوك.

وقال رس�ول يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« 
إن”هن�اك تح�ركاً دبلوماس�ياً من خ�الل وزارة الخارجية 
والدبلوماسية العراقية بش�أن االعتداءات الركية املتكررة 

عىل األرايض العراقية”.

وأض�اف أن “الدس�تور العراق�ي نص عىل احرام س�يادة 
ال�دول كاف�ة وبالت�ايل ع�ىل جميع ال�دول اح�رام العراق 
وس�يادته”، مش�دداً ع�ىل: “أننا نرفض أن تك�ون األرايض 
العراقية منطلق�اً للقيام بأي عمل إرهاب�ي تجاه أي دولة 

جارة”.
وتابع رس�ول أن ”عىل تركيا أن تضع أمام أنظارها سيادة 
الع�راق، ويف ح�ال ورود معلوم�ات ع�ن أي جه�ة تعط�ى 

للجانب العراقي، وهو من يتوىل التعامل بشأنها”.

بعد وصول الضربات التركية إلى عمق محافظة دهوك.. العراق يتحرك دبلوماسيًا !

العراق يعتمد »خطة وطنية« لمتابعة نشر لقاحات كورونا
أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، الثالث�اء، عن خطة وطني�ة ملتابعة نرش 
لقاح�ات كورون�ا ومتابعة عمل مناف�ذ التطعيم يف بغ�داد واملحافظات، 
بينم�ا اس�تحدثت منافذ خاص�ة خارج املستش�فيات الجراء مس�حات 

كورونا منعا النتقال العدوى بني املواطنني.
وأورد اإلعالم الرس�مي ترصيحاً ملصدر مس�ؤول يف دائرة الصحة العامة، 
إن�ه “تم تنفيذ خطة وطني�ة لنرش لقاحات كوفي�د � 19 ومتابعة اليات 
عم�ل املنافذ التلقيحية”.وأضاف: “تضمن�ت الخطة زيارة فرق ارشافية 
ميداني�ة اىل املحافظ�ات ملتابعة تنفيذ مفردات الخط�ة والية عمل منافذ 
التلقي�ح، وكذل�ك االطالع عىل خدم�ات التطعيم كافة ابت�داء من مرحلة 
التسجيل عرب املنصة االلكرونية مرورا بالفحص الطبي اىل اعطاء اللقاح 
للمستفيد”.وأش�ار إىل أن “الخطة ش�ملت ايضا املحافظة عىل اللقاحات 
ضم�ن الدرجات املوىص بها, والتوثيق الفاع�ل للبيانات واملتابعة املهنية 
لالثار الجانبية املحتمل حدوثه�ا بعد التلقيح، ومتابعة خدمات التطعيم 

الروتينية املقدمة يف بعض املراكز الصحية”.

اتهام برلماني خطير 
للحكومة وتحذيرات من 

تكرار سيناريو 2014
وج�ه ن�واب من كتل سياس�ية مختلف�ة، الثالث�اء، اتهاماً 
خطرياً للحكومة، مستنكرين موافقتها عىل اعادة االرهاب 
اىل الع�راق بتدخل وضغ�ط امريك����ي، فيم�ا حذروا من 
الع�ودة اىل س�يناريو ع�ام 2014 بس�يطرة »داع�ش« عىل 

املوصل.
وق�ال النائ�ب ع�ن تحال�ف عراقي�ون عب�اس رصوط إن 
“كثريا من املشاكل س�تحدث خالل االيام املقبلة بعد اعادة 
االرهابيني من س�ورية اىل الع�راق وايجاد مخيم الجدعة يف 

املوصل موقعا اليوائهم”.
من جانب�ه بني النائب عن تحالف الفت�ح ايوب الربيعي ان 
“اعادة االرهابيني م������ن س�����ورية اىل العراق يهدد 
االمن الداخيل وقد يتس�����بب ذلك بمشاكل كب������رية 
يف الف�رة املقب����ل�ة، خصوص�ا ان هن������اك رف�ض 
كب�ري لتواج�د االره�������اب م�ن ج����دي�د عىل ارض 

الع����راق”.
اىل ذل�ك انتق�د النائ�ب املس�تقل باس�م خزع�ل، “موافقة 
الحكوم�ة عىل املخطط االمريكي الع�ادة ارهابيي الهول اىل 
الع�راق”، مؤكدا ان “ذلك يمثل انتهاكا كبريا لس�يادة البالد 

وبموافقة الحكومة«.

»نهب الثروات« يرفع 
وتيرة هجرة الشباب من 

كردستان إلى أوروبا

حمل القي�ادي يف حراك الجيل الجديد صالح داود، الثالثاء، حكومة 
إقليم كردس�تان واألحزاب الحاكمة مسؤولية تزايد هجرة الشباب 

الكرد إىل أوروبا.
وق�ال داود يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي«، إن 
“تزاي�د هجرة الش�باب س�ببه س�وء األوض�اع االقتصادي�ة وعدم 
توزيع الروات�ب وقلة فرص العمل ونهب الثروات وحرص املقاوالت 

واألعمال بيد الجهات املتنفذة”.
وأض�اف أن “الهج�رة لها مخاطر كبرية عىل أراوح الش�باب الذين 
يتخ�ذون الطرق الصعبة واملخاطر من آج�ل الخالص من األوضاع 

السيئة يف إقليم كردستان”.
وكان برمل�ان إقليم كردس�تان ق�د دعا لتخصيص جلس�ة خاصة 

ملناقشة أسباب تزايد هجرة الشباب الكرد إىل أوروبا.

دع�ت وزارة التج�ارة، أم�س 
الثالث�اء، املواطنني إىل إصدار 
تمهي�دا  املوح�دة  الهوي�ات 
إلط�الق البطاق�ة التمويني�ة 

اإللكرونية.
بي�ان  يف  ال�وزارة  وذك�رت 
تلقت�ه »املراقب العراقي«، ان 
»مدي�ر عام دائ�رة التخطيط 
واملتابع�ة يف ال�وزارة ابته�ال 
ترأس�ت  صاب�ط  هاش�م 
ملدي�ري  موس�عا  اجتماع�ا 
التمويني�ة يف بغ�دا  الف�روع 

واملحافظات«.

وبحسب البيان، اكدت صابط 
»خالل االجتماع عىل رضورة 
الجهود م�ن اجل  مضاعف�ة 
املواطنني،  معام�الت  انج�از 
فض�ال ع�ن مناقش�ة كاف�ة 
املش�اكل واملعوقات وتذليلها 
خصوص�ا بعد فت�ح عمليات 
موجه�ة  والش�طر«،  النق�ل 
ب��«رضورة  الوق�ت  ذات  يف 
ح�ث املواطنني لغرض اصدار 
تمهي�د  املوح�دة  الهوي�ات 
الط�الق البطاق�ة التمويني�ة 

االلكرونية«.

ان  الثالث�اء،  الش�عبي،  بالحش�د   30 الل�واء  أك�د 
الخ�روق األمني�ة يف محافظ�ة دي�اىل ب�دأت تكث�ر 
م�ع ق�رب االنتخابات.وقال مس�اعد أمر ل�واء 30 
بالحش�د الش�عبي اب�و الح�ر الب�رصي يف ترصيح 
تابعت�ه »املراقب العراقي«، إنه م�ع “اقراب موعد 
االنتخاب�ات تكث�ر الخروق�ات األمني�ة يف محافظة 
دي�اىل“، مبين�اً ان ”دي�اىل ومنذ فرة تش�هد خموالً 
للتح�ركات االرهابي�ة لكن مع اق�راب االنتخابات 
ب�دأت تنمو االن“.واضاف ان ”محافظة دياىل كانت 

تشهد اوضاعاً امنية مستقرة قبل فرة معينة لكن 
كل م�ا اق�رب موع�د االنتخابات ب�دأت الخروقات 
القطع�ات  ع�ىل  االرهابي�ة  والهجم�ات  األمني�ة 
العس�كرية كاف�ة يف املحافظة«.واش�ار اىل انه ”يف 
الوقت الحارض تش�هد املحافظة تعرضات إرهابية 

كثرية وخصوصاً يف االطراف والطرق الرسيعة“.
وتشهد محافظة دياىل خروقات امنية كثرية بسبب 
موقعه�ا الجغ�رايف والط�رق الوعرة والجب�ال التي 

تساعد عىل تخفي االرهابيني.

أف�اد مصدر أمن�ي، الثالثاء، باحب�اط هجوم 
ارهاب�ي ع�ىل نقطة امني�ة تابع�ة للجيش يف 

مناطق غربي األنبار.
وق�ال املص�در إن “مجموع�ة م�ن  عصابات 
داعش االجرامي�ة حاولت التعرض عىل نقطة 
تابع�ة لق�وات الجي�ش ع�ىل الطري�ق الدويل 
الرسي�ع القري�ب م�ن قض�اء الرطب�ة غربي 

االنبار”.
وأض�اف، أن “املجموع�ة االرهابي�ة جوبه�ت 

بواب�ل م�ن االس�لحة الخفيف�ة واملتوس�طة 
ارغمها عىل الراجع دون وقوع اي اصابات يف 

صفوف القوات االمنية “.
وأوض�ح، أن “الق�وات االمني�ة رصدت حركة 
امل�كان  اىل  وص���وله�م  قب�ل  املهاجم�ني 

املستهدف”.
يش�ار اىل ان القوات االمني�ة عززت من نقاط 
التفتي�ش ع�ىل كاف�ة املناط�ق الصحراوي�ة 

للحيلولة دون وقوع اي خرق امني.

قبيل االنتخابات .. »داعش« 
ينشط مجددًا يف دياىل

الجيش يحبط هجومًا إرهابيًا عىل 
نقطة عسكرية غريب األنبار

ين
ألم

ط ا
شري

ال

النــزاهة: إحبــاط عمليــة الستغــــالل المتقــاعــدين ومستفيــدي الرعــاية
ن مالكاتها  كش�فت هيأة النزاهة االتحاديَّة عن تمكُّ
م�ن تنفي�ذ عمليَّت�ي ضب�ٍط يف محافظ�ة املثن�ى، 
�دًة ضبطه�ا )5( خمس�ة ُمتَّهمني يمارس�ون  ُمؤكِّ
أعمالهم بطريق�ٍة مخالف�ٍة للقانون.وذكرت دائرة 
التحقيق�ات التابع�ة للهيأة يف بي�ان تلقته »املراقب 
العراقي«، أن “فريق عمٍل تابٍع ملكتب تحقيق الهيئة 
يف محافظ�ة املثنى م�ن ضبط ُمتَّهٍم يق�وم بتقديم 
قروٍض وتس�هيالٍت مرصفيَّ�ٍة للمتقاعدين ورواتب 
الرعاية؛ اس�تناداً إىل أحكام املادة )240( من قانون 
العقوبات”.وتابع�ت أنَّ “املُتَّهم كان يس�تغلُّ حاجة 
الفئات املُستفيدة، فضالً عن استمراره باالستقطاع 
منهم رغم تسديد املبلغ خالفاً للقانون، الفتًة إىل أنه 

تمَّ ضب�ط )2400( هويَّة بطاقة ذكيَّ�ة، تبلغ قيمة 
.” القروض فيها عرشة مليارات ديناٍر عراقيٍّ

ن أيضاً  وأضاف�ت أنَّ »الفريق، ويف عمليٍَّة ثانيٍة، تمكَّ
م�ن ضب�ط أربعة ُمتَّهم�ني من أصح�اب املُختربات 
الصحيَّ�ة األهليَّ�ة يف مرك�ز مدينة الس�ماوة، الفتًة 
خالف�ًا  أعماله�ا  تم�ارس  املخت�ربات  تل�ك  أنَّ  إىل 
للقان�ون، حيث تق�وم بإجراء فحوص�اٍت مختربيَّة 
خ�ارج الصالحيَّات املمنوحة له�ا، ُمنّبهًة إىل أنَّ ذلك 
يتطلب مخت�رباٍت مركزيَّة ومن قبل أطباء من ذوي 
االختصاص، كما تمَّ ضبط األجهزة التي تستخدمها 
تل�ك املختربات”.واوضحت انه “تمَّ تنظيم محرضي 
بالعمليَّت�ني، وعرضهم�ا رفق�ة  أصوليَّ�ني  ضب�ٍط 

املُتَّهمني واملضبوطات عىل الس�ّيد ق�ايض التحقيق 
�ة التحقيق”. ؛ ال�ذي قرَّر توقيفهم عىل ذمَّ املُختصِّ

وكان�ت الهيأة ق�د أعلنت يف الس�ادس من نيس�ان 
املايض  ع�ن ضبطها )169( معاملًة لقروٍض تقرب 
قيمتها م�ن مليار ديناٍر عائدة لرشكاٍت أهليٍَّة تقوم 
باإلقراض بش�كٍل ُمخالٍف للقانون، فيما حذَّرت من 
انتش�ار عمليَّات نصٍب واحتياٍل تمارس�ها رشكاٌت 
وهميٌَّة عرب وسائل التواصل االجتماعي بحّق بعض 
ف�ني واملُتقاعدي�ن م�ن خالل إيهامه�م بمنح  املُوظَّ
ة  قروٍض رسيعٍة، وس�حب البطاق�ة الذكيَّة الخاصَّ
بالدفع اإللكرونيِّ مع املُستمس�كات؛ بقصد سحب 

مبالغ أكثر من مبلغ القرض والفائدة.

التجارة تستعد إلطالق البطاقة 
التموينية اإللكترونية
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تص�درت محافظة واس�ط، املحافظ�ات العراقية املس�وقة ملحصول 
الحنطة بتسويقها ٩١٠ آالف طن.

وأعلنت اللجنة الزراعية يف واس�ط، انتهاء موس�م الحصاد وتس�ويق 
الحنطة لهذا املوس�م الذي س�جلت يف املحافظة موقع  الصدارة األول 
يف إنتاج محصول الحنطة بتس�ويق .وقال رئي�س اللجنة الزراعية يف 
املحافظة محمد املياحي، يف بيان ، إن »٧٧٠ ألف طن تم تس�ويقه إىل 
س�ايلوات وزارة التج�ارة و ٤٠ ألف طن إىل س�ايلوات رشكات البذور 
التابع�ة ل�وزارة الزراعة باإلضافة إىل مايق�ارب ١٠٠ ألف طن مدورة 

لالستهالك املحيل )بذور وخبز واستخدامات غذائية أخرى(«.
وأضاف البيان أن »املحافظة حققت زيادة يف إنتاج الحنطة هذا العام 
بنس�بة ١٠٪ مقارنة بالع�ام املايض رغم املصاعب الت�ي يعاني منها 

القطاع الزراعي«.

تراجع�ت اللرية الرتكي�ة ، بقوة 
ال�دوالر  م�ؤرش  تراج�ع  رغ�م 

األمريكي.
ويأت�ي تراجع الل�رية الرتكية يف 
ظ�ل مخ�اوف حي���������ال 
ي�وم  املرك�زي  البن�ك  ق�رار 
الخم����ي�س املقب�ل، رغ���م 
التطمين�ات بأن مع�دل الفائدة 

سيبقى مستقرًا. 

وكان�ت اللرية الرتكي�ة متقدمة 
من�ذ نهاي�ة األس�بوع امل�ايض 
مقاب�ل  االثن�ن  ي�وم  وحت�ى 

الدوالر. 
حول  التكهن�ات  ولك�������ن 
مع�دالت الفائ�دة م�ن البنكن 
املرك������������زي الرتك�ي، 
أودت  الفي�درايل  واالحتياط�ي 

باللرية للرتاجع.

واسط تتصدر المحافظات 
المسوقة لمحصول الحنطة

الليرة التركية تنخفض بقوة

ارتفعت أس�عار النفط ، مع ارتفاع خام 
برنت للجلسة الرابعة عىل التوايل، يف ظل 
تراجع احتمال وصول إم�دادات إيرانية 
إضافية إىل الس�وق قريبا مع اس�تمرار 
املحادثات بش�أن عودة الواليات املتحدة 

إىل اتفاق نووي مع طهران.
وارتفع مزيج برنت ٤3 س�نتا ما يوازي 
 ، للربمي�ل  إىل ٧3.2٩ دوالر  باملئ�ة   ٠.6

وذلك بعد أن ارتفع ٠.2 يف املئة.
وصعد خام غرب تكس�اس الوسيط هو 
اآلخ�ر، إذ زاد ٤١ س�نتا م�ا يع�ادل 6.٠ 
باملئ�ة إىل ٧١.2٩ دوالر. وكان قد تراجع 

يف الجلسة السابقة ثالثة سنتات.
واس�تؤنفت يف فيين�ا املحادث�ات غ�ري 
املبارشة ب�ن الواليات املتح�دة وإيران، 
إىل جانب أط�راف أخرى يف اتفاق 2٠١5 
بش�أن برنامج طهران النووي. ووصف 
بأنه�ا  املحادث�ات  األوروب�ي  االتح�اد 

»مكثفة«.
وم�ن ش�أن ع�ودة الوالي�ات املتحدة إىل 
االتفاق أن تمهد الطريق لرفع العقوبات 
عن إيران بما س�يمكنها من اس�تئناف 

تصدير النفط.
يف  إيكونوميك�س  آي.إن.ج�ي  وقال�ت 
مذكرة »من غري املرجح عىل نحو متزايد 
ع�ىل ما يب�دو أن نرى الوالي�ات املتحدة 
تنض�م إىل االتفاق الن�ووي اإليراني قبل 
ه�ذا  اإليراني�ة  الرئاس�ية  االنتخاب�ات 

األسبوع«.

النفط يرتفع مع احتمال 
وصول إمدادات إيرانية 
إضافية إلى السوق قريبا

انخفضت أس�عار رصف الدوالر االمريكي مقابل الدينار العراقي ، يف 
البورصة الرئيس�ية بالعاصمة بغداد واقليم كردس�تان.وقال مصدر، 
إن بورص�ة الكف�اح والحارثي�ة املركزية يف بغداد س�جلت، ١٤٩55٠ 
دينارا عراقيا مقابل كل ١٠٠ دوالر أمريكي.وس�جلت بورصة الكفاح 
املركزي�ة خالل افتتاحه�ا ١5٠2٠٠ دينار عراق�ي مقابل ١٠٠ دوالر.

وأش�ار اىٕل أن اس�عار البي�ع وال�راء انخفض�ت يف مح�ال الصريفة 
باالٔس�واق املحلي�ة يف بغ�داد، حيث بلغ س�عر البي�ع ١5٠٠٠٠ دينار 
عراق�ي، بينما بلغت اس�عار ال�راء ١٤٩٠٠٠ دينار ل�كل ١٠٠ دوالر 
امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد ش�هدت اس�عار 
الدوالر انخفاضا ايضاً، حيث بلغ سعر البيع ١٤٩8٠٠ دينار لكل ١٠٠ 

دوالر امريكي، والراء بواقع ١٤٩5٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر.

تراجع أسعار صرف الدوالر 
في بغداد وإقليم كردستان

وزارة العمل تعلن اتفاقها مع البنك الدولي على تطوير نظام الحماية االجتماعية

بعد ظهور اصابات في بغداد.. »سلة دواجن العراق« تستنفر لمواجهة انفلونزا الطيور

أعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة ، عن 
اتفاقها مع البنك الدويل عىل تطبيق خطتن للتأهيل 
والتطوي�ر وتحدي�ث نظ�ام الحماي�ة االجتماعي�ة 

الستبعاد الطارئن واملتجاوزين عليه.
وقال�ت وكيل�ة ال�وزارة عب�ري الجلبي يف بي�ان ، ان 
“فريقا وزاريا ش�كل لغرض امل�ي يف تنفيذ خطط 
ومش�اريع الوزارة االصالحية التي تضمنتها الورقة 
البيض�اء لإلصالح�ات الحكومي�ة للع�ام الح�ايل يف 
توقيت�ات زمني�ة محددة”.وش�ددت الجلب�ي ع�ىل 
“رضورة الب�دء بخطوات عملي�ة بعيدة عن الجانب 
النظ�ري، م�ن خ�الل إعطاء س�قوف زمني�ة ثابتة 

لإلجراءات وآلي�ات تطبيقها، والح�رص عىل تقديم 
الفري�ق ال�وزاري تقارير ش�هرية تتضم�ن االفكار 
واملقرتح�ات التي تدعم خطوات االص�الح الفعيل”.
وأوضحت، ان “ال�وزارة اتفقت مع البنك الدويل عىل 
تطبي�ق خطت�ن، االوىل للتأهيل والتطوي�ر والثانية 
للحماي�ة االجتماعية ضم�ن برامج محددة ، لوجود 
حاجة ماس�ة للدعم  يف تنفيذ تلك الربامج”، مشرية 
اىل ان “هن�اك خطة لتنفي�ذ مروع توحيد وتطوير 
قاع�دة بيان�ات ال�وزارة وكذل�ك الرب�ط الش�بكي 
الذي سيس�هم يف تحس�ن نظام الحماية ويستبعد 

الطارئن واملتجاوزين عىل النظام”.

لجنة نيابية: الحكومة فشلت فشال ذريعا بالتطور االقتصادي
االقتص�اد واالس�تثمار  اك�دت عض�و لجن�ة 
الحكوم�ة  ان   ، الحام�دي  ميث�اق  النيابي�ة 
ووزيره�ا الذي وصف بالخبري فش�لوا بش�كل 
ذري�ع يف تحقي�ق التطور االقتص�ادي للعراق، 
الفتة اىل ان اج�راءات وقرارات الحكومة زادت 
نس�بة الفقر واغرقت البلد بالدي�ون الداخلية 
والخارجية.وقال�ت الحام�دي ، ان “هناك من 
وص�ف بأن وزير املالية الح�ايل هو رجل خبري 
ومتخص�ص وس�يحل املش�اكل االقتصادي�ة 
املوجودة وهناك ايضا من صدع رؤوس الربملان 
بالورق�ة البيضاء م�ن اجل التصوي�ت عليها، 

لكن اليوجد اي تقدم عىل ارض الواقع”.
واضاف�ت ان “الحكومة فش�لت بش�كل ذريع 
يف التط�ور االقتص�ادي ولم تحق�ق مايرجوه 
الشعب منها، بشأن النمو االقتصادي للعراق، 
وع�ىل العكس فأن البلد اصب�ح غارقا بالديون 

الخارجية والداخلية”.
تغي�ري  “رضورة  ع�ىل  الحام�دي  وش�ددت 
السياسة االقتصادية الحالية من اجل تخفيف 
نسبة الفقرة واعادة االسعار اىل ماكانت عليه 
خدمة للمواطن والنعاش الس�وق العراقي من 

جديد”.

االقت�صادي

الكهرباء تحدد مناطق 
منتخبة في بغداد للعمل 

بالعدادات االلكترونية

الكهرباء،ع�ن تحدي�د مناط�ق  أعلن�ت وزارة   
منتخب�ة يف بغداد، فيما أش�ارت اىل وضع خطة 
للعم�ل به�ذه العدادات.وق�ال املتح�دث باس�م 
ال�وزارة أحم�د م�وىس , إن العم�ل بالع�دادات 
االلكرتونية س�يكون يف مناطق منتخبة ببغداد، 
وم�ن ثم تعميم التجربة ع�ىل عموم املحافظات 

واملناط�ق.
وأش�ار اىل أن الع�دادات ستس�هم بالقضاء عىل 
الكثري من التجاوزات وهدر الطاقة، فض ًال عن 
اش�عار املواطن باالستهالك،مؤكًدا أنها ستعظم 

من موارد الجباية.
ويعان�ي الع�راق من عج�ز يف توف�ري الكهرباء، 
ما ي�ؤدي إىل انقطاعها عىل ف�رتات متفاوتة قد 
تصل إىل 2٠ س�اعة يف بع�ض مناطقه، ويعتمد 
ع�ىل الجارة إيران لتأمن نح�و ثلث حاجته من 

الكهرباء.
معضلً�ة  الع�راق  يف  الكهرب�اء  مل�ف  ويعت�رب 
اس�تعصت عىل كل الحكوم�ات املتعاقبة للبالد، 
من�ذ تعرض ه�ذا القط�اع الحي�وي إىل التدمري 
عاصف�ة  ح�رب  خال�ل  ش�امل  ش�به  بش�كل 
الصح�راء يف عام ١٩٩١ وم�ا تالها من عقوبات 
أممية اس�تمرت ألكثر م�ن عقد من الزمن، أدت 

إىل تراجع هذا القطاع الحيوي بشكل كبري.

