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حزب اهلل: المقاومة منعت رسم حدود 
الدولة الغاصبة
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الحكومة تضرب »الدستور« بـ »الهراوات« وتصادر 
»الحريات« على وقع أصوات »الرصاص«

مدخل »بغداد« الجنوبي يسقط قناع »الكاظمي« 

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي
وعلى  بالهلراوات  اللرب  ِعلَر 
وقلع أصلوات الرصلاص، فرقلت 
بعلض القلوات العسلكرية مئات 
ملن  القادملن  املتظاهريلن 
للمشلاركة  الجنوبية  املحافظلات 
يف تظاهلرة كرى رافضة لالحتالل 
األمريكلي ومطالبة بالحقوق التي 
صادرتهلا حكومة رئيلس الوزراء 
بعد  الكاظملي  الحلايل مصطفلى 
القرارات التي أصدرتها ضد الفئات 

املتررة من النظام السابق.
وأظهرت مقاطع »فيديو« تداولها 
ناشلطون على مواقلع التواصلل 
االجتماعي، عدداً ملن املتظاهرين 
بعلد  بالدملاء  مرجلون  وهلم 
تعرضهم إىل الرب املرح من قبل 
عنلارص أمنية متواجلدة يف مدخل 
بغلداد الجنوبي والتلي تعرضت إىل 
إىل  املتوجهن  املتظاهريلن  مواكب 
العاصمة للمشاركة يف التظاهرات 
التلي ُحلدد موعدهلا منلذ قرابلة 

األسبوع.
مختلفلة  سياسلية  أوسلاط 
اسلتهجنت ذللك املوقلف وعدتله، 
مصلادرة للحريلات التلي كفلهلا 
حريلة  رأسلها  وعلى  الدسلتور، 
التعبلر عن الرأي وحلق التظاهر، 
فيملا اعتلر مختصلون أن اتبلاع 
تلك األسلاليب من قبلل الحكومة، 
يسلقط القنلاع اللذي كان يرتديه 
إىل  وصلل  عندملا  »الكاظملي« 
التظاهلر  سلاحات  علر  الحكلم 
وبذريعة إعلادة الحقوق وإنصاف 

املتظاهرين.
واسلتنكر تحالف الفتح يف بيان له 

تابعتله »املراقب العراقلي« »قمع 
املتظاهرين« عى مداخل العاصمة 
اللوزراء  رئيلس  داعيلا  بغلداد، 
االحتجاجلات  مللف  »تبنلي  إىل 
الشلعبية بالتعلاون ملع الرمللان 
والقوى السياسلية ورسعة وضع 

املعالجات، وإنصاف املظلومن.«
بينما دعت شلخصيات سياسلية 
ملع  الجللوس  إىل  »الكاظملي« 
إىل  واالسلتماع  املتظاهريلن 
مطالبهم بدالً من استخدام الطرق 

»العنفية« يف التعامل معهم.
املحلللة  تلرى  ذللك  وبخصلوص 
السياسية ضحى الخالدي أن »أبناء 
العشلائر األصيلة حن يتظاهرون 
سللمياً للمطالبلة بحقوقهلم يتم 
التصدي لهم بالهراوات و الرصاص 
الحي، وهذا أمر غر مقبول إطالقاً 

ومخالف للدستور«.
وقالت الخاللدي يف ترصيح خصت 
بله »املراقلب العراقلي« إن »أبناء 
ثلورة العرشين  وأبنلاء االنتفاضة 

الشلعبانية الذيلن أبكلوا صدام يف 
١٩٩١ ُيعاَمللون بهلذه الطريقلة، 
مكافلأة عى تضحياتهلم ولو كان 
رافلع العيسلاوي على منصاتهم  

الحرتموهم!!«. 
وبينت أن »تلك املواقف لم نشهدها 
كانلت  التلي  التظاهلرات  ضلد 
البنايات وتهدد املؤسسلات  تحرق 
الحكوميلة وتغلقها، وتتجاوز عى 

الكوادر الصحية«.
ولفتلت الخاللدي إىل أن »الحكومة 

البللد  تحويلل  تريلد  الحاليلة 
و  واإلرهابيلن  البعثيلن   إىل 
ملايَض  ال  حيلث  الدكتاتوريلن 
للشليعة وال حارض وال مستقبل«، 
االنتفاضلة  »أبنلاء  أن  مبينلة 
الشلعبانية هم ماضينا، والحشلد 

الشعبي حارضنا«.
املفوضيلة  اعتلرت  جهتهلا  ملن 
قيلام  اإلنسلان،  لحقلوق  العليلا 
القوات األمنية بمنع وتقييد حرية 
املتظاهريلن بأنله انتهلاك صارخ 

لحقوق االنسان واملعاير الدولية.
وذكلرت املفوضيلة يف بيلان أنهلا 
»تابعلت وبأسلف شلديد األحداث 
التلي رافقلت تظاهرات علدد من 
السجناء السياسلين ومنعهم من 
قبلل القوات االمنية من الدخول إىل 
محافظة بغداد وممارسلة حقهم 
الدستوري يف التظاهر السلمي«.                                               
وحول الجانب القانوني يف التعامل 
ملع املتظاهرين، أوضلح املختص 
بالشلأن القانونلي الدكتلور علي 
التظاهلر  »حلق  أن  التميملي، 
مرشوع يف الدستور العراقي باملادة 
)38( فهلو مكفول ومحمي، كونه 

حقا من حقوق اإلنسان«.
وبلن التميملي يف ترصيلح خص 
به »املراقلب العراقلي« أن »بعض 
اللدول تقيد تللك الحريلة، بتحديد 
ملكان التظاهلر وملدة التظاهلر 

واستحصال املوافقات«.
وأوضلح أن »وزارة الداخليلة هلي 
الجهة املعنية باستحصال املوافقة 
عى أي تظاهرة يراد إقامتها داخل 
أخلرى،  محافظلة  أي  أو  بغلداد 
وإذا اسلتحصلت التظاهلرات تلك 
املوافقلات فليس من حلق أي أحد 

التصدي لها«.
أملراء  ملن  علدداً  أن  إىل  يشلار 
القبائل وشليوخ عشلائر الجنوب، 
خرجوا بتظاهرات واسعة مطالبة 
بتحسن الخدمات يف محافظاتهم، 
داعلن  إىل تجهيزهلم بالسلاعات 
الكافية من الطاقة الكهربائية بعد 
أن شهدت األيام املاضية انخفاضا 
حادا بسلاعات التجهيز وانعدامها 

يف بعض املحافظات الجنوبية .

في هذا العدد

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد املسلؤول األمني للمقاومة اإلسلالمية كتائب حلزب الله أبو عي 
العسلكري، أملس األحلد، أن هناللك »4 » خيلارات إلخلراج القوات 
األمريكية من العراق، فيما بن أن قرار إخراج األمريكان الرجعة فيه.
وأفاد العسكري يف تغريدة تابعتها »املراقب العراقي« أن »قرار إخراج 

األمريكان الرجعة فيه،وال تساهل وال تجزئة«.
وأضلاف، أنه »لن يسلتطيع أحد أن يطمنئ األمريلكان أو يحميهم أو 
يلتف عى إرادة العراقين«، مشلدداً عى »رضورة اسلتمرار املقاومة 
بالضغط السيايس والعسكري واإلعالمي واألمني«. ودعا إىل »رضورة 
الجهوزية التامة للعمل العسلكري الواسع حتى يرضخ هؤالء القتلة 
إىل إرادة الشلعب«. وختلم التغريدة بقوله :« إنهلم اليفهمون إال لغة 

القوة وكرس اإلرادة ونحن لها، وسنخرج منترصين بعون الله«.

المراقب العراقي/ متابعة...
اتهم النائب عن محافظة ذي قار عبد االمر التعيبان، امس االحد، وزير 
الصحلة باهمال املحافظة وعدم االهتمام بها على الرغم من االصابات 
العديلدة. وقال التعيبلان يف ترصيح صحفي تابعتله »املراقب العراقي« 
إننلا »طالبنا رئيس الحكومة مرارا بدعم محافظة ذي قار او زيارتها او 
ارسال وزير الصحة لها«. واضاف، أن »وزير الصحة زار عدة محافظات 
ال توجد فيها اصابات مثل ذي قار لكننا نسلتغرب السلكوت والتغايض 
عما تعانيه ذي قار من زيادة االصابات بكورونا وزيادة عدة الوفيات«.

المراقب العراقي/ متابعة...
طالب النائب عالء الربيعي، امس االحد، االدعاء العام بتحريك شكوى 
قضائيلة ضد هيئة االعالم واالتصاالت على خلفية قرار تمديد عقود 

تراخيص الهاتف النقال.
وقلال الربيعلي يف ترصيلح صحفلي تابعتله »املراقلب العراقي« ان 
»هنالك مخالفات ارتكبتها هيئة االعالم واالتصاالت متمثلة بمجلس 
مفوضيهلا ورئيلس جهازهلا التنفيلذي يف طلبها تمديلد عمل هذه 

الرشكات رغم اخاللها بتنفيذ بنود رخصة العمل املمنوحة لها«.
ولفلت اىل ان »هذا االجلراء تجاهل الرأي القانونلي لعدد من الجهات 
املعنيلة واهمهلا الدائلرة القانونية ومجلس شلورى الدوللة ووزارة 

املالية«.

المسؤول األمني لكتائب حزب اهلل: 
قرار إخراج األمريكان الرجعة فيه

وزير الصحة يتعمد اهمال 
محافظة »ذي قار«
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»مراوح« الكاظمي والحلبوسي تحرك »زوبعة« 
االزمات للتغطية على »السيادة« المخترقة

المراقب العراقي/ احمد محمد...
أزمات مفتعلة الواحلدة تلو األخرى، يختلقها 
رئيلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ملمارسلة 
سياسلية »إلهاء« الشارع العراقي عن قضايا 
أساسلية تشلكل خطلورة على العلراق، فما 
أزمة املسلاس بالرواتلب وتوجيهاته باقتحام 
مقر للحشلد الشلعبي يف بغداد إىل اسلتهداف 
املتظاهريلن ملن أبناء الوسلط والجنوب ، إال 
محلاوالت للتغطيلة عى ملف إخلراج القوات 
األجنبية ملن العراق، وتحلركات لإلفراج عن 
املجرمن املطلوبن للقضلاء وعملية االنتهاك 
الرتكي لألرايض العراقية من الجهة الشمالية.

مراقبون يف الشلأن السيايس أبدوا امتعاضهم 
واستغرابهم من التخبط الذي تمر به حكومة 
الكاظملي، متهمن رئيس الرملان والحلبويس 
باالشلرتاك بتلك الخطة من خالل تعطيل عمل 
املؤسسلة الترشيعيلة التي يحلاول أعضاؤها 

الطعن بأغلب القرارات التنفيذية األخرة. 
ومنذ اليوم األول عى تشكيلها وحكومة رئيس 

اللوزراء مصطفى الكاظمي تخللق أزمة بعد 
أخرى، وذلك بسبب تخبطها الواضح يف العمل 
إضافة إىل القرارات املترسعة وغر املدروسلة، 
حيلث لوحظ أنها تراجعت علن عدد كبر من 

تللك القلرارات.
وملن جهة أخلرى هناك شلبهات رافقت تلك 
الحكوملة، أو رشوط وضعتها كتل سياسلية 
أملام الكاظملي ووافلق عليها األخلر بدعم 
وتدخل أمريكي وكلردي، ولعل من أخطر تلك 
امللفات هو املسلاس بقوات الحشلد الشلعبي 
وكذلك برواتب الشهداء والسجناء، ناهيك عن 
محاوالت ترئة السياسلين املدانن باإلرهاب 
والصلادرة بحقهلم أحلكام قضائية سلابقة 
منهلا اإلعلدام »شلنقا« بحق الهلارب طارق 
الهاشمي ورافع العيسلاوي وأحمد العلواني، 
وهلذا األملر بلدأ جليا وسلط رفض سليايس 

وشلعبي مسلتمر.
وحلاول الكاظمي بشلتى الطرق السلر بهذا 
املخطط وافتعال أزمات أخرى إللهاء الشلارع 
العراقلي السلاخط ملن قراراتله، وملن تلك 

األزملات أزمة الرواتلب الشلهرية للموظفن 
وعملية تأخرها وإشعال الرأي بها إضافة إىل 
أزملة الكهرباء التي تعلود وترتها خالل هذه 

األيام بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

تفاصيل اوسع صفحة 2

»غسيل االموال« يقود االقتصاد العراقي الى »المقصلة« 
المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

للم يكن قلرار مفوضیة االتحلاد األوروبي 
اسلتمرار إبقاء العلراق يف القائمة املنقحة 
للدول عالیة املخاطر بشلأن غسيل األموال 
وتمويلل اإلرھلاب أملرا جديلدا،  فالعراق 
أحرز مراكز متقدمة يف الفساد عامليا , مما 
أفقده الثقة املشرتكة مع املؤسسات املالية 
العاملية، وسلينعكس سللبا على تصنيفه 
املايل العاملي والذي سينخفض تحت مؤرش 