أرقام واقتصاد
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مدينة سكنية تم تصميم 
بناياتها من قبل وزارة 

االعمار وهي بأنتظار موافقة 
الحكومة للعمل بها
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ماليين دينار قيمة 
القرض الذي خصصه 

مصرف الرافدين للطلبة 
واالساتذة والباحثين 

اإلعالم واالتصاالت تتغاضى عن رفع أسعار 
كارتات الشحن وتؤخر ديون »الشركات«

تواطؤ حكومي ضحيته المواطن

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي 
تتصاع�د حدة االتهام�ات لهيأة اإلع�الم واالتصاالت 
بإخف�اء ق�رارات ترغ�م رشكات الهات�ف بدفع نحو 
ترليون دينار للدول�ة كرضائب, فما يحصل يف قطاع 
االتصاالت وصف ب�”املهزلة الحقيقية« وسط تواطٍؤ 
فاضح م�ن بعض املس�ؤولن”، فقائم�ة االتهامات 
طويلة بحق رشكات االتصاالت نتيجة سوء الخدمات 
وارتف�اع أس�عارها والته�رب من دفع مس�تحقات 
الحكوم�ة وآخره�ا رف�ع كارت�ات املوباي�ل إثر رفع 
أس�عار ال�دوالر , علما أن كارتات الش�حن مس�عرة 
بالدين�ار إال أن الصم�ت خيم ع�ىل الجهات املختصة 

عىل الرغم من تأثريالقرار عىل حياة املواطن.
االم�ر لم يتوقف عند ذلك  ب�ل هناك اتهامات برملانية 
علني�ة للحكومة بتواُطِؤها م�ع رشكات االتصاالت , 
من خالل عدم تأس�يس رشك�ة وطنية بموجب قرار 
مجل�س الن�واب , فض�ال عم�ا يتعلق بمل�ف تجديد 
الرخص وتسديد الديون التي بذمتها, فلم نجد إرصاراً 
حكومي�اً يف هذا الجانب خاص�ة أن تلك الركات لم 

تلتزم بمقررات الربملان والقضاء العراقي.
عضو لجن�ة االتصاالت النيابية النائبة إقبال اللهيبي 
كش�فت عن اجتماع موسع ملناقش�ة أسباب ارتفاع 

أسعار بيع كارتات املوبايل يف االسواق العراقية.
وقال�ت اللهيب�ي إن” أس�عار بي�ع كارت�ات املوبايل 
ش�هدت يف اآلونة االخ�رية ارتفاعا ملحوظ�ا رغم أن 
أس�عارها مح�ددة بالدين�ار العراقي ولي�س لها أيُّ 
عالق�ة بارتف�اع أو انخف�اض س�عر رصف ال�دوالر 

االمريكي”.
وأضافت اللهيبي أن” ارتفاع أس�عار الكارتات يمثل 
اس�تغالال للمواطنن ومحاولة غري قانونية لتحقيق 

أرب�اح، مؤك�دة قرب عق�د اجتماع موس�ع من أجل 
بح�ث أس�باب ارتفاع االس�عار والس�عي لوضع حدٍّ 

لها”.
وأوضحت أن “االرتفاع يمثل عبئا آخر عىل املواطنن 
الذي�ن يعانون من تداعي�ات أزم�ة اقتصادية كبرية 
تضاعفت مع رفع س�عر رصف ال�دوالر الذي قاد اىل 

ارتفاع يف أسعار أغلب املواد الغذائية”. 
من جهته يرى املختص بالش�أن االقتصادي س�امي 
سلمان أن غياب الرقابة عىل مفاصل السوق املحلية  
ش�جع بعض الركات والتجار عىل التمادي يف رفع 
االس�عار , والي�وم ن�رى أن ارتف�اع أس�عار كارتات 
املوبايل بسبب ارتفاع أسعار الدوالر يتحمله املواطن 

, يف ظل الصم�ت الحكومي ملا يعاني�ه املواطن جراء 
قراراته�ا املجحفة , ب�ل نرى أن الحكوم�ة بصمتها 
تتواطأ مع الفاس�دين وهو الضوء االخرض لركات 
الهات�ف الس�تغالل املواطن , فرضيبة ال�� 2٠٪ التي 
فرضتها حكومة العبادي عىل رشكات املوبايل نراها 
انعكس�ت وأصبح املواطن هو الذي يتحملها وس�ط 

صمت حكومي.وقال س�لمان يف اتصال مع ) املراقب 
العراقي(: إن الحكومة تتحمل ما يعانيه املواطن من 
مظلومي�ة ورسق�ة علنية , فضال عن س�وء خدمات 
رشكات املوباي�ل , فه�ي تعاونت مع تل�ك الركات 
وس�وفت ق�رار الربمل�ان بتأس�يس رشك�ة وطني�ة 
للموبايل , بل إنها ترعن فس�اد الركات بالتعاون 
مع هي�أة االتصاالت ملنع اس�تحصال تريليون دينار 
كرضائب من تلك الركات , وأما موقف الحكومة يف 
تمديد عملها ومنحها الرخصة الرابعة فهو دليل عىل 

رشعنتها للفساد.
م�ن جهته أكد املختص بالش�أن االقتصادي جاس�م 
العكي�يل أن رف�ع أس�عار كارت�ات الش�حن يف ه�ذه 
الظ�روف من قب�ل رشكات االتص�االت يع�د إرهاقا 
لكاه�ل املواط�ن , فالخدمات مرتفعة وس�يئة وهي 
تجمع سنويا مليارات الدوالرات والتدفع شيئا للدولة 
, واملعيب أن الحكومة تقف اىل جانبها وتسهل عملها 
وتح�ث هيأة االتصاالت عىل عدم اس�تيفاء الرضائب 
والرس�وم منها ،ما يدل عىل وجود فس�اد وصفقات 

تحت الكواليس .
وق�ال العكييل يف اتصال م�ع ) املراقب العراقي(: من 
املعي�ب عىل حكومتنا هو وقوقه�ا إىل جانب رشكات 
االتصاالت ورفضها تأس�يس رشكة وطنية للموبايل 
،م�ا يثب�ت رشعنته�ا للفس�اد , ف�ركات املوباي�ل 
تحتكر االتص�االت واإلنرتنت وترف�ض وجود رشكة 
رابعة للمنافس�ة , واألهم أن هي�أة االتصاالت تعمل 
وفق مصلحة تلك الركات , فهي لم تطالب باألموال 
الت�ي بذمة تلك ال�ركات وتفصل عم�ل الهيأة وفق 
رؤى تلك ال�ركات , مقابل عموالت ورش�اوى كما 

حصل مع رئيسها السابق عيل الخويلدي.

أمريكا تتوقع ارتفاع إنتاجها للنفط الصخري إلى 7.8 ماليين برميل يوميا 
توقع�ت إدارة معلومات الطاق�ة األمريكية ارتفاع إنتاج 
النفط من التش�كيالت الصخرية يف البالد إىل ٧.8 برميل 

يوميا يف يوليو املقبل.
الش�هرية،  توقعاته�ا  يف  الحكومي�ة  الوكال�ة  وقال�ت 

إن “إنت�اج النف�ط م�ن التش�كيالت الصخرية الس�بعة 
الرئيسية يف الواليات املتحدة من املتوقع أن يرتفع بنحو 
38 أل�ف برمي�ل يومي�ا يف يولي�و، إىل ح�وايل ٧.8 مليون 

برميل يوميا”.

وأضاف�ت أن “أك�رب زي�ادة م�ن املنتظ�ر أن تأت�ي م�ن 
بريميان، أكرب ح�وض منتج للنفط الصخ�ري يف البالد، 
حيث من املتوقع أن يرتفع اإلنتاج بمقدار 56 ألف برميل 

يوميا إىل حوايل ٤.66 مليون برميل يوميا”.

اعلن�ت محافظة دي�اىل ، اطالق خطة 
اس�تنفار ش�املة ملواجه�ة انفلون�زا 
الطي�ور بع�د ظه�������ور اصابات 
يف ع�دة مواق�ع بالعاص���م�ة بغداد 
أق�ى جنوب�ي  الب�رة  ومحافظ�ة 

البالد.
 وق�ال مدي�ر املستش�فى البيطري يف 
دياىل الدكتور محمود فرحان الشمري 
، إن دائرت�ه »ش�كلت غرف�ة عملي�ات 
مؤلف�ة من ادارة املستش�فى وش�عبة 
الدواجن  وش�عبة الوبائي�ات واملخترب 
ملواجهة اي اصابات محتملة بانفلونزا 
الطيور وتحصن مزارع تربية الدواجن 

من خطر الوباء«.
وذك�ر الش�مري أن »خط�ة التحصن 
تش�مل رفع مس�توى الرصد والتحري  
اىل اع�ىل درجات�ه يف عم�وم الوح�دات  
البيطري�ة  واملس�توصفات  االداري�ة 
مس�توص����فاً،   2٠ عدده�ا  البال�غ 
والزام اصح�اب الدواج�ن باالبالغ عن 
حاالت مش�تبه بها التخ�اذ االجراءات 

الوقائية  رسعة«.

وب�ن الش�مري أن »دي�اىل تع�د س�لة 
دواجن العراق ومصدراً للحوم والبيض 
لغالبي�ة املحافظات، اذ تصدر ش�هرياً 
نح�و ملي�ون و٩٠٠ دجاج�ة، وأكث�ر 

من 85 ال�ف صندوق من البيض بفعل 
االج�راءات الوقائي�ة املحصن�ة الت�ي 
رفع�ت انتاج البي�ض واللحوم اىل اعىل 

مستوياته«.

وأكد  مدير املستشفى البيطري، »خلو 
دياىل م�ن اي اصاب�ات او اوبئة ضمن 
م�زارع الدواج�ن بفعل خط�ط الرصد 
والتح�ري واالج�راءات الت�ي فرضه�ا 

املستشفى البيطري«.
 الفت�ًا إىل »وجود تنس�يق عال ومنظم 
م�ع تق�اط التفتي�ش الخارجي�ة  بن 
دي�اىل واملحافظ�ات ومع آم�ري نقاط 
التفتي�ش ملنع تس�������لل او انتقال 
اي اوبئ�ة او ام������������راض اىل 

املحافظة«.
يذك�ر ان أنفلون�زا الطي�ور هو مرض 
يسببه نوع من أنواع فريوس األنفلونزا 
تط�ور وتكي����ف يف أجس�ام الطيور 
الن�وع األخط�ر من ه�ذا الفريوس هو 
اإلم�راض  ش�ديدة  الطي�ور  أنفلون�زا 

.)HPAI(
وه�و مرض معدي س�ببه فريوس�ات 
 .)Influenza A viruses( اإلنفلونزا أي
الطيور املائية املهاجرة - بشكل خاص 
البّط الربي - تش�كل مستودعا طبيعيا 

لكّل فريوسات اإلنفلونزا.
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المراقب العراقي/ متابعة...
أص�درت حركة الجهاد االس�امي يف الق�دس املحتلة بياًنا 
أكدت فيه أنها لن تس�مح لاحتال ومستوطنيه باملساس 

باملسجد األقىص. 
قالت الحركة إن »مس�رة األع�ام االرسائيلية تضعنا أمام 
اختبار حقيقي، فإّما أن نستميت يف الدفاع عن مقدساتنا، 
ونفشل مخططات حكومة العدو الصهيوني ومستوطنيه، 

وإما أن نستس�لم لألم�ر الواقع، ونرتك واج�ب الدفاع عن 
املدين�ة املقدس�ة ومس�جدها املب�ارك، وهيه�ات أن نقبل 

بالخيار األخر«.
وتابعت: »إن أنظار العالم اليوم تتجه نحونا يف بيت املقدس 
ومس�جده املبارك، يراقبون ويرقبون صنيعنا أمام همجية 
واس�تفزازات املستوطنني املتطرفني املتوقعة تحت مسمى 
))مس�رة األع�ام((، وه�ي يف الحقيقة مس�رة تهويدية 

هدفه�ا إثب�ات وجودهم وإكم�ال س�يطرتهم عىل مرسى 
رسولنا الكريم صلىوسلما          ».

وأضافت: »سنتصدى بكل قوة الستفزازات املستوطنني يف 
املدينة املقدسة، وسنقف سدا منيعا يف وجه كل من يحاول 
املساس باملسجد األقىص، فاألرض أرضنا، والقدس قدسنا 
واملسجد مس�جدنا، ولن يكون لاحتال فيها موطئ قدم، 

حتى وإن سالت الدماء فهي رخيصة ألجل األقىص«.

المراقب العراقي/ متابعة...
مبادرة »حزام واحد« الصينية باتت تشغل الفكر األوربي ومراكز 
اتخاذ اقرار والدراس�ات االس�رتاتيجية يف أوروبا وأمريكا، والتي 
تس�مى أيضاً مب�ادرة الح�زام والطري�ق، وهي مب�ادرة صينية 
قامت عىل أنقاض طريق الحرير يف القرن التاس�ع عرش من أجل 
رب�ط الصني بالعال�م، ليكون أكرب مرشوع بني�ة تحتية يف تاريخ 

البرشية.
وت�م دمج املبادرة يف دس�تور جمهورية الصني الش�عبية يف عام 
2017، وتصف الحكومة الصينية املبادرة بأنها »محاولة لتعزيز 
االتصال اإلقليمي واحتضان مستقبل أكثر إرشاًقا«. كما أن تاريخ 
االنتهاء املستهدف للمرشوع هو عام 2049 والذي سيتزامن مع 

الذكرى املئوية لتأسيس جمهورية الصني الشعبية.
وُكش�ف عن مبادرة يش جني بينغ يف أيلول وترشين األول 2013، 
خال زيارات إىل كازاخس�تان وأندونيس�يا، وت�م تتويج ذلك من 
قبل رئيس الوزراء يل كه تشيانغ خال الّزيارات الرّسمّية إىل آسيا 
وأوروب�ا. وكان الرتكيز األول عىل االس�تثمار يف البني�ة الّتحتّية، 
والّتعلي�م وم�واد البن�اء، والّس�كك الحديدّية والّط�رق الرّسيعة، 

والّسيارات والعقارات، وشبكة الّطاقة والحديد والّصلب.
واألهداف املعلنة هي »بناء سوق كبر موحد واالستفادة الكاملة 
من األسواق الدولية واملحلية، من خال التبادل الثقايف والتكامل، 
لتعزيز التفاهم والثقة املتبادلة بني الدول األعضاء، وينتهي األمر 
بنم�ط مبتكر مع تدفق�ات رأس املال وتجم�ع املواهب. وقاعدة 

بيانات التكنولوجيا.
وتعالج مبادرة الح�زام والطريق »فجوة البنية التحتية« وبالتايل 
لديه�ا القدرة ع�ىل ترسيع النم�و االقتصادي عرب منطقة آس�يا 
واملحي�ط اله�ادئ وأفريقيا ووس�ط ورشق أوروب�ا، يقدر تقرير 
م�ن مجل�س املعاش�ات العامل�ي )WPC( أن آس�يا - باس�تثناء 
الص�ني - تتطل�ب ما يص�ل إىل 900 مليار دوالر من اس�تثمارات 
البنية التحتية س�نوًيا عىل مدى العقد املقبل وبنس�بة 50٪ أعىل 
من مع�دالت اإلنفاق الحالية عىل البني�ة التحتية. تفرس الحاجة 
املتزايدة لرأس املال طويل األجل، وقد عرّب العديد من رؤساء دول 
آس�يا وأوروبا الرشقية برسور عن اهتمامهم باالنضمام إىل هذه 

املؤسس�ة املالية الدولية الجديدة التي ترك�ز فقط عىل »األصول 
الحقيقية« والنمو االقتصادي املدفوع بالبنية التحتية.

وُت�درج بعض التقديرات مب�ادرة الحزام والطري�ق كواحدة من 
أكرب مش�اريع البنية التحتي�ة واالس�تثمارات يف التاريخ، والتي 
تغطي أكثر من 68 دولة، بما يف ذلك 65٪ من سكان العالم و٪40 

من الناتج املحيل اإلجمايل العاملي اعتباًرا من عام 2017.
ويبن�ي املرشوع عىل ط�رق التج�ارة القديمة الت�ي كانت تربط 
الص�ني بالغرب، وط�رق ماركو بول�و وابن بطوطة يف الش�مال 
وطرق الرحات االستكش�افية البحرية لس�الة مينج األدمرال 

تشنغ هي يف الجنوب 

ويعتقد بعض املحللني أن مبادرة الحزام والطريق وسيلة لتوسيع 
النفوذ االقتصادي والس�يايس الصيني. وهذا دفع بالدول الكربى 
إىل الوق�وف يف وجهه ومحاولة وضع الخط�ط والتدابر ملواجهة 

التمدد الصيني يف العالم
ويف هذا الس�ياق رّصح مس�ؤول كب�ر بإدارة الرئي�س األمركي 
جو بايدن بأن مجموعة الدول الصناعية الس�بع الكربى ستعلن 
عن مرشوع جديد يخص البني�ة التحتية العاملية رداً عىل مبادرة 

الحزام والطريق الصينية.
وق�ال املس�ؤول ال�ذي تح�دث إىل الصحافيني ب�رشط عدم نرش 
اس�مه إن الواليات املتحدة ستسعى أيضاً لدفع الزعماء اآلخرين 

بمجموعة الس�بع إىل اتخاذ »إجراء ملم�وس فيما يتعلق بالعمل 
بالسخرة« يف الصني وإلدراج انتقاد لبكني يف بيانهم الختامي.

وأض�اف: »هذا ليس ملجرد مجابهة الص�ني، لكننا لم نقدم حتى 
اآلن بدي�ًا إيجابي�ًا يعك�س قيمن�ا ومعايرنا وأس�لوبنا يف إدارة 

األعمال«.
وبعي�د االجتم�اع ال�ذي عق�د يف انجلرتا ظه�ر ق�ادة املجموعة، 
الوالي�ات املتح�دة وكن�دا وبريطانيا وأملاني�ا وإيطاليا وفرنس�ا 
واليابان ليأك�دوا للعالم أن أغن�ى الديمقراطيات يمكن أن تقدم 

بدياً لنفوذ الصني املتنامي.
وع�ن هذا املوض�وع قاد رئيس ال�وزراء الكندي جاس�تن ترودو 

مناقش�ة ملجموعة السبع بشأن الصني أمس السبت ودعا القادة 
للتوصل إىل نهج موحد ملواجهة التحديات التي تفرضها الصني.

ويف نهاي�ة االجتماع تم بالفعل ط�رح خطة للبنية التحتية للدول 
النامي�ة قد تنافس مب�ادرة الحزام والطريق الت�ي يبلغ حجمها 

عدة تريليونات من الدوالرات.
واملرشوع س�يحمل اسم )إعادة بناء عالم افضل( واختصارا )بي 
3 دبليو( ملس�اعدة البل�دان ذات الدخل الضعيف واملتوس�ط عىل 

إنشاء بنية تحتية افضل.
وأوض�ح البي�ان الختام�ي للقم�ة أن املب�ادرة »س�تقدم رشاكة 
قائم�ة عىل القي�م وذات معاي�ر عالي�ة وش�فافة« مضيفا أنه 
سيتم تسخر رأسمال القطاع الخاص يف مجاالت املناخ والصحة 

واألمن الصحي والتكنولوجيا الرقمية.
وال�رد الصيني عىل البيان الختماي ل�م يتأخر كثراً حيث حذرت 
الصني زعماء مجموعة السبع من أن األيام التي كانت تقرر فيها 
مجموعات »صغ�رة« من الدول مصر العالم »قد ولت منذ فرتة 
طويلة«، يف هجوم عىل أغنى ديمقراطيات يف العالم بعدما س�عت 

التخاذ موقف موحد إزاء بكني.
وقال متحدث باس�م الس�فارة الصينية يف لندن: »لقد ولت األيام 
الت�ي كان�ت تميل فيه�ا مجموعة صغرة م�ن ال�دول، القرارات 

العاملية«.
وأضاف: »نعتقد دائماً أن الدول، كبرة كانت أم صغرة، قوية أم 
ضعيفة، فقرة أم غنية، متس�اوية، وأنه يجب معالجة الشؤون 

العاملية من خال التشاور بني كل الدول«.
وإىل األمس القريب كانت سياس�ة أوروبا الخارجية حول الصني 
ليس�ت موحدة رغ�م وعي املس�ؤولني بأن الص�ني منافس قوي 
وخط�ر ولديه طموحات للهيمن�ة االقتصادية عىل العالم، إال أن 
التفاوت يف مواقف الدول األوروبية أعضاء االتحاد األوروبي يدفع 
إىل تبن�ي مواقف مختلفة إزاء الص�ني، فدول رشق أوروبا بالذات 
املجر وبولن�دا تنظر إىل الصني باعتباره�ا مركزا لرؤوس األموال 
واالس�تثمار والتجارة التي تحتاجها هذه ال�دول وكذلك اليونان، 
كم�ا أن الص�ني قد نجح�ت يف ض�م إيطالي�ا إىل مب�ادرة الحزام 

والطريق.

4عربي دوليعربي دولي
الجهاد االسالمي: سنتصّدى الستفزازات المستوطنين في المدينة المقدسة

المراقب العراقي/ متابعة...
حذر مكتب التحقيقات الفيدرايل من تحول جماعة 
)كيوانون( املوالية للرذيس األمركي السابق دونالد 
ترام�ب والت�ي ت�روج لنظري�ات املؤام�رة وتزوير 
االنتخابات، من جي�وش الكرتونية اىل تنفيذ اعمال 

عنف داخل الواليات املتحدة.
أن« ع�ن مكت�ب  أن  لش�بكة »يس  تقري�ر  ونق�ل 
التحقيقات قوله: »نظرا الن الكثر من تنبؤات اتباع 
نظري�ة املؤام�رة لم تتحق�ق ، فقد يق�رر التابعون 
لها م�ن ان وجودهم كجنود رقمي�ني لم يعد يكفي 

وياخذون عىل عاقتهم تنيف اعمال العنف”.
املتط�رف  الجماع�ة  ”ه�ذه  أن  التقري�ر  وأض�اف 
ربم�ا ستس�تهدف م�ا يعتربونه�م اع�داء لهم مثل 
الديمقراطيني واملعارضني السياسيني االخرين بدال 
ع�ن انتظ�ار االعمال املوع�ودة للجماع�ة املتطرفة 

والتي لم تحدث بعد”.
وأوضح أن ”من املحتمل أن ينس�حب أتباع  منظمة 
)كيو آن�ون( اآلخرون م�ن الحرك�ة أو يقللون من 
مش�اركتهم يف أعق�اب تغي�ر اإلدارة والتح�ول اىل 

العم�ل العنيف الحقيقي”، مبين�ا ان ” ما قاموا به 
خال احداث حص�ار مبنى الكابيت�ول ضد اعضاء 
الكونغ�رس يف الس�ادس من كان�ون الثاني املايض 
يؤكد كيف أن البيئة الحالية ستس�تمر عىل األرجح 
يف العم�ل كمحفز للبعض لبدء قب�ول الرشعية عن 

أعمال العنف”.
وأش�ار التقري�ر إىل أن ”مكت�ب التحقيقات كان قد 
اعتق�ل 20 عنرصا من افرد الحرك�ة املتطرفة اثناء 
فض الهجمات عىل مبنى مجلس الشيوخ االمريكي 
بتحري�ض من ترام�ب حيث وجه�ت اليهم الدخول 
العني�ف والس�لوك غ�ر املنضب�ط يف مبن�ى مقي�د 
وعرقل�ة إجراءات رس�مية ، وفق�ا لوثائق املحكمة 
والتقارير الصحفية التي تس�تند إىل وثائق املحكمة 
والبيان�ات العام�ة ومنش�ورات وس�ائل التواص�ل 

االجتماعي“.

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال رئيس هي�أة ش�ؤون األرسى 
الل�واء  الفلس�طينية،  واملحرري�ن 
قدري أبو بكر، إن 5 أرسى يواصلون 
إرضابه�م املفتوح ع�ن الطعام ملدد 
اإلداري  اعتقاله�م  ض�د  متفاوت�ة 
التعس�في، وإن أوضاعهم الصحية 
ب�دأت بالتفاق�م ال س�يما األس�ر 
الغضنف�ر أب�و عط�وان، امل�رب 
عن الطع�ام من�ذ 41 يوما بظروف 

اعتقالية خطرة ومقلقة للغاية.
وبني أب�و بكر أن األس�ر الغضنفر 
يحتجز يف ما تس�مى بعيادة الرملة 
يف زنزانة قذرة وبحالة صحية بدأت 
بال�رتدي بعد ه�ذه األي�ام الطويلة 

من اإلرضاب واالعت�داءات املتكررة 
عليه م�ن قبل الس�جانني بالرب 

والتنكيل والنقل املتواصل.
الغضنفر، املعتقل منذ ترشين األول 

2020، هو أس�ر سابق اعتقل عدة 
م�رات، وخاض س�ابًقا إرضاًبا عن 
الطعام رفًضا العتقاله اإلداري عام 
2019، وق�د فقد ع�دة كيلوغرامات 

من وزنه ويعان�ي من الغثيان وآالم 
يف املفاص�ل وأوج�اع بكاف�ة أنحاء 
جسده وحرقة باملعدة وعدم القدرة 

عىل الحركة.
رئيس هيئة ش�ؤون األرسى أوضح 
أن األرسى الش�يخ خ�ر عدن�ان 
وعمرو الش�امي ويوس�ف العامر، 
وجميعهم من مدينة جنني، واألسر 
رام  م�ن  الطوي�ل  جم�ال  الش�يخ 
الل�ه، يواصلون إرضابه�م املفتوح 
ع�ن الطع�ام ألي�ام متفاوت�ة ضد 
سياسة االعتقال اإلداري التعسفي، 
وس�ط معاملة س�يئة وقاسية من 
إرادته�م  لك�رس  الس�جانني  قب�ل 

وإرضابهم.

المراقب العراقي/ متابعة...
أس�فر هجوم انتحاري اس�تهدف معس�كرا للجيش يف الصومال، 

الثاثاء، عن مقتل ما ال يقل عن 15 شخصا.
وذكرت وكال�ة »فرانس برس« نقا عن مص�در أمني أن انتحاريا 
فج�ر نفس�ه داخ�ل معس�كر للجي�ش الصوم�ايل بجن�وب غرب 

العاصمة مقديشو.
وجاء هذا الهجوم بعد يوم من إعان الجيش عن مقتل 50 عنرصا 
م�ن »حرك�ة الش�باب« املتم�ردة،  يف عملي�ات نفذه�ا يف األجزاء 

الجنوبية والوسطى من الباد، يف ال�48 ساعة األخرة.

المراقب العراقي/ متابعة...
اك�د عض�و املكتب الس�يايس لحرك�ة أنصار الل�ه حزام 
األس�د، الثاث�اء، أن املفاوض�ات عرب الوس�يط العماني 
مستمرة والفرص ما تزال متاحة إلحال السام يف اليمن 

واملنطقة بشكل عام.
وقال االس�د إن “أبواب الس�ام بالنس�بة لليمن مفتوحة 
واألولوي�ة لدينا هي للملف اإلنس�اني بفك الحصار وفتح 

مطار صنعاء وميناء الحديدة دون رشوط”.
وأض�اف أن “وقف الع�دوان وإنهاء االحت�ال ورفع اليد 
والغط�اء عن الخون�ة والعماء ومعالج�ة ملفات الحرب 
كاألرسى وتعويض األرضار وتمكني اليمنيني من معالجة 
مش�اكلهم يف أجواء هادئة ومستقرة وإيجابية بعيدا عن 

التدخل الخارجي واحرتم سيادة واستقال اليمن”.
وأش�ار إىل أن “املفاوض�ات مع العدو ت�دون تحقيق هذه 
األه�داف مجرد تكتي�ك ومناورة وذر للرم�اد عىل العيون 
ومضيعة للوق�ت“، مؤكدا أن “املفاوضات عرب الوس�يط 

العماني مستمرة لغاية اللحظة”.

خمسة أسرى فلسطينيين يواصلون معركة 
»األمعاء الخاوية«

مخاوف العنف تتصاعد مجددًا في الواليات المتحدة
 بسبب جماعة موالية لترامب

المراقب العراقي/ متابعة...
كشف تقرير لصحيفة املونيرت االمريكية ان القنابل الصهيونية 
اس�تهدفت اثناء الع�دوان اكرب مخ�زن للمبي�دات الزراعية يف 

قطاع غزة ادت اىل حرق اطنان منه والتسبب بكارثة بيئية.
وذكر التقرير أن »الطران الصهيوني استهدف رشكة الخضر 
لألدوي�ة واألدوات الزراعية والتي تمتلك اكرب مخازن للمبيدات 
الزراعية واالدوية يف قطاع غزة حيث امتد الحريق عىل مساحة 
ستة افدنة للرشكة يف حي بيت الهيا يف العطاطرة شمال قطاع 
غزة، واش�تعلت النران يف مئات األطنان من املبيدات واألسمدة 
واملواد الزراعية مثل الباس�تيك والنايل�ون وأنابيب املياه التي 

خزنتها الرشكات األربع التي تتألف منها مجموعة الخضر”.
واضاف ان ”قصف الطران الصهيوني تسبب باستشهاد 256 
فلس�طينيا فيما قالت السلطات الفلس�طينية يف غزة ان أكثر 
من 300 منش�أة صناعية وتجاري�ة لحقت بها أرضار ودمرت 
س�بعة مصان�ع بالكامل ، فيما ق�درت األون�روا األرضار التي 

لحقت باملنشآت الصناعية بنحو 40 مليون دوالر”.
واوضح ان ”حرق مخازن رشكة الخضر فقد القطاع املحارص 
أكثر من 50٪ من مواد اإلنتاج الزراعي فيما قال مالك الرشكة 
إن “ش�دة الن�ران كانت كب�رة عىل رجال اإلطف�اء ويف نصف 
س�اعة ، ذهب كل ما نملكه، حيث خرسنا ما قيمته حوايل 10 

مليون دوالر”.
م�ن جانبه قال رئي�س تحرير مجلة آفاق الفلس�طينية للبيئة 
والتنمية جورج كرزم إن�ه “من خال قصف مخازن املبيدات، 
كان الكي�ان الصهيون�ي ينوي تعريض س�كان غ�زة للغازات 
الكيماوي�ة املميتة واملمرضة. وهذا يرقى إىل مس�توى القصف 

بأسلحة الدمار الشامل الكيميائية”.
واض�اف ان ”الكيان الصهيوني يع�رف بالضبط أنواع املبيدات 
الحرشية الس�امة والخطرة املخزنة يف هذا املستودع، لذا فان 
ه�ذا القص�ف املتعمد ه�و اس�تخدام مبارش وقاتل لألس�لحة 

الكيميائية“.

المراقب العراقي/ متابعة...
تحت عن�وان “الجزائر عىل الحافة 
يف وق�ت ترك فيه الوباء وانخفاض 
أس�عار النف�ط آثارهم�ا” ن�رشت 
صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا 
أعدته هبة صال�ح ومحمد أرزاقي 
حيمور، قاال فيه إن س�ليمان )46 
عام�ا( كان يمل�ك رشك�ة صغرة 
لتصمي�م وإنتاج اإلعان�ات واملواد 
وب�اء  انتش�ار  لك�ن  السياس�ية، 
يتخ�ىل  جعل�ه  كورون�ا  ف�روس 

عن أربع�ة من املوظف�ني الدائمني 
وإغاقه�ا تمام�ا، وأقنعته زوجته 
والحص�ول  مجوهراته�ا  بره�ن 
ع�ىل ق�رض وفتح بقال�ة صغرة. 
لكن�ه وصف ق�رار إغ�اق الرشكة 
بأنه “صع�ب جدا، وكأن الس�ماء 
مضيف�ا:  رأيس”.  ع�ىل  انطبق�ت 
“أجرب الوب�اء الكثر من الرشكات 
عىل تخفي�ض أعماله�ا أو اإلغاق 
بش�كل كام�ل، خاص�ة يف مج�ال 
الس�فر والذي أعتمد ع�ىل زبائنه. 

ره�ن  زوجت�ي  من�ي  وطلب�ت 
مجوهراتها وفتح بقالة يف حّينا”.

وتعل�ق الصحيف�ة أن وباء كورونا 
قد أّثر بش�كل كبر عىل الجزائريني 
وفاق�م م�ن مصاع�ب االقتص�اد 
الذي تس�يطر عليه الدولة ويعاني 
أصا من آثار انهيار أسعار النفط 
والقي�ود ع�ىل االس�تثمار املح�يل 

واألجنبي.
وحت�ى قب�ل الوب�اء، بلغت نس�بة 
العاطل�ني عن العمل بني الش�باب 

الثل�ث. وعرّب الكث�رون عن أملهم 
م�ن حدوث تغي�رات بعد اإلطاحة 
بالرئي�س عب�د العزي�ز بوتفليق�ة 
الصحيف�ة  وأضاف�ت   .2019 يف 
كارث�ة  تواج�ه  ق�د  الجزائ�ر  أن 
اقتصادية قريبة نظ�را العتمادها 
والغ�از  النف�ط  ص�ادرات  ع�ىل 
مس�تويات  وانخفاض  املرتاجع�ة 
احتياطاته�ا من العمل�ة الصعبة. 
وال أح�د يعتقد أن الساس�ة لديهم 
الق�درة عىل إح�داث تغي�ر، وهو 

واقع ب�دا واضحا يف نس�ب اإلقبال 
ع�ىل االنتخاب�ات الترشيعي�ة التي 
عقدت نهاية األس�بوع. وبالنسبة 
للنظام الذي يق�ف وراءه الجيش، 
الربملانية، وهي األوىل  فاالنتخابات 
من�ذ بداي�ة حرك�ة الح�راك، ه�ي 
الديمقراط�ي،  لإلحي�اء  محاول�ة 
لك�ن أي تحال�ف ينت�ج عنه�ا بني 
املؤي�دة  واألح�زاب  املس�تقلني 
للحكومة لن يكون ق�ادرا عىل هز 

الوضع القائم.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

صحيفة أميركية تميط اللثام عن محاوالت صهيونية لتسميم أهالي غزة

فايننشال تايمز: الجزائر تتجه نحو كارثة اقتصادية

لمن ستكون الغلبة ؟

مبادرة »الحزام والطريق« تشعل بارود األزمة 
بين الصين ومجموعة السبع

تعليق يمني جديد على مفاوضات عمان

15 قتيال على األقل بهجوم انتحاري استهدف 
معسكرا للجيش في الصومال
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ان مراجعة بسيطة الى الحوادث االرهابية التي سبقت »مجزرة سبايكر » تدلك على ان ثقافة القتل المروع 
هي منهج وفكر واسلوب قوى االرهاب وان تعددت عناوينهم واسماؤهم.

كيف تعامل االرهابيون مع موظفي )شركة النصر ( الحكومية في الطارمية عام 2006 ؟ لقد اقتادوهم 
بسيارات الدولة نهاية الدوام الرسمي الى ضفاف  دجلة وفتحوا عليهم النار فرادى والقوهم بنهر دجلة 

!!كيف تعامل االرهابيون مع )زفة الدجيل(  عام 2006؟

بقلم/محمود الهاشمي 
ايضلا بعلد االعتداء على االعراض 
وقطلع ثلدي العلروس ب)املنجل( 
املشلاركني  ملن  سلبعني  واعلدام 
تعاملل  كيلف  ؟  ب)الزفلة( 
االرهابيون يف )املناطق السلاخنة( 
ملع زوار العتبلات املقدسلة حيث 
يقتلادون العجالت امللأى بالركاب 
الزوار وادخالهم اىل املزارع القريبة 
وتبدأ مرسحية االعتداء عى النساء 
ثم قتل الرجلال والقلاء الصغار يف 
مشلاريع البزل،اما اذا كانت معهم 
جنازة فتلقى بمرشوع البزل ايضا 
بعد اسماعهم اشد العبارات النابية 

والطائفية !!
ان واحلدة ملن اسلاليب االرهلاب 
هلو القتلل والذبح والحلرق الثارة 
الرعب لدى الشعوب االمنة،ولم يتم 
اتخاذ االجراء بحق ضحايا سبايكر 
حتلى افتلى كبريهم )ابو مسللم ( 

بذبحهم.
وخطلوة اىل الخللف -قليال -تعيدنا 
اىل املقابلر الجماعية،حيلث كانلت 
افلواج من البرش من ابناء الوسلط 
والجنوب تسلاق وتحملل بحافالت 
اىل مناطلق بعيلدة وقريبلة قلد تم 
اعداد حفرة كبرية ليلقون بها وهم 
احيلاء صغلارا وكبلارا وفيهم ارس 
الرتاب  بكاملها،بعدها يهال عليهم 

بواسطة املعدات الثقيلة.
أملر بقتلل  اللذي  السلؤال ؛-ملن 
ضحايلا املقابلر الجماعيلة وملن 
اللذي نفلذ القلرار وطبقله؟ اليس 

هم ذاتهم الذيلن التحقوا باالرهاب 
ونفلذوا اعمالهلم الرشيلرة تحلت 

عناوين جديدة ؟
ان عقيلدة )االرهلاب( بنلت الفكر 
)الوهابلي ( فطريقلة الذبلح امام 
الناس بدعوى )شتم الذات امللكية( 
او )معارضلة النظلام ( وطريقلة 
تدملري االثلار االسلالمية ومحوها 
هلي ذاتهلا،واالّ ملن ذا يتجلرأ ان 
يحول )بيلت الرسلول محمد ص( 
الذي عاش فيه مع السيدة خديجة 

)رض( وولدت فيه الزهراء ع واوالد 
الرسول ص  اىل )مراحيض(

سلوى )الوهابيلني (؟ وحني دخلوا 
العراق فجروا العتبات املقدسة !

هنلا البد ملن وقفلة عنلد مجزرة 
الجماعيلة  سلبايكر،ف)االبادة 
التلي  الدوليلة  للقوانلني  وفقلا   )
اقرتهااالملم املتحلدة  علام 1948 
فيها عقوبات شلديدة على الجناة 
وعندملا بلارش كريم خلان كممثل 
لالمم املتحدة يف ملف جرائم داعش 

بالعلراق وقلدم سلتة تقاريلر عن 
الجماعيلة  و)االبلادة  االنتهلاكات 
( التلي ارتكبهلا الدواعلش بحلق 
والجرائلم   ) سلبايكر  )ضحايلا 
االخلرى اال ان املتابعلة الحكومية 
مازالت ضعيفة لهذه امللفات،مثلما 
القتللة لضحايلا سلبايكر  ملازال 
يعيشلون يف نعيم التربيلد والتدفئة 
سلجن  يف  املتنوعلة  واالطعملة 
الحوت،بسبب فساد السلطة،وفوق 
ذلك يوفر السيد رئيس الجمهورية 

برهم صالح ومن سبقه غطاء امنا 
لالرهابيلني يف االمتناع  عن التوقيع 

باعدام االرهابيني!
ان مجزرة مثل )سبايكر ( تستحق 
املراجعلة يف البعلد السليايس حيث 
السياسلية  العمليلة  ارتبلاك  للوال 
وفوضاها مللا تجلرأ الدواعش عى 
كسلب ود بعض السياسليني وبدا 
وكأنه ممثل عنهم،ويكفينا شاهدا 
)ميسلون  السلابقة  النائبلة  ان 
الدملوجلي( كان سلعيدة بدخلول 

بعلض  نينلوى،وان  اىل  الدواعلش 
الشلخصيات السياسلية من ابناء 
محافظة نينلوى كانوا مرحبني بل 
وممهدين لدخول الدواعش ومنهم 
الثانيلة  املراجعلة   ! النجيفلي  ال 
يف البعلد الدينلي اذ كيلف تسلللت 
افلكار االرهاب الدينيلة اىل املناطق 
الغربيلة وباتلت مناطقهلم بيئلة 
امنلة لالرهابيني؟واملراجعة الثالثة 
يف البعد العسلكري اذ ان اسلترشاء 
الفسلاد االداري وامللايل يف صفوف 
ملن  االمنية،اضعلف  القيلادات 
قلوة القلوات االمنيلة ووفر فرصة 
اسلتطاعت  كيلف  واال  الخرتاقهلا 
قلوة صغرية من الدواعش ان تطرد 
قواتنلا  ملن  منتسلب  اللف   )90(
االمنيلة كانلت متواجلدة يف نينوى 

لحظة الهجوم ؟
املراجعة الرابعة يف البعد االجتماعي 
املناطلق  يف  املواطلن  بلات  حيلث 
الغربيلة يف خصوملة ملع القلوات 
االمنيلة وكراهيلة البنلاء الوسلط 
والجنلوب،اىل الحد الذي تهاجم فيه 

مواكب السيارات العسكرية ؟
البعلد  هلو  الخامسلة  املراجعلة 
االعالمي فقد وفرت وسائل االعالم 
ارضا خصبة لنشوء الفكر االرهابي 
ولدعم االعملال االرهابية وصناعة 
رأي عام ان االرهلاب جاء )لنرصة 

اهل السنة (؟
هذه )املراجعلات ( اذا لم يتم االخذ 
بهلا فعلينلا ان نتوقلع بامكانيلة 

حدوث )ابادة جماعية ( يف بلدنا.

 

 الزال امللال االنتخابلي القلذر يتصدر االهتمامات الرسلمية 
واملتابعات اإلعالمية ونحن ننتظر موعد االنتخابات والحقيقة 
الدامغة البارزة يف االنتخابات  القادمة شليوع استخدام املال 
االنتخابلي  بصلورة علنية والتحايلل عى الجهلات الرقابية 
املعنيلة بطلرق وأشلكال متعددة أبرزهلا دفع امللال املبارش 
للناخبني من خالل وسلطاء وسلمارسة وتوفري املسلاعدات 
للعوائل ومنح شلخصية مقابل حجلز بطاقاتهم االنتخابية 
من قبل عدد من املرشحني يف املدن الكربى خاصة العاصمة.

وكذلك تسطري عقود عمل وهمية لهم ورصف مبالغ ضخمة 
للدعايلة االنتخابيلة يف الوقلت اللذي يفتقلر لها املرشلحني 
الجدد الذيلن اليراهنون اال عى صوت الناخب . ونتيجة لعدم 
انسلجام امللزاج الشلعبي مع املناخ السليايس  على ارضية 
العمليلة السياسلية فان ذلك يؤثر عى ثقلة الناخبني املهتزة 
أصلال بفعل امللوروث الرتاكمي البشلع لعمليلات التزوير يف 

معظم االنتخابات النيابية السابقة.
 اعتقلد ان الحكوملة العراقية ال تملك القلدرة عى محارصة 
املال القذر ووقف سلطوته بفعل سليطرة الفساد املتغول يف 
مفاصلل الدوللة  وهنالك تقصري ملحلوظ يف مراقبة وضبط 
املال االنتخابي خاصلة مع اقرتاب موعد االنتخابات واليوجد 
تربير منطقي يف اسلباب عدم تفعيلل القوانني الخاصة بذلك 
,مكافحة املال الفاسد والقضاء عليه وضبط السالح املنفلت 
وتحقيق اجواء امنة هو التحدي األكرب أمام الحكومة لتعزيز 
معنويلات الناخبني ودفع شلبهات الخلل والعبث التي تطفو 
عى املشلهد االنتخابي القلادم مما يجعل صاحلب هذا املال 
أوفلر حظلا يف التقلدم والفوز مقابلل تراجع وخسلارة أهل 
الكفلاءة واألمانلة واملصداقية الذين يشلكلون خلط الدفاع 
األول عن قضايا املجتمع ومسلتقبل األجيال ومسرية الحياة 

الترشيعية.
االقرتاع الحر النزيه يشلكل سلمعة الوطلن وحضن كرامته 
وإننا نفاخر بهذه املقولة ونهتف بها والنريد يف كل انتخابات 
أن نبقى نلردد لوعة وحرسة املايض وقهلر وظلم ومؤامرات 

املزورين واملغتصبني لحرمة الوطن والشعب.
ال ُنعطلي الصلوت إال ملن يسلتحقه وعى املواطلن أن يكون 
واعيا وأمينا ال ينسلاق وراء من يشرتي ذمم الناس ويمارس 
الخديعلة والكلذب ملرشلح غلري قادر على خلوض املعركة 
بشلجاعة وكفلاءة ونظافة, ال نريلد ان تصبلح االنتخابات 

املقبلة نقطة سوداء يف تاريخ الوطن وذاكرة املواطن.

عصارة الفساد 
وعجينة االبتزاز

بقلم/قاسم الغراوي سبايكر .. والمسؤولية التاريخية

بقلم/ رجاء اليمني
الحرب اإلقتصادية هي من أرشس انواع الحروب وهي عبارة 
علن كرس العملود الفقري للدوللة محتلة ومن هنلا البد من 

تعريف معني املقاطعه
*تعريف املقاطعة االقتصادية:

االمتنلاع عن معامللة اآلخر اقتصاديلاً وفق نظلاٍم جماعي 
مرسوم بهدف الضغط عليه لتغيري سياسته تجاه قضية من 

القضايا
وهنا البد من عرٌض موجز لبعض هذه األمثلةيف املقاطعة:

1– ما فعله ثمامة بن أثال ريض الله عنه بعدما أسللم، حيث 
قلال لكفار قريش: “واللله ال يأتيكم من اليمامة حبة حنطة 

حتى يأذن فيها النبي _صى الله عليه وسلم
3 – يف أواخلر القرن التاسلع عرش امليلالدي، ويف إبان حركة 
تحريلر إيرلنلدا ضلد السليطرة اإلنجليزيلة، امتنلع حللف 
الفالحني، ملن التعامل مع وكيل أحد الللوردات اإلنجليز من 

أصحاب اإلقطاعات الزراعية يف إيرلندا
4 – يف علام 1921م، أصدر حلزب الوفد املرصي، بعد اعتقال 
رئيسه سلعد زغلول قراراً باملقاطعة الشلاملة ضد اإلنجليز، 
وشلمل قرار املقاطعة حث املرصيني عى سحب ودائعهم من 
املصلارف اإلنجليزية، وحث التجلار املرصيني عى أن ُيحّتموا 
على عمالئهلم يف الخارج أال يشلحنوا بضائعهم عى سلفٍن 

إنجليزية، كما أوجب القرار مقاطعة التجار اإلنجليز بشلكل 
تام

5 – بعلد الحلرب العامليلة الثانيلة )1939 – 1945م( امتنع 
كثلري من الناس يف أوربا من رشاء البضائع املصنعة يف أملانيا، 

بسبب احتاللها لبالدهم.
6 – ما دعا إليه الزعيم الهندي غاندي، من مقاطعة البضائع 
األجنبيلة بإحراقها علناً يف بومباي ضمن سلسللة من أعمال 

االحتجاج ضد االستعمار الربيطاني للهند
7 – قاطع السود يف مدينة مونتجمري بوالية ألباما نظام سري 
الحافالت املدينة، مما قىض عى سياسلة الفصل االجتماعي 

داخل الحافالت منذ الستينات.
8 – وملن صور املقاطعلة االقتصادية رفض املسلتهلكني يف 
بلدان عديدة، منذ مطلع السلتينات حتى أوائل التسعينات يف 
القرن العرشيلن؛ رشاء بضائع من جنوب إفريقيا؛ احتجاجاً 

عى سياسة التفرقة العنرصية.
البلد من اإلشلارة بعد اسلتعراض األمثلة ملفهلوم الجهد هل 

تعترب املقاطعة نوع من انواع الجهاد وماحكمه؟
الجهاد: املبالغة واسلتفراغ الوسع يف الحرب أو اللسان أو ما 

أطاق من يشء.
وجاءت كلمة الجهاد يف القرآن الكريم والسنة النبوية، بمعاٍن 

ودرجات مختلفة، نجملها فيما ييل:

1 – الجهلاد بالنفلس: وهو قتلال الكفار بالنفلس، وكل ما 
يتعلني عليه، من بيلان فضلله، والتحريض عليله، واإلخبار 

بعورات العدو، وما يعلمه من مكايد الحرب.
2 – الجهاد بالقول: وهو يشلمل مجاهدة الكفار واملنافقني، 
بالحجة والربهلان، قال تعاىل: “َوَجاِهْدُهْم ِبلِه ِجَهاداً َكِبرياً” 
)الفرقلان: من اآليلة52(، أي بالقرآن. ويشلمل أيضاً الصدع 
بالحلق عنلد الحلكام الظلملة، قال صلى الله عليه وسللم: 

“أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر”)13(.
3 – الجهاد باملال: ويكون عى وجهني:

أحدهملا: إنفاق املال يف إعداد السلالح وآلة الجهاد والزاد وما 
جرى مجراه مما يحتاجه لنفسه.

الثانلي: إنفاق املال على غريه ممن يجاهلد، ومعونته بالزاد 
والعلدة، قال تعاىل: “َوَجاِهُدوا ِبأَْموَالُِكْم َوأَْنُفِسلُكْم يِف َسلِبيِل 

اللَِّه” )التوبة: من اآلية41(
4 – الجهلاد بالعمل: وذلك ببلذل الجهد يف عمل الخري، ليكون 
نفعله عائداً عى صاحبه باالسلتقامة والصالح، كما يف قوله 
تعلاىل: “َوَمْن َجاَهلَد َفإِنََّما ُيَجاِهُد لَِنْفِسلِه” )العنكبوت: من 

اآلية6(.
5 – الجهلاد بالقللب: وذلك ببغض املنكلر وكراهيته بالقلب، 
قال صى الله عليه وسلم: “ما من نبي بعثه الله يف أمة قبيل، 
إال كان لله من أمتله حواريلون وأصحاب، يأخذون بسلنته 

ويقتلدون بأمره، ثم إنها تخلف ملن بعدهم خلوف، يقولون 
ملا ال يفعللون، ويفعللون ملا ال يؤملرون، فملن جاهدهم 
بيده. فهلو مؤمن، ومن جاهدهم بلسلانه فهو مؤمن، ومن 
جاهدهلم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من اإليمان حبة 

خردل”)14(.
وبعلد االنتهاء من بحث هذه املسلألة املهملة، فقد ظهرت يل 

النتائج اآلتية:
1- أن التعاملل مع الكفار اقتصادياً مبلاٌح من حيث األصل، 
وإن كان هناك بعض املسائل املستثناة التي وقع فيها خالف 

بني أهل العلم.
2- أن املقاطعة االقتصادية ليسلت وليدة هذا العرص، بل هي 
أسللوب معروف من أسلاليب الضغط واالحتجاج، وقد زخر 

التاريخ اإلنساني بالكثري من صورها.
3- أثبت الواقع املشلاهد بلأن املقاطعة االقتصادية، سلالح 
فعال، وقد نجح هذا السالح يف أحيان كثرية، يف إجبار الطرف 

اآلخر عى الرتاجع واإلصغاء ملطالب املقاطعني.
4- إذا صدرت املقاطعة االقتصادية بنية التقرب إىل الله فإنها 
تعتلرب رضباً ملن رضوب الجهلاد بمفهومه الرشعلي العام 

نظراً ملا يرتتب عليها من تحقيق لبعض مقاصد الجهاد.
5- املقاطعلة االقتصادية مباحة من حيلث األصل، لكنها قد 
تكلون واجبلة أو مندوبة أو محرمة بالنظر مللا يرتتب عليها 

من مصالح أو مفاسد.
يعتمد االقتصاد اإلرسائييل عى التجارة واالسلتثمار الدولّيني 
بشلكل كبري، مما يجعل إرسائيل عرضلًة للمزيد من الضغط 

عرب املقاطعة االقتصادية الدولية.
كان لحمالت املقاطعة أثرها الكبري عى الرشكات اإلرسائيلية، 
حيث قامت سنة 2011 رشكة “أجريكسكو” Agrexco، التي 
كانت أكرب رشكة تصدير زراعي إرسائيلية، بتصفية نفسلها 
بعد حملة مقاطعة ضخمة ضدها، حيث اضطر املزارعون إىل 
تصديلر منتجاتهم من خالل رشكات أخلرى. كما واضطرت 
رشكلة “صلودا سلرتيم” إىل وقلف أعمالها يف املسلتعمرات 
اإلرسائيليلة، وجميعهلا غلري قانونلي، بعلد أن أّدت حمالت 
املقاطعلة ضّدهلا إىل إزاللة املورديلن لبضائلع الرشكلة من 
رفوفهم. وال تزال “صودا سلرتيم” تخضع للمقاطعة بسبب 

دورها يف التطهري العرقي للفلسطينيني يف النقب.
وبهذا نجد أن املقاطعة تعترب هي املحور االسلايس يف هزيمة 
طغاة األرض والبد من التحرك مع هذه املقاطعة ويدور فعال 
الن ملن اليق لهلم يف مقاطعة هذه البضائع فلله دور ويد يف 
دملاء األبريلاء والضحايا واإلنسلان رقيب نفسله والتقويم 
واجبة بأن يتبع االنسلان ماامربه الله سبحانه وتعايل ويعلم 
بأنله اذا لم يتخلذ املقاطعة للحد من العلدوان فهو رشيك يف 

هذا العدوان.

بقلم/ إسماعيل النجار
 ِسلت سلنوات أصبَحت يف َطي املايض والعدوان 
على اليملن الحبيب يدخلل عامه السلابع، تلك 
الحرب اللئيمة التي َشلنَّها أحفاد أبو جهٍل وأبو 
لََهب عى أتباع الرسلول األكرم يف أرشف وأعَرق 
بقعه جغرافية يف منطقة شبه الجزيرة العربية 
منذ فجر التاريخ تميزَت بحجم شلالالت الدماء 
التي سلالت من أجسلاد الفقراء اليمنيني نساَءَ 
وأطفال وشليوخ،َبرَش وَحَجر وحيوانات،َحرب 
رضوس لَلم ُتبقلي ولَم ُتِذر شليئاََ يف بالد َسلَبأ 
وُهدُهد ُسلليمان مؤل القبائلل العربية األصيلة 

أصل الَعرَب والعروبة ولسان الضاد.
الخبثاء إستهدفوا الرشفاء،الضياغم إستهدفهم 
الجبناء،الصادقلون العفيفلون إعتلدَى عليهم 
وقتلهلم أهلل النفلاق والرياء.قاللوا عاصفلة 

الَحزم، قلنا عاصفة الُلئم؟.
قاللوا ثالثة أسلابيع وننتهلي من أنصلار ألله! 
قلنلا َخِسلئُتم لَلن ُتفلِحوا بثالثة قلرون يا قرن 
الشيطان،وَثَبتت خنفشارية قولكم يا آل سلول، 

وَثَبَتت مصداقية ردودنا عليكم.
بعد سنتني من بدء الحرب بدأُتم تتوسلون العالم 
كلي ُينزِلَُكم عن رأس الخازوق يف أعى الشلجرَة 
وبعد ثالث سنوات قبلنا َنحن باملفاوضات،لكنكم 
تراوغلون وتكذبون وتماطللون محاولني كرس 
شلوكتنا بالسياسلة والخداع وتريدون تحقيق 
ملا عجزُتم عن تحقيقله يف امليدان، لقلد إنَقلَب 

السحُر عى السلاحر، وأمسلكنا بزمام املبادرة 
وأصبحت الناقة تسلرُي وفلق إرادتنا وعكس ما 

تشتهي أنفسكم الرذيلة يا آل سلول.
 أسلتمرت الحرب واملواجهات وعلَّمناُكم أصول 
املَرَجلَلِة والقتال،مياديلن ُكنتم فيهلا مجرمني 
وحوش ملع أرسانا،وكنلا َنحن رحملاء لطفاء 
ملع أرساُكم؟ دخلتم أرضنا ملن الجنوب دخلنا 
أرضكم يف نجران وجيزان تعاملتم معنا بالِشدَّة 

أذقناكم َطعم بأسنا.
*نحُن أنصار اللَّه ورجاله

بعدملا فقلدَت الريلاض وحلفائهلا األملل من 
املياديلن  يف  عسلكرية  إنجلازات  أي  تحقيلق 
وبعدما َفرََط عقد هذا التحالف اللئيم وأنكشلَف 
ُعلراه وتملَصت عدة ُدَول ملن تعهداتها للملكة 
لا يتحملها  املسلعورة أصبحلت األزملة أكرب ِممَّ
القلادة السلعوديون وعلى رأسلهم محملد بن 
سللمان، بعدما وَصلَلت مديونيلة الحكومة اىل 
ملا يزيد عن 400 مليلار دوالر وفقدان الفائض 
الذي كانت تحتويه الخزينة قبل إطالق عاصفة 

الخزي والدم عى الَيمن.
كافة الجهلود األممية التي ُبِذلَلت لوقف إطالق 
النار بائت بالفشلل إلنحياز كافة مبعوثي األمم 

املتحدة اىل رشوط واشنطن والرياض،
فجائلت معركلة مأرب لتلقلي بثقلهلا عى بن 
سللمان وبلن زايد وتزيلد األمور تعقيلداََ يف ظل 
إرصار يمني عى حسم املعركة وَتَعُنت كبري لدى 

قيلادة صنعاء فيما يخلص رشوط وقف إطالق 
النار.