.-C أو C أو  -B
مؤسسلات مالية عاملية تشر إىل أن القرار 
األوروبلي سلتكون عواقبله وخيملة عى 
القلرض الذي طلبه العراق من املؤسسلات 
الدولية ووافلق عليه الرمللان ، ويتوقع أن 

ترتفع أسعار الفائدة والضمانات املطلوبة 
كملا  للتسلديد،  السلماح  فلرتة  وسلتقل 

سليصعب عى العراق جدولة ديونه.
أكاديميلون أكلدوا أنه بناًء على املعلومات 
والتحريلات قلام االتحلاد األوروبي بوضع 
العراق يف تلك القائمة التي سلتكبده الكثر 
بالنسلبة  األملر  ، وكذللك  الخسلائر  ملن 
لالسلتثمار وحركلة االسلتراد والتصديلر 
بشلكل خاص، حيث نرش هلذا القرار بذور 
عدم الثقة باالقتصلاد العراقي واإلجراءات 
الرسلمية ملواجهة هلذه الجريملة ورجال 
العراقيلن، ملا ُيضعلف حركلة  األعملال 
التنمية واالسلتثمار والعالقات االقتصادية 
ملع الخلارج، األمر اللذي سليضاعف من 
ومعانلاة  املسلتمرة  االقتصاديلة  األزملة 

الشلعب العراقي جراءها، وبالتايل زيادة يف 
االحتقان الشلعبي ويف نفس الوقت سلجل 
القرار فشلال كبرا للخارجية العراقية التي 

لم تحرك ساكنا.
أكلدوا  االقتصلادي  بالشلأن  مختصلون 
أن األشلھر القادملة ستشلھد املزيلد ملن 
االنخفلاض يف احتیاطلات البنلك املركلزي 
ملن  املبیعلات  حجلم  اسلتمرار  بسلبب 
اللدوالر لغرض االسلتیراد مع تراجع حجم 
املشلرتيات من الدوالر من وزارة املالیة مما 
يؤدي إىل التوجه نحو اسلتخدام االحتیاطي 
لتعويلض النقص الحاصل, فملزاد العملة 
أرض باالقتصلاد الوطني وهلو عامل مهم 
, فضلال علن عمليلات  األملوال  لتهريلب 
التبييلض الداخللة للبالد وهلي ناتجة عن 
تمويلالت لإلرهلاب واسلتغالل امللزاد لهذا 

الغرض.
من جانبه يلرى الخبر االقتصادي الدكتور 
عبلد الرحملن املشلهداني يف اتصلال ملع 
)املراقلب العراقي(: أنله ال يخفى عى أحد 
أن الفسلاد املتغلغلل يف مؤسسلات الدولة 
وخاصلة يف نافلذة بيلع العمللة هلو وراء 
اإلرصار األوربلي لبقلاء العلراق يف الحلقة 
تصنيفله  على  ذللك  وسليؤثر  الحملراء 
االئتمانلي الحلايل ملن B- إىل C- أو C+ أو 
غرها من التصنيفات األدنى وهذا سرتب 

عليه تكاليف كبرة . 

تفاصيل اوسع صفحة 3

نائب: الحكومة ترتكب خطئًا كبيرًا بتاخير رواتب الكوادر الصحية
المراقب العراقي/ متابعة...

أكد النائب باسلم خشان، امس االحد، ان الحكومة ترتكب خطأ كبر 
بتاخر رواتب الكوادر الصحية بالرغم من الخدمات التي يقدموها.

وقال خشان يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« إن »كوادر 
وزارة الصحة بكل اختصاصاتهم شلكلوا جيشلاً ابيلَض يف مواجهة 
فروس كورونا والذي تسلبب بأكر أزملة صحية يف التاريخ املعارص 
نظلراً لخطورتهلا، دفعت كرى بللدان العالم اىل االسلتنفار من أجل 
انقاذ ارواح املالين من وباء فتاك إال اننا نتفاجأ بتأخر دفع رواتبهم«.

واضاف خشلان، أن »تأخر دفع الرواتب يمثل رسلالة سلبية للجيش 
االبيلض وهو خطأ جسليم ترتكبله الحكومة يف حلن كان االوىل بها 
رعايتهم وتقديم كل العون لهم كونهم يف حالة استنفار منذ 4 أشهر 
متتاليلة وقدموا علرشات الضحايا يف مواجهة الوباء واالسلتمرار يف 

إنقاذ اآلالف من األرواح يف كل املحافظات«.
واشلار خشلان اىل أن »تأخر دفع الرواتب يعكس إخفاقاً وفشلاًل يف 
التنسيق املايل«، متسائال: »كيف يدفع كوادر الصحة التزاماتهم وهم 

يف حالة استنفار دائم وعوائلهم بدون اي موارد مالية«.

كوركيس: كاتانيتش يتابع الالعبين المحترفين

تدهور الكهرباء .. هل يعيدنا الى العصر 
الحجري؟؟!!
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المراقب العراقي/ أحمد محمد...
أزم�ات مفتعلة الواحدة تل�و األخرى، يختلقها 
رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، ملمارس�ة 
سياس�ية »إلهاء« الش�ارع العراقي عن قضايا 
أساس�ية تش�كل خط�ورة ع�ى الع�راق، فما 
أزم�ة املس�اس بالرواتب وتوجيهات�ه باقتحام 
مق�ر للحش�د الش�عبي يف بغداد إىل اس�تهداف 
املتظاهري�ن من أبناء الوس�ط والجن�وب ، إال 
مح�اوالت للتغطي�ة ع�ى ملف إخ�راج القوات 
األجنبي�ة من الع�راق، وتح�ركات لإلفراج عن 
املجرم�ني املطلوبني للقض�اء وعملية االنتهاك 

الرتكي لألرايض العراقية من الجهة الشمالية.
مراقبون يف الش�أن الس�يايس أبدوا امتعاضهم 
واس�تغرابهم من التخبط الذي تمر به حكومة 
الكاظمي، متهمني رئي�س الربملان والحلبويس 
باالش�رتاك بتلك الخطة من خالل تعطيل عمل 
املؤسس�ة الترشيعي�ة التي يح�اول أعضاؤها 

الطعن بأغلب القرارات التنفيذية األخرية. 
ومنذ اليوم األول عى تشكيلها وحكومة رئيس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي تخل�ق أزمة بعد 
أخرى، وذلك بس�بب تخبطها الواضح يف العمل 
إضاف�ة إىل القرارات املترسعة وغري املدروس�ة، 
حيث لوحظ أنها تراجعت عن عدد كبري من تلك 

القرارات.
وم�ن جه�ة أخرى هن�اك ش�بهات رافقت تلك 
الحكوم�ة، أو رشوط وضعته�ا كتل سياس�ية 
أم�ام الكاظم�ي وواف�ق عليه�ا األخ�ري بدعم 
وتدخ�ل أمريكي وكردي، ولعل م�ن أخطر تلك 
امللفات هو املس�اس بقوات الحش�د الش�عبي 
وكذلك برواتب الش�هداء والسجناء، ناهيك عن 
مح�اوالت تربئة السياس�يني املدانني باإلرهاب 
والصادرة بحقهم أحكام قضائية سابقة منها 
اإلعدام »ش�نقا« بحق الهارب طارق الهاشمي 
ورافع العيس�اوي وأحمد العلواني، وهذا األمر 

بدأ جليا وسط رفض سيايس وشعبي مستمر.
وح�اول الكاظم�ي بش�تى الطرق الس�ري بهذا 
املخطط وافتعال أزمات أخرى إللهاء الش�ارع 

العراق�ي الس�اخط م�ن قرارات�ه، وم�ن تل�ك 
األزم�ات أزم�ة الروات�ب الش�هرية للموظفني 
وعملية تأخريها وإش�عال الرأي بها إضافة إىل 

أزم�ة الكهرب�اء التي تعود وتريته�ا خالل هذه 
األيام بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وبه�ذا يك�ون الكاظمي ق�د دخل دائرة الش�ك 

لدى األوس�اط السياسية والش�عبية خصوصا 
مع مسلس�ل األزم�ات املس�تمر منذ تش�كيل 

حكومته. 

ولتسليط الضوء عى هذا امللف ومدى خطورته 
عى املش�هد العراق�ي، اعترب املحلل الس�يايس 
عباس العرداوي، أن »مصطفى الكاظمي ومنذ 
توليه منصب رئاس�ة مجلس ال�وزراء اعتاش 
ع�ى عام�ل األزم�ات خصوص�ا املتعل�ق منها 
بحي�اة املواط�ن العراقي«، مش�ريا إىل أن »ذلك 
س�يجعله أمام تفجر الشارع العراقي الذي هو 

املترضر الوحيد من ذلك التخبط«.
»املراق�ب  ل��  ترصي�ح  يف  الع�رداوي،  وق�ال 
العراق�ي« إن »جمي�ع الخطوات الت�ي قام بها 
الكاظمي لم تمت بصلة إىل املش�اكل األساسية 
التي يعيش�ها البل�د، خصوص�ا الصحية منها 
واالقتصادي�ة، وليس من ضمن األولويات التي 
وضعه�ا يف برنامج�ه الحكوم�ي املصوت عليه 
م�ن الربمل�ان«، موضحا أنه »تجاه�ل املهمتني 
الرئيسيتني التي جاء ألجلهما وهما اإلصالحات 

االقتصادية واالستعداد لالنتخابات املبكرة«.
ولف�ت الع�رداوي، إىل أن »تل�ك األزم�ات الت�ي 
افتعله�ا الكاظمي ه�ي محاولة إلله�اء الرأي 
الع�ام عن املخططات التي يقودها لإلفراج عن 
املجرمني كطارق الهاش�مي ورافع العيساوي 
وأحمد العلواني ودعوة أس�ماء أخ�رى للعودة 
إىل البل�د، كذلك لرصف النظر ع�ن ملف إخراج 
القوات االمريكية من العراق، وعملية تفضيله 
كردس�تان عى بغ�داد واملحافظ�ات الجنوبية، 
واالنته�اك الرتك�ي ع�ى االرايض العراقي�ة من 
الجه�ة الش�مالية، وآخره�ا موض�وع تحويل 
الس�فارة االمريكية إىل ثكنة عسكرية بدال من 

بعثة دبلوماسية«.
محم�د  الربمل�ان  »رئي�س  الع�رداوي،  واته�م 
الحلب�ويس باالش�رتاك بتلك الخط�ة من خالل 
تعطيل�ه عم�ل املؤسس�ة الترشيعية، بس�بب 
إرصار عدد كبري من نواب الكتل الش�يعية عى 

إعادة النظر بقرارات الكاظمي«..

حكومة تفتعل األزمات وبرلمان معطل!

الكاظمي يكتفي بالتفرج على مشهد الصفقات!

الكاظمي والحلبوسي »يشغالن« الشارع باألزمات لاللتفاف على تحركات إخراج القوات األمريكية

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د عض�و املكت�ب االعالم�ي يف االتح�اد الوطن�ي 
الكردس�تاني كاروان أنور، امس األحد، أن الجمهور 
الك�ردي اقتن�ع ب�رضورة تغي�ري حكومت�ه نتيجة 

األزمات املتالحقة يف إقليم كردستان.
وقال انور، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي« إن 
»االزم�ات املس�تمرة واش�تدادها اقتصاديا وصحيا 
وماليا انعكست س�لبا عى حياة املواطن وخصوصا 

املوظف�ني يف إقلي�م كردس�تان«، معت�ربا أن »تغيري 
الحكوم�ة والربمل�ان اصبح مطلبا جماهريا بس�بب 

سوء االوضاع االقتصادية«.
وأض�اف، أن »الش�ارع الك�ردي أصبح ي�رىض بأي 
ح�ل يمكن ان ينتش�له من واقعه امل�زري واليسء يف 
اقلي�م كردس�تان«، مؤكدا أن »اي خطوة سياس�ية 
او انتخابي�ة م�ن ش�أنها تخفي�ف معان�اة املواطن 

فالشارع معها«.

الوطني الكردستاني: الشارع الكردي 
يرغب بأي حل يغير الحكومة الحالية

املراقب العراقي/ بغداد...
اعت�ربت عضو مجل�س النواب عالي�ة نصيف, امس االح�د أن غياب 
الربملان وعدم عقد جلس�اته يف ظل صدور عدة ق�رارت من الحكومة 
والت�ي تس�توجب مناقش�اتها بان�ه غ�ري موجب�ة, مؤك�دة ان عددا 
م�ن النواب قدم�وا مقرتحات لتج�اوز غياب الس�لطة الترشيعة عن 
الس�احة.وقالت نصي�ف، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»رئيس الربمل�ان محمد الحلب�ويس يواصل غيابه ع�ن الربملان خارج 
الع�راق منذ اكثر م�ن 20 يوما ويرف�ض عقد الجلس�ات الربملانية«. 
واك�دت، أن »غياب عمل الس�لطة الترشيعية خالل هذه املدة الطويلة 

ام�ر غري موجوب خاصة وان هناك عدد من الق�رارات التي أصدرتها 
الحكومة والتي تس�تحق املناقش�ة والتصحيح«.وأضافت أن«رئاسة 
مجلس النواب تلقت عدة مقرتحات الستمرار عمل مجلس النواب اال 

ان رئاسة املجلس لم تستجيب لحد االن لتلك املقرتحات«.
وأوضح�ت نصيف ان »من بني تلك املقرتح�ات ان يتم طرح موضوع 
ع�رب مجموعة )ك�روب ( أعض�اء املجلس ويت�م التصوي�ت بالدائرة 
االلكرتوني�ة, كذل�ك ت�م ط�رح تقس�يم النص�اب اىل مجموعتني ويف 
احدى القاعات من  خارج بناي�ة املجلس ويتم التصويت عرب النافذة 

االلكرتوني�ة”.