رشوط صنعاء املُِحَقة هي :

رفع الحصار عن مطار صنعاء وميناء الُحَديَدة 
من دون أي قيد أو رشط،

فصلل الوضلع اإلنسلاني يف الَيمن علن الوضع 

العسكري والسيايس،اإلفراج عن ناقالت النفط 
املحتجزة لدى اإلمارات والسعودية قبل أي وقف 

للعمليات العسكرية بني الجانبني.
خبيثلة  رشوط  تضلع  بدورهلا  السلعودية 
وتعجيزيلة يف محاولة أخرية منهلا لتحقيق أي 
إنجاز ولو بسليط جلداََ بوجه أنصلار الله لكن 

كافة رشوطها قوبلَت بالرفض اليمني.
وبالرغم من موافقة بن سلمان عى فتح مطار 
صنعاء ومينلاء الُحَديلَدة وبلدء التحضريات يف 
الَيمن إلسلتقبال الرحالت والُسُفن إالَّ أن اإلعالم 
ج إىل أن تفلاؤل حوثلي ُمفرِط  السلعودي ُيلَروِّ
تنقلله وسلائل إعالم صنعلاء من طلرف واحد 
بخصوص فتح املطار واملينلاء هَو غري صحيح 
وغلري دقيلق يف محاوللة سلعودية للتشلويش 
على نتائلج املفاوضات )ولَحس( ملا خرج من 

أفواههم للوفد الُعماني الوسيط.
وال زاللت الريلاض تعتلرب حركلة أنصلار اللله 
وحكوملة صنعلاء خطلراََ على األملن القومي 
للمهلكلة وعلى خطوط سلري املالحلة البحرية 
والتجلارة العاملية ونقل النفط عى مدخل البحر 

األحمر من جهة باب املندب.
واشنطن من جهتها تحاول ربط ملف الحرب يف 
اليمن بالرصاع الدائر يف ليبيا واألزمة السلورية 
لكن رفضلاََ ُعمانيلاََ رصيحاََ وواضحلاََ تَم نقله 
لأمريكيني وتهديداََ بوقف الوسلاطة وانسحاب 

وفد مكتب سلطان ُعمان من املفاوضات.

طهلران التي رفضلت الضغط على حلفائها يف 
صنعاء أكدت عى لسان وزير خارجيتها محمد 
جلواد ظريلف أن الحل يف اليمن يجلب أن يكون 
عادالَ وأن سلري املفاوضلات التي تجلري تؤكد 
رشعية حكومة صنعاء وعلدم رشعية حكومة 
عبد ربه هلادي منصور فاملفاوضات تجري مع 

حكومة وليست مع ميليشيا.
 مملكلة الدمار والدم واملنشلار ُهزَِملت والَيمن 

إنترَص بقوة إيمانه وصربه وثباته.
واللرشوط اليمنيلة بتقديلم الوضع اإلنسلاني 
على الوضلع األمنلي ورفلع الحصلار وفتلح 
امليناء واملطلار رشط ال تراجع عنه مهما بلغت 

التضحيات،
الوفلد الُعمانلي يجلب أن يبني على مصداقية 
حكومة صنعلاء ولكي ينجح يجلب أن يتوخى 
الحلذر ملن الجانب السلعودي اإلماراتلي وهَو 

يعرف ذلك جيداََ،
واشلنطن ال تهتلم لوقف اطالق النلار والوضع 
املأسلاوي يف اليملن وملا يهمها بقلاء املنطقة 
مشلتعلة غلري آبهلة إالَّ ملصالحهلا طامللا أنهلا 

مستفيدة وجنودها ال يموتون،
رشوط حكوملة صنعاء واضحة والحل مرهون 

بموافقة الرياض عليها واإللتزام بها.
وإالَّ سلتبقى كل آفاق الحلول بعيدة ومسلدودة 
ونريان الحرب ستسلتِعر أكثر فأكثر ولن تكون 

ملصلحة َمن أشعَل فتيلها.

المقاطعة االقتصادية حرب بال سالح وصيد الفوائد

الَوهن السعودي في اليمن ُولَِد من رحم صمود اليمنيين
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أعل�ن االتح�اد العراقي املركزي لتنس ك�رة القدم، عن 
تلقيه دعوتني األوىل للمنتخب الوطني للرجال واالخرى 
للنس�اء. وقال صفاء صاحب رئيس االتح�اد العراقي 
لتن�س ك�رة الق�دم ان »االتح�اد العراقي تلق�ى دعوة 
من االتحاد االس�يوي للعبة للمش�اركة يف بطولة آسيا 

للرجال املقررة يف تايلند شهر ايلول املقبل«. واضاف ان 
»الدعوة الثانية من االتحاد الدويل للمش�اركة يف بطولة 
العالم للنس�اء املقررة يف اسبانيا ش�هر ترشين الثاني 
املقب�ل«. وأوضح صاح�ب ان »االتح�اد العراقي بعث 
بموافقته للمش�اركة يف البطولتني املذكورتني وس�يتم 

الب�دء بإع�داد املنتخبني خ�ال منهاج يضع�ه االتحاد 
بالتنس�يق مع الكادري�ن التدريبيني ملنتخب�ي الرجال 
والنس�اء«.الوكان االتحاد العراقي لتن�س القدم، أقام 
بطول�ة اندية الع�راق يف بغداد، وت�وج امليناء اوال وحل 
الصناعات الكهربائية ثانياً ثم الهندية باملركز الثالث.

منتخبا الرجال والنساء بتنس القدم يتلقيان دعوتين دوليتين

كربالء يالعب النجف في افتتاح بطولة 
الجمهورية لمنتخبات الشباب والناشئين

نحتف�ي يف الخام�س عرش م�ن حزيران من كل ع�ام بذكرى 
ص�دور أول صحيف�ة عراقية صحيفة )زوراء( س�نة 1869، 
ليك�ون هذا اليوم عيداً للصحافة العراقية بجميع منتس�بيها 
واختاف مهنهم الصحفية املتنوّعة التي تاىش منها الهامش 
األكرب وتس�تمر الي�وم زاحفة راكضة لتواك�ب الركب الهائل 
من التق�ّدم يف فن املعلومة وس�ياقها وتدويره�ا عرب املواقع 
االلكرتوني�ة ومواقع التواصل االجتماعي، غ�ر أن هذا اليوم 
أو عي�د الصحاف�ة والكلمة قد أكتس�ب قوت�ه وديمومته من 
التاري�خ للكلمة والتوثيق وحفر نقش�ه بحجر األيام يف تراث 
طوي�ل من االح�داث املرتابطة الت�ي كانت صحافتن�ا املهنية 
خر من ينقلها أو يتعام�ل بها ويصّورها لنا اىل اليوم بفوائد 
مضاعف�ة تتمثل بمئات الرس�ائل الجامعية واالطاريح ألكرب 

الشهادات.
كنت أود الحديث عن تطلّع�ات وآمال الصحفيني من االجيال 
السابقة واألخرى الش�ابة التي تصل اىل مهنة املتاعب تباعاً، 
ولك�ن س�أوجز متطلباتها وطلباتها وحقوقه�ا من وحي ما 
أراد وجاه�د يف س�بيله أثنان م�ن كبار الصحفي�ني الراحلني 
الذي�ن وّدعون�ا عىل حني غ�رّة وترك�وا فينا جرح�اً غائراً لن 
ينّدمل بس�هولة إن ُكِتب لنا أن نش�فى منه، برحيل س�عدون 
ج�واد وحيدر مدلول نكون قد نّكس�نا علمني بارزين إّتس�ما 
بجميع صفات الُنبل واملهنية واالحرتاف والش�جاعة واإليثار 
ويكون�ا قد اخترصا هامش�اً عريض�اً من الص�ورة اإلنموذج 
للصحفي العراقي الذي يكتفي أي من الزماء بذكر اسميهما 
كإش�ارة وداللة عىل كل ما هو جميل ورائع يف صحافتنا التي 

نفخر بها.
لن أس�هب يف ذكر قضايا جواد ومدلول املرُّشفة، وس�أكتفي 
بما حلما به من أجل بقية الزماء وليس لهما فقط ما يخص 
شمول الصحفيني الرياضيني بمنحة الرواد واألبطال لضمان 
العي�ش الكريم لهم وعدم ُغبن حقوق أي صحفي أفنى عمره 
يف مهنته املحّببة ولم يحصل يف ختام املطاف عىل يشء يذكر!

قد يرى البعض أن املناسبة ال تستحق أن نستذكر لهما هكذا 
موض�وع كونهما رح�ا اىل رحمة الل�ه وجنات�ه، ولكن عىل 
العكس تماماً فإن روحيهما الطاهرتني ستس�عدان بالتأكيد 

إن مررنا عىل خط طلبيهما وطموحيهما وكل الزماء أيضاً.
وال أعتق�د أن املناس�بة الت�ي س�نتحدث بها الحقاً س�تكون 
أفض�ل من العيد الوطني للصحافة العراقية، ونتش�ّعب منها 

اىل الصحافة الرياضية تحديداً.

كلمة صدق: عيدنا بحلم 
جواد ومدلول

محمد حمدي أقيمت، قرعة بطولة الجمهورية للش�باب 
والناش�ئني ملنطقة الفرات األوسط يف مقر 
االتحاد الفرعي يف كرب�اء، بحضور عضو 
لجنة املس�ابقات يف الهيأة التطبيعية، عيل 
عبي�س، وأعضاء االتح�اد الفرعي وممثيل 
املنتخب�ات املش�اركة، وقد تق�رر فيها أن 
تنطل�ق بطول�ة الش�باب يف 2021/6/20 

وبطولة الناشئني يف 2021/6/22.
وق�اَل عض�و لجن�ة املس�ابقات يف الهيأة 
التطبيعية، ع�يل عبيس: إن القرعة أقيمت 
املحافظ�ات  منتخب�ات  ممث�يل  بحض�ور 
الت�ي ستش�ارك يف البطول�ة الت�ي تنطلق 
يف العرشي�ن م�ن الش�هر الحايل بالنس�بة 
للش�باب، أم�ا بطول�ة الناش�ئني فس�تبدأ 
منافس�اتها يف الثان�ي والعرشي�ن من هذا 
الش�هر، وهي فرصة الكتشاف العديد من 

الطاقات واملواهب الواعدة.
وأضاَف: س�تقام البطولة بنظ�ام الدوري 
م�ن مرحلة واحدة، ويتأه�ل منتخب واحد 
لكل فئة من الناش�ئني والشباب اىل األدوار 
النهائية التي س�تكون بطريقة التجمع يف 

بغداد أو إحدى املحافظات.
وأش�اَر عبيس اىل: ان ال�دور األول لبطولة 
منتخب�ات الش�باب أس�فر ع�ن مواجه�ة 
باب�ل واملثنى يف ملعب بابل، وكرباء ياعب 
حال�ة  يف  والديواني�ة  كرب�اء،  يف  النج�ف 
انتظ�ار، أما بطول�ة منتخبات الناش�ئني، 
التي تنطلق يف ٢٢/٦/٢٠٢١ ، فقد أسفرت 
عن مواجهة النجف وبابل يف ملعب النجف، 
وكرباء ياق�ي املثنى يف كرباء، والديوانية 

انتظار.
واختت�َم عض�و لجن�ة املس�ابقات، ع�يل 
عبي�س، حديث�ه بالق�ول: إن التطبيعي�ة 
تويل اهتمام�ًا خاصاً ببطول�ة الجمهورية 
ملنتخبات الناشئني والشباب، ألنها الركيزة 
املهم�ة لتطوي�ر كرتن�ا، وتس�عى لتوف�ر 

جميع مستلزمات نجاح البطولة.
الدائ�رة  ع�رب  عق�د،  اخ�رى  جه�ة  م�ن 
لبطول�ة  الفن�ي  املؤتم�ر  اإللكرتوني�ة 
الجمهورية للش�باب والناش�ئني )املنطقة 
الغربي�ة( بحضور رؤس�اء اتح�ادات دياىل 
وص�اح الدي�ن وأم�ني رس اتح�اد االنبار، 

وغي�اب ممث�ل االتحاد الفرع�ي يف نينوى، 
وت�م االتف�اق عىل آلي�ة خ�وض املباريات، 
بحضور عضو لجنة املس�ابقات ومسؤول  
حي�ث  االويس،  نج�م  الغربي�ة،  املنطق�ة 

ح�دد ي�وم 2021/6/20 لفئ�ة الناش�ئني 
كم�ا  الش�باب،  لفئ�ة  و2021/6/19 
اجم�ع املجتمعون عىل إقام�ة البطولة من 
دوري ملرحل�ة واحدة واش�رتط فيه تقديم 

كش�وفات الاعبني قبل انط�اق املباريات 
بيوم�ني، مرفق�ًة بتعهد خط�ي من رئيس 
االتح�اد الفرعي يؤك�د فيه صح�ة أعمار 
الاعب�ني، عىل أن تطبق جمي�ع التعليمات 

التي أصدرتها لجنة املسابقات سابقاً، وتم 
االتفاق عىل تأه�ل فريق واحد من كل فئة 
للنهائيات التي ستقام بطريقة التجمع يف 

إحدى املحافظات الحقاً.

ق�رر اجن�ة االنضب�اط يف الهيئ�ة التطبيعي�ة لاتح�اد 
العراق�ي بكرة الق�دم، معاقب�ة العب الرشطة حس�ام 

كاظم بالحرمان ملباراتني.
وذك�ر بيان عن التطبيعية تلقته /املراقب العراقي/ ان 
»لجنة االنضب�اط يف الهيأة التطبيعية، عقدت اجتماعاً 
ملناقش�ة اعرتاضات األندية واإلساءات التي حصلت يف 

بعض املباريات«.
واضاف�ت »بع�د االطاع ع�ىل املقط�ع الفيدي�وي املتلفز 
ملب�اراة الرشطة وال�زوراء لحس�اب نصف نهائ�ي الكأس، 
تب�ني لدى اللجن�ة وجود ترصٍف غ�ر ريايض ب�دَر من العب 
الرشطة )حس�ام كاظم( بعد قيام�ه بركل العب الزوراء 
بعد س�قوطه ع�ىل أرض امللع�ب، وعليه تقرر 
)حس�ام  الرشط�ة  الع�ب  معاقب�ة 
كاظ�م( باإليق�اف مبارات�ني 
استناداً للمادة 50 / 3، 

انضباط«.
يذك�ر ان املباراة 
انته�ت بف�وز 
ء  ا ر و ل�ز ا
ف�ني  بهد

دون رد.

تنطلق يف بغداد بطولة اندية العراق للتنس االريض 
منتصف الشهر الحايل. وقال رئيس االتحاد رياض 
مه�دي ان »البطول�ة س�تقام ع�ىل ماعب تنس 
ملعب الش�عب الدويل ببغداد يف السادس عرش من 
الش�هر الحايل«. وأضاف أن »املنافس�ات ستقام 
بدون العبي املنتخب الحاليني، وتقترص املنافسة 
بني العب�ي االندية العراقية وس�يتم اختيار األول 
م�ن كل فريق مش�ارك، وإجراء منافس�ات فيما 
بينهم اضاف�ة اىل العبي املنتخب املصنفني محليا 

يف بطول�ة النخب�ة الت�ي س�تقام 
ببغ�داد يف الخامس ع�رش من تموز 

املقب�ل«. واوضح ان »االتحاد س�يختار 
العب�ي املنتخ�ب الوطن�ي بعد منافس�ات 

النخبة إلعدادهم للمش�اركة يف بطولة كأس 
ديف�ز املقررة يف تركمانس�تان أيلول املقبل«. 
وكانت وزارة الشباب والرياضة أعادت تأهيل 
ماعب التنس وكذلك امللع�ب الرئييس الكائن 

يف ملعب الشعب الدويل ببغداد.

اتحاد التنس يقيم بطولة االندية والنخبة 

الزوراء والجوية في مجموعة 
واحدة بقرعة دوري الشباب

اتحاد الطائرة يجري اختبارات منتخب الناشئين

لجنة االنضباط تعاقب حسام كاظماللجنة االولمبية تنتقد تصريحات حمودي 

أج�رت لجن�ة املس�ابقات قرع�ة 
لف�رق  الش�باب  دوري  نهائ�ي 
للموس�م ٢٠٢٠-٢٠٢١ يف  املمتاز 
مقر اتح�اد الكرة، بحضور عضو 
الهي�أة التطبيعية الدكتور اس�عد 
الزم وأعض�اء لجن�ة املس�ابقات 
وممث�يل األندية الثماني�ة املتأهلة 

اىل النهائيات.
توزي�ع  ع�ن  القرع�ة  وأس�فرت 
الف�رق ب�ني مجموعت�ني، ضمت 
الب�رصة  ونف�ط  ال�زوراء  األوىل 
والقوة  الكهربائي�ة  والصناع�ات 
الجوي�ة، والثاني�ة ضم�ت ف�رق 
أمانة بغداد والس�ماوة والرشطة 
وس�تنطلق  ميس�ان،  ونف�ط 
منتخ�ب  ع�ودة  بع�د  املباري�ات 
الشباب من املش�اركة يف البطولة 

العربية املقرر إقامتها يف مرص.
وق�اَل عض�و لجنة املس�ابقات يف 
الهيأة التطبيعية ، عيل عبيس: ان 
نظام املباريات سيكون من دوري 
ملرحل�ة واحدة بطريقة التجمع يف 
بغ�داد، ويتأهل م�ن كل مجموعة 
املب�اراة  لخ�وض  واح�د  فري�ق 
املجموع�ة  بط�ل  م�ع  النهائي�ة 

األخرى.
وأض�اَف: س�تبدأ مواجهات الدور 
بلق�اء  األوىل   للمجموع�ة  األول 
والق�وة  الكهربائي�ة  الصناع�ات 
الجوي�ة وال�زوراء ياق�ي نف�ط 
الب�رصة، أم�ا املجموع�ة الثاني�ة 
األول  ال�دور  فس�تجمع مباريات 
الرشط�ة ونف�ط ميس�ان وأمانة 

بغداد يلتقي السماوة.

اعل�ن االتح�اد العراقي بك�رة الطائرة، اختب�ار 80 العباً 
تمهيداً لضمهم اىل صفوف منتخب الناشئني.

وق�ال رئي�س االتح�اد جمي�ل العب�ادي إن »اختب�ارات 
منتخبنا الوطني للكرة الطائرة لفئة الناش�ئني، تتواصل 

يف قاعة الشعب املغلقة بقيادة املدرب التونيس 
صربي عبد الواحد وكادره املساعد«.

ت�م  الذي�ن  الاعب�ني  »ع�دد  ان  واض�اف 
ثمان�ني  االن  لغاي�ة  اختباره�م، وص�ل 

العبا من مختل�ف االندية واملحافظات 
العراقية، حيث من املقرر ان يستقر 

التدريب�ي ع�ىل خمس�ة  ال�كادر 
وعرشي�ن العب�ا وبعد املعس�كر 
الخارج�ي يك�ون االعتماد عىل 
قائمة الاعبني الذين سيمثلون 

منتخبنا يف البطولة العربية«.
يذك�ر ان البطول�ة العربي�ة 
ش�هر  بداي�ة  يف  س�تنطلق 
اب م�ن ه�ذا الع�ام بضيافة 

جمهورية تونس العربية.

أعل�ن النائ�ب الثال�ث لرئي�س اللجن�ة االوملبي�ة 
الوطنية العراقية احمد حنون الساعدي، عن عدم 
وجود تقاطعات مع وزارة الش�باب، مشرا اىل أن 
ترصيحات رئيس اللجنة رع�د حمودي »فردية ال 

تمثل« اللجنة.
واكد الساعدي »عدم اعرتاف غالبية اعضاء املكتب 
التنفي�ذي بنتائج اجتماع حم�ودي بمجموعة من 
رؤس�اء املمثلي�ات املنتهي�ة واليتهم ال�ذي اقيم يف 

مدينة كرباء«.
وكش�ف الس�اعدي عن »ع�دم وج�ود تقاطعات 
مع الجه�ات الحكومية وبضمنها وزارة الش�باب 

والرياضة«، مس�تغرباً من »ترصيح�ات حمودي 
الت�ي ذك�ر فيها »وج�ود جهات حكومية تس�عى 
لتقلي�ص التخصيص�ات املالي�ة للجن�ة االوملبي�ة 

العراقي�ة«.
وقال الساعدي، إن »حمودي يبدوا أنه تناىس أصل 
الدع�م املحدد ضمن مرشوع قانون املوازنة املالية 
لس�نة 2021 ال�ذي قدمت�ه الحكوم�ة اىل مجلس 

النواب للمصادقة عليه«.
وبخصوص اجتماع حمودي مع رؤساء املمثليات، 
ع�د الس�اعدي، ذلك »عم�ا انفراديا لم ي�أِت بناًء 
عىل ق�رارات للمكتب التنفيذي وال�ذي لن يتعامل 

م�ع اللجن�ة الرباعي�ة املنبثق�ة عن�ه 
كونها مخالف�ة للمادة )36( من النظام 

الداخيل«.
واختتم النائب الثالث ترصيحه بالتأكيد 
ع�ىل »رضورة الت�زام رع�د حم�ودي 
بالنظام الداخيل، وان اعضاء الجمعية 

العامة للجنة االوملبية الوطنية العراقية 
ستكون لهم الكلمة الفصل يف اجتماعهم 

االس�تثنائي الق�ادم للوقوف بح�زم بوجه 
القرارات الفردي�ة واملخالفات املتكررة 

للنظام الداخيل«.



كش�ف تقري�ر صحف�ي إس�باني تحوالً 
جذرًي�ا يف قناع�ات املس�ؤولن الفني�ن 
بري�ال مدريد بش�أن أحد نج�وم الفريق 
يف اآلون�ة األخ�رة، بعدم�ا كان عىل بعد 
خط�وات من دخول قائم�ة الرحيل، هذا 

الصيف.
وقال�ت صحيف�ة »م�اركا« اإلس�بانية، 
يف تقري�ر له�ا، إن الري�ال حس�م مصر 
مدافع�ه الربازي�ي إيدي�ر ميليت�او، من 

االنتقاالت الصيفي�ة الحالية، إذ بات »ال 
يمكن املس�اس به«.وأك�دت أن »ميليتاو 
يع�د أحد الالعب�ن القالئل الذي�ن لن يتم 

عرضهم للبيع هذا الصيف«.
وغ�اب ميليت�او، طوي�ال عن التش�كيل 
األس�ايس لري�ال مدريد، من�ذ انضمامه 
للن�ادي يف صي�ف 2019، إال أنه اس�تغل 
إصاب�ة س�رجيو راموس خالل املوس�م 
املايض، وشارك أساسًيا وقدم مستويات 

مميزة.
ه�و  األق�رب  أن  الصحيف�ة،  وأضاف�ت 
رحيل الثنائي سرجيو راموس ورافاييل 
ف�اران، وهو خرب من املحتمل أن يس�عد 
ميليتاو، حيث يع�د بمثابة فرصة العمر 
لتثبي�ت أقدامه لس�نوات طويلة يف دفاع 

ريال مدريد.
وأب�دى ميليتاو مؤخ�رًا رغبت�ه يف إنهاء 
مسرته يف ريال مدريد، قائال: »أتمنى أن 

أقيض بقية حياتي املهني�ة هنا«.وتابع: 
»يعتم�د األم�ر أيًضا عّي، وع�ىل طريقة 
عمي كل يوم وعىل االعتناء بنفيس للتأكد 
من أن كل يشء يس�ر ع�ىل ما يرام، أريد 
أن أف�وز بالعديد م�ن األلقاب وأن أصنع 
تاريخا يف ري�ال مدريد، إنه حلمي«.يذكر 
أن ميليتاو انضم لريال مدريد، قادًما من 
بورت�و، مقابل 50 مليون ي�ورو، كأغىل 

مدافع يف تاريخ املرنجي.