نصيف: الحلبوسي عطل البرلمان النشغاله بالسفر 
ورفض جميع مقترحات استمرار الجلسات !

املراقب العراقي/ دياىل...
أكد املتحدث باس�م قيادة العمليات املش�رتكة اللواء تحس�ني الخفاجي، امس االح�د، أن عمليات إبطال 
الن�رص بمرحلته�ا الرابعة والتي انطلقت فجر امس بني دياىل وصالح الدين حققت نتائج مهمة ومبهرة 

للغاية، مبينا ان العملة تتميز بمشاركة قوات نخبة من كافة الصنوف ملالحقة داعش االجرامي.
وقال الخفاجي، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« ان »محاور القتال متعددة حيث اشرتكت قوات من 
الحش�د الشعبي يف خانقني فيما اش�رتكت قوات من جهاز مكافحة االرهاب بمحور، فضال عن الجيش 
والرشطة االتحادية وقوات البيشمركة يف اطراف السليمانية«.واضاف أن »النتائج كانت مبهرة لعمليات 
ابطال النرص املرحلة االوىل وقد شهدت مقتل العديد من االرهابني فضال عن اعادة انتشار القوات االمنية 
يف اطراف دياىل والسليمانية«.وأش�ار الخفاجي إىل أن »العمليات مس�تمرة لليوم الثاني وقد وجه س�الح 

الجو وطريان الجيش رضبات جديدة ضد اوكار العنارص اإلرهابية«.

العمليات المشرتكة: ابطال النصر الرابعة حققت 
نتائج »مبهرة« بمشاركة جميع الصنوف

املراقب العراقي/ ذي قار...
أفاد مصدر امني، امس االحد، بأن فرق الدفاع 
املدني أخمدت الحريق الذي اندلع بمستش�فى 

الحسني يف ذي قار.
وق�ال املص�در، إن »حريقا اندل�ع يف كرفانات 
عدد 4 متخذة س�كن لعمال البنغالدش يف قسم 
الطب العديل داخل مستشفى الحسني التعليمي 
العديل«.وأوضح املصدر، أنه »تم إخماد الحريق 
من قب�ل فرق الدف�اع املدن�ي دون اصابات او 

خسائر برشية«.

الدفاع المدين يخمد حريقا 
يف مستشفى الحسين بذي قار

ط 
شري

ال
ين

ألم
ا

طالب نائب رئيس الربملان حسن الكعبي، 
ام�س االح�د، برفع دع�وى قضائية ضد 

ثالث نواب النتحالهم صفة نائب.
وق�ال مكت�ب الكعب�ي، يف بي�ان تلق�ت 

»املراق�ب العراقي« نس�خة منه إنه »دعا 
االمني العام ملجلس النواب اىل رفع دعوى 
قضائي�ة ع�ى الن�واب الس�ابقني )عب�د 
القهار السامرائي، باسمة الساعدي التي 

كان�ت عضو يف مجلس الن�واب يف الدورة 
الثاني�ة وع�ى نيازي معم�ار اوغلو الذي 
كان�ت عضو يف مجلس الن�واب يف الدورة 

الثالثة النتحالهما صفة نائب«.

التربية تقرر اعتبار العام الدراسي »عدم رسوب 
اختياري« لكافة طلبة االعدادية

املراقب العراقي/ بغداد...
ق�ررت وزارة الرتبي�ة، ام�س 
االحد، اعتبار السنة الدراسية 
الحالي�ة، س�نة عدم رس�وب 
اإلعدادي�ة  املرحل�ة  لطلب�ة 
ال  للذي�ن  كاف�ة  بفروعه�ا 
يرغب�ون بإدائه�ا يف الدورين 
االول والثان�ي، مبينًة ان هذا 
اإلج�راء يأت�ي للحف�اظ عى 
سالمة الطلبة يف ظل الظروف 

الصحية التي تمر بها البالد.
اإلعالم�ي  املكت�ب  وقال�ت 
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة،  يف 
العراق�ي« نس�خة  »املراق�ب 
الدائم�ة  »اللجن�ة  إن  من�ه 
أوعزت  العام�ة  لالمتحان�ات 
للمديريات العام�ة للرتبية يف 
املحافظ�ات كاف�ة بأس�تالم 
ال  الذي�ن  الطلب�ة  طلب�ات 
يرغب�ون ب�إداء االمتحان�ات 
النهائية لل�دور االول والثاني 
له�ذا الع�ام، ع�ى ان يك�ون 
الطل�ب مق�رتن بتوقي�ع ويل 

أمر الطالب، حيث تقوم أدارة 
املدرسة بإرس�الُه اىل املديرية 
موع�د  يف  للرتبي�ة  العام�ة 
أقصاه يوم األح�د املوافق 26  

من شهر تموز الحايل«.
»ل�ن  انه�ا  ال�وزارة  واك�دت 
تأل�وا جه������داً يف اتخ�اذ 
كاف�ة الق�رارات الت�ي تصب 

يف مصلح�ة ابناؤن�ا الطلب�ة 
مس�تقبلهم  ع�ى  وتحاف�ظ 
لعراقن�ا  خ���������دم�ة 

الحبيب«.

الدعاوى القضائية تالحق 3 برلمانيين سابقين النتحالهم صفة »نائب حالي«!

للمطالبين بفتوى لحل الحشد

سياسة

إن تماهي هذه املطالب التي يراد لها أن تبدو وكأنها مطالب 
جماهريي�ة ؛ وتعبري ع�ن رأي عام عارم يتنام�ى باضطراد، 

كلما أملّت بالبلد ملمة أو عصفت به أزمة. 
يؤرش بما اليدع مجاال للش�ك أن هذه املساعي املسمومة هي 
حلقة يف مسلس�ل  جهنمي رسم له سيناريو عدواني خاص 
،م�ن قبل دوائر األمن واالس�تخبارات الدولية؛ بغية الوصول 
لتحطيم هوية الشعب العراقي وس�لخها يف مذبح املؤامرات 

الدولية ونفاق سياسيي الداخل.
وهي تؤرش لجملة من األمور

- أن الحشد بات يمثل صمام أمن العراق وحصنه الحصني
- ستس�تمر املؤام�رات الت�ي تس�تهدف الحش�د ع�ى كل 

املستويات.
-أنه�م يحاولون اإلس�اءة للحش�د بش�تى الط�رق حتى لو 

استدعى األمر اإلساءة للمرجعية الدينية.
-أنه�م يحاول�ون الضغط ع�ى املرجعي�ة الديني�ة عىس أن 

يستحصلوا منها شيئا يضعف الحشد أو يقلل من دوره
-أنهم يحاولون التغايض عن كون الحشد بات بحكم القانون 
يمثل واحدا من أه�م مفاصل القوى 

األمنية يف البالد.
َ أن هؤالء اليهمهم أمن العراق  -تبنينَّ
وأنهم ينفذون أجندات معادية للبالد 
إذ إن الحش�د اآلن يخ�وض معرك�ة 
رشس�ة ضد الدواعش وهو الس�بب 

ملا نحن فيه من أمن وأمان.
-هؤالء النزقة يظن�ون أن املرجعية 
حينما تص�در الفتوى تصدرها بناء 

عى رغباتهم وليس بواعز رشعي, 
؟أن هك�ذا مطالبات س�تؤكد للمرجعية 

أهمية دعم الحشد وتعزيز بقائه.
-كما أن ه�ذه املطالبات تعد نوعا من اإلفالس الذي يعيش�ه 

هؤالء.
-ه�ؤالء اليري�دون أن يفهم�وا أن الفتوى لم تأمر بتش�كيل 
الحش�د حتى تأمر بحله وإنما قام�ت ببيان الحكم الرشعي 
تج�اه عدوان داع�ش وتهديده ألم�ن البل�د ،والدولة هي من 

قامت بتنظيم امللبني للفتوى يف إطار عسكري.
-أن هذه املطالب كاشفة عن بغض هؤالء للمرجعية الدينية 
إذ إنهم اليريدون أن يكون لها أثر وموقعية يف الواقع العراقي

-أن هذه املطالب تأتي يف سياق التخادم مع أمريكا، فأمريكا 
ترتب�ص بالحش�د وملا ش�عرت ب�أن أجندتها معطل�ة مادام 
الحش�د يف الوجود سعت يف محاوالت يائس�ة لتأليب الشارع 

ضد الحشد.
-هذه املطالب تأتي يف سياق الضغط عى حكومة الكاظمي

-ه�ذه املطالب س�تؤكد للرأي الع�ام العراق�ي أهمية وجود 
الحشد ورضورة بقائه.

ماجد الشوييل

تغريدة

رئيس ائتالف دولة القانون نوري المالكي

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�د النائب عن تحالف الفتح عدي الش�عالن، أن اإلجراءات 
الت�ي يتخذه�ا الكاظم�ي غ�ري صحيح�ة، 
معت�ربا اياه�ا إج�راءات منافي�ة للعملي�ة 

الديمقراطية يف البالد.
وق�ال الش�عالن، يف ترصي�ح لراديو 
»املراق�ب  وتابعت�ه  »العه�د« 
ال  »الكاظم�ي  إن  العراق�ي« 
يم�ت ملطال�ب املتظاهري�ن 
بصل�ة«، مبين�ا أن »جميع 
القرارات التي اتخذها بعيدة 

كل البعد عن الواقع«.
وأضاف، أن�ه »ال يمكن بناء 
دولة من خ�الل قطع الطرق 
ومن�ع املواطن�ني من ممارس�ة 
حياته�م الطبيعية«، مؤك�دا أن »التظاهرات حق 
م�رشوع كفل�ه الدس�تور ب�رشط أن يكون وف�ق إجراءات 
صحيح�ة بعي�دا ع�ن عملي�ات قط�ع الط�رق وغريها من 

املمارسات الغري أخالقية«.

إذاعيترصيح
نائب عن الفتح: اإلجراءات 
اليت يتخذها الكاظمي 
التمت لمطالب الشعب

بظ���روف  يم�������ر  الع���راق 
اس���تثنائية صعب���ة، اتمن���ى 
عل���ى رئيس ال���وزراء الجلوس 
م���ع المتظاهري���ن المطالبين 
التوصل  اج���ل  بالحق���وق من 
للمش���اكل  مقنع���ة  لحل���ول 
ال  وان  تواجهه���م،  الت���ي 
تتحول التظاه���رات الى ازمة 
اضافي���ة، أوك���د عل���ى ع���دم 
اس���تخدام العنف في مواجهة 
التظاهرات ألن ذلك من شأنه 

ان يجر البالد الى صدامات
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االثنين 13 تموز  2020 العدد 2375 السنة العاشرة

حملت النائب عن محافظة ميس�ان دالل الغراوي ، الحكومة املحلية 
مس�ؤولية تدني مس�توى الخدمات بكل أش�كالها، مؤكدة ان مدراء 
الدوائ�ر يف املحافظة يمتنع�ون عن اجابة النواب  إال بعد اخذ موافقة 
املحافظ.وقال�ت الغ�راوي ، إن “الحكومة املحلية يف ميس�ان تتحمل 
تدني مس�توى الخدمات الس�يما الكهرباء منه�ا”، مبينة ان “دائرة 
كهرباء ميسان فشلت فشال ذريعا يف تجهيز الكهرباء يف ظل انتشار 
ف�روس كورون�ا يف املحافظة”.وأضاف�ت، أن “امل�دراء العام�ن يف 
املحافظ�ة يمتنعون عن االجابة عن استفس�ارات النواب إال بعد اخذ 
املوافقات الرس�مية من املحافظ”.وأش�ارت الغراوي إىل أن “ميسان 
تعيش أس�وأ أيامها بس�بب انقطاع التيار الكهربائي املستمر  يف ظل 
ارتف�اع درجات الحرارة”، مؤكدة أن “الحكوم�ات املتعاقبة لم تقدم 

شيئا يذكر للمحافظة”.

نائبة عن ميسان: الحكومة المحلية تتحمل 
مسؤولية تدني الخدمات بكافة اشكالها

اكد وزير الخارجية األملاني، هايكو ماس، أن حكومة 
بالده ستس�خر الجهود لرفع اس�م العراق من قائمة 

الدول عالية املخاطر.
وذك�ر بي�ان ع�ن الخارجي�ة العراقي�ة, أن “وزي�ر 
الخارجي�ة فؤاد حس�ن، دعا نظره األملان�ّي إىل دعم 
رفع اس�م الع�راق م�ن قائم�ة ال�دول عالي������ة 

الخطورة”.
واك�د الوزي�ر األملان�ي، بحس�ب البي�ان أن “املاني�ا 
سنس�خر الجهود لرفع اس�م العراق من قائمة الدول 

عالية املخاطر”.

الخارجية االلمانية : سنسخر الجهود لرفع
االقت�صادي اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر

زيباس�تيان  النمس�اوي  املستش�ار  ق�ال 
كورتس ، إن ب�الده، وهي وهي واحدة من 
4     دول تسعى إلدخال تغيرات عىل صندوق 
االتح�اد األوروبي املزمع لدع�م التعايف من 
كورونا، تري�د أن تذهب الحصة األكرب من 

تلك املساعدات إىل »أفقر دول التكتل«.
وتعد النمس�ا وهولندا والدنمارك والسويد 
من بن أكرب املساهمن يف ميزانية االتحاد، 
وتع�ارض تل�ك الدول بش�كل ع�ام خطط 
اإلنفاق الكبر. وقاومت فكرة إدراج تقديم 
املن�ح ب�ن أنش�طة الصن�دوق، واقرتحت 
بدال من ذل�ك اقتصار نش�اطه عىل تقديم 

القروض.
وكان�ت املفوضية األوروبي�ة، وهي الذراع 
اقرتح�ت  األوروب�ي،  لالتح�اد  التنفيذي�ة 
إنش�اء صندوق بقيم�ة 750 ملي�ار يورو 
)847 مليار دوالر( عىل أن يقدم ثلثي املبلغ 
يف هيئة منح. ويأمل قادة االتحاد األوروبي 
يف االنتهاء من صياغ�ة التفاصيل املتعلقة 

بالصندوق خالل قمة مقررة.
لكن املستش�ار النمس�اوي قال إنه لم يعد 
يعارض فك�رة تقديم املنح بصورة كاملة، 
مش�را إىل أنه س�يناقش فك�رة املزج بن 

املنح والقروض.
فرانكفورت�ر  لصحيف�ة  كورت�س  وق�ال 
ألجماينه تس�ايتونغ األملانية »وفقا لخطة 
أو  إس�بانيا  أو  إيطالي�ا  ف�إن  بروكس�ل، 
بولندا ستس�تفيد أكثر«، بحس�ب ما نقلت 

»رويرتز«.
وأض�اف »لك�ن يف االتحاد األوروب�ي لدينا 
دول أكث�ر فق�را بش�كل كب�ر. إحس�اس 
العدالة لدي يحدثني بأنه إذا كنا يف االتحاد 
األوروبي س�ننفق هذا املبلغ الكبر، فيجب 
أن يتدف�ق يف املق�ام األول إىل )األعض�اء( 

األشد فقرا«، دون أن يحدد دوال بعينها.
ووفقا ملكتب إحص�اءات االتحاد األوروبي 
وروماني�ا  التفي�ا  ف�إن  »يوروس�تات«، 
واليون�ان وكرواتيا وبلغاريا هي أفقر دول 
التكتل عىل أس�اس نصيب الفرد. وتحتفظ 
النمس�ا بعالق�ات وثيق�ة م�ع دول غرب 

البلقان ومنها كرواتيا.

أوروبا ومساعدات 
كورونا.. أين تذهب 
الـ750 مليار يورو ؟

الرس�وم  رف�ع  إىل  املغربي�ة،  الس�لطات  تتج�ه 
الجمركي�ة عىل بعض املنتجات املس�توردة، وفق 
ما كشفت عنه مس�ودة لقانون املالية املعدل، يف 
إط�ار تداعيات فروس كورونا املس�تجد )كوفيد 

.)19
وأعل�ن املغرب، عزمه عىل تعدي�ل قانون امليزانية 
لس�نة 2020، بس�بب الظ�روف الناجم�ة ع�ن 
كورونا، وألن التوقعات التي جرى وضعها، أواخر 

العام املايض، لم تعد قائمة.
وتق�رتح املس�تودة رف�ع الرس�وم إىل 40 يف املئة، 
بينم�ا رجحت موازن�ة 2020 األوىل أن يتم الرفع 
بنس�بة 5 يف املئة، ألج�ل االنتقال من 25 إىل 30 يف 
املئة.ويعت�زم املغرب أن يقوم به�ذا اإلجراء لدعم 
الرشكات الوطنية التي تأثرت أنش�طتها بش�كل 

كبر من جراء وباء كورونا.
وإىل جانب هذه الرسوم، تنص املسودة عىل إنجاز 
استثمارات مهمة يف القطاع االجتماعية، السيما 
من خ�الل الصندوق املخص�ص ملكافحة جائحة 

كورونا ويصل رصيده إىل 148 مليون دوالر.
ويف وقت س�ابق، كش�ف تقرير صادر عن »لجنة 
التنس�يق والرقاب�ة ع�ىل املخاطر الش�مولية« يف 
املغرب، إىل أن اقتصاد املغرب سينكمش ب�5.2 يف 
املئة، خالل العام الجاري، من جراء وباء كورونا.
ويف م�ارس املايض، أعل�ن املغرب إغ�الق حدوده 
البحري�ة والربي�ة والجوية مع الخ�ارج، وفرض 
قي�ودا ع�ىل التنقل، وأوق�ف أنش�طة اقتصادية، 

ألجل كبح انتشار فروس كورونا.

المغرب يعتزم رفع رسوم 
الواردات ألجل حماية 
»الشركات الوطنية«

توقع عض�و اللجنة املالية النيابي�ة النائب احمد مظهر 
الجبوري، الس�بت، عدم وج�ود اي تعيينات خالل العام 

املقبل 2021.
وقال الجب�وري ، إن “ال�وزارات العراقية ومؤسس�اتها 
الحكومي�ة مرتهل�ة نظ�را لالع�داد الكب�رة للموظفن 
التي بلغت اكثر م�ن 4 مالين موظف وربما نحن االعىل 
عىل مس�توى ال�دول العربية او االس�يوية قياس�ا بعدد 
الس�كان وهذا االمر له تداعياته الس�لبية عىل املنظومة 

االقتصادية”.
وأض�اف، ان�ه “النتوق�ع ان يش�هد العام املقب�ل 2021 

اي تعيين�ات وق�د تعتمد الحكومة ه�ذا االطار 
النها باالس�اس تعاني من وجود فائض يف عدد 
املوظفن يرافقه�ا االزمة املالية واالقتصادية”، 
مؤك�دا بانه “لي�س من املعق�ول ان يملك اقليم 
كردس�تان وهو 3 محافظات مليون و250 الف 
موظ�ف وبقي�ة املحافظات اكثر م�ن 3 مالين 
موظف”.واش�ار الجبوري اىل “رضورة تحقيق 
مب�دا العدالة يف رواتب موظف�ي الدولة ألنه غر 
صحيح أن يس�تلم موظ�ف  مليونن واخر 500 

الف رغم انهما يحمالن ذات الشهادة”.

العراق يحتل »الصدارة« بغسيل األموال ويدخل في »ورطة« اقتصادية مظلمة!
السياسة »العرجاء« وراء االنخفاض في االحتياطي 

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
لم يكن ق�رار مفوضیة االتحاد األوروبي اس�تمرار 
إبق�اء الع�راق يف القائم�ة املنقح�ة لل�دول عالی�ة 
املخاطر بش�أن غسيل األموال وتمويل اإلرھاب أمرا 
جدي�دا،  فالعراق أح�رز مراكز متقدمة يف الفس�اد 
عامليا , مما أفقده الثقة املش�رتكة مع املؤسس�ات 
املالية العاملية، وس�ينعكس سلبا عىل تصنيفه املايل 
العامل�ي والذي س�ينخفض تحت مؤرش B-  أو C أو 

.-C
مؤسسات مالية عاملية تشر إىل أن القرار األوروبي 
س�تكون عواقبه وخيم�ة عىل القرض ال�ذي طلبه 
العراق من املؤسس�ات الدولية ووافق عليه الربملان 
، ويتوق�ع أن ترتف�ع أس�عار الفائ�دة والضمانات 
املطلوب�ة وس�تقل ف�رتة الس�ماح للتس�ديد، كم�ا 

سيصعب عىل العراق جدولة ديونه.
أكاديميون أكدوا أنه بناًء عىل املعلومات والتحريات 
قام االتحاد األوروب�ي بوضع العراق يف تلك القائمة 
الت�ي س�تكبده الكثر م�ن الخس�ائر ، وكذلك األمر 
بالنس�بة لالس�تثمار وحركة االس�تراد والتصدير 
بشكل خاص، حيث نرش هذا القرار بذور عدم الثقة 
باالقتص�اد العراقي واإلجراءات الرس�مية ملواجهة 
هذه الجريمة ورجال األعمال العراقين، ما ُيضعف 
حركة التنمية واالس�تثمار والعالق�ات االقتصادية 
م�ع الخ�ارج، األمر ال�ذي س�يضاعف م�ن األزمة 
االقتصادي�ة املس�تمرة ومعان�اة الش�عب العراقي 
جراءه�ا، وبالتايل زي�ادة يف االحتقان الش�عبي ويف 
نفس الوقت س�جل القرار فش�ال كب�را للخارجية 

العراقية التي لم تحرك ساكنا.
مختص�ون بالش�أن االقتص�ادي أكدوا أن األش�ھر 
القادمة ستشھد املزيد من االنخفاض يف احتیاطات 

البن�ك املرك�زي بس�بب اس�تمرار حج�م املبیعات 
م�ن ال�دوالر لغ�رض االس�تیراد مع تراج�ع حجم 
املشرتيات من الدوالر من وزارة املالیة مما يؤدي إىل 
التوجه نحو استخدام االحتیاطي لتعويض النقص 
الحاص�ل, فمزاد العمل�ة أرض باالقتص�اد الوطني 

وهو عامل مهم لتهريب األموال , فضال عن عمليات 
التبيي�ض الداخلة للبالد وهي ناتج�ة عن تمويالت 

لإلرهاب واستغالل املزاد لهذا الغرض.
م�ن جانبه ي�رى الخب�ر االقتصادي الدكت�ور عبد 
الرحمن املشهداني يف اتصال مع )املراقب العراقي(: 

أن�ه ال يخف�ى ع�ىل أح�د أن الفس�اد املتغلغ�ل يف 
مؤسس�ات الدول�ة وخاص�ة يف نافذة بي�ع العملة 
ه�و وراء اإلرصار األورب�ي لبقاء الع�راق يف الحلقة 
الحمراء وسيؤثر ذلك عىل تصنيفه االئتماني الحايل 
من B- إىل C- أو C+ أو غرها من التصنيفات األدنى 

وهذا س�رتب عليه تكاليف كبرة، حيث س�يصعب 
ع�ىل العراق الحصول عىل إئتم�ان أو قروض دولية 
أو م�ن مؤسس�ات دولي�ة مانحة ب�رشوط ميرسة 
وسيصعب عىل العراق جدولة ديونه، كل تلك األمور 
س�ترتتب عىل خف�ض التصنيف االئتمان�ي العاملي 

الخاص بالعراق.
وتاب�ع املش�هداني: رشكات الط�ران العراقية منذ 
عام�ن كانت تفك�ر يف إعادة خطوطه�ا إىل االتحاد 
األوروب�ي، لكنها بع�د هذا القرار س�تواجه عقبات 
كبرة يف تس�ير رحالتها إىل االتحاد أو فتح خطوط 
جديدة أو عدم الس�ماح لهذه الطائرات بالهبوط يف 
مطارات دول االتح�اد، وأعتقد أنه ليس منطقيا أن 
يدخل العراق املنطقة الرمادية وهو لن يستطيع أن 
يغر من األسباب التي دفعت دول االتحاد األوروبي 
إىل اتخ�اذ مث�ل ه�ذه الق�رارات فمنذ س�نوات يعد 

العراق أكرب بلد غاسل لألموال باتجاه الخارج.
كم�ا ي�رى املخت�ص بالش�أن االقتص�ادي س�امي 
سلمان يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: أن الفساد 
وراء املش�اكل االقتصادي�ة التي نعان�ي منها وهو 
وراء غي�اب االس�تثمارات، والي�وم هن�اك مخاطر 
م�ن انخفاض ملح�وظ باالحتياط�ي النقدي جراء 
التخبط�ات الحكومية فق�د انخفض�ت موجودات 
البن�ك املرك�زي لش�ھر أي�ار 2020 بمق�دار 83.1 
٪مقارن�ة بش�ھر نیس�ان 2020 , ويع�ود س�بب 
انخف�اض موج�ودات البن�ك املركزي إىل اس�تمرار 
حج�م املبیع�ات من ال�دوالر لغرض االس�تیراد مع 
تراجع حجم املشرتيات من الدوالر من وزارة املالیة 
مم�ا ي�ؤدي إىل التوجه نح�و اس�تخدام االحتیاطي 
لتعوي�ض النقص الحاص�ل , كم�ا أن أغلب فواتر 

االستراد مزورة وال أحد يعرتض عليها.