صحف�ي  تقري�ر  كش�ف 
إنجلي�زي، عن صفقة تبادلية 
ضخمة وشيكة بن برشلونة 
ه�ذا  س�يتي،  ومانشس�ر 

الصيف.
ونج�ح برش�لونة يف الحصول 
ع�ىل خدمات ثنائي الس�يتي، 
وإري�ك  أجوي�رو  س�رجيو 
جارس�يا، مجانا، بع�د انتهاء 

عقديهما يف ملعب االتحاد.
ورغم ذلك، يبدو أن برش�لونة 
ل�م يكت�ف بض�م ه�ؤالء من 
صف�وف بط�ل الربيمرلي�ج، 
العب�ن  ع�ىل  عين�ه  ويض�ع 
صحيف�ة  آخرين.وبحس�ب 
ف�إن  الربيطاني�ة،  »تايم�ز« 
التبادلية ستش�مل  الصفق�ة 
نق�ل الثنائي برناردو س�يلفا 
وجواو كانسيلو إىل برشلونة، 
الثنائ�ي  انضم�ام  مقاب�ل 
وعثم�ان  روبرت�و  س�رجيو 

ديمبي إىل مانشسر سيتي.
وأضاف�ت الصحيف�ة »تم�ت 
مناقش�ة ه�ذا املق�رح خالل 
مقابلة جمع�ت خوان البورتا 
رئيس برشلونة، ومعه ماتيو 
الري�ايض،  املدي�ر  أليمان�ي 
م�ع بي�ب جواردي�وال املدي�ر 
س�يتي،  ملانشس�ر  الفن�ي 
خالل بطولة كأس األس�اطر 
للجولف بمايوركا«.وأوضحت 
الصحيفة، أن ترحيب النادين 
لي�س  الصفق�ة  تل�ك  بعق�د 
رياضًيا فقط، وإنما اقتصادًيا 

موازن�ة  أج�ل  م�ن  أيًض�ا، 
الحس�ابات، وه�و األمر الذي 
م�ن ش�أنه تجن�ب املزيد من 
الخسائر يف سنة مالية سلبية 

بسبب فروس كورونا.
ورغ�م أهمي�ة تل�ك األس�ماء 
يف النادي�ن، إال أن الصحيف�ة 
س�يلفا  ل�دى  أن  إىل  أش�ارت 
وكانس�يلو الرغبة يف االنتقال 
إىل كام�ب ن�و، رغ�م امت�داد 

عقديهما لصيف 2025.
نفس األمر بالنسبة لسرجيي 
روبرتو، الذي يعد العبا مميزا 
جواردي�وال،  لبي�ب  بالنس�بة 
وأبدى إعجابه به يف الكثر من 
املناسبات.يف حن ينتهي عقد 
عثمان ديمبي يف كامب نو، يف 
ختام املوسم املقبل، وسيكون 
لربش�لونة  كب�را  مكس�با 
صفق�ة  يف  من�ه  التخل�ص 

تبادلية هذا الصيف.
خورخ�ي  الربتغ�ايل  ويمل�ك 
مينديز، وكيل الثنائي برناردو 
كانس�يلو،  وج�واو  س�يلفا 
عالقة رائعة مع خوان البورتا، 
رئي�س برش�لونة، وبالتايل ال 
توج�د أي أزمة بالنس�بة لهذا 

الثنائي.
بينما س�يكون عىل برش�لونة 
رضورة إقن�اع العبي�ه بقبول 
أنهما  العملي�ة، باعتب�ار  تلك 
ع�ىل  التف�اوض  يمكنهم�ا 
مس�تقبلهما بحري�ة، بحلول 

كانون الثاني املقبل.

صفقة ثنائية تبادلية
 بين برشلونة والسيتي استعدادا للموسم المقبل
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أقر ليونيل مي�يس، نجم منتخب األرجنتن، 
بالتقص�ر ه�و وزمالئه يف مباراة تش�يي، 
الت�ي انته�ت بالتع�ادل )1-1(، يف افتت�اح 

مشوار الفريقن ببطولة كوبا أمريكا. 
وق�ال مي�يس، يف ترصيحات عق�ب اللقاء: 
»كنا نفتقر للهدوء حتى بعد تقدمنا بهدف، 
وأرضية امللعب لم تس�اعدنا، لكننا افتقرنا 
للس�يطرة عىل الكرة، واللعب بشكل أرسع، 
وهو ما فعله منتخب تش�يي بع�د التعادل 

معنا«. 
وأض�اف مهاج�م برش�لونة »بع�د التعادل 
لع�ب تش�يي بأعص�اب هادئ�ة، وتفوق�وا 
يف االس�تحواذ ع�ىل الك�رة، وبات�ت املباراة 

معقدة«. 
وتابع »لم أر املخالفة التي أدت لركلة جزاء 
التي تعادل بها منتخب تشيي، لكنها غرت 

مسار املباراة«. 
وش�دد ليوني�ل »أردن�ا أن نب�دأ مش�وارنا 

بالف�وز؛ ألنه س�يكون خط�وة مهمة أمام 
مواجه�ة  تنتظرن�ا  واآلن  صع�ب،  خص�م 
أوروجواي، ستكون مباراة متكافئة للغاية 

ومعقدة«.
وأت�م مي�يس ترصيحات�ه »افتتاح املش�وار 
باللعب ضد خصم مثل تشيي يكون صعًبا؛ 
ألن�ه منافس قوي، لذا كنا نس�عى لتحقيق 
الف�وز، وعلين�ا الركي�ز واالس�تعداد بقوة 

ملباراة أوروجواي«.

أعلن�ت وزارة الصح�ة الربازيلي�ة اكتش�اف 41 حالة 
مصابة بفروس كورونا املس�تجد بن العبن وأعضاء 
ببعث�ات املنتخبات والعاملن بش�كل مبارش يف بطولة 

كوبا أمريكا.
وتحتض�ن الربازي�ل البطولة القارية ب�ن 13 حزيران 

و10 تموز املقبل.
وحتى اآلن، تم اكتش�اف الحاالت املصابة داخل بعثات 

منتخبات فنزويال وكولومبيا وبوليفيا، وبرو.
ووفق�ا للوزارة، من بن الح�االت ال�41، هناك 31 بن 
العب�ن وأعض�اء باملنتخب�ات، بينما الح�االت العرش 
األخرى ب�ن العاملن يف البطولة، وت�م عزلهم جميعا 

داخل أحد الفنادق بالعاصمة الربازيلية.
ولم تكش�ف ال�وزارة ع�ن أي تفاصيل ح�ول الحاالت 
الجدي�دة املؤك�دة، ولك�ن تم الكش�ف ع�ن إصابة 12 
عض�وا من بعث�ة املنتخ�ب الفنزوي�ي، م�ن بينهم 8 

العبن، وذلك بمجرد وصولهم إىل برازيليا.
كم�ا أضاف بي�ان الوزارة أن�ه تم إج�راء ألفن و927 
مس�حة طبي�ة حتى اآلن، م�ن بينها أكثر م�ن اختبار 

لنفس األشخاص يف بعض الحاالت.
وتعد الربازيل أحد أكثر الدول ترضرا من تفيش جائحة 
كورون�ا، حيث س�جلت حت�ى اآلن أكثر م�ن 488 ألف 

حالة وفاة، باإلضافة إىل 17.4 مليون إصابة مؤكدة.

كش�ف تقرير صحف�ي إيطايل، عن رغب�ة يوفنتوس يف ضم أحد نج�وم بايرن ميونخ، 
خ�الل املركاتو الصيفي الحايل.وتوىل ماس�يمليانو أليجري، قي�ادة يوفنتوس يف والية 
جديدة، خلًفا ألندريا برلو، ويسعى ماكس لعالج الرشوخ التي تركها املدرب السابق.

وبحسب شبكة »سكاي سبورت إيطاليا«، فإن يوفنتوس يسعى لتعزيز وسط ملعبه، 
مع رغبته يف ضم الفرنيس كورنتن توليسو، نجم بايرن ميونخ.

وأضاف التقرير، أن أليجري معجب بإمكانات العب الوس�ط الفرنيس، الذي كان قريًبا 
جًدا من االنتقال ليوفنتوس يف 2017، قبل انتقاله لبايرن ميونخ.

وع�ىل الرغم م�ن أن مانويل لوكاتيلي، نجم ساس�ولو، يعد أولوي�ة للبيانكونري هذا 
الصيف، إال أن توليسو قد يكون فرصة أكثر من جيدة نظرًا ألن بايرن منفتح عىل بيعه، 
يف ظل تبقي موس�م واحد فقط يف عقده.وأش�ارت شبكة »سكاي س�بورت إيطاليا«، 
إىل أن املحادث�ات ب�ن يوفنتوس وبايرن ميونخ قد بدأت بالفعل بش�أن نقل توليس�و 
إىل تورينو.جدي�ر بالذكر، أن هناك تقارير ربطت اس�م مراليم بيانيتش، العب وس�ط 
برش�لونة، بالعودة ليوفنتوس من جديد هذا الصي�ف، باعتباره أحد الالعبن املفضلن 

ألليجري، لكن البوسني لم يحصل عىل فرصة للمشاركة يف كامب نو.

قال ليونيل س�كالوني املدير الفني للمنتخب األرجنتيني، إن مش�وار فريقه 
يف بطول�ة كوبا أمريكا م�ا زال طويال.وجاءت ترصيحات س�كالوني، التي 
نرشها املوقع الرس�مي لالتحاد األرجنتيني للعبة، عقب تعادل فريقه 1-1 
أمام تش�يي، يف الجول�ة األوىل للمجموعة األوىل بالبطولة التي تس�تضيفها 
الربازيل.وأوض�ح س�كالوني: »خ�الل املب�اراة ل�م نكن موفق�ن يف مرتن، 
إحداهم�ا كانت حينما نجح الفريق التش�يي يف الحص�ول عىل ركلة جزاء، 
ابت�داء من ذلك أصبحت املب�اراة صعبة«.وأضاف: »لعبنا بش�كل جيد وكنا 
األفض�ل، لكننا وجدنا أنفس�نا يف ملعب ال يمكن�ك أن تلعب فيه كرة القدم، 

حالة أرضية امللعب كانت سيئة«.
وأوض�ح س�كالوني: »الفريق خلق العدي�د من الفرص يف ملع�ب يمكن أن 
يحتض�ن أي رياضة أخ�رى غر كرة القدم«.وتابع: »س�نكون قلقن إذا لم 
نتمكن من خلق فرص للتس�جيل، اليشء املهم هو أن نفعل ذلك، كان لدينا 

العديد من الالعبن داخل منطقة الجزاء، نحن هادئن بخصوص ذلك«.
وواصل س�كالوني: »لدينا الكثر من األخطاء لتصحيحها، البطولة طويلة 
والفريق لديه الثقة«.واختتم م�درب املنتخب األرجنتيني ترصيحاته قائال: 
»نحن نس�تحق الفوز لك�ن يف النهاية حصلنا عىل نقط�ة التعادل، عىل كل 

حال إنها فقط البداية يف بطولة صعبة للغاية«.
ويتواج�د املنتخ�ب األرجنتين�ي يف املجموع�ة األوىل بالبطول�ة، إىل جان�ب 

منتخبات باراجواي وأوروجواي وتشيي وبوليفيا.

ق�ال جاري�ث س�اوثجيت، مدرب إنجل�را، إن العبي�ه ال يجب أن يش�عروا »بالتعايل يف ك�رة القدم« 
ويمكنه�م االرتي�اح إزاء لعب ك�رات طويلة خارج الدف�اع إذا كان املنافس يضغ�ط بقوة يف بطولة 
أوروبا.واس�تهلت إنجل�را مش�وارها يف البطولة بالفوز )1-0( عىل كرواتيا، وش�هد الش�وط األول 
خالف�ا بن املدافع جون س�تونز والح�ارس جوردان بيكفورد.وأراد مدافع مانشس�ر س�يتي بناء 
اللعب من الخلف بينما فضل الحارس جوردان بيكفورد إرسال كرات طويلة إىل املهاجم هاري كن.
وأوض�ح مدرب منتخب إنجلرا صاحب ال�50 عاًما: »أعتقد أنهم يقررون ما يمكن فعله ونمنحهم 
أس�اليب محتملة تتوق�ف عىل كيفية ضغ�ط املنافس«.وأضاف: »خالل فرة من اللعب كنا نرس�ل 
الك�رات الطويل�ة وتحدثنا عن ذلك بن الش�وطن، ولم نرغ�ب يف تكرار ذلك كل م�رة، لكنها تكون 
مناسبة يف بعض اللحظات ولدينا املهاجم )كن( يف األمام اللتقاط الكرة«.وتابع: »ال يجب أن نتعاىل 
يف ك�رة الق�دم، ومن الرائع لعب الكرة من الخلف لتصل إىل وس�ط امللعب م�ع التحكم بها، لكن هذا 
فع�ال مثل نقل الك�رة إىل رأس الحربة والتحكم بها لرتكز اللعب أكثر يف األمام«.وتلعب إنجلرا ضد 

إسكتلندا، التي خرست )2-0( من جمهورية التشيك، يف املباراة التالية باملجموعة الرابعة.

يب�دو أن إدارة نادي إنر ميالن يف 
طريقها لتغي�ر موقفها املتعنت 
بشأن املفاوضات الجارية لرحيل 
ع�ن  حكيم�ي  أرشف  املغرب�ي 
نرات�زوري يف انتق�االت الصيف 
بي�ع  يف  إن�ر  الحالية.ويرغ�ب 
عقد حكيم�ي الصي�ف الجاري، 
م�ن أجل ح�ل ج�زء م�ن أزمته 
املالية، وس�ط اهتمام من جانب 
تش�يليس وباريس سان جرمان 
صحيفة  الالعب.وبحس�ب  لضم 
س�بورت«  ديل�و  »كوري�ري 
اإليطالي�ة، فإن إنر اش�رط من 
البداية الحص�ول عىل 80 مليون 
ي�ورو، للتخي ع�ن حكيمي، مع 

رفض الصفقات التبادلية.
وق�دم باري�س س�ان جرم�ان 
عرًض�ا قيمته 60 ملي�ون يورو، 

لكنه لم يلق القبول لدى إنر.

يف ح�ن ق�دم تش�يليس عرًض�ا 
قيمته 50 مليون يورو، باإلضافة 
للظهر إيمرس�ون باملري، الذي 
كان مطلًب�ا لنرات�زوري، لكن�ه 

أيًضا لم يغِر بطل الكالتشيو.
إن�ر  أن  الصحيف�ة،  وأضاف�ت 
قد يقب�ل الصفق�ة التبادلية مع 
تش�يليس يف حالة واح�دة، وهي 
مارك�وس  اإلس�باني  تضم�ن 

ألونسو ضمن الصفقة.
وُيقال إن العب فيورنتينا السابق 
هو الخيار املفضل إلنر يف الجهة 
الي�رسى، حت�ى قبل إيمرس�ون 
باملري.وم�ع ذلك، يب�دو موقف 
تشيليس غامضا حتى اآلن بشأن 
رشط إن�ر، ولم يتض�ح بعد هل 
يقب�ل بل�وز التخي عن ألونس�و 

ضمن صفقة حكيمي أم ال؟
وكان تش�يليس رش�ح 3 العب�ن 

ليخت�ار إنر بينه�م، وهم: تامي 
كوفاس�يتش  وماتي�و  أبراه�ام 
ودافيد زاباكوس�تا، باإلضافة إىل 

إيمرسون باملري.

ريال مدريد يقرر االبقاء على ميليتاو

ميسي يعترف بالتقصير أمام تشيلييوفنتوس يبدأ محادثاته لضم توليسو

كورونا يعصف 
بمنتخبات كوبا أمريكا

االنتر يشترط الحصول على ألونسو للتخلي عن حكيمي مدرب األرجنتين ينتقد ارضية ملعب سانتوس

ساوثجيت: نلعب بطرق 
مختلفة لمواجهة الخصوم
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كعب ابن زهريالثقافـي

أال أبلغا عني بجرياً رسالًة

  فهل لك فيما قلت ويحك هل لكا؟

فبينّ لنا إن كنت لست بفاعِل

عىل أينّ يشء غري ذلك َدلَّكا

عىل ُخُلٍق لم أُلِف يوما أبا له

عليه وما ُتلِفى علَيِه أبا لَكا

فإن أنَت لم تفعل فلسُت بآسٍف

ا َعثرَت: لَعاً لكا وال قائل إمَّ

سقاَك ِبها املَأموُن كأسا رِويًَّة

فأنَهلَك املأموُن منها وَعلَّكا

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

ابراهيم الفقي
غري رأيك يف نفس�ك : فإن كانت نظرتك لنفس�ك بأنك شخص 
عدي�م النفع ، والنظرة اإليجابية للنفس هي بمثابة تش�جيع 
ذات�ي للقيام باألم�ور عىل أكمل وجه حتى ل�و كانت النتيجة 
غ�ري مرضية. • النجاح ه�و ما تصنعه : فعندم�ا تفكر دوماً 
بأن�ك إنس�ان ال يقبل بأقل م�ن النجاح فإن ه�ذا التفكري هو 
بحد ذاته نجاح. • الفشل مجرد حدث..وتجارب: ليس الفشل 
ه�و نهاية كل محاول ، هذا ماعليك أن تقتنع به ، فقد فش�ل 
توماس أديس�ون 1800 مرة أثن�اء محاوالته لتحقيق أهدافه 
والوص�ول إىل اخرتاعاته الثورية ومنها الض�وء الكهربائي. • 
امأل نفس�ك باإليمان واألمل : األمل بالله هو أس�اس اإليمان ، 
فاإلنسان عندما يضع األمل يف خالقة فإن الله لن يخيب ظنه 

به وسيعطيه القوة لتحقيق ما يهدف إليه. 

الى أمي

امي

ربما، االن،  تسفحي دمعا 

دمعا ثقيال

كما حزنك األزيل 

دمع يغلف روح�ي التي غادرتني 

بعيدا

وقد تفرحي لحي

إذ تعرفي بأني نجوت أخريا

من املقربة

املقربة

 التي بقيت تسكنني

والشواهد أيضا

 تثقل رايس

بينما ينغرز قدمي

قدمي العاطل االزيل يف الطي

الطي 

الذي يحيطني من كل صوب

الطي 

الذي خلفته يداي

حي

زرعت وحيدا 

ما كان يل يوما

حسب ظني

وضاع بجناحي غراب

يغرد

 مبتهجا بالغنيمة

او

لعلك تبتسمي 

فيبتسم الرب

مثلما تبتسمي

كل يوم

حي اتعثر مبتهجا

بالخيب�ة  املعجون�ة/  واصابع�ي 

فيما بعد/

تتش�بث بأطراف عباءت�ك املوغلة 

بالحزن

ربما تلومي االن ) مال عويز (* 

ال�ذي أخربك يوما بأنني س�أمتلك 

قطيعا من الغنم

وأنا 

اآلن 

امتلك قطعانا من الندم

وفيضا من الحزن

يأكلني 

قطرة

قطرة .

 »صالح فائق وفن الكوالج« كتاب تشكيلي جديد 
املراقب العراقي/ خاص...

ع�ن دار مخطوط�ات يف هولن�دا صدر 
كت�اب جديد للناقد عب�د الكريم كاظم 
بعنوان: )تلك، أيضاً، رعش�ة الس�كي 
-ص�الح فائق وفن الك�والج � 2014( 
وق�د صم�م الغ�الف: ن�ارص مؤنس، 
وص�ورة الغ�الف هي كوالج للش�اعر 
صالح فائق إضاف�ة إىل عنوان الكتاب 
املقتبس من قصيدة للش�اعر نفس�ه. 
تناول الناقد يف ه�ذا الكتاب جملة من 
املوضوعات املتصلة بفن الكوالج وهي 
بالرتتيب: )التكثيف الش�عري الرمزي 
م�ن خ�الل معن�ى الك�والج ودالالته 
الن�ص  ب�ي  ش�عري  الفنية/عن�اق 
والكوالج/عالق�ة الش�عر بالك�والج/
البحث عن املعنى اآلخر/الكش�ف عن 
طبيعة الخيال/فضاء اللغة الشعرية/
اللغة الالمرئية: لغة يف اللغة/التواصل 
اللغ�وي بي الش�عر والكوالج/ال يشء 
يق�ع خ�ارج الش�عر/وأخرياً، تغي�ري 
العالم ال يكون بالتمننّ�ي بل باملعرفة( 
كل هذه املوضوعات، التي تحدث عنها 
الناق�د، تناول�ت العن�ارص الجمالي�ة 
لفن الك�والج وطبيع�ة الرتابط الفني 
م�ا بين�ه وب�ي الن�ص الش�عري كما 
ج�اء يف اح�د الفقرات اعاله: )يس�عى 
الش�اعر إىل كتابة تأريخ العالم القديم 

والجدي�د عرب مخيلة ش�عرية جامحة 
تم�زج الن�ص بالك�والج( .      ك�والج 
الش�اعر بالغ الداللة، أنه ال يعربنّ فقط 
ع�ن املعنى الجمايل بل يش�ري إىل داللة 
جدي�دة ال تفص�ل ب�ي ف�ن الك�والج 
والنص م�ن جهة وبي الش�بهة التي 
م�ن  الن�وع  به�ذا  البع�ض  ألصقه�ا 

الفن�ون، وق�د أش�ار الناق�د يف احدى 
فقرات�ه اعاله إىل ه�ذه النقطة بقوله: 
)تحرر ف�ن الكوالج من الش�بهة التي 
ألصقه�ا البع�ض، م�ن النق�اد، به أال 
وهي شبهة اإلقامة يف السيايس(. وقد 
تناول هذا الكتاب أيضاً املوقف الجمايل 
للش�اعر م�ن خ�الل عالق�ة الش�عر 
بالكوالج، حيث يرى الناقد أن الشاعر 
ص�الح فائق ل�م يدلنّل ع�ىل أن الكوالج 
أعىل مرتبة من الش�عر وإنما دلل عىل 
أن كالً م�ن الش�عر والكوالج له طريق 
خاص يصل إىل املعنى املنش�ود بحيث 
يلتقيان أو يتجاوران يف نهاية املطاف، 
كما ورد يف احدى الفقرات املشار إليها 
اعاله: )الكوالج ال�ذي يتم اختياره من 
قبل الشاعر ينطلق من مفهوم جمايل 
مح�ض ليصل إىل بن�اء املعنى أو فكرة 
مج�اورة للن�ص الش�عري(. م�ن هنا 
أيضاً يمكننا القول أن الناقد يف قراءته 
لفن الكوالج يس�تند إىل املعنى الجمايل 
بوصفه من مقدمات رضورية جمالية 
يس�تند  املقدم�ات،  له�ذه  وقياس�ه 
للمعن�ى املتص�ل بالك�والج ولق�راءة 
املعنى املوازي يف النص الشعري، وهذا 
م�ا ملس�ناه يف ه�ذه العب�ارة: )وجد يف 
الكوالج طريقة مغايرة لكتابة تجربته 
الشعرية املتصلة بتجربته الجمالية(.                                                                                                     

»الباب األخضر« فيلم يرصد تخلّي البشر عن مبادئهم وأخالقهم
املراقب العراقي/متابعة...

يتحضنّ رؤوف عب�د العزيز، 
لتجرب�ة س�ينمائية جدي�دة 
»الب�اب  عن����وان  تحم�ل 
قص�ة  وه����ي  األخ�ض« 
وس�يناريو وح�وار الراح�ل 
أس�امة أنور عكاشة )1941 
_ 2010(. يف ه�ذا الس�ياق، 
امل�ري  املخ�رج  ينطل�ق 
بتصوي�ر العمل الس�ينمائي 
تواص�ل  بعدم�ا  الجدي�د 
م�ع ورث�ة الكات�ب الراح�ل 
للحص�ول ع�ىل املوافق�ة يف 
وت�دور  امل�روع.  تقدي�م 
أح�داث الفيل�م ال�ذي كتب�ه 
عكاشة يف بداية األلفينيات، 
ح�ول  اجتماع�ي  إط�ار  يف 
تخ��نّ الب�ر ع�ن مبادئهم 
الضف�ة  ع�ىل  وأخالقه�م. 
نرسي�ن  لفت�ت  نفس�ها، 
عكاشة إبنة الكاتب الراحل، 
أن  إىل  إعالم�ي  تري�ح  يف 
األف�الم  أق�دم  م�ن  الفيل�م 
الت�ي كتبه�ا والده�ا خ�الل 
ضم�ن  الثمانيني�ات  ف�رتة 
األف�الم  م�ن  مجموع�ة 
الت�ي أنجزه�ا قب�ل رحيله. 

وكش�فت إبنة الراحل�ة، أنه 
أثن�اء البح�ث يف محتوي�ات 
وج�ود  اكتش�فت  والده�ا، 
فيلم »الباب األخض« وسط 
أعم�ال أخ�رى لم ت�ر النور. 
املخ�رج  معرف�ة  وبمج�رد 

رؤوف عب�د العزي�ز، تواصل 
مع العائلة م�ن أجل قراءته 
وتقديم�ه عم�اًل س�ينمائياً. 
وعن اختالف ظ�روف كتابة 
الفيلم والوضع الحايل اليوم، 
أوضحت عكاشة أنها عندما 

ق�رأت العم�ل ش�عرت أن�ه 
يتح�دث عن واقعن�ا الحايل، 
معت�ربة بأن�ه يصل�ح ل�كل 
زم�ان بإس�تثناء اس�تخدام 
التكنولوجي�ا ونم�ط حياتنا 

اليومية يف الوقت الحايل.

المسرح الُمتنقل.. مشروع ثقافي طموح ينقصه التنفيذ !
املراقب العراقي/ متابعة...

بقي�ت الحالة الثقافي�ة الجماهريية 
الروتي والبريوقراطية لفرتة  رهينة 
طويل�ة، وبن�اًء علي�ة تأث�ر املرسح 
تأثراً بالغا، وافتقرت املواهب الشابة 
إىل التش�جيع والدع�م، وأصب�ح كل 
يشء مج�رد تحصي�ل حاص�ل، رغم 
وج�ود قصور ثقافية منيفة تتس�ع 
مس�ارحها آلالف الزوار واملتفرجي، 
وربم�ا س�اعدت األح�داث الثوري�ة 
خالل السنوات املاضية عىل اضطراب 
والع�روض  النش�اطات  ج�داول 
واملواعي�د، فبات األم�ر متوقفاً عند 
بعض املمارس�ات املحدودة من باب 
ذر الرم�اد يف العي�ون، ولزوم رصف 

الرواتب والعالوات.
تس�مح  ال  الحالي�ة  الظ�روف  وألن 
باس�تكمال امل�روع وف�ق الخطة 
الطموح�ة خوفاً من تف�ي كورونا 
واتس�اع مج�ال الع�دوى، فق�د ت�م 
التفك�ري يف حل�ول بديل�ة ليتس�نى 
بأق�ل  املرسح�ي  النش�اط  تفعي�ل 
الخس�ائر، وله�ذا تفتق�ت األذه�ان 
عن عودة الف�رق املرسحية الجوالة، 
تحت ُمسمى املسارح املتنقلة، وهي 
فكرة ُمبتك�رة ومجدية، تم تجريبها 

قبل ذلك واختبارها يف ما أطلق عليه 
مرسح الش�ارع، وقد ثب�ت نجاحها 
بشكل كبري، ألنها اعتمدت عىل األداء 
العفوي التلقائي، والتفاعل الطبيعي 

من جان�ب الجمهور م�ع النصوص 
واألفكار واألبطال. ما أعطى للفكرة 
رونقه�ا وخرج بها من كونها مجرد 
اق�رتاح إىل الس�عي ألن تصبح واقعاً 

حي�اً ه�و، حم�اس وزي�رة الثقافة 
إيناس عبد الدايم لها والحديث عنها 
بوصفه�ا أه�م املب�ادرات الجدي�دة 
الجاهزة للتطبيق خالل عدة أش�هر، 

لك�ن يبق�ى الس�ؤال امله�م يف ه�ذا 
الص�دد ح�ول مواصف�ات امل�رسح 
التي  املُتنق�ل، وحجم االس�تعدادات 
يقوم عليها، وطبيعة النصوص التي 

يتناولها، والنجوم الذين يتم التعاقد 
معه�م للعمل بالتجرب�ة وإنجاحها. 
ه�ذا الس�ؤال العريض ال�ذي تندرج 
تحته عدة أس�ئلة تفصيلية ال بد من 
اإلجاب�ة عليه قب�ل اإلعالن املُس�بق 
والحمايس ع�ن التجربة، مع التأكيد 
الكامل عىل وجاهة الفكرة وشمولها 
م�ن الناحي�ة الفني�ة، فه�ي إذا م�ا 
نجحت ستؤدي إىل حل أزمة املرسح، 
وتش�غيل عدد كبري م�ن املرسحيي 
والفني�ي والعم�ال العاطل�ي ع�ن 
العم�ل من�ذ ف�رتة طويل�ة، بس�بب 
الوب�اء الكوروني، ومخاوف اإلصابة 

باملرض القاتل.
كما أن الوزيرة يف تريحها وكالمها 
املؤي�د ملروع امل�رسح املتنق�ل، لم 
تحدد املناطق املعنية بالنش�اط، ولم 
ُتفصح م�ا إذا كانت األقاليم ُمدرجة 
يف الخط�ة املرسحي�ة أم أن املروع 
الثقايف س�يقتر فقط عىل القاهرة 
كاإلس�كندرية  الك�ربى،  وامل�دن 
باعتبارها العاصمة الثانية املعروفة 
بتميزه�ا يف اإلبداع املرسحي، خاصة 
يف فصل الصيف، الذي ال يزال يش�هد 
إقباالً جماهريياً كبرياً عىل الرغم من 

الجائحة.

» ثغيب« رواية عن أيام العسكرية والقهر الروحي والعيش بين بيوت الجنوب الطينية
املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...

يرى الناقد محمود خيون ان رواية الكاتب 
ش�وقي كريم »ثغيب« ه�ي رواية عن أيام 
العس�كرية والقه�ر الروح�ي والعيش بي 
الرائ�ف والبي�وت الطيني�ة يف الجن�وب 
وفوىض العقل والعاطفة التي تعري الوجه 

الحيواني للروح اإلنسانية.
وق�ال خي�ون يف ق�راءة نقدية خ�ص بها 
)املراقب العراقي(: بع�د أن أنهيت قراءتي 
لرواية)ثغيب ( للمبدع شوقي كريم حسن 
تذكرت مال�ه املفكر والكاتب منري ابراهيم 
تاي�ه يف مع�رض إجابت�ه عىل س�ؤال:- ما 
الكت�اب ال�ذي قرأت�ه وماي�زال ماث�ال يف 

الذاكرة؟!.
وأض�اف :يدف�ع ب�ي الس�ؤال إىل ركام من 
العناوي�ن واالس�ماء، لك�ن عن�د رواي�ة) 
الس�اعة الخامس�ة والع�رون ( للكاتب 
الروماني قس�طنطي جي�ور جيو، كونها 
تدف�ع إىل الكث�ري من األس�ئلة حول مصري 
اإلنسان املعارص املنيس يف الذل والحروب...

ولعل) الساعة الخامسة والعرون ( أحد 
أكث�ر األعمال الرسدية الباعثة عىل أس�ئلة 
حول املصري املأساوي لالنسان.. فالقراءة 
ليس�ت فقط غوصا يف عال�م إفرتايض إنما 
هي نحت يف الصخر بحثا عن القضية التي 

تقبع يف ثنايا األحداث.

يت�الىش  الرواي�ات  م�ن  كث�ريا  وتاب�ع: 
األي�ام  بم�رور  الذاك�رة  م�ن  حضوره�ا 
وتصبح إس�تعادة أجوائها صعبة...وربما 
شبه مستحيلة، وقليل منها يدفع الذاكرة 
بختم�ه األب�دي، ومن ذل�ك القلي�ل النادر 
رواي�ة) الس�اعة الخامس�ة والعرون ( 
..ويشري الباحث إىل أن ما يجعل من األدب 
جزءا من الحي�اة، أنه حافظ للرتاث موثق 
للحارض، ويف نفس الوقت يتوقع املستقبل 
ويتنب�أ بأحداث�ه، ف�االدب لي�س مج�رد 

قصص رومانسية وتخيالت غري واقعية...
يف أح�داث روايتن�ا هذه توثيق�ا لتأريخ لم 
تكتبه الصور ولم تسجله األفالم وال أقالم 
املؤرخ�ي، لكنه يجوب بن�ا يف قلب أحداث 
مروعة ويدخلن�ا يف مناطق موغلة الرسية 
والخطورة....تجعلن�ا ن�درك معنى الحياة 

فوق خطوط النار ويف قلب آتون املوت.
وأش�ار اىل أن ه�ذه الرواية حي�ة، مازالت 
نابض�ة كأل�م عمي�ق، يف قل�وب كل م�ن 
عاش�وا الح�روب ومازال�وا ألنه�ا ع�رت 

الوج�ه الحيوان�ي لل�روح اإلنس�انية أنها 
فوىض العقل والعاطفة، واملناهج املضللة 
والنواميس الجوفاء....ويذكر الكاتب منري 
تاي�ه بقول الفيلس�وف الفرن�يس جابريل 
مارس�يل، ال أظن أن من اليرس إيجاد عمل 
فن�ي أكثر تعب�ريا عن الوض�ع املريع الذي 
تجد اإلنس�انية نفس�ها غارقة في�ه اليوم 
مثل رواية) الس�اعة الخامسة والعرون 

 .)
وأس�تطرد: هكذا إذن ننظر إىل أدب شوقي 
كريم حس�ن يف كل ما يكتب، فهو كل مرة  
يسرتجع ذلك الواقع املأساوي الذي عاشه 
ب�كل ما يحمله قس�وة وش�غف يف العيش 
ويف كل يشء...وه�و الوحي�د م�ن الكتاب 
إس�تطاع أن يم�زج بي أس�لوب التداعي) 
الف�الش ب�اك ( الع�ودة إىل امل�ايض وب�ي 
أس�لوب املونولوج واملونت�اج، وتلك عملية 
ليست باليس�رية وتحتاج إىل دراية وحبكة 
فني�ة وحرفي�ة ونباهة...فه�و يعي�د أيام 
العس�كرية والقه�ر الروح�ي والعيش بي 
الرائ�ف والبي�وت الطيني�ة الغافية عىل 
ضفاف نه�ر مدينته يف الجنوب...عش�قه 
الخفي املمنوع وخوفه من عيون املخربين 
وهي تالحق خطواته بحذر وريبة...ويمتد 
ذلك الخ�وف حتى ي�رأب كأفع�ى داخل 
نفس�ه املعذب�ة واملثقلة بع�رات األماني 

الضائع�ات وحش�ود م�ن أح�الم الس�ني 
التي بعثرتها ي�د الزمان واودعتها يف مهب 
الري�ح... وهاهي روحه تنح�ب مثل امرأة 

مهجورة غادرتها نظرات املعجبي. 
وأوض�ح :وهنا تتج�دد عند ش�وقي حالة 
الهس�ترييه والجنون الذي عاشه من قبله 
م�ارك توي�ن األمريك�ي الضائ�ع وزميل�ه 
همربت همربت، فهو يف هذا املقطع يناجي 
» ش�كرية » وكانما يتح�دث لها عن نهاية 
حتمية يراها تلوح يف األفق ويربهن لها ذلك 
بالتأكيد ) إذا م�ا غدرت بي الدنيا كعادتعا 
دوما...(..وكأنه صار وكيال رس�ميا لتلقي 
مصائ�ب الدنيا بع�د أن طوحت به رياحها 
املس�مومة ونال�ت من كربيائه وش�موخه 
ال�ذي كان يراه يداس باألقدام عند س�واتر 
ترابية وحشود من الجنود وأكياس الرتاب 
وه�ي  تحيط بالخن�ادق التي صارت مالذا 
آمنا للفرئان واالفاع�ي والحرات من كل 

نوع.
 واكمل :لقد فاقت عبقرية الكاتب ش�وقي 
كري�م حس�ن كل تصور يف رس�م م�ا يريد 
قوله بفرش�ة فن�ان ماهر، يخ�ط لوحاته 
الزيتي�ة من دموع ودماء الفقراء ورسابيل 
احالمهم الوردي�ة التي لونها الزمن بذرات 
الغبار واحاطها بألوان الخيبة والخرسان.

وبي :أن مثل ه�ذا التداعي الريح لرجل 

مي�ت أو أنه يحتض بي ي�دي) ملك املوت 
( لهو دليل واضح لحجم املعاناة النفس�ية 
واالختالجات املكبوتة لدى الكاتب نفس�ه 
ف�أراد له�ا أن تك�ون م�ن نصي�ب أبطال 
روايته ويعيش�وا نف�س املعان�اة، ويتبي 

لنا أن�ه أراد أن يلعب لعب�ة ماكرة يف لصق 
جميع مش�اهد الضيم والقهر بش�خوصه 
االساسيي) ش�كرية وجرب ( وترك الخيار 
للق�اريء وال�دارس والباح�ث والناقد ألن 
يتفق�وا ع�ىل رأي محدد لتحديد مس�ارات 
الرواية وخفاياها وطريق�ة كتابتها بمثل 
هذا األسلوب الجديد يف الكتابة والذي نجح 
في�ه ماركيز يف أغل�ب روايات�ه.. واوجزت 
الفالح�ي (  الباحث�ة والكاتب�ة) فاطم�ة 
..حياة غابرييل خوسيه ماركيز بالقول...

م�ن عرفوني وان�ا يف الرابعة م�ن عمري، 
يقول�ون أنن�ي كنت ش�احبا ومس�تغرقا 
يف التأم�ل، وإنن�ي لم أكن اتكل�م إال الروي 
هذيانات ولكن حكاياتي يف معظمها كانت 
أحداثا بس�يطة من الحياة اليومية اجعلها 
انا اكث�ر جاذبية بتفاصي�ل متخيلة، لكي 
يصغ�ي إيل الكبار،  وكان�ت افضل مصادر 
إلهامي هي األحاديث التي يتبادلها الكبار 
أمام�ي النه�م يظن�ون أنن�ي ال أفهمه�ا، 
لك�ن األم�ر كان خ�الف ذل�ك، فق�د كنت 
امتصها مثل اس�فنجة وافككها إىل أجزاء، 
واقلبها لكي أخفي األصل، وعندها ارويها 
لألشخاص أنفسهم الذين رووها تتملكهم 
الح�رية للتوافق الغريب بي م�ا أقوله وما 
يفك�رون في�ه  (وان�ا أرى أن ه�ذا الح�ال 

ينطبق عىل كاتبنا شوقي كريم.

فيها حضور للغرائبية وجنون النص 

رحيم يوسف
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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. نور 9
على 
نور

يقصدون  اللذين  املرىض  معظم  يصطدم   
مركز الفرات األوسط لألمراض الرسطانية 
بنقص  األرشف  النجف  محافظة  يف 
الخدمات والتي تتنوع بني محدودية البنى 
املتطورة  األجهزة  وغياب  للمركز  التحتية 
ليس  األمر  املهمة، وهذا  العالجات  ونقص 
بخاف عىل أحد بشهادة العاملني يف املركز 

واملراجعني. 

معاناة املر�سى 
التكاليف  من  الرسطان  مرىض  ويعاني 
رأسها  وعىل  يتكبدونها   التي  الباهظة 
الصيدليات  يف  العالجات  اسعار  ارتفاع 
كما  املركز  يف  يجدوها  لم  حال  يف  االهلية 
هو حال املريضة أم عيل والتي تأتي للمركز 
حديثها:  يف  وتقول  للعالج  اشهر  ثالثة  كل 
عىل  الفحص  اىل  واخرى  فرتة  بني  »احتاج 
جهاز البتسكان وهو غري موجود يف املركز 
العيادات  يف  الفحص  عمل  اىل  فاضطر 
األهلية ويكلفني هذا 750 ألف دينار يف كل 

مرة«. 
لم  »إذا  فيقول:  وادي  فاضل  املواطن  أما 

بديل  املركز فال  تتوفر عالجات االشعاع يف 
عالج  ويكلف  الخارجية  الصيدليات  سوى 
إن  وحتى  دينار  مليون  من  أكثر  االشعاع 
خارجا  االشعاع  جهاز  يكون  العالج  توفر 

عن الخدمة«. 
أم حيدر من اهايل السماوة تقول بدورها: 
زلت  وما  اشهر  ستة  منذ  عملية  »أجريت 
انتظر دوري يف عمل فحص اشعاعي عرب 
الجهاز وهذا االنتظار كما يقولون يل بسبب 

عطل الجهاز بني فرتة واخرى«. 

ثالث مراحل
عيل  الدكتور  املركز  يف  املعالج  الطبيب 
اليارسي أشار يف حديث إىل أن »كل مريض 
مراحل  بثالث  املرور  يحتاج  املركز  يراجع 
منها العالج الكيمياوي والعالج االشعاعي 
وهذه  جراحية  لعملية  يحتاج  من  ومنهم 
املراحل اغلبها يتم اجراؤها يف املركز، ولكن 
قد يواجه املريض عدم توفر العالج والذي 
الجهاز  يف  توقف  أو  باستمرار  منه  نعاني 
الستة  االشهر  ملدة   توقف  أنه  خصوصا 

املاضية وعاد للخدمة االن«، مبينا أن »هذا 
كله يدفع باملواطن للجوء اىل املستشفيات 
املحدود  الدخل  ذوي  من  واغلبهم  االهلية 
العالج  تكاليف  تغطية  عىل  قادرين  وغري 
التي يوفرها املركز يف حال حصل عىل الدعم 

الكامل من قبل وزارة الصحة«.

م�ساكل 
ومعوقات

الدكتور حيدر الشبيل،  ويقول مدير املركز 
الفرات  منطقة  يف  الوحيد  هو  »املركز  إن 
االوسط حيث إن 65% من مرىض الرسطان 
املحافظات  من  هم  يراجعونه  الذين 

االخرى«.
املركز بقيت  التحتية يف  »البنى  أن  وأضاف 
عىل حالها ولم يتم توسيعه وهو يحتاج إىل 
زيادة عدد  الردهات وبسبب  زيادة يف عدد 
صيانة  دون  يعمل  الجهاز  فإن  املراجعني 
لذلك طالبنا مرارا وتكرارا بتزويدنا بجهاز 
جديد ولكن بدون جدوى حتى قمنا بتنظيم 

تمت  ضوئها  عىل  املركز،  داخل  اعتصام 
احالة الجهاز للصيانة الدورية واالن بصدد 
عطاءات  حاليا  تجري  جديد  جهاز  رشاء 

املناقصة لرشائه«. 

امل�ست�سفى الأملاين
ويتابع يف حديثه: »لدينا ايضا حاجة لجهاز 
البتسكان والگاما كامريا فتم تشكيل لجنة 
موارد  من  الجهازين  لرشاء  املحافظة  يف 
بسبب  ولكن  سنوات  اربع  منذ  املركز 
وعند  الرشاء  عملية  ايقاف  تم  خالفات 
زيارة الوزير قدمت طلبا وتمت االحالة اىل 

لجنة يف الوزارة لحل االشكالية«. 
وتابع الشبيل أن »هذه االجهزة موجودة يف 
املستشفى التعليمي االملاني ولو تم إدخاله 
الخدمة لساهم بشكل كبري يف تقليل الزخم 
مشكلة  هي  ما  نعلم  ال  ولكن  مركزنا  عن 
اسباب  هي  ما  أو  الخدمة،  إدخاله  عدم 
املتطلبات  كل  اكمال  رغم  مغلقا  بقائه 

فيه«.

ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثالث: في نكبته وغيبته ووفاته.
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مركز أمراض السرطان بالنجف

تتساقط  العراقيني  دموع  أرى  كنت  بينما 
كالشهب ،وهم يشاهدون رشاذم األرض يحتّلون 
وخراباً  قتالً  باملدينة  ويعيثون  الحدباء  املوصل 
،وبني  وحيداً  يجلس  كبري  رجل  كان  وفساداً، 
غري  ،وكأنه  بهدوء  يداعبها  مسبحته  أنامله 

مكرتث لهذا اليوم العصيب واملقفر.
فعصابات داعش اإلرهابية تحتل قدسية الوطن 
أشالء  وتمزق  الحالك،  والسواد  الرعب  وتنرش 
حضارتها العتيدة، اقرتبت منه وسألته عن سبب 
حكاية  تحمل  وجهه  تقاطيع  كانت  الالمباالة، 
تُخبئ  وعيناه  السنني  معاناة  تمُحها  لم  قديمة 
يعزف  بصوت  قال  األرض،  هذه  بحجم  وجعاً 
أجراس  رنني  بقايا  ،وفيه  القديمة  بابل  نشيد 
كال،  الحكاية؟  انتهت  هل  توما(:  )مار  كنيسة 
فعلوا،  ما  حماقة  يدركون  ال  املجرمون  هؤالء 
يأتي من بعيد، يسترصخ ضمري  ستسمع صوتاً 
مطر  اىل  الدموع  هذه  ستتحول  ،وحينها  األمة 

يروي األرض ويغسل املدن من قذارة اإلرهاب.
لم تمر إاّل أيام قليلة حتى دّوى صوت يتهدج بحب 
كالم  تذكرت  نعم  الضمري،  ويستنهض  الوطن 
تمتدُّ  بالعراق  فمعرفته  مغزاه،  وأدركت  الرجل، 
لعمق حضارته ،وكان يعلم أن وجود مرجع األمة 
وسندها آية الله العظمى السيد عيل السيستاني 
،يمثل صمام أمان للوجود، فكانت فتوى الجهاد 
الكفائي ،ما هي إاّل صوت بابل وسومر  وآشور، 
عراقياً  لحناً  ليُشكل  وقدسه  الله  بكعبة  امتزج 
له كل شرب  النجف األرشف وطرب  أرض  عزفته 

يف هذا الوطن.
تشابكت  وشباب  الحياة،  بحجم  فتوى  نعم 
أياديهم وقلوبهم ،غري مبالني إاّل باستجابة نداء، 
،لكن  القرنني  ذي  ردم  اىل  األنشودة  تلك  لتتحول 
ليس بزبر الحديد، وإنما بسواعد سمراء تشبّعت 
عن  يعجز  حكاية  لترسد  والفرات،  دجلة  بطني 
وشهادة،  نرص  حكاية  األدباء،  أبرع  وصفها 
الوطن  أبناء  جمعت  وطنية  لحمة  عن  أثمرت 

ووحدت كلمتهم لتبدأ عمليات التحرير.
وبعد مرور سبع سنوات عىل صدور الفتوى التي 
يف  اإلرهابية من وجودها  داعش  أنهت عصابات 
الفتوى  تلك  نستذكر  واألوصياء،  األنبياء  أرض 
العراق  تأريخ  يف  فارقة  عالمة  شكلت  التي 

الحديث، وتحولت اىل نرباس تهتدي به األجيال.
رئيس  معاون  يقول  العظيمة  الفتوى  تلك  وعن 
أركان هيأة الحشد الشعبي لشؤون العمليات أبو 
عيل البرصي: إن »فتوى الجهاد الكفائي هي من 
حددت بوصلة املعركة، وكانت املنطلق الواسع يف 
،ولوال  النرص  وتحقيق  اإلرهابية  داعش  محاربة 
هذه الفتوى ملا تحقق النرص بحضور املتطوعني 
وتشكيل الحشد الشعبي ،وبالتعاون مع القوات 

األمنية والحشد الشعبي تحقق النرص«.
فتوى  اىل  بحاجة  يزال  ال  »العراق  أن  وأضاف 
اإلرهابية  العصابات  تلك  ،ألن  الكفائي  الجهاد 
مجاميع  شكل  عىل  موجودة  زالت  وما  تنته،  لم 
األمنية  والقوات  األبرياء  ضد  عمليات  وتنفذ 
تزال  ال  الحاجة  ،لكن  ومتخفية  ضعيفة  ،وهي 

قائمة اىل الفتوى«، مؤكداً أن » األجهزة األمنية ال 
تزال بحاجة اىل الحشد الشعبي للوقوف معها يف 
مواجهة التحديات ،وكذلك الحشد الشعبي وحده 
ال يستطيع أن يحقق حالة االستقرار، لذلك فإن 
الشعبي ما  األمنية والحشد  القوات  التكامل بني 
االٓخر ،وكل هذا بفضل  زال قائماً ويكمل بعضه 

فتوى الجهاد الكفائي«.
الكفائي  الجهاد  فتوى  تزال  وال  مرت  سنوات 
منقوشة يف قلوب العراقيني، يتشبثون بها ،وكيف 
أدرك  الذي  اإلرهاب  من  غفلة  يف  وحدتهم  وهي 
وأن  االستسالم،  الحضارات عيصٌّ عىل  أن شعب 
ومولداً  للحضارات  مهداً  كانت  التي  األرض  هذه 
يمكن  ،ال  والصالحني  لألوصياء  وقبلة  لألنبياء 
أن تهزم أو تُضام بوجود شعب عظيم يستجيب 
لنداء املرجعية بمختلف طوائفه وقومياته، رجال 
ونساء وحتى أطفال، ليقدموا درساً آخر ،لكْن يف 

مسلة اسمها الجهاد الكفائي.

أداء  يف  تحول  نقطة  الفتوى  الخفاجي: 
القوات األمنية

املشرتكة  العمليات  قيادة  باسم  الناطق 
فتوى  استذكر  الخفاجي  تحسني  اللواء 
الجهاد الكفائي قائالً :«نعيش هذه األيام 
نقطة  تعدُّ  التي  الكفائي  الجهاد  ذكرى 
كانت  ألنها  األمنية  القوات  أداء  يف  تحول 
قوات  واستطاعت  قوياً،  وسنداً  ظهرياً 

الجهاد  فتوى  خالل  من  الشعبي  الحشد 
األمنية  القوات  مع  تعمل  أن  الكفائي 

تسحق  ،وأن  مسمياتها  بمختلف 
اإلرهابية  داعش  عصابات 

املقاتلني  وعزيمة  بإرصار 
دماء  وكذلك  األبطال 
التي  والجرحى  الشهداء 

ونص  سنوات  ثالث  يف  النرص  تحقق  بفضلها 
الكريمة  »املرجعية  أن  الخفاجي  وأكد  السنة«. 

إىل  بالنسبة  األمان  وصمام  النرص  مفتاح  هي 
داء  لكل  شاٍف  دواء  الفتوى  العراق«.الكبييس: 
ونحو غرب العراق وحيث تغفو مدن عىل ضفاف 
الفرات لتصنع  ساتراً منيعاً يحمي بغداد من كل 
وهو  دين  رجل  صوت  نسمع  الدهر،  عاديات 
اجهضت  التي  العظيمة  الفتوى  تلك  يستذكر 
الوطن  هذا  عىل  تآمرياً  ارهابياً  مرشوعاً 
ومكوناته، فكانت   لنا وقفة مع إمام وخطيب 

رابطة  ورئيس  الخبري،  اللطيف  جامع 
املجمع  وعضو  االنبار  علماء  شورى 
العراقي للوحدة ،الشيخ الدكتور جالل 

الجهاد  إن«فتوى  قال:  الذي  الكبييس 
الكفائي كانت الدواء الشايف واملعايف لكل داء، 
يد  عىل  للخراب  واملدن  املحافظات  تعرضت 

عصابات داعش اإلرهابية، فكانت تلك الفتوى 
املحافظات  لتلك  النجاة  وسفينة  الوحيد  املنقذ 
املحافظات  تلك  أهل  لبقي  الفتوى  تلك  ،ولوال 
ا  مرشدين بعيدين كل البعد عن محافظاتهم وعمَّ

يملكونه من أمالك ،فكانت تلك الفتوى توقيفاً 
وتحطيماً ملشاريع اإلرهاب«.

السيد  »سماحة  أن  وأضاف 
عيل  األعىل  املرجع 

صمام  السيستاني 
البلد  لهذا  أمان 

يحتاج  الذي 
هذه  ملثل 

الوطنية  املرجعية 
الرشيفة التي ليس هّمها إال 

أن تجعل العراق بلداً واحداً مهما تعددت أطيافه 
واختلفت ألوانه ،لذلك 
الجميع  لبى 
ء  ا ند
جعية  ملر ا
ا  تلو قا و

ونوراً  نرباساً  الفتوى  فكانت  االرهابيني، 
به  يرتوي  الذي  املاء  ،وهي  العراقيني  لجميع 
الدين  األنبار وصالح  السنة من  أهل  عطاىش 
الفتوى  هذه  بفضل  الله  فانقذهم  واملوصل، 
الهالك  من  حفرة  شفا  عىل  كانوا  أن  بعد 

والهاوية«.
سبعة أعوام مضت وال تزال تلك الفتوى 

تزال  وال  القلوب،  يف  عامرة  العظيمة 
خارطة  ترسم  بوصلة  الفتوى  تلك 

الوطن  أبناء  بني  والتالحم  التآخي 
حضارة  حقيقة  وتجسد  الواحد، 
تتوقف عن  لن  التي  االرض  هذه 

العطاء يوماً.

 

 الفتوى التي اعادت البسمة لربوع الوطن

 نقص األجهزة وأعطالها يزيدان من معاناة المرضى

في ذكراها العطرة
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أكد وزير املوارد املائية، مهدي رش�يد الحمداني، رضورة حسم 
مواضيع املياه املشرتكة بني العراق وتركيا.

وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان،) اطلعت علي�ه املراق�ب و الناس(إن 
»وزي�ر املوارد املائية مهدي رش�يد الحمداني بح�ث هاتفيا مع 
املبع�وث الخاص لرئيس الوزراء الرتكي فيصل أوروغلو حس�م 
مواضيع املياه املش�رتكة ب�ني البلدين«.وناقش الجانبان، خالل 
االتصال، »منهاج زيارة الوفد العراقي الفني املرتقبة إىل أنقرة«.
وأك�د الحمداني، وفق البيان، »أهمية تقاس�م الرضر بني الدول 
املشرتكة يف مياه نهري دجلة والفرات لتجاوز أزمة شح املياه«.

حملت الحكومة املحلية يف واسط 
والجسور  للطرِق  العامَة  الهيأَة 
اإلسكان  وزارة  إىل  التابعة 
التي  املرورية  الحوادث  مسؤوليَة 
من  العرشات  ضحيتها  يذهب 
الخارجية  الطرق  يف  املواطنني 
وخاصة طريق كوت عمارة والذي 

بات يسمى طريق للموت.
املياحي  محمد  املحافظ  وقال 
الطرق  موازنة  بقاء  أن  بيان  يف 
الخارجية يف عهدة وزارة اإلسكان 
خرقاً  يمثل  للطرق  العامة  الهيأة 
فك  الذي  االرتباط  فك  لقانون 
وارتبطت  والجسور  الطرق  دوائر 
باملحافظات، إال أن اغلب مالكات 
لم  مازالت  وموازناتها  الطرق 
إىل توقف مشاريع  أدى  تنقل مما 
خطراً  تمثل  اآلن  والتي  الصيانة 

حقيقياً عىل أرواح الناس.
الكوت  طريق  أن  البيان  وتابع 
من  املئات  فيه  يمر  والذي  عمارة 

الشاحنات الخاصة بنقل )الحىص 
غريبة  مقالع  من  والرمل( 
يف  األول  املتسبب  هي  والعمارة 
انهيار الطرق يف عموم املحافظة.