“وول  صحيف����������ة  أف�ادت 
“أوب�ك”  ب�أن  جورن�ال”،  س�رتيت 
لتخفيف  وحلف����اءها تس�تع���د 
ب�وادر  ظ�ل  يف  النف�ط  تخفيض�ات 
انتع�اش بعد قي�ود ف�روس كورونا 

املستجد.
إن  املجموع�ة  يف  مس�ؤولون  وق�ال 
بقي�ادة  النف�ط  منتج�ي  تحال�ف 
أوب�ك وحلفائه�ا  يدف�ع  الس�عودية 
م�ن  ابت�داء  النف�ط  إنت�اج  لزي�ادة 

أغس�طس، وس�ط دالئل ع�ىل عودة 
الطل�ب إىل مس�توياته الطبيعية بعد 
عملي�ات اإلغ�الق املتعلق�ة بفروس 

كورونا املستجد.
األعض�اء  يجتم�ع  أن  املق�رر  وم�ن 
الرئيسيون يف منظمة البلدان املصدرة 
للب�رتول )أوب�ك( وحلفاؤه�ا بقيادة 
روس�يا ع�رب مؤتم�ر ع�رب اإلنرتن�ت 
يوم األربعاء، ملناقش�ة اإلنتاج الحايل 

واملستقبيل للمجموعة. 

حلفاء أوبك يستعدون لتخفيف تخفيضات 
النفط في ظل بوادر انتعاش بعد قيود كورونا

محتجون يقطعون طريقا الى 
حقل نفطي جنوبي العراق

الزراعة النيابية تؤكد اهمية 
استمرار العمليات العسكرية 

قط�ع محتج�ون طريق�ا مؤدي�ا اىل حق�ل الرميلة لتشمل جميع المنافذ
جنوب�ي  أق�ى  الب�رة  محافظ�ة  يف  الش�مالية 
العراق.وق�ال مص�در، ان املحتج�ن قطع�وا مدخل 
محطات كبس الغاز يف الرميلة الش�مالية بمحافظة 
الب�رة للمطالبة بتوفر فرص عم�ل لهم.واضاف 
ملواق�ع  املوظف�ن  دخ�ول  منع�وا  املحتج�ن  ان   ,
ه�و  الش�مايل  الرميل�ة  الحقل.وحق�ل  يف  عمله�م 
أحد أك�رب وأهم حق�ول النف�ط يف الع�راق. يحتوي 

م�ن  العدي�����د  اآلب�ار ع�ىل 
لنفطي���������ة  ا
ملكتش���فة  ا
غي�����ر  و

املكتشفة.

التميمي: أمــام الحكومـــة فــرصة لتجـــاوز االزمــة 
االقتصادية من خـــالل االراضي السكنيــة

وس�ام  االقتص�ادي  الخب�ر  ب�ن 
التميم�ي، ان الحك����وم�ة ام�ام 
فرص�ة لتج�اوز االزم����ة املالي�ة 
بالب�الد  والنه������وض  الراهن�ة 

مجددا،.
الفتا اىل ان االرايض الس�كنية فرصة 
ثمين�ة للقض�اء ع�ىل ازمة الس�كن 

ورفد املوازنة باموال كبرة.
م�ن  “الكث�ر  ان  التميم�ي  وق�ال 
داخ�ل  موج�ودة  الفارغ�ة  االرايض 
بغداد واملحافظات االخرى، باالمكان 
املواطنن  فرزه�ا وبيع����ها ع�ىل 
لتج�اوز مش�كلة التج������اوزات 
الزراع����������ي�ة  واالراض���ي 

والعشوائيات”.
ع�ىل  االرايض  “بي�ع  ان  واض�اف 

الدول�ة  س�رفد  املواطن�ن 
اضاف�ة  كب�رة،  بمبال�غ 

مبال�غ  اس�تيفاء  ان  اىل 
الخدم�ات ه�ي االخرى 

س�تزود املي�����زاني�ة بمليا��رات 
م�ن  “الكث�ر  ان  الدوالرات”.وب�ن 
الحلول امام الحكومة لكنها مازالت 
تتخبط يف اتخاذ القرارات وتعتمد عىل 
النف�ط كم������ورد اول يف تمويل 
االرايض  ان  ح�����ن  يف  املوازن�ة، 
س�تقيض عىل ازمة الس�كن وتدخل 
للدول�ة مبالغ كب�رة، وتقل����ص 
البطالة  نس�ب�����ة 
عجلة  وتح�����رك 

االستث����مار”.

 اك�دت لجن�ة الزراعة واملي�اه واالهوار النيابية اهمية اس�تمرار 
العمليات العسكرية لتشمل جميع املنافذ الحدودية.

وق�ال رئي�س اللجن�ة س�الم الش�مري يف بي�ان :« ان العملي�ة 
العس�كرية يف دي�اىل واعادة افتت�اح منفذ من�ديل ، خطوة مهمة 
للسيطرة الكاملة عىل واردات املنافذ الحدودية التي كانت اغلبها 
تذهب لجيوب الرساق والفاس�دين ».واضاف :«ان جميع املنافذ 
الحدودية بحاجة لهكذا عمليات وفرض االمن والقانون ،بعد ان 
عانت طويال من عبث الرساق والفاس�دين دون رقيب ».واوضح 
الشمري :« ان تحقيق السيطرة الكاملة عىل املنافذ له ايجابيات 
كث�رة ، اهمه�ا املحافظ�ة عىل املنت�ج الوطني واالم�ن الغذائي 
اضافة لزيادة وارداتها للموازنة لتكون رافدا جديدا بدل االعتماد 
الكبر عىل مورد واحد يخضع للظروف السياس�ية س�لبا باغلب 
االوقات«.وشدد عىل :« اهمية ان تخضع املنافذ الحدودية لرقابة 
خ�رباء مختصن ذوي ب�اع طويل بهذا املجال م�ع رضورة بقاء 

القوات االمنية والعسكرية املكلفة يف املنافذ بصورة دائمة«.

عراقيون: البرلمان سيقول كلمته ويوقف تجديد رخص شركات االتصاالت
اكد النائب عن تحالف عراقيون اس�عد ياسن، 
ان الربملان سيقول كلمته بشأن قرار الحكومة 
النق�ال،  الهات�ف  رشكات  رخ�ص  لتجدي�د 
الفت�ا اىل ان هناك تح�ركات كب�رة لنواب من 
مختل�ف الكت�ل لرف�ض ه�ذا التجدي�د والزام 
الحكومة باس�تيفاء الدي�ون املرتتبة بذمة تلك 

الش��ركات.
وقال ياس�ن ، ان “األس�بوع الحايل سيش�هد 
تحركات كبرة لكثر من أعضاء الربملان بشأن 
تجديد رخ�ص رشكات الهاتف النقال، خاصة 
ان هناك مافيات وكتل سياسية مستفيدة من 

تجديد الرخص وهذا امر غر مقبول”.
وأض�اف ان “التح�ركات النيابي�ة من ش�أنها 
االتص�االت  رشكات  م�ع  التعاق�دات  إيق�اف 
وخف�ض األج�ور املرتفع�ة للخدم�ات، والزام 
الحكومة باس�تيفاء الدي�ون املرتتبة بذمة تلك 

الرشكات”.
وب�ن ان “ الع�راق يعي�ش ازم�ة اقتصادي�ة 
خانق�ة، ورشكات االتص�االت بذمته�ا مبالغ 
طائل�ة واجبة الدفع للدولة، واملس�تغرب قيام 
الحكوم�ة بتجديد اجازاته�ا، وبالتايل فأن ذلك 

لن يمر وسيقول الربملان كلمته اليقاف ذلك”.

المالية النيابية تتوقع غياب التعيينات في 2021
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»البغاة« يتسللون إلى بالد الحرمين!

ابن سلمان يحّول السعودية إلى مرتع 
للشواذ وتصوير العراة

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
دع�ا أعض�اء يف مجل�س الل�وردات الربيطاني، 
إلنق�اذ  التدخ�ل  إىل  الربيطاني�ة،  الحكوم�ة 
أرواح اثن�ني م�ن ضحاي�ا التعذي�ب البحرينيني 
“محمد رمضان وحس�ني موىس”، مشككني يف 
“املس�اعدة األمنية” الربيطانية التي ال تقل عن 
5 مالي�ني جنيه إس�رليني للبحرين من�ذ العام 

.2012
ونقلت صحيف�ة “مورنينغ س�تار” الربيطانية 
س�ؤاالاً وجهت�ه “البارون�ة رام�زي” : “مل�اذا ال 
تس�تطيع وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث 
التدخل يف مكان تذهب إلي�ه األموال الربيطانية 

وتحصل بق�وة لهذين الرجلني، ع�ى األقل اآلن، 
عى تأخري يف التنفيذ ومحاكمة عادلة؟”

وعن الحكومة، قال اللورد أحمد “إن اتخاذ القرار 
النهائ�ي يع�ود إىل محكم�ة النق�ض”. وأضاف 
أنه بعد القرار “س�راجع الحكوم�ة ما إذا كان 
هن�اك أي اس�تثناء أو رحمة يمك�ن اعتمادهما 
من قب�ل امللك”. وقال�ت مايا فوا، وه�ي مديرة 
منظم�ة ريربي�ف، إنىّ ” زم�ن املراقب�ة وىلىّ منذ 
وق�ت طويل: لقد حان وقت التدخل إلنقاذ حياة 
هؤالء الرجال”. ومن املقرر أن يشهد الناشطان 
رمض�ان  محم�د  بالديمقراطي�ة،  املطالب�ان 
وحسني موىس، االس�تئناف النهائي بخصوص 

اإلدان�ات بالقتل يوم االثن�ني يف محكمة النقض 
�ا ملعه�د البحري�ن للحق�وق  البحريني�ة. ووفقاً
والديمقراطي�ة، من املرجح أن يتم تنفيذ أحكام 
اإلعدام الصادرة بحقهما عى خلفية تفجري عام 
2011 الذي ُقتل فيه ضابط رشطة. وكان قد تم 
إلغاء أحكام اإلعدام األصلية بعد أن قال الرجالن 
ا عى التوقيع عى  إنهما تعرضا للتعذي�ب وأُجربرِ
اعراف�ات كاذبة. لكن يف كان�ون الثاني، أعادت 
املحكمة العليا يف البحرين فرض أحكام اإلعدام، 
مؤك�دة أن وح�دة التحقيق�ات الخاص�ة، التي 
تدرب�ت يف بريطانيا، أثبتت أن االعرافات لم يتم 

الحصول عليها من خالل التعذيب.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد نائب األمني العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن مقاومة 

الشعب الفلسطيني وتضحياته هي التي منعت رسم حدود الدولة 
الغاصبة، وأبقت قضية القدس وفلسطني حية.

وقال الشيخ قاسم يف كلمة له خالل “امللتقى العربي: متحدون ضد 
صفقة القرن وخطة الضم” الذي انعقد عرب تقنية الفيديو، إن 

“اتحادنا حول فلسطني أعاق خطط إرسائيل واملستكربين، ودعم 
املقاومة واستمراريتها، وعزَّز األمل بالتحرير”.

ل ويعطل خيارات املحتل  وأشار الشيخ قاسم إىل أن »اتحادنا عطَّ
ومعه أمريكا”، الفتا إىل أن “أمريكا تملك أن تعلن ما تريد، لكنها ال 

تستطيع فرض وسلب فلسطني من أهلها”.

المراقب العراقي/ متابعة...
دعا رئيس املكتب السيايس لحركة حماس إسماعيل هنية، إىل بناء 
إسراتيجية وخطة شاملة لتحقيق الهدف املحوري يف هذه املرحلة، 

وهو إسقاط خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية وصفقة القرن 
)الخطة األمريكية املزعومة للسالم( عى طريق تحرير كل الراب 

الوطني الفلسطيني.
وقال هنية، خالل امللتقى العربي “متحدون ضد صفقة القرن 

وخطة الضم” إن الصفقة “عكست التحالف األيدولوجي والسيايس 
بني اإلدارة األمريكية الحالية وبني الحكومة الصهيونية اليمينية 

املتطرفة التي تميض يف تنفيذ كل املشاريع التي ترضب أسس 
القضية الفلسطينية”.

وأكد أن “خطة الضم وصفقة القرن تأتي تتويجا للمرشوع 
الصهيوني القائم عى إسراتيجية التوسع واالستيطان والتهويد 
والتهجري”، مؤكدا أن االحتالل اإلرسائييل مصدر التهديد للشعب 

الفلسطيني وملقدرات األمة.
وقال هنية، إن هذا املؤتمر يرسخ حقائق غاية يف األهمية أبرزها أن 
“قضية فلسطني والقدس تظل هي القضية املركزية لألمة العربية 

واإلسالمية والجامعة واملوحدة لشعوب األمة وألحزابها ولنخبها 
مهما كثرت األحداث وتعاظمت امللفات يف املنطقة”.