وأشار إىل أن وجود محطات الوزن 
لحماية  وجدت  والتي  املحورية 
الزائدة  الحموالت  وإفراغ  الطرق 
غري  العجالت  أصحاب  ومحاسبة 
املحطات  تلك  أن  إال  امللتزمني، 

وأخذ  للجباية  محطات  أصبحت 
دون  الشاحنات  من  األموال 
مما  للحموالت  إفراغ  أو  محاسبة 
جعلها إحدى جيوب الفساد والتي 
فيها  الرقابية  الجهات  خاطبنا 
ألكثر من مرة حيث يشوب عملها 
قانونية واضحة.وشدد  مخالفات 
البيان عىل أن الحكومة املحلية يف 
واسط تحتفظ يف حقها القانوني 

ضد  قضائية  دعاوى  بإقامة 
سوء  أدى  التي  املختصة  الجهات 
إدارتها إىل إزهاق أرواح املواطنني.

يذكر أن محافظة واسط شهدت يف 
اآلونة األخرية زيادة عدد الحوادث 
بني  الرابطة  الخارجية  الطرق  يف 
ومحافظات  املحافظة  مركز 
ميسان وذي قار وبابل، إضافة إىل 

طريق كوت - بغداد.

نلتم�س اعتم�اد درج�ة نص�ف الس�نة 
للصف�وف غ�ري املنتهية و كذل�ك للصف 
الس�ادس االبتدائ�ي و الثال�ث املتوس�ط 
كونها مراحل غري مصريي�ة وذلك لكثرة 
االصاب�ات و ارتف�اع درج�ة الح�رارة و 
انع�دام الكهرب�اء و الن�ت و للعلم طالب 
الثالث املتوس�ط اص�الً ال يعينهم الوقت 
ليكمل�وا مناهجهم كيف يمتحنوا وزاري 
بم�واد ل�م  يدرس�ونها ؟؟؟ ب�اي قانون 
ب�اي دولة تف�رض كهذه الق�رارات عىل 
ط�الب الثال�ث املتوس�ط وه�ي مراح�ل 
غري مصريي�ة يمتحن�وا وزراي بمواد لم 

يدرسونها .... هذا ظلم.

مناشدة

الهجرة  وزيرة  قالت 
فائق  إيفان  واملهجرين 
الوزارة  أن  جابرو،  
العوائل  تأهيل  عىل  تعمل 
مخيم  من  القادمة 
مع  بالتنسيق  الهول 
مبينة  املتحدة،  األمم 
مخيم  يف  تواجدهم  إن 
اإليواء(  )مركز  الجدعة 

بشكل مؤقت.
بيان  يف  جابرو  وذكرت 
و  )املراقب  عليه  اطلعت 
»العراقيني  إن   ) الناس 
اختيارهم  تم  الذين 
مخيم  من  خاص  بشكل 
حارصتهم  والذين  الهول 
فروا  أو  داعش  عنارص 

مؤقتا  إيواؤهم  تم  منها، 
يف مركز )جدعة1 للتأهيل 
من  نينوى  يف  املجتمعي( 
الفتة  سالمتهم«،  أجل 
الهجرة  »وزارة  أن  إىل 
تعمل بالتنسيق مع األمم 
الفرتة  املتحدة خالل هذه 
تأهيلهم  عىل  االنتقالية، 
من خالل برامج خاصة«، 
»الهدف  أن  مبينة 
التعايف  هو  األسايس 
وإعادة التأهيل عىل املدى 

الطويل لتلك العوائل«.
»عملية  أن  وأضافت، 
من  العراقيني  إعادة 
ترسي  الهول  معسكر 
مع  متزامن  بشكل 

الجهود الرامية إىل تحقيق 
الجرائم  بشأن  العدالة 
ارتكبتها  التي  الفظيعة 
اإلرهابية  داعش  عنارص 
أثناء  واسع  نطاق  عىل 
مناطق  عىل  هجماتها 
شاسعة من العراق، فضال 

عن مساءلة الجناة«.
الهجرة  وزارة  وكانت 
ذكرت  قد  واملهجرين 
بأن  سابق  ترصيح  يف 
العوائل املوجودة يف مخيم 
عددهم  والبالغ  الجدعة 
ضحايا  هي  عائلة   93
ذوي  من  وليس  لداعش 
اإلرهابي  التنظيم  أفراد 

بحسب التقارير األمنية.
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العراقي  األحمر  الهالل  جمعية  قامت 
لصالح  بالدم  للتربع  بحملة  واسط  يف 
مرىض الثالسيميا، بالتزامن مع اليوم 
العاملي للتربع بالدم املصادف اليوم ال� 
من  عدد  حزيران.وقال  شهر  من   16
املشاركة  املواطنني  عىل  إن  املتربعني  
تهدف  التي  اإلنسانية  الحمالت  بهذه 
إىل املساهمة يف سد النقص الحاصل يف 
كميات الدم يف مرصف الدم بمحافظة 
العاملني يف  فيما بني عدد من  واسط. 
إىل  املحافظة  حاجة  الصحي  القطاع 
العاملة  الصحية  املؤسسات  تأهيل 
الدم  كميات  واستالم  خزن  مجال  يف 
العاملي  اليوم  أن  يذكر  املتربعني.  من 
بها  يحتفل  فعالية  هو  بالدم  للتربع 
لشكر  سنويا  العالم  بأنحاء  البلدان 
لقاء  مقابل  دون  من  طوعاً  املتربّعني 
األرواح،  إلنقاذ  هديًة  املمنوح  دمهم 
برضورة  الوعي  مستوى  فيها  ويُرفع 
لجودة  به ضماناً  الترّبع  املواظبة عىل 

ما يُوّفر من كمياته ومنتجاته امُلترّبع 
بها ومستوى توافرها ومأمونيتها ملن 

تلزمهم من املرىض.

 حملة واسعة للتبرع بالدم

يف  املائية  املوارد  مديرية  دعت 
إىل  واملزارعني  املواطنني  واسط 
تقنني استخدام املياه سواء عىل 
مستوى االستخدام الشخيص أو 

الزراعي.
يف  املائية  املوارد  مدير  وقال 
إن  حسني  كريم  املحافظة 
اإلطالقات  قلة  إىل  يعود  السبب 
حيث  الجوار  دول  من  املائية 

أثر  ما  دجلة  نهر  منبع  يقع 
عىل مناسيب املياه التي تصل 

إىل املحافظة.
أعلنت  أن زراعة واسط  يذكر 
انحسار  عن  سابق  وقت  يف 
للخطة  الزراعية  املساحات 
دونم  ألف   ٢9٠ من  الصيفية 
للموسم  دونم  ألف   9٠ إىل 

الصيفي بسبب قلة املياه.

الحذر 
يقيك
الضرر
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ارشادات

ت 
ادا

ارش

رسالة اىل السيد رئيس الوزراء املحرتم ..
من  واسعة  رشيحة  نحن  املحرتم  رئيس  دولة 
اخواتك واخوانك املوظفني الذين وقع عليهم الحيف 
واملحسوبية  السابقة  الحكومات  قبل  من  والظلم 
من موظفي اغلب الوزارات مثل الزراعة والصناعة 
الذين  املظلومة  الوزارات  من  وغريها  والرتبية 
الذي نسكنه او اقل  البيت  التتجاوز رواتبنا ايجار 
اسال جنابكم الكريم هل من العدل واالنصاف ان 
يكون راتب موظف اكثر من 3ماليني وموظف اخر 
3٠٠ الف دينار ملاذا هذا التمايز والتفرقة بالرواتب 
واملخصصات نطالب سيادتكم برفع هذا الظلم عنا 
وترشيع سلم رواتب عادل ينصفنا ويحقق العدالة 

االجتماعية بني موظفي الدولة..

                                 * عدي الوايف

نطالب برفع الظلم عنا 
الموارد المائية تدعو المواطنين والمزارعين لتقنين استخدام المياه

بالوهمي،  العراق  يف  الفقر  خط  اإلنسان  حقوق  مفوضية  وصفت 
مشرية إىل أن أعدادا هائلة من العوائل بوضع مأساوي كبري جداً، يف 

وقت لم تَسد فيه الرعاية االجتماعية رمق العيش للكثري منهم.
إشعار  من  الرغم  وعىل  إنه  الغراوي،  فاضل  املفوضية  عضو  وقال 
املفوضية للحكومة ومؤسسات الدولة بتقارير عدة حول نسب الفقر 
إال أن السياسة االقتصادية الخاطئة التزال مستمرة وتلقي بظاللها 

عىل العوائل التي التمتلك فرص عمل أو مصادر رزق.
ورأى الغراوي بأن املساعدات املقدمة من قبل منظمات املجتمع املدني 

وبعض األهايل واملواطنني غري كافية وإنما هي يشء تكمييل.

أعداد هائلة من العوائل تعيش وضعا مأساويا يرثىله

الهجرة : تواجد القادمين من مخيم الهول
 في »الجدعة« مؤقت من أجل سالمتهم

الماء والكهرباء ترد على شكوى الخدمات في  »حي بغداد«
العديد  أن  البرصة  ماء  مديرية  أعلنت 
من املشاكل التي كانت تواجه منطقة 
الدائرة،  من  معالجتها  تم  بغداد،  حي 
الكوادر  إرسال  سيتم  انه  مبينة 
ومن  األخرية  املشكلة  لتحديد  الفنية 
وضع  طريق  عن  معالجتها  املمكن 
عمل ربطات لتقوية الضخ يف منطقة 
يف  التشغيل  مسؤول  الضعف.وقال 
فيديو  عىل  رد  فاضل  مكرم  املديرية 
منصاتها  عىل  االعالم  وسائل  نرشته 
للحي الذي يعاني من نقص بالخدمات  
مثل املاء والكهرباء، قال ان من ضمن 

الحلول تم وضعها هو ربطات ونصب 
مضخات تقوية املاء.وأضاف أن شبكة 
السجن  وان  موحدة  املنطقة  يف  املاء 
لكن  الشبكة،  ذات  من  يأخذ  املركزي 
املشكلة  ذلك بسيط وان  التأثري بشأن 
املناطق  لتلك  املاء  وصول  بقلة  تكمن 
الشبكة.ونوه  أطراف  يف   تعترب  ألنها 
انه وبالعموم ال يمكن القول بان هناك 
مشكلة  لدية  ومن  ماء  شحة  أو  أزمة 
انسداد او غريها ممكن معالجتها من 
مديرية  أوضحت  ذلك  الدائرة.اىل  قبل 
وباالتفاق  انه  الجنوب  يف  الطاقة  نقل 

املحلية  الكهرباء والحكومة  مع دوائر 
أصبح التوجه بان تتحول شبكات تلك 
حي  منطقة  ومنها  أرضية  املناطق 
عىل  زياد  املديرية  مدير  بغداد.وقال 
بني  نقاشات  حالياً  يجري  انه  فاضل 
البلدية والرشكة املنفذة والكهرباء عىل 

تنفيذ طريقة مد القابلوات.
البرصة  لبلدية  تابع  املرشوع  ان  ونوه 
تنفذ  ان  املرشوع  ضمن  من  وانه 
النقل  مديرية  وان  القابلوات  الدائرة 
املفرتض  من  التي  املواصفات  أعطت 

يتم بها تنفيذ القابلو.

السيد رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي 
املحرتم

حول  الكهرباء  وزارة  يف  اخوانك  من  مناشدة 
اعادة النظر يف الفقره ثالثا وتعديل قانون 94 يف 
وخريجوا  الكهرباء  موظفو  يخص  الذي   ٢٠1٠

يف  الوظفيه  درجاتهم  سكنوا  الني  االعداديات 
الخريجوا  باقراننا  اسوة  نطالب  الرابعه  الدرجه 
الذي  والغبن  التسكني  رفع  حول  املعاهد  من 
بانصافنا  وقفه  اليك  تكون  ان  نطالبك  اصابنا 
 3٠ والخدمه  الف   6٢٢ االسمي  الراتب  ان  علما 

...نطالبك  ارض  قطعة  لدينا  وليس  واكثر  سنه 
الله  وكان  الحق  احقاق  اجل  من  جاده  بوقفه 

بعونك ...

    * الحاج غسان مظفر البجاري

مناشدة العادة النظر في الفقرة ثالثا من القانون94 لسنة 2010

اىل من يهمه امر العراق وشعبه--
 احموا وحافظوا عىل كهول وشباب العراق -- هل تستمتعون بما يحصل من تظاهر وهل ان 

حلولها معضله كبريه وتحتاج اىل معجزه من اجل ايجاد الحلول لها ؟؟
 لم يطالبوا غري العدل واملساواة وحياة كريمه لشيبهم وشبابهم بصوره سلميه امنه كونوا 
لهم عونا - كفى ارهاب ودماء حتى الكلمه الطيبه افتقدها الشعب منكم --- البلد يف مخاطر 
وهنالك من يقرع طبول الفتنه -- كونوا رجال دولة وحكم يسوده العدل واملساواة يف البالد 
اذالم تحل مشاكل الداخل فيطمع بنا االغراب لتفتتنا بسبب السياسات غري الحكيمه -- ومن 

الله التوفيق والسداد -

 واخر دعوانا الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني واله وسلم     

                                                                           * سعد حسني 
     

هل تستمتعون بـ آالم الشعب ومعاناته

لم يطالب بغير حياة كريمة 

بدون تحفظ

والله عجيب .. خالل 1٨ سنة رصفت 
1٠٠ مليار دوالر عىل الكهرباء خالل 

حكومات متعاقبة..
 14 ب  كهرباء  محطات   3 ومرص 
هذا  ملاذا  سنوات   3 خالل  مليار 
يااحزاب  عراقكم  هذا  أليس  الفساد 
سنة   1٠٠ تعيشون  كم  وسياسيني 
اال  إىل رب عادل  أنتم ذاهبون  طيب  
يش  ابسط  انفسكم  من  تخجلون 
دول الجوار حتى الفقرية ازدهرت ال 
تفكرون اال يف كروشكم ومصالحكم 
اىل  الشعب  يذهب  و  الشخصية 
يمهل  الذي  الله  .... حسبنا  الجحيم 

وال يهمل ...           

            *  الربيعي الكربالئي 

لقلة اإلطالقات

واسط تحّمل هيأة الطرِق والجسور مسؤوليَة الحوادث المرورية



كش�فت ترسيب�ات م�ن داخ�ل رشك�ة 
»سامس�ونغ« الكوري�ة الجنوبي�ة ع�ن 
مواعيد إطالق هواتفه�ا الجديدة القابلة 
للطي، »غالك�يس زد فولد 3« و«غالكيس 

زد فليب 3«.
وأوضحت مصادر من داخل سامسونغ، 
بحس�ب ما نقله م�����وق�ع »جي إس 
إم آرين�ا« التقني املتخصص أنها تخطط 
لحمل�ة إطالق ك�رى ألجهزته�ا القابلة 
للط�ي، لتحظ�ى بش�ع����بية كبرية يف 

العالم.
ومن املتوقع أن تطلق سامسونغ هاتفها 
»غالكيس زد فولد 3« خالل ش�هر تموز، 
املقب�ل، فيما س�تطلق هاتفها »غالكيس 

زد فليب 3« يف 27 آب املقبل.
كما س�تطلق رشكة »سامس�ونغ« أيضا 
س�اعتيها الذكيتني الجديدتني »غالكيس 
ووت�ش 4« و«غالك�يس ووت�ش آكتي�ف 
4« يف 11 آب، أو قب�ل ذل�ك التوقيت بأيام 

قليلة.
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كش�فت بيانات الجمعية الخريية الريطانية 
لدراس�ة م�رض الزهايم�ر، خم�س عالمات 
يمك�ن ان تش�ري إىل بداي�ة اإلصاب�ة بالخرف 

حتى يف سن األربعني.
وتش�ري صحيفة Daily Express إس�تنادا إىل 
بيان�ات الجمعية الريطاني�ة، إىل أن أوىل هذه 
العالمات، هي ضعف حدة البرص ومش�كالت 
يف تقدير املسافة إىل جسم ما ورسعة حركته. 
النط�ق  فق�دان  الث�������اني�ة،  والعالم�ة 
بص�ورة كاملة أو جزئي�ة، وصع�������وبة 
يف إيجاد الكلمات املناسبة للتع������بري عن 

األفكار.
إصاب�ة  ه�ي  الثالث�ة،  والعالم�ة  وتضي�ف، 
الش�خص باالكتئاب وع�دم الثق�ة بالنفس، 
الرابع�ة، ق�د  ورسع�ة االنفع�ال. والعالم�ة 
يفقد الش�خص اإلحس�اس بالزمان واملكان. 

والعالمة الخامسة، هي فقدان الذاكرة.
يذكر أن الخراء س�بق أن أعلنوا أن قلة النوم 
يف متوس�ط العم�ر ل�ه عالق�ة بزي�ادة خطر 

اإلصابة بالخرف يف مرحلة الشيخوخة.
والخ�رف، حال�ة مرضي�ة مكتس�بة تتمي�ز 
بانخفاض مس�تمر للنش�اط املعريف وفقدان 
املع�ارف والخ�رات الس�����ابقة تدريجيا، 
وتالح�ظ هذه العالمات يف س�ن الش�يخوخة 

عادة.
وتجدر اإلشارة، إىل أنه تسجل يف العالم سنويا 

حوايل 10 ماليني حالة جديدة للخرف.

عــــالمـــات تــدل على
 اقتــراب الخــرف 

صحيًا.. ممارسة الرياضة 
قبل اإلفطار أكثر فائدة 

أعلنت نائب مدير معهد الوبائيات يف الهيئة الروسية للرقابة 
عىل حقوق املس�تهلكني، ناتاليا بشينيتش�نايا، أن الشباب 
هم الذي�ن ينقلون بالدرجة األوىل س�الالت جديدة لفريوس 
كورونا.ج�اء ذل�ك عىل لس�انها يف حديث أدلت ب�ه يوم 14 
يونيو لوكالة »نوفوس�تي« الروسية. وأوضحت  أن الشباب 
يتحمل�ون م�رض »كوفي�د – 19« بش�كل خفي�ف لكنهم 

ينرشونه دون أن يدركوا آثار ترصفاتهم غري املسؤولة.
الرسيري�ة   املظاه�ر  أن  إىل  الروس�ية  الخب�رية  وأش�ارت 
للس�الالت الجديدة من فريوس كورونا تغريت قليال، إال أنها 

ال تخرج عن أطر معلومة ألعراض مرض التنفس.
وكانت ناتاليا بشينيتش�نايا قد تحدثت يف وقت س�ابق عن 
خصوصيات الس�اللة الهندس�ة لفريوس كورونا. وحسب 
األخصائية الروس�ية فإن تلك الس�اللة التي تس�مى كذلك 
ب�طفرة دلتا تعد أكثر قدرة عىل االنتشار،  مقارنة بسالالت 

أخرى من »كوفيد – 19«.
لك�ن أعراضه�ا  تس�تثني يف غالبية األحوال فقدان حاس�ة 
الشام مع العلم أن 70 – 80% من املرىض املصابني بسالالت 

أخرى من فريوس كورونا يفقدون الشم.

م�ع ذلك فإن امل�رىض املصابني بالس�اللة الهندية هم أكثر 
عرض�ة ملظاهر يف الجهاز الهضمي، بم�ا يف ذلك آالم البطن 

وفقدان الشهية والقيء والغثيان. 
ويضي�ف موضح�ا، لم يح�دد وج�ود عالقة مب�ارشة بني 
النش�اط الشميس ودرجات الحرارة عىل األرض، وأن العديد 
من العلماء يعترون تطابق الحد األدنى ملاوندير مصادفة. 
ويعتقد أن العالقة بني الش�مس واألرض »مسألة معقدة«، 
حيث أن بإمكان »ظواهر دقيقة جدا« أن تغري الطقس عىل 

األرض.

»تويتر« تختبر تقنية تمنع استهدافك 

لماذا يختلف مسار الشيخوخة عند البشر ؟

النوم لعدد س�اعات مناس�بة ترتاوح بني 
6-8 س�اعات ىف كل ليل�ة، أم�ر ىف بال�غ 
األهمي�ة لضم�ان عم�ل جمي�ع أجه�زة 
الجس�م بش�كل فع�ال، ويؤك�د التقري�ر 
املنش�ور بموقع »إكسريس« أنه ال يوجد 
عض�و واح�د أو أي عملي�ة يف الدم�اغ ال 
يعززه�ا النوم أو يضعفه�ا نقصه، حيث 
يرتب�ط الن�وم الجي�د بقدرة الن�اس عىل 
التعلم وصن�ع الذكريات واتخ�اذ قرارات 
منطقية ومواجهة التحديات االجتماعية 

والنفسية.
ويعت�ر الحصول عىل ف�رتة راحة جيدة 

والنوم لي�الاً أمر بال�غ األهمية، 
حي�ث يعيد ترس�يخ 

املناعة  جهاز 
رب  يح�ا و

األورام 

الخبيثة ويمنع العدوى، كما يرتبط النوم 
�ا بحال�ة التمثي�ل الغذائ�ي للجس�م  أيضاً
والتحك�م يف الش�هية وال�وزن، ويحافظ 
النوم الجيد عىل صحة ميكروبات األمعاء 
أن�ه  كم�ا 

يحم�ي 

الحمض النووي للجسم.
نصائح فعالة لدعم النوم الجيد:

1- امتنع عن تن�اول القهوة بعد الواحدة 
ظهراًا

بق�در م�ا نحب القه�وة، م�ن األفضل أال 
نتناوله�ا بع�د الواحدة ظه�راًا كما أوىص 
الخراء، ألن الكافي�ني الذى تحتوى عليه 
القهوة قد يتسبب ىف حدوث اآلرق خاصة 

عند تناولها ىف وقت متأخر من اليوم.
2- تجنب الكحوليات قبل النوم

الكح�ول م�ن املنبه�ات، وقد يتس�بب ىف 
حدوث أرق عند تناوله قبل النوم.

3- االمتن�اع ع�ن اس�تخدام املوبايل قبل 
النوم

الضوء االصطناع�ي املنبعث من هواتفنا 
وكذل�ك أجهزة الكمبيوتر ق�د تمنع إفراز 
هرم�ون امليالتونني الذى يس�اعدنا عىل 
النوم، لذلك من األفضل منع استخدام 

تلك األجهزة قبل ساعة من النوم.
4- اقرأ وسجل و تأمل

قب�ل  مري�ح  بنش�اط  القي�ام 
أو  الق�راءة  مث�ل  الن�وم، 
التأمل،  كتابة املذك�رات أو 
يس�اعد ىف إفراز هرمون 
وهو  األوكسيتوس�ني 
للتوتر،  مض����اد 
يمك�������ن  و
يس�اعدذلك  أن 
عىل االس�رتخاء 
حالة  وإح�داث 
قبل  الهدوء  من 

النوم.

الغذائى  النظ�ام  معظم خطط 
»الريجي�م« ال�ذى يتبعه الكثري 
م�ن الناس م�ن أج�ل إنقاص 
ال�وزن ق�د تجعلهم يش�عرون 
بالج�وع وعدم الرض�ا وهو ما 
يزيد األمر صعوبة ىف االستمرار 

وتحقيق هدف إنقاص الوزن.
دوراًا  الصح�ى  األكل  يلع�ب 
رئيسياًا ىف رحلة إنقاص الوزن، 
وهناك أنظمة غذائية منخفضة 
الكربوهيدرات وغنية باألطعمة 
الكاملة فعالة ىف إنقاص الوزن 
ا ملا  ويس�هل االلتزام به�ا، وفقاً
ذكره موقع »تايمز أوف انديا«.

1- التقليل م�ن الكربوهيدرات 
املكررة

الكربوهيدرات  التقليل من  يعد 
الط�رق  أس�هل  م�ن  املك�ررة 
ال�وزن،  لفق�دان  الفعال�ة 
ويمك�ن القيام بذلك عن طريق 
استبدال الكربوهيدرات املكررة 
بالحبوب الكاملة، حيث يساعد 
بالج�وع  الش�عور  تقلي�ل  ىف 
وبالتاىل ينتهى بك األمر بتناول 
س�عرات حراري�ة أق�ل، أثن�اء 
اتباع نظ�ام غذائ�ى منخفض 
الكربوهيدرات، سوف يستخدم 
املخزن�ة  الده�ون  جس�مك 
للحصول ع�ىل الطاقة بدالاً من 

الكربوهيدرات.
ويساعد تناول الحبوب الكاملة 
الكربوهي�درات  م�ن  وه�ى 
املعق�دة يف زي�ادة املتن�اول من 
تب�طء عملي�ة  الت�ي  األلي�اف 
الهض�م، كم�ا يمن�ح ش�عوراًا 
بالش�بع واالمتالء لفرتة أطول 
ويمنع�ك من اإلف�راط يف تناول 

الطعام.

2- تن�اول الروت�ني والده�ون 
والخرضوات

يعد تن�اول الخرضوات خاصة 
الورقية أفض�ل ىشء يمكن أن 
تتناول�ه يف الريجي�م م�ن أجل 
إنق�اص  ىف  أهداف�ك  تحقي�ق 
ال�وزن والبقاء بصح�ة جيدة، 
الخرضاء  الخرضوات  إن  حيث 
الغذائي�ة  بالعن�ارص  مليئ�ة 
وقليلة السعرات الحرارية مثل 
الروكيل والقرنبيط والس�بانخ 

والطماط�م واللف�ت وامللفوف 
والخي�ار  والخ�س  والس�لق 

وغريها.
س�يئة،  الده�ون  كل  ليس�ت 
جس�مك  يتطل�ب  الواق�ع  يف 
ليعم�ل  الصحي�ة  الده�ون 
الزيتون  بسالسة، ويعتر زيت 
الخي�ارات  م�ن  واألف�وكادو 
الرائعة لالختي�ار من بينها من 
أج�ل إدراج الدهون الصحية يف 
بينما يجب استخدام  الريجيم، 

الده�ون مثل زيت ج�وز الهند 
والزبدة باعت�دال نظراًا الرتفاع 

نسبة الدهون املشبعة فيهما.
تن�اول  يعت�ر  كم�ا 

كافية  كمية 
من 

الروت�ني مه�م للحف�اظ ع�ىل 
صحت�ك وكتلة العض�الت أثناء 
يس�اعد  أن  يمك�ن  الريجي�م، 
تناول الروتني الكايف يف النظام 
الغذائي عىل الوقاية من عوامل 
خطر اإلصاب�ة بأمراض القلب 
الجس�م  والحف�اظ ع�ىل وزن 

صحى.
اآلمن�ة  األساس�ية  القاع�دة 
ه�ي اس�تهالك 1.5 ج�رام من 
الروت�ني ل�كل كيلوج�رام من 
وزن الجس�م، ف�إذا كان وزنك 
ف�إن  �ا،  كيلوغراماً  50 ح�وايل 
تناول الروتني املثايل هو ما بني 

ا يف اليوم. 50-60 جراماً
تش�مل بعض مصادر الروتني 
واألس�ماك  اللح�وم  الصحي�ة 
واملأك�والت البحري�ة والبي�ض 

والروتينات النباتية.
ا بدنياًا 3- كن نشيطاً

يمك�ن أن تس�اعدك ممارس�ة 
الرياض�ة جنباً�ا إىل جن�ب م�ع 
تن�اول الطع�ام الصح�ي ع�ىل 
إنقاص ال�وزن بش�كل أرسع، 
لقد ثبت أن رف�ع األثقال مفيد 
لفقدان الوزن والصحة العامة، 
حي�ث يس�اعد رف�ع األثقال يف 
الحف�اظ ع�ىل مع�دل التمثيل 
الغذائ�ي لديك وهو أح�د اآلثار 
رحل�ة  يف  الش�ائعة  الجانبي�ة 

الريجيم.