وأكد أن املقاومة جاهزة للدخول يف أي معركة للدفاع عن أرضنا 
وشعبنا، وأن رضبات املقاومة ستكون موجعة للعدو، ألننا أمام 

تحٍد ومعركة مصري بل معركة وجود

حزب اهلل: المقاومة منعت 
رسم حدود الدولة الغاصبة

حماس تدعو إلى خطة شاملة 
إلسقاط »خطة الضم«

المراقب العراقي/ متابعة...
ح�ذر عض�و املجل�س الس�يايس األعى 
يف اليم�ن، محم�د ع�يل الحوث�ي، م�ن 
»مزاي�دات تجري ع�ى صهريج صافر، 
مث�ريااً تس�اؤالت بش�أن إرس�ال فري�ق 
أممي إىل اليم�ن لتقييم وضع الصهريج 
وصيانت�ه. الحوث�ي ويف تغري�ده له عرب 
توي�ر، قال: “هل س�يتم إرس�ال فريق 
أممي لتقييم صهري�ج صافر وصيانته 
بعد املوافقة عى قدومه أم أنها س�تبقى 
ورق�ة للمزاي�دة لدول الع�دوان كما هو 

الح�ال مع اتفاقات متع�ددة لم تنفذها 
دول الع�دوان«. وأض�اف أن من بني تلك 
االتفاقي�ات ه�ي »اتف�اق س�توكهولم 
الحص�ار  وف�ك  واألرسى  والروات�ب 
وتشكيل لجان تقيص التي لم ترى النور 
ولم تستطع األمم املتحدة إلزام العدوان 

بها”.
ويف وق�ت س�ابق، حم�ل الحوث�ي دول 
تحال�ف العدوان عى اليمن، املس�ؤولية 
ع�ن ح�دوث أي ت�رب م�ن صهري�ج 

صافر.

المراقب العراقي/ متابعة...
وزوارق  طائ�رات  أن  اللبنان�ي  الجي�ش  أعل�ن 
حربي�ة إرسائيلية خرقت، أج�واء لبنان ومياهه 
اإلقليمي�ة عدة م�رات. وجاء يف بي�ان صدر عن 
الجيش اللبناني، ليل السبت إىل األحد، أن طائرة 
اس�تطالع إرسائيلي�ة خرق�ت يف الس�اعة 8:30 
صباح السبت، “األجواء اللبنانية من فوق البحر 
غ�رب بل�دة الناق�ورة وصوال حت�ى مقابل بلدة 
عدل�ون. وأوضح البي�ان أن الطائرة اإلرسائيلية 
�ذت طريان�ا دائريا ف�وق مناط�ق الجنوب،  “نفىّ
ب�ريوت وضواحيها، بعب�دا وعاليه، ث�مىّ غادرت 
األجواء عند الساعة 14:35 من فوق البحر غرب 

بلدة الناقورة”.
وتاب�ع البيان أنه “عند الس�اعة 14:55، خرقت 

طائ�رة عدوة مماثلة األج�واء اللبنانية من فوق 
ذت طريانا دائريااً فوق مناطق  بلدة كفركال، ونفىّ
الجنوب، ثمىّ غادرت األجواء عند الساعة 16.05 

من فوق البلدة املذكورة”.
أم�ا يف البح�ر فأش�ار الجي�ش اللبنان�ي إىل أن 
زورق�ني حربيني إرسائيلي�ني خرقا، يف الفرة ما 
بني الساعة 4:25 والساعة 7:36 صباح السبت، 
املي�اه اإلقليمية اللبنانية مقاب�ل رأس الناقورة، 

ملسافة أقصاها حوايل 314 مرا.
وذك�ر البي�ان أن ه�ذا الخرق جاء بع�د يوم من 
ح�دوث انتهاك مماث�ل ملياه لبن�ان اإلقليمية يف 

البقعة البحرية املذكورة.

المراقب العراقي/ متابعة...
ال�رويس  املرك�ز  ممث�ل  أعل�ن 
يف  املتحارب�ة  األط�راف  ملصالح�ة 
س�وريا، مكس�يم س�ولوخا، األحد، 
وزع�وا  ال�روس  العس�كريني  أن 
مساعدات إنسانية عى سكان قرية 

العيس يف محافظة حلب السورية.
وقال سولوخا للصحفيني: “يواصل 

األط�راف  ب�ني  املصالح�ة  مرك�ز 
املتحاربة تقديم املس�اعدة الشاملة 
للمواطن�ني الس�وريني يف اس�تعادة 
نق�وم  والي�وم  الس�لمية.  الحي�اة 
بحملة إنس�انية ملساعدة األرس ذات 
الدخ�ل املنخف�ض يف قري�ة العيس 
بمحافظة حل�ب، وت�م تقديم 250 
مجموع�ة غذائية وطنىّ�ا واحدا من 

الخب�ز. و نخطط للقي�ام بمثل هذا 
العم�ل يف مناط�ق س�كانية أخ�رى 
من املحافظة التي تحررت منذ مدة 
قصرية من التشكيالت املسلحة غري 

الرشعية”.
وجرى توزيع املس�اعدات اإلنسانية 
بالقرب من مبنى املدرس�ة املحلية. 
وتم تحرير القري�ة التي تبعد حوايل 

30 كيلومرا عن حلب من املسلحني 
قبل عدة أشهر.

هذا وكان معظم سكان قرية العيس 
يعملون يف الزراعة، ولكن مع ظهور 
املس�لحني، توقفت جمي�ع األعمال 
الزراعي�ة، واآلن يحت�اج الس�كان، 
الذي�ن ظل�وا ب�دون س�بل العي�ش 

والطعام، إىل املساعدة اإلنسانية.

الحوثي يحذر من »مزايدات« على صهريج صافر

الكيان الصهيوني يخترق مجددًا أجواء ومياه لبنان

روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى حلب

المراقب العراقي/ متابعة...
ُمصادفٌة غريبة؛ ففي اليوم الذي تعيد فيه تركيا متحف آيا 
صوفيا إىل سابق عهده كمسجد؛ يقوم أبناء سعود بتحويل 
موقع العال القريب من مدينة رس�ول الله إىل مرتع للشواذ 
وتصوي�ر العراة غري آبهني بأيِّ حرمٍة لهذا املكان الذي يبعد 
عن مس�جد الرس�ول أقل م�ن 300 كيلومر ويتب�ع إداريااً 
للمدينة املُنوىّرة، وهناك كانت الفس�اتني الفاضحة والنساء 
العاريات أبطال جلس�ة التصوير تلك التي أطلق عليها »24 

ساعة يف العال«.
وكان�ت املدين�ة خ�الل ال��24 مل�كااً لعارض�ات األزي�اء 
العاريات، وبعد انتهائها ُفجع العالم اإلس�المي بصوٍر أقل 
م�ا ُيقال عنها أنىّها ُمقتطعة من أفالم إباحيىّة، حيث ظهرت 
العارض�ات يرتدي�ن مالب�س ضيق�ة مع فتح�ات فاضحة 
تكش�ف أكثر مما تس�ر، وظهرت العارض�ات وهنىّ يقمنىّ 
بالتج�وال يف املوقع األث�ري الذي ُيش�به يف تصميمه مدينة 
البراء األردنيىّة، غري أنىّ الفرق أنىّ الصور أظهرت العارضات 
وُه�نَّ يتجولن يف مدائن النبي صالح، ولهذا املكان ُقدس�ية 
كبرية عند كل املسلمني، ناهيك عن قربها الشديد من املدينة 

املُنوىّرة.

وتأتي جلس�ات التصوي�ر التي أعلنت عنه�ا مجلة »فوغ« 
األمريكية واملتخصصة بعرض األزياء الس�افرة، يف س�ياق 
»اإلصالحات« املزعومة التي بدأها ابن س�لمان بعد أن كفىّ 
ي�د هيئة األمر باملعروف والنهي ع�ن املنكر، وما رافقه من 
رفٍع للقيود عى االختالط بني الجنس�ني، باإلضافة لراجع 
س�لطة رجال الدين الذين كانت لهم ومنذ الدولة السعودية 

األوىل اليد الطول يف املجتمع.
وأثارت جلس�ات التصوير ردود فعٍل غاضبة من الناشطني 
عى منص�ات التواصل االجتماع�ي، الذين اعت�ربوا أن »ما 
حدث ال يتناس�ب مع قدس�ية املكان باإلضافة إىل التناقض 
ب�ني ما يحدث يف الس�عودية التي تدع�ي رعايتها للحرمني 
الرشيفني »مكة واملدين�ة« وما يحدث يف تركيا »العلمانية« 
التي قامت بتحويل آيا صوفيا إىل مسجد ورفعت األذان فيه 
بعد أكثر من 86 عامااً، ويف الوقت ذاته يدىّعي آل سعود أنىّهم 

رعاة الحرمني الرشيفني.
ويعتق�د ابن س�لمان ُمخطئااً أنىّ االنفت�اح واإلصالح يكون 
بجل�ب الُبغاة إىل الجزيرة العربية، أو تحويل الس�عودية إىل 
ملهى لييل أو دار للبغاء، غري أنىّ الحقيقة الواقعة هي أنىّ ما 
يتخ�ذه من إجراءات ال يمتُّ لإلصالح بصلة، بل يتماىش مع 

املُتطلبات األمريكية إلبقائه يف ُسدىّة الحكم.
يف األمس كانت جلس�ة التصوير وسبقتها حفالت ماجنة، 
وقبله�ا كان افتت�اح املاله�ي الليلي�ة »الح�الل« وم�ن ثم 
املس�كرات الحالل أيض�ااً؛ اليوم يربز الس�ؤال املهم؛ ملاذا لم 

تبدأ هذه اإلجراءات منذ زمٍن طويل؟
اإلجاب�ة ع�ن هذا الس�ؤال امل�رشوع تؤكد أن تغري�ب قبلة 
املس�لمني ب�دأت مع وص�ول ابن س�لمان إىل ُس�دىّة الحكم؛ 
فهذا الصبي املتهور باع دينه وبلده بالس�لطة؟ ويف س�بيل 
الوص�ول إىل الحك�م وبأمٍر من مش�غليه؛ بدأ سلس�لة من 
اإلج�راءات التي تنس�جم م�ع ما يأم�ره به ساس�ة البيت 
األبي�ض الذين س�عوا كث�ريااً إىل تغيري الطابع اإلس�المي يف 
الس�عودية واس�تبداله بآخر يتماىش مع النم�وذج الغربي 

لإلسالم والذي بات يعرف بال�«اإلسالم األمريكي«.
ويعلم ابن س�لمان جيدااً أن ثمن بقائه عى الكريس وقيادة 
السعودية هو تحويلها إىل ما يريده الضامن األمريكي؛ وعى 
هذا األس�اس تغاضت أمريكا وترامب خصوصا عن جميع 
جرائمه التي ليس أقلىّها اغتيال الصحفي جمال خاشقجي! 
وتواصل واش�نطن أيض�ااً حماية ابن س�لمان عى الصعيد 
ال�دويل، وآخر تلك اإلجراءات التي تس�عى أمريكا لتحقيقها 

يف س�بيل حماية ابن سلمان هي الضغط عى تركيا إليقاف 
املحاكم�ات التي بدأتها مؤخرااً ملحاكمة قتلة الخاش�قجي، 
وبالطب�ع ليس ُكرمى لعيون ابن س�لمان، بل هي محاولة 
لتثبيت أركانه يف س�دة الحكم والهدف األس�ايس هو تنفيذ 
مرشوعه�ا األهم وهو خلع عباءة اإلس�الم عن الس�عودية 

وإلباسها عباءة أخرى تتناغم مع اإلسالم الذي تريده.
ويف النهاية فإن ما جرى باألمس يعترب اس�تمرارااً لسياسة 
ابن س�لمان التغريبية التي تنس�جم مع اإلمالءات الغربية 
واألمريكي�ة خصوص�ااً؛ وجمي�ع ما س�بقها كان ييش بأن 
الس�عودية لم تعد عربية وال إسالمية وأصبح من الطبيعي 
وأنت تسري يف ش�وارع اململكة أن ترى النساء العاريات؛ بل 
أكثر من ذلك يس�عى ابن سلمان إىل صنع مجتمٍع خاٍل من 
أيىّ قي�ٍم إس�المية؛ ُمراهنااً ع�ى عامل الوق�ت وأن املجتمع 
س�يتقبل هذه اإلجراءات مع مرور الزمان؛ غري أن ما كتبه 
الس�عوديون تعليقااً عى حفلة الدعارة العلنية التي حملت 
اس�م »جلس�ة تصوير« يؤكد أن جميع إجراءات ويل العهد 
ذهب�ت أدراج الري�اح؛ وأنىّ ه�ذا الش�عب يتح�نيىّ الفرص�ة 
املناس�بة للث�ورة ض�ده وخلع�ه من قي�ادة ب�الد الحرمني 

الرشيفني.