كش�ف العلماء والخ�راء أن ممارس�ة الرياضة 
يف الصب�اح قبل تن�اول وجبة اإلفط�ار هو خيار 
أفضل بكثري من ممارس�ة الرياض�ة يف أي وقت 
آخر م�ن اليوم، حي�ث أن له العديد م�ن الفوائد 
الصحية إىل جانب زيادة مستوى لياقتك البدنية، 
يف ه�ذا التقرير نتعرف عىل األس�باب التي تجعل 
وقت ممارس�ة الرياض�����ة قب�ل اإلفطار هو 
األفض�ل لصحت�ك، وفق�������ااً ملوق�ع »تايمز 

أوف إنديا«.
تحرق املزيد من الدهون

ا أساس�ياًا للياقة البدنية  يعد ح�رق الدهون هدفاً
ملعظ�م الن�اس ولتعظيم عملية حرق الس�عرات 
الحراري�ة، ابدأ يف ممارس�ة الرياضة يف الصباح، 
حي�ث كش���������فت دراس�ة أجري�ت ع�ام 
2015 أن األش�خاص الذين يمارس�ون الرياضة 
قبل اإلفط�ار يحرقون املزيد من الدهون مقارنة 
بمن يم���������ارس�ونها يف أوقات أخرى من 

اليوم.
يح�رق الجس�م الده�ون بش�كل أرسع يف حالة 
الصيام مقارنة بأي وق�ت آخر من اليوم ال يزال 

سبب حدوث ذلك غري واضح.
سوف تنام بشكل أفضل

ا  ترتب�ط التماري�ن الرياضية والن�وم الجيد أيضاً
ببعضهم�ا البع�ض عن�د ممارس�ة الرياضة يف 
الصب�اح، تميل إىل النوم بش�كل أفض�ل يف الليل، 
لك�ن عن�د ممارس�ة الرياض�ة يف املس�اء، يظل 
جس�مك يف مرحلة مفرطة النش�اط حتى عندما 
يح�ني وقت النوم، مما يجعل م�ن الصعب عليك 

النوم.
ا لدراس�ة أخ�رى، فإن أولئ�ك الذين يجرون  وفقاً
ع�ىل جهاز امليش يف الص���باح ينامون بهدوء يف 

الليل.
قد تصبح أكثر لياقة

لقد ثبت أن القوة والتحمل هما أعظم ما يكون يف 
الصباح مما يس�هل عليك القيام بجلسة تمارين 
الكاردي�و املكثف�ة، حيث يرتف�ع معدل رضبات 
القلب بش�كل أرسع يف الصباح مقارنة بأي وقت 

آخر من اليوم.
قد تشعر بمزيد من الرتكيز

قد ي�ؤدي التمرين يف الصب�اح إىل زيادة اليقظة 
ومس�اعدتك يف الحفاظ عىل تركيزك طوال 
الي�وم، التمري�ن الصباح�ي يبقي�ك 
ا، من خالل خفض مس�توى  يقظاً
الكورتيزول يف الجس�م قد تكون 
قادراًا عىل أداء عملك بشكل 
مارس�ت  إذا  أفض�ل 
أول  الرياض���ة 
ش����يء يف 
الصباح.

تعتر ش�يخوخة اإلنسان وبقية 
الكائنات الحي�ة، عملية طبيعية 
نتيج�ة ضع�ف جمي�ع أجه�زة 
ووظائ�ف الجس�م، الت�ي أهمها 
الق�درة ع�ىل التج�دد ومقاوم�ة 

األمراض واإلصابات.
 Scientific مجل�ة  وتش�ري 
ال  بالطب�ع،  أن�ه  إىل   �Reports
يتوافق العمر التقويمي للشخص 
م�ع حالته الصحي�ة دائما، لذلك 
هناك مفه�وم العمر البيولوجي، 
ال�ذي ُيحدد من خ�الل مجموعة 
كبرية من الخصائ�ص الفردية ، 
التي تشمل نمط الحياة والوراثة 

واألداء ومؤرشات كثرية أخرى.
وأح�د أه�م امل�ؤرشات الجيني�ة 
الت�ي تح�دد العم�ر البيولوج�ي 
الحمض  للش�خص ه�و مثيل�ة 
النووي، التي ال تؤثر يف تسلس�ل 
الحمض الن�ووي، بل يف جزيئات 
الحمض النووي، التي »تش�غل« 
أو »توق�ف« جينات معينة. وهذا 
الالجيني�ة  التغ�ريات  أن  يعن�ي، 
ت�ؤدي إىل تغري يف عم�ل الحمض 
الش�يفرة  تغي�ري  الن�ووي، دون 

الجينية.
وتعت�ر مثيلة الحم�ض النووي، 
عملية تحدث بصورة متس�اوية  
ومس�تمرة طوال الحي�اة. ولكن 
نيجني نوفغورود  علماء جامعة 
الروس�ية بالتعاون من زمالئهم 
مثيل�ة  أن  اكتش�فوا  األجان�ب، 
الحم�ض الن�ووي يف جس�م كل 

ش�خص تج�ري بص�ورة غ�ري 
متساوية.

وق�د توص�ل الباحث�ون إىل هذه 
النتيج�ة، من دراس�تهم لبيانات 
تش�مل 442 توأما جمعت خالل 
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متطوع�ا م�ن الس�ويد. واتضح 
لهم، أن »املس�ارات« الشخصية 
الن�ووي كانت  ملثيل�ة الحم�ض 
مختلف�ة اعتم�ادا ع�ىل عدد من 

املؤرشات، مثل الوراثة والبيئة.
االكتش�اف،  ه�ذا  إىل  واس�تنادا 
وضع علماء من روسيا وإيطاليا 
وبريطانيا، نهج�ا جديدا لتحديد 
لإلنس�ان.  البيولوج�ي  العم�ر 
مثيل�ة  س�مات  ع�ىل  وأطلق�وا 
»مس�ارات  الن�ووي  الحم�ض 

الشيخوخة الفردية«.
ميخائي�ل  الباح�ث  ويق�ول 
الجامع�ة،  م�ن  إيفانتش�ينكو 

»الناس مختلف�ون تماما. ولكن 
إىل اآلن ل�م نك�ن نع�رف كي�ف 
تؤثر ه�ذه االختالفات يف أمراض 
الش�يخوخة، وكيف نشيخ. لذلك 
م�ن املهم للطب الش�خيص فهم 
مسار تطور وتكيف وشيخوخة 
كل فرد. والنتيجة الرئيسية لهذه 
الدراس�ة، تكمن يف أننا شاهدنا، 
أن ش�يخوخة الناس تختلف من 

فرد إىل آخر«.

كشف مواعيد إطالق سامسونغ لهواتفها القابلة للطي

الشباب أكثر نقاًل لسالالت الوباء الجديدة

ثالث خطوات بسيطة إلنقاص الوزن بسهولة

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة عاملية 
املصغ�ر  التدوي�ن  منص�ة  أن 
األش�هر »توي�رت« تخت�ر حالي�ا 
تقنية جديدة، تمنع اس�تهدافك يف 

التغريدات.
»إنغادجي�ت«  موق�ع  وأوض�ح 
تقني�ة  أن  املتخص�ص  التقن�ي 

»تويرت« الجدي�دة، تعمل عىل منع 
عمل »إش�ارة« ل�ك يف التغريدات، 
تغريدات�ك  كان�ت  ل�و  حت�ى 
تويرت  تقنية  الشخصية.وتس�مح 
يف  املضايق�ات  بمن�ع  الجدي�دة 
التغري�دات، التي قد ال يرغب فيها 
املستخدم أن يتم ذكره أو اإلشارة 

إليه، حتى ال يراه متابعيه.
وتعم�ل تل�ك التقنية ع�ىل أن يتم 
إخط�ار املس�تخدم قب�ل أن يت�م 
اإلشارة إليه يف أي تغريدة، ويف حال 
سماحه باإلشارة إليه يتم نرشها، 
وإال يت�م نرش التغري�دة محذوف 
منها اإلش�ارة غري املرغوب فيها.

ضب�ط  للمس�تخدم  وس�يمكن 
واختي�ار تل�ك املي�زة، ع�ن طريق 
اإلع�دادات، لكنه�ا حالي�ا يف طور 
االختبار، ومطروحة لعدد محدود 
م�ن املس�تخدمني، ع�ىل أن يت�م 
طرحه�ا الحق�ا لكل مس�تخدمي 

تويرت حول العالم.

امتنع عن استخدام الموبايل وتناول القهوة لتفادي األرق
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وهناك من يفضل تناولها »مقلية أو 
محمصة« وآخر يمزجها يف مكونات 
يخلطها  أو  املكرونة  أو  البتزا 
أطباق  بها  يزين  أو  الخبز  بعجينة 

الشيكوالتة.
لتناول  الصينيني  دوافع  وتختلف 
عن  الربية  والحيوانات  الحرشات 
دوافع األمريكيني والسعوديني، فهذا 
التقليد العجيب ترسخ يف الصني وتم 
توارثه منذ سنوات املجاعة يف القرن 
املايض، لكن األمريكيني لجأوا لطهى 
للتكيف  محاولة  يف  سيكادا  حرشات 
األزيز  ذات  املزعج  الزائر  هذا  مع 
األعداد  بماليني  يتوافد  الذى  العايل، 
سنوى  بشكل  الشمالية  أمريكا  عىل 

أو دوري كل 13 أو 17 عاما.
»هل تزعجك أرساب سيكادا؟ يمكنك 
تحت  شوكة«،  يف  غرسها  فقط 
»شيكاغو  موقع  نرش  العنوان  هذا 

الرتفيه  قسم  يف  تقريراً  تايمز«  صن 
للكاتب مارك كينيدي، واملقصود من 
اإلزعاج  مصدر  تحويل  هو  العنوان 
وجبة  إىل  »سيكادا«  حرشات  أو 
أرساب  إن  الكاتب  »شهية«.ويقول 
التي  الحمراء  العيون  ذات  الحرشات 
ظلت  عاًما   17 بعد  الظهور  عاودت 
فرصة  وفرت  األرض،  تحت  خاللها 
عن  خفيفة،  منزلية  وجبات  إلعداد 
طريق جمعها »صغرية وطرية« قبل 
واستخدامها  أجسامها،  تتصلب  أن 
يف تزيني البيتزا أو أطباق الشيكوالتة.
ويوضح مارك أن أطباق الشيكوالتة 
عاملا  منزل  يف  ظهرت  بـ«السيكادا« 
مايكل  مرييالند  بجامعة  الحرشات 
كولومبيا  يف  رشوزبري  وباوال  راوب 
بوالية ماريالند.ويقول ديفيد جورج 
Eat-a-« كتاب  مؤلف  جوردون، 
Bug Cookbook«: »علينا أن نتغلب 

الشعور  هذا  للحرشات،  كرهنا  عىل 
يف  الناس  معظم  لدى  ومتجذر  قوي 
سيكادا  لطهى  ثقافتنا«.ويقرتح 
يف  مزجها  أو  الرسيع  القيل  طرق 
خبز  خصوصا  الخبز  لصنع  عجينة 
سيكادا  لتناول  عديدة  املوز.فوائد 
قائال  جوردون،  نظر  وجهة  من 
بالربوتني  وغنية  لألكل  صالحة  إنها 
والكالسيوم  الجيدة  والدهون 
من  وخالية  والزنك  والحديد 
ومنخفضة  الدهون  وقليلة  الغلوتني 
البيئية  الناحية  الكربوهيدرات.ومن 
تنبعث  سيكادا  أن  جوردون  يوضح 
املاشية،  من  أقل  غازات  منها 
املساحات  من  القليل  وتستهلك 
الزراعية أو املياه.ويشري مؤلف كتاب 
الطبخ الشهري أن عدد األطعمة التي 
مثل  يتزايد  حرشات  عىل  تحتوي 
أجزاء  يف  إنه  ويقول  »املعكرونة«، 

يف  الحرشات  بعض  تُباع  آسيا،  من 
أو  السوداني  الفول  مثل  أكياس 
بطاطس الشيبيس. ويقدم جورودن 
لقراء »شيكاغو صن تايمز« طريقة 
تفصيلية لعمل البيتزا من السيكادا، 
طازجة.ومع  بتناولها  وينصح 
بني  سيكادا  طهى  وصفات  انتشار 
الغذاء  إدارة  نرشت  األمريكيني، 
ملن  تحذيرا  األمريكية  والدواء 
يعانون من الحساسية من املأكوالت 
سيكادا.وتقول  تناول  من  البحرية 
والبيئة  األحياء  عاملة  جادين،  جينا 
املناخ  لتغري  كمستشار  عملت  التي 
منظمة  مثل  املتحدة  األمم  لوكاالت 
األغذية والزراعة »فاو«، »إن سيكادا 
األرض،  لكوكب  صحة  أكثر  خيار 
أنه سيتعني  خاصة يف ضوء حقيقة 
مليارات   9 إطعام  قريبًا  علينا 

شخص«.

سقط بسيارة من على ارتفاع 22 مترًا ومازال حيا!

عن  للكشف  مخصص  نظام  تمكن 
عىل  العثور  من  النووية  القنابل 
الزرقاء  الحيتان  من  كبرية  مجموعة 
معروف  غري  نوع  من  الحجم  هائلة 
املحيط  أعماق  يف  مختبئة  سابقاً 
الهادئ، بحسب دراسة علمية حديثة.

العلمي   Science Daily موقع  وذكر 
مجلة  نرشتها  حديثة  دراسة  أن 
العلماء  من  فريق  اكتشف  كيف 
الحيتان  من  كاملة  جديدة  مجموعة 
بيانات  باستخدام  القزمة  الزرقاء 
الحظر  معاهدة  منظمة  قدمتها 
الشامل للتجارب النووية التي تراقب 

اختبارات القنابل النووية.
املجموعة  هذه  الباحثون  وحدد 

الجديدة عندما التقطت ميكروفونات 
واملميزة،  الخاصة  صيحاتها  املنظمة 
الصيحات  هذه  بنية  تحليل  وبعد 
العلماء  خلص  وإيقاعها،  وتواترها 
صيحات  أنها  من  الرغم  عىل  أنه  إىل 
نموذجية للحيتان الزرقاء القزمة، إال 
أنها ال تشبه أي صيحات تم تسجيلها 

يف السابق يف املنطقة.
البيئة  عاملة  روغرز،  ترييس  وبحسب 
يف  ويلز  ساوث  نيو  بجامعة  البحرية 
الدراسة،  يف  شاركت  والتي  أسرتاليا، 
نفس  توفري  يتم  أن  الرائع  »من  فإن 
النظام الذي يحمي العالم من القنابل 
ملجموعة  ويسمح  للباحثني  النووية 
من العلماء، بما يف ذلك نحن، بإجراء 

تكون  لن  التي  البحرية  البحوث 
التكنولوجيا  هذه  بدون  ممكنة 

املتطورة«.
القزم 24  األزرق  الحوت  ويبلغ طول 
مرتاً، وهو أصغر نوع فرعي معروف 
من الحيتان الزرقاء. تصعب دراسته 
الخالصة،  الربية  طبيعته  بسبب 
يكونوا  أن  يف  الباحثون  يأمل  وحالياً 
من  نتائجهم  تعميق  عىل  قادرين 

خالل املالحظات البرصية.
زلنا  »ما  روغرز:  ترييس  وتضيف 
نكتشف مجموعات مفقودة من أكرب 
حيوان حي عىل اإلطالق... وهذا األمر 
يف  الحياة  دراسة  صعوبة  عىل  يشهد 

املحيطات«.

انتـرش مقطـع فيديو لطائـرة صينية مسـرية شـبيهة بالطائرة 
الروسـية »أن 2« عـىل منصـة »يوتيوب«، وهي تحلق يف السـماء، 
لتقـوم بالهبوط بعد رحلة لها عن طريق التحكم عن بعد يف إحدى 
املطارات العسـكرية الصينيةوأظهر املقطـع عملية إعداد الطائرة 
واختبارها مـن قبل الخرباء يف الجيش الصيني، وتعد هذه الطائرة 
الصينية التي تسـمى » فيهونغ 98« شبيهة ومطابقة لطائرة »أن 
2« الروسـية القديمة.وتقوم الصني باختبار الطائرة بدون إرشاك 
الطياريـن، وذلك مـن خالل ابتكار برنامج يعطـي فرصة للتحكم 
عـن بعد بالطائرات الصغـرية والكبرية.ونجح الخـرباء الصينيون 
بتسـيري الطائرة عرب برنامـج التحكم البعيـد، باإلضافة إىل نجاح 

عملية الهبوط التي تعد املرحلة األصعب.
يذكـر أن الطائرة الصينية » فيهونغ 98« اسـتخدمت للمرة األوىل 
العام 2018 بعد أن نالت الصني املوافقة الرسـمية الروسية بإنتاج 

هذا الطراز من الطائرات املشابهة للطائرة الروسية »أن 2«. 

طائرة مسّيرة عمالقة عن 
طريق التحكم عن بعد !

بالصدفة ..رادار عسكري يكشف حيتان زرقاء قزمة نادرة

أفاد علماء يف جامعة نورث إيسـرتن ببوسطن 
يف الواليات املتحدة أنهم ابتكروا مادة مستدامة 
قادرة عـىل إبقـاء املباني وغريها من األشـياء 
باردة مـن دون الحاجة إىل االعتماد عىل أنظمة 

التربيد التقليدية. 
وتلـك املـادة التي أطلـق عليها تسـمية »ورقة 
املبانـي  أسـطح  تغطـي  أن  يمكنهـا  تربيـد« 
واملخـازن واملكاتـب وغريهـا، وفقـاً ألسـتاذ 
الهندسـة امليكانيكية والصناعيـة يف الجامعة، 
يي تشنغ.وقد نقل موقع »غوود نيوز« الكندي، 
عن العالـم قوله أيضاً إن تلك املـادة ذات اللون 
الفاتح ال تعكس أشعة الشمس الساخنة بعيداً 
عن املبنى فحسـب، بـل تمتص أيضـا الحرارة 
مـن الداخـل أيضـاً، أي الحـرارة املنبعثـة من 

اإللكرتونيات والطهي واالجسام البرشية.
ويف الواقـع، فإن »ورقـة التربيد« مصنوعة من 
الـورق، يف حني تمتص بنية مجهرية مسـامية 
الجـرارة  الداخـل  يف  الطبيعيـة  األليـاف  مـن 
الداخلية وتلفظه بعيداً عن املبنى.وقد استخدم 
تشـنغ خالطاً عايل الرسعة مـن مطبخ منزله، 
لصنـع عجينـة مـن نفايـات ورق الطباعـة، 
ومزجهـا مع مواد يتكون منهـا التفلون )وهو 
مركـب كيميائـي(. بعد ذلـك قـام بقولبتها يف 
»ورقة تربيد« طـاردة للماء يمكن أن تطىل بها 
املنازل، واخترب وفريقه قدرة املادة عىل الحفاظ 
عىل الربودة. فوجـد أن ورقة التربيد يمكنها أن 
تخفض درجة حـرارة الغرفة بحوايل 6 درجات 

مئوية. 

توىف رجل / 76 عاما/ يعتقد أنه 
رب أكرب أرسة يف العالم مؤلفة من 
38 زوجة و89 طفال و33 حفيداً، 
رشق  بشمال  ميزورام  والية  يف 

الهند.
طائفة  رئيس  شانا،  زيونا  وتوىف 
دينية تجيز تعدد الزوجات، وفقا 
الوالية  وزراء  رئيس  أعلنه  ملا 
مقدما  تغريدة،  يف  زورامثانجا 

تعازية.
شانا  أن  محلية  تقارير  وذكرت 
متعلقة  بمضاعفات  متأثراً  توىف 
ضغط  وارتفاع  السكري  بداء 

الدم.
كان  إذا  ما  القول  الصعب  ومن 
يف  أرسة  أكرب  رب  بالفعل  شانا 
ومنهم  املسؤولني  ولكن  العالم، 

كان  إنه  يقولون  زورامثانجا، 
االعالم  وسائل  ووصفت  كذلك. 
شانا بأنه رب أكرب أرسة يف العالم.
ألفراد  االعتيادية  الوجبة  وتتألف 
و60  دجاجة،   30 من  األرسة 
و100  البطاطس  من  كيلوجراما 

كيلوجرام من األرز.
مؤلف  منزل  يف  األرسة  وتعيش 
عليه«  ويطلق  طوابق،  أربعة  من 
أكثر  الجديد« ويضم  الجيل  منزل 
من 100 غرفة. وتتشارك زوجاته 

العيش يف مهجع كبري.
شانا  منزل  إن  زورامثانجا  وقال 
رئيسيا«  سياحيا  مزارا   « أصبح 
يزورن  األشخاص  أن  مضيفا 
حياة  أسلوب  عىل  لالطالع  املنزل 

األرسة.

يتشارك السعوديون مع الصينيين 
واألمريكيين في أكل نوع معين 
من الحشرات وهو »الجراد«.
ومع ظهور أسراب حشرات 
»سيكادا« المليونية في أمريكا 
الشمالية، مطلع يونيو الجاري، 
وانتشارها في 15 والية أمريكية 
وواشنطن العاصمة، برزت 
ميول عديدة لدى األمريكيين 
والسعوديين الصطياد حشرات 
السيكادا وطهيها.

ينافسونهم بالجراد

»ورقة تبريد« على المنازل تخفض 
الحرارة 6 درجات مئوية

األمريكيون والسعوديون يشاركون الصينيين في أكل الحشرات 
   

اعتقال عمال مطعم 
رفضوا تقديم البرغر مجانًا للشرطة

عىل  تغفو  أن  ساحرة  رومانسية  رحلة 
وتستيقظ  مدينة  يف  رابض  قطار  متن 
قطارات  يف  هذا  يحدث  أخرى،  مدينة  يف 
وهي  األوروبية  القارة  تقطع  التي  النوم 

ال تكلف كثرياً مثلما يُعتقد.
بالنسبة  الكالسيكي:  النوم  تجربة قطار 
أن  يمكن  ال  األوىل  للمرة  يستقلونه  ملن 
»نايت  قطار  من  كالسيكية  أكثر  تكون 
النمساوية،  التابع للسكك الحديد  جيت« 
والذي يقدم عربات نوم وعربات متعددة 
يف  بعضها  فوق  مرصوصة  ة  َّ األرسرِ
مجموعة مختلفة من الخطوط عرب غرب 
األسهل  من  وأصبح  األساس.  يف  أوروبا 
واالستيقاظ  برلني  يف  النوم  قبل  ذي  عن 
ميونخ  يف  القطار  استقالل  أو  فيينا  يف 
أو  أو ميالنو  إىل روما  األلب  والسفر عرب 

فينيسيا.
متوافرة  جيت«  »نايت  مسارات  شبكة 
أن  املتوقع  ومن  كخريطة،  اإلنرتنت  عرب 
تزيد يف السنوات املقبلة لتتوسع أكثر إىل 

الغرب.
من بحر الشمال إىل األلب: استقالل قطار 
ملعرفة  أفضل  وسيلة  ولكن  أبطأ  يكون 
الطريان من وإىل مراكزها  أكثر من  البلد 
ناخت  »ألبن-سيلت  قطار  يتيح  الكربى. 
إكسربيس« الخاص للركاب معرفة أملانيا 
مبارشة  نزوالً  الشمال  بحر  من  انطالقاً 
وهناك  الجنوب  يف  األلب  إىل  املنتصف  إىل 

محطة يف سالزبورج بالنمسا.

طار االحالم
ق

 رحلة ساحرة عبر أوروبا

من  مجموعة  احتجزت 
ضباط الرشطة يف باكستان، 
السبت املايض، أعضاء مطعم 
عقابا  الرسيعة،  للوجبات 
إعطاءهم  رفضهم  عىل  لهم 

شطائر برغر باملجان.
واعتقل الضباط كل موظفي 
محالت  لسلسلة  تابع  فرع 
البالغ  وجوجنو«،  »جوني 
عددهم 19 موظفا، يف مدينة 

الهور الرشقية، واحتجزوهم 
مساء  طوال  ساعات   7 ملدة 
السبت املايض، بحسب وكالة 

»فرانس برس«.
وتسبب االعتقال يف أن مطبخ 
املطعم أصبح من دون رقابة 
يف  يرغبون  جائعني  وعمالء 

تلبية طلباتهم.
ويف بيان لها عرب »السوشيال 
سلسلة  أكدت  ميديا«، 

الرسيعة  الوجبات  مطاعم 
»هذه  أن  وجوجنو«  »جوني 
ليست املرة األوىل التي يحدث 
فرق  مع  كهذا  يشء  فيها 
لكننا  مطعمنا،  يف  مطبخنا 
هي  هذه  أن  من  التأكد  نريد 

املرة األخرية«.
عندما  األزمة  واشتعلت 
املطعم  يف  املوظفون  رفض 
خاص  ضيف  من  »طلبا 
بحسب  املستوى«،  رفيع 
الرشطة  ضباط  أخربهم  ما 

الباكستانية.
املطعم  موظفو  وقال 
معظم  إن  برس«  لـ«فرانس 
الشباب،  من  هم  املعتقلني 
ومن بينهم العديد من طالب 

الجامعات.
إزاء  رسمي  تحرك  أول  ويف 
غني،  إنعام  أعلن  حدث،  ما 
برشطة  البارز  املسؤول 
أنه  »تويرت«،  عىل  اإلقليم 
ضباط  من   9 إيقاف  تم 
وذلك  املتورطني،  الرشطة 
العديد  لصيحات  استجابة 
املستنكرين  املواطنني  من 

للواقعة.

وجبة غداء االسرة اليومي 30 دجاجة، و60 كيلوجراما 

من البطاطس و100 كيلوجرام من األرز.