صحافة بريطانية: دعوات إلنقاذ معتقلين في البحرين

أوبزيرفر: ألعاب التخريب التي يمارسها ترامب »وشلّة البلطجية«
 ضد إيران ستشعل المنطقة

المراقب العراقي/ بغداد...
ح�ذىّر املعلق س�ايمون تيس�دال م�ن الهج�وم املتصاعد م�ن الكيان 
الصهيون�ي والواليات املتحدة وغريهما م�ن الدول املتنمرة عى إيران، 
وأنه يزيد من التوتر يف الرشق األوسط. وقال يف مقال نرشته صحيفة 
“أوبزيرف�ر”: ”يب�دو م�ن املؤك�د اآلن أن إرسائي�ل أو عمالءها قاموا 
بتدمري قس�م لتخصي�ب الوقود يف مفاعل نطنز ي�وم 2 تموز”. ونقال 
عن »مس�ؤول أمني رشق أوس�طي” أخرب صحيفت�ني أمريكيتني أن 
»إرسائيل« هي وراء االنفجار. وكش�ف اإلعالم اإلرسائييل يف األسبوع 

امل�ايض أن املس�ؤول هذا ه�و مدير املوس�اد يويس كوه�ني، واملقرب 
م�ن رئيس الوزراء بنيام�ني نتنياهو. وقال متحدث باس�م الحكومة 
اإليرانية إن “الطريقة التي تستخدمها إرسائيل خطرية وربما انترشت 
حول العالم” مما أثار مخاوف من عمليات االنتقام. واستخدم الكيان 
املحتل وأمريكا مجموعة غري معروفة وهي “فهود الوطن” باعتبارها 
املس�ؤولة عن التفجري.ويقول الكاتب إن إرسائيل لو كانت املس�ؤولة 
ع�ن الهجوم فلن تكون نفذته بدون معرفة أولية وتش�جيع من إدارة 
دونال�د ترام�ب. وتش�رك الحكومتان بس�جل مع�روف يف الهجمات 

اإللكرونية عى املنشآت النووية اإليرانية.



بقلم/ سامي جواد كاظم
كل يبكلي عىل ليلاله ، وكل يفرس البالء 
وفلق هلواه وخبلث السياسلة يرقص 
عىل انغلام الوبلاء ليتالعلب باملقدرات 
النفسلية للشلعوب املغلوبة عىل امرها 
، املتدينون يتحدثلون عن البالء االلهي 
والغضب االلهلي ويشلمتون بالتطور 
مواجهلة  علن  عجلز  اللذي  الغربلي 
كورونلا ، وهلذا اقناع النفلس بدال من 
االقلرار بالعجز، والسياسليون تالعبوا 
الزيلف  ملع  ومزجوهلا  بالحقائلق 
لتحقيلق ماربهلم الخبيثلة ، الصحلة 
العامليلة تتناغم مع االدارة االمريكية يف 
ترصيحاتها ، واالخبلار العاملية تنتقي 
تازيلم االخبلار لبعض اللدول ومن ثم 
تتناسلاها لتشلغل الراي العام باخبار 

تافهة اخرى .
اما يف بلدي يعترب الفيسبوك سيد املوقف 
وحتى الذين يزاولون االرهاب السيايس 

حجزوا مقاعلد ومواقع يف الفيسلبوك 
للضحلك تلارة والتنكيلل تلارة اخلرى 
ليتكلون خليط ارهابلي بوجه فضائح 
عفوا نصائح طبيلة ، هل منع التجوال 
يحظلر كورونا ام يحظلر ارزاقنا ؟ هل 
التعامل الصحي مع االصابات يناسلب 
الحاالت ام حسب الرغبات ؟ هل االرقام 

املعلنة دقيقة او حتى مقاربة ؟
بلداوا برتويج خلربا مفلاده ان كورونا 
يف الصيلف ينتهلي ، وعاد اخلر ليكذب 
ذللك، عرضلوا افالملا لجثلث ايكاليني 
يف الشلوارع تفلع بالشلفالت وتحرق ، 
واالن ايطاليلا تعيش بشلكل طبيعي ، 
خلرج علينا اخر بطلعتله البهية ليعلن 
انه اكتشلف دواء الوبلاء ، ليكذبه اخر 
ويقلول انله دواء املالريلا ، يرصح اخر 
ان هنالك نوع من الفايروس اكثر فتكا 
سليظهر خالل شلهر ، ويقول اخر ان 
االمور اصبحت تحت السيطرة ، طبيب 

ينصلح النلاس للوقايلة ملن كورونلا 
يصاب ويموت بسبب كورونا ، ويظهر 
اخر ليؤكلد ان الكمامات ال فائدة منها 

، واخلر يقلول اسلتخدامها يف حاالت ، 
وثالث يقلول لبس الكفلوف رضوري، 
ورابع يقول العلدوى تنتقل بالكفوف، 

واشلتغل التعفلر للتطهلر وملن ثلم 
يحجر فريلق التعفر لظهلور اعراض 
الشلماتة  واخلذت  عليهلم،  االصابلة 
املواطنلني وهلذه  بلني  واسلعا  حيلزا 
اشلد فتكا ملن كورونا ، يشلعر بزكام 
بسليط يصبح مصلاب بكورونا ، تعود 
حالتله اىل طبيعتهلا ثاني يلوم يصبح 
شلفي ملن كورونلا ، واخر يسلتهزئ 
باملرض فيخالط ملن هب ودب ليموت 
واصدقائله  لعائلتله  العلدوى  وينقلل 
وهذا املسلكني يتحملل ذنبله االرهاب 
السليايس ، ومن الطبيعلي عند تهويل 
االملر يصبح تكذيبه امر طبيعي ،  ماذا 
يفعلل املواطن ؟ يبحث عن سللة غذاء 
ام يحجر نفسه يف بيته ؟ حتى دعايات 
التخسيس والتنحيف اختفت مع تفيش 

كورونا النها عوضت عنها .
راجعوا اخبار الفيسبوك قبل شهر مثال 
اما سلتضحكون كثرا عىل انفسكم او 

تتامللون اكثلر عىل حالكلم ، هل نكذب 
كورونلا ؟ كال ، هلل هي كملا يصفها 
االعلالم ؟ كال ، هلل يصلدق السليايس 
يف تعاملله معهلا ؟ كال ، هلل ارقلام 
االصابات والشلفاء صحيحة؟ كال، اذاً 

اين النعم والِنعم ؟
انا اقولها وليسلت جسلارة بل شطارة 
منلذ االزمة اىل كتابة هذه السلطور لم 
اضلع كماملة علىل وجهي وللم البس 
الكفلوف ولم ابق يف بيتلي يوما واحدا ، 
كيف اتعامل مع الوضع ؟ اوال النظافة 
، عدم االختالط قلدر االمكان باالماكن 
التي فيها تجمع ، وان دخلت يف اسلواق 
احافلظ عىل املسلافة التلي بيني وبني 
االخريلن ، ال اضلع يلدي علىل فمي او 
انفلي او عيني اطالقا ، حاملا اخرج من 
االسلواق اقلوم بتطهر يدي برشلاش 
يف سليارتي والنقود ان اسلتلمت منها 
، والبضاعلة التلي تسلوقتها يف البيت 

يقومون بتطهرها ، احرص عىل تناول 
االطعمة التي تزيلد املناعة ، املضمضة 
وغسلل االنف باستمرار، انصح عائلتي 
وملن اتعاملل معه بان يكلون حذرا يف 
تحركاتله وان ال يسلتهني باالملر وال 
يصدق الحكومة او الفيس اطالقا ، كل 
هذا اقوم به وشفتي ال تتوقف من ذكر 

الله عز وجل
حاللة  اوال:  ؟  كورونلا  سلببت  ملاذا 
نفسلية هسلترية غريبة، ثانيا تمرير 
القلرارات الخبيثلة ، ثالثا ترويج بعض 
املسلتلزمات الطبية بشكل رهيب حتى 
تباع يف السوق السوداء، رابعا استخدام 
الكورونلا لالغتيال افضل ملن الكاتم، 
خامسلا الحجلر افضلل ملن االعتقال 
، سادسلا التهديلد افضلل من ارسلال 
رسائل تهديد، سابعا : سمحت للدجالة 
والسحرة الضحك عىل الناس باكتشاف 

عالج للمرض
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عندما توجد المقاومة فهذا يعني وجود االرادة تلقائًيا، ألنها شرٌط للمقاومة، وبالتالي فإن محور المقاومة يتمتع 
بالجهوزية الكاملة واللياقة التامة لخوض هذه الحرب الممتدة. وفي أحدث معارك هذه الحرب، جاءت االتفاقية الشاملة 

التي وّقعها وزير الدفاع السوري علي أيوب ورئيس أركان الجيش االيراني محمد باقري للتعاون العسكري فيما بينهما.

 

العراق يف دائرة االسلتهداف وعني العاصفة فسلاحته تحتضن 
الحشدالشعبي املدافعة عن كرامة االمة، وليس االرض العراقية 
وحدها، هذه الحشلد يقلف بقوة يف وجه املشلاريع والرتتيبات 
االمريكيلة الصهيونية الرجعية، وبالتايل، قلوى العدوان معنية 
بتفجلر هذه السلاحة واشلعال الفتلن فيها، تحلت تبريرات 
وادعلاءات تخلدم هلذا الهدف الخبيلث، وتآمر هلذه القوى لم 
يتوقف يوما، تؤرقها قوة املقاومة وحشده وجهوزيتها وتطور 
قدراتها العسكرية، وقد فشللت العديد من املحاوالت الستفزاز 
الحشلد الشعبي والتسللل اىل حاضنتها الشعبية، وكان واضحا 
أن قلوى الردة جندت كل امكانياتهلا وطاقاتها وأموال ممولها 
لحرف مسلار االحتجاجات املعيشية التي شهدها العراق ، ولم 

تنجح يف االبقاء عىل حالة الفراغ السيايس يف هذا البلد.
هذا الفشلل بعد 3سلنوات من التحرير دفع قوى حزبية العراق 
داخليلة ترفع اجندات مشلبوهة اىل العودة ملرة اخرى لتجنيد 
مؤيديلن لها تحت شلعار حل الحشلد ونزع سلالحه ونسليان 
مطاللب الشلعب االقتصاديلة واملعيشلية، هلذا التوجله تمت 
دراسلته يف االيام االخلرة يف لقاءات خارج العراق ويف سلاحته 
داخل غرف عمليات ارهابية خيانية ضمت اىل جانب هذه القوى 
ممثللون من السلعودية واالمارات وامريلكا وارسائيل بارتياح 
بعض العواصم االوروبية التي ترتبط عضويا بالفلك االمريكي، 
ومن القوى العراقية رؤسلاء وزراء سابقني، وجماعة الكرابله 
التي تشهد رصاعا داخليا لصالح التيار الذي سيعني قياداته ويل 

العهد الوهابي السعودي.
يبدو أن الذباب إلكرتوني املدعوم من سفارات امريكاوالسعودية 
يف بغداد اتفاق مع القوى املرتدة عىل محاولة اشلعال السلاحة 
العراقية واشغالها تحت يافطة مطالب هي يف الحقيقة ما تريد 
أمريكا تحقيقها، كنزع سلالح الحشلد الشلعبي ، أو اشلغالها 
تمهيلدا لعلودة داعلش ولعلدوان امريكي واسلع عىل الحشلد 
الشعبي بمشلاركة باشلكال مختلفة مع انظمة الردة العربية 

والواليات املتحدة وحلفاء اوروبيني لواشنطن.
هذه القوى والجهات الداعمة تؤرقها املقاومة وبالتايل تنشلط 
هلذه االيام وتضع الخطط لرضب االسلتقرار يف العراق لصالح 
اهداف امريكيه عجزت عن تحقيقها عىل امتداد سنوات طويلة.
ان الذبلاب االلكرتوني املرتبطة بالسلعودية وامريكا وارسائيل 
تلقت تعليمات لتنظيم االحتجاجلات واملظاهرات داخل العراق 
واسلتغالل مطالب الشلارع االحتجاجية وزج سلالح الحشلد 

الشعبي كأحد مطالب املتظاهرين..
مراقبلون يرون أن الحشلد الشلعبي مدرك تماملا لكل فصول 
هذه املخططلات وأهدافها، وبالتايل لديله الجهوزية الكاملة يف 
التعاطي مع مثل هذه املحاوالت لحكمة وصرب واقتدار لكنه لن 

يسمح بتجاوز الخطوط الحمراء.

بقلم/ إيهاب شوقي
وملا تم اعالنله هو أن االتفاقيلة تنص عىل 
تعزيز التعاون العسكري واألمني يف مجاالت 
عمل القوات املسلّلحة ومواصلة التنسليق، 
وكما جاء عىل لسلان رئيلس أركان الجيش 
اإليراني اللواء باقري فإن »االتفاقية املوقعة 
تعزز إرادتنا وتصميمنا عىل التعاون املشرتك 
يف مواجهلة الضغوط األمركيلة، مؤّكداً أن 
بالده سلتقوم بتقوية أنظمة الدفاع الجوية 
السورية يف إطار توطيد العالقات العسكرية 

بني البلدين.
أنهلا ليسلت االتفاقيلة األوىل بلني  ورغلم 
البلدين، اال أن عنوانها األبرز املتعلق بالدفاع 
الجوي وسياقه االسرتاتيجي يوصل رسائل 

هامة ينبغي إبرازها، ومنها ما ييل:
1- مجلرد عقلد االتفاقيلة هلو رسلالة إىل 
أمريلكا تحملل عنلوان التحلدي وخاصلة 
لقانلون قيلرص، واللذي يتضملن يف أحلد 
بنلوده مغلادرة إيران وملا تسلميه امريكا 
)ميليشياتها( سوريا، وهي خطوة يف سياق 
منظومة كبرة من التحدي تشلمل فنزويال 
ومسار الحصار املفروض عليها، كما تشمل 
اعلالن الجهوزية لتوريد ملا يحتاجه لبنان 
وانتظلار ضوء ملن الدولة اللبنانيلة للوفاء 

بذلك.
مضملون  أن  هلو  واألخطلر،  األهلم   -2
االتفاقيلة الشلاملة يحملل تغيلًرا لقواعد 
االشلتباك الراهنلة، والتي بموجبهلا يقوم 
العلدو بانتهاك األجواء واالعتداء عىل أهداف 
داخل األرايض السورية دون رادع كاف، وهو 
ملا يعني أن االتفاقية سلتوفر الردع الالزم، 
وخاصلة اذا ما تم تفعيلل منظومتي الدفاع 
الجوي اإليرانيتني باور373 و خرداد3، وهو 
ما برش بله خرباء لهم ثقلل وموثوقية مثل 

السيد أمر املوسوي.
3- مواجهلة الحلرب النفسلية واالعالميلة 
التي تشن عىل محور املقاومة والتي تحاول 

االيحلاء بوجلود خالفلات بلني دولله تارة، 
أو تسلليط الضلوء عىل »أزملات« مزعومة 

ومختلقة داخل املحور.
وقلد جلاءت االتفاقيلة الشلاملة لتحملل 
معها امكانية أن يحلل نظام الدفاع الجوي 
االيرانلي محل النظام الرويس يف اسلتهداف 
طائرات العدو وردع انتهاكاته لرفع الحرج 
علن اللروس واحلرتام توازناتهلم الدولية، 

وهلو جرس انذار ورسلالة للعلدو يجب أن 
يتلقاهلا بكل جدية قبل أن يفكر يف مواصلة 

انتهاكاته.
وتأتلي قواعد االشلتباك الجديدة يف سلوريا 
هنلا كواحلدة من حلقلات اللردع الجديدة، 

ومنها:
أواًل: ما قاله األمني العام لحزب الله سماحة 
السليد حسلن نرص الله، من أن املقاومة لن 

تسلمح بالجوع، وهنا فرض قاعدة جديدة 
تتعللق بلأن اسلتمرار الحصار واسلتمرار 
السياسلات القذرة لتعطيل الحلول يف لبنان 

ا يردعه. هو عدوان واشتباك يفرض ردًّ
ثانًيا: املبادرة، حيلث لم يعد محور القاومة 
مكتفًيلا باللرد، بل أصبح صاحلب مبادرة، 
فإيلران تكلرس الحصلار وتبلادر بارسلال 
املسلاعدات وتتوعلد ملن يسلتهدف ذللك، 

وحلزب الله يقدم مبلادرات جديلدة تتعلق 
بانقاذ األوضاع.

هلذه رسلائل متعلددة يقيًنا وصللت لكبار 
العتاة واملستكربين، وربما مصدر التصعيد 
الوحيلد لدى ملن فهموا الرسلائل هو عدم 
تصورهم وتقبلهلم للوضع الجديد ورعبهم 
من تطوره، فيقدملون عىل خطوات رعناء، 

سيكون محور املقاومة جاهزًا ملواجهتها.

في ذكرى التحرير 
حشدنا خط أحمر  

بقلم/ محمد كاظم خضري االتفاقية االيرانية - السورية وقوة الردع الجديدة

كورونا ضربة حظ خدمت االرهاب السياسي

بقلم/ حامد شهاب
كل الدالئلل وامللؤرشات تلدل علىل أن 
وزارة الكهربلاء تريلد أن تعيد العراق 
اىل العلرص الحجري، بعلد إن وصلت 
سلاعات التجهيلز يف عهدهلا الحايل 
وبخاصلة يف العاصمة بغلداد وحتى 
املحافظلات، اىل أسلوأ عهلود الوزارة 
تفلوق   صيلف  يف  وانحلدارا،  ترديلا 

حرارته درجة الغليان!!
يف  يللوح  ال  أنله  الكلربى  والطاملة 
األفلق مايؤكلد وجود خطلط لوزارة 
الكهربلاء أنهلا سلتحقق للعراقيلني 
مايصبون اليه من سلاعات تجهيز ، 
قبللوا بها عىل مضض طوال أكثر من 
17 عاملا، وهي »الفلرتة املظلمة« يف 
تاريخ العراق، من وجهة نظر ماليني 
العراقيلني ومن ساسلتهم أنفسلهم 
، التلي أعادتنلا قهقريلا اىل العلرص 

الحجري ،!!
أن يعلود العراقيلون اىل »املهفات« و 
» امللراوح« التلي عفا عليهلا الزمن ، 
وتتوقلف أجهلزة تربيدهم لسلاعات 
طلوال، ويف ظل جائحة كورونا واالف 
العراقيلني املرىض وكبار السلن ومن 
يأنلون من جور الوبلاء، ليبقوا تحت 
بسلبب   ، املحرقلة  الشلمس  لهيلب 
اختفاء سلاعات الكهربلاء الوطنية، 

وملن ثم يتلقفهم أصحلاب املولدات، 
الذيلن يسلومون بأسلعار أمبراتهم 

أبناء جلدتهم سوء العذاب!!
بل أن أصحاب املولدات ربما بدوا أكثر 
رحمة بالعراقيني من وزارة الكهرباء، 
وبعضهلم يسلتلم أجلورا معقوللة، 
قياسا اىل ساعات تجهيزهم الطويلة 
علرب املولدات، لكلن الغالبية العظمى 
منهم تجاوزت أسلعار إمبراتهم  20 
– 25 الف دينلار، يف ظل دولة التؤمن 
حتلى رواتب موظفيهلا ومتقاعديها 
إال بشق األنفس ، وبعد عناء االنتظار 
الطويل كل شهر، وكأنهم أمام » فرج 
وهاب« ، عله يفرج عنهم كرباتهم يف 
الحصول عىل رواتبهم، ويف كل شلهر 
تبدو مالملح االزمة املالية يف تصاعد، 
ورئيلس اللوزراء وبقيلة حكومتله، 
بأنهلم  للماليلني،  الوعلود  يعطلون 
سيمنحونهم الرواتب يف وقتها، ولكن 

بال جدوى!!
أزملة الكهرباء كان ملن املفرتض أن 
تحل قبل سنوات مع دول الجوار،التي 
العلراق  لتزويلد  اسلتعدادها  أبلدت 
بطاقلة كهربائيلة رخيصلة، وتقلل 
بنسبة ثالثة أرباع ما تجهزنا به إيران 
» الجارة املسلمة« ، لكن » الجماعة« 
اليريلدون ان  »تخلرس » ايلران بتلك 

التجلارة التلي درت عليهلا وعليهلم 
اللدوالرات، فلل »للجماعة«  مليارات 
حصلة أيضا ، وهلم يدركون أن جلب 
كهربلاء رخيصلة ملن دول الجلوار 
ومكانتهلم   سلمعتهم  سليفقدهم 
أمام جمهورهلم، ويفقدهم املليارات 
ايضلا، ليؤكلد كل ذللك للعراقيلني : 
كلم جلدتمونلا أيها الساسلة كل تلك 
السنوات، وعاملتمونا كالعبيد، وليس 
من خلق اللله، وربما كانلت معاملة 
الحيوانات يف دول كثلرة أكثر رحمة 

من » جماعتنا املؤمنني«!!
لقلد إعتاش ساسلة السللطة طوال 
17 عاملا عىل زرع الفتلن واختالق » 
املؤاملرات« ، ونهب األملوال وثروات 
العلراق، وتحويلهلا اىل دول الجلوار، 
وللو تم إحصلاء ما تحدثلوا عنه من 
تلك« املؤامرات« لسلقطت دول كثرة 
يف أوربلا وامريلكا وآسليا، ملن هول 
ملا نسلجوا وفربكوا مملا يحلو لهم، 
ليبقونلا تحلت رحمتهم، يتسللطون 
علىل مقدراتنلا ، ويحكمون بإسلم » 
الخالق« ورب السموات منهم بريء!!
قد تكلون وزارة الكهربلاء » محقة« 
يف بعلض تربيراتهلا، وان كان يراهلا 
بسلبب  منطقيلة،  غلر  العراقيلون 
وزراء  كان  للو  ولكلن  الدعلم،  قللة 

الكهربلاء جاديلن يف تقديلم الخدمة 
لذهبلوا اىل دول الجلوار التلي قدمت 
لهلم » مغريلات« التصلدق من حيث 
قيملة أقيامهلا املتدنيلة وبسلاعات 
تجهيز عىل مدار الل 24 سلاعة ربما، 
دون ان تكللف ماليلني العراقيني كل 
تللك املليلارات التلي يدفعونهلا ملن 
جلودهم وملن ثرواتهلم التي تذهب 
 « دالعراقيلني  ، مللن اليسلاوي علن 
قطلف سلجارة« ، وهلم الذيلن نالوا 
علذاب الدنيا من جراء تحكم وهيمنة 
جالوزتهلم عىل مقلدرات األمور، ولم 
ينصفوهلم وللو مللرة واحلدة، يف ان 
يوفروا لهم لقمة عيش مسلتقرة ولو 

لبضعة أشهر!!
أال تبلا للكل » متآملر« و »خائن« و« 
جبان » خذل شلعبه واملاليني من هذا 
الشعب املسلكني املبتىل واملغلوب عىل 
أمره، ويوم خالص العراقيني من جور 
الفاسلدين الفاشللني وملن ظلمهم 
وفسلادهم وطغيانهم، ليلس ببعيد، 
بعلون الله، وهملة العراقيني االخيار 
األرشاف ،الذيلن اليقبللون أن يناموا 
علىل » وسلادة الضيلم« ،وشلعبهم 
يعاني الويلالت والفلوىض والفلتان، 
وقلد ذهبت دماء مئلات اآلالف منهم 

بل املاليني، هدرا بني القبائل!!

تدهور الكهرباء .. هل يعيدنا الى العصر الحجري؟؟!!
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أعل�ن ن�ادي ال�زوراء تجدي�د عقود س�تة 
العبني لتمثيل كرة النوارس املوسم املقبل. 
وذكر النادي أن »نادي الزوراء جدد تعاقده 
مع الالعب�ني محمد عبد الكري�م ومنتظر 
محم�د وعالء رعد ملوس�م اخ�ر«. وأضاف 

ان »الن�ادي جدد ايضاً عق�ده مع الالعبني 
احمد حسن ومحمد بش�ر وحسيني عبد 
الرزاق للموس�م املقبل. اىل ذلك قرر الالعب 
مه�دي كام�ل، تجدي�د تعاقده م�ع نادي 

الزوراء لتمثيل الفريق يف املوسم املقبل.

وق�ال كام�ل إن »االتف�اق تم بين�ي وبني 
إدارة ن�ادي الزوراء، عىل تجديد عقدي مع 

الفريق من اجل تمثيله يف املوسم املقبل«.
وأوضح أن »قرار التجديد اراه قرار صائب 
كوني اش�عر براح�ة كبرة وان�ا العب مع 

النوارس وأتمنى مساعدة الفريق للتتويج 
باأللقاب يف املوسم املقبل«.

يذك�ر ان كام�ل انتقل لصف�وف النوارس 
قادماً من صفوف الرشطة مطلع املوس�م 

املايض.

الزوراء يجدد عقود ستة العبين

أسدت رسالة اللجنة األولمبية الدولية درسًا بليغًا لهواة 
األزمات والِصدام والتفّرد بصناعة القرارات المناِوئة 

للسياسة العامة للحكومة، وتبّني المواقف الرامية 
الستطالة مدة بقائهم في الموقع دون مراعاة )فيتو( 
القانون المحلي الذي يحول دون ممارسة رئيس اللجنة 
األولمبية السابق رعد حمودي أية صالحية مع زمالئه، 
فكان ال بّد للمؤسسة الدولية أن تجد الحل الموائم مع 

احترام ُحكم القانون العراقي وصوت الجمعية العمومية 
وُيلزم الجميع ببنود رسالتها الثالثة.

املفارق�ة أن رس�الة األوملبي�ة الدولي�ة املؤّرخ�ة يف 7 تموز 2020 
والتي رّدت عىل خطاب مشرتك رفعُه لها أحد عرش اتحاداً رياضياً 
كان�وا قد حّرروه قب�ل ثالثة أيام من ذكرى م�رور 126 عاماً عىل 

تأسيسها يف 23 حزيران 1894. 
ال ن�ود اج�رتار تبع�ات عصي�ان بع�ض مس�ؤويل األوملبي�ة أم�ر 
الحكوم�ة بع�دم موافقتها ع�ىل إقامة انتخابات 15و16 ش�باط 
2019 احرتام�ًا للق�رار القضائ�ي وقطعه�ا امل�ال ع�ن مكتبه�م 
التنفي�ذي غ�ر الرشع�ي كون مؤّسس�تهم ُع�ّدت منحلّ�ة بقرار 
املحكمة االتحادية العليا الصادر يوم األحد 11 شباط عام 2018، 
لك�ن من حّقنا التس�اؤل: كيف يمّر ضياع س�تة عرش ش�هراً من 
تاريخ العمل األوملبي دون حس�اب أو مراجع�ة من قبل الجمعية 
العمومية يف مؤتمرها االس�تثنائي املقب�ل؟ أال يفرتض أن يتحّمل 
املتس�ّبب املس�ؤولية الكاملة بعدما ت�ّم الترّصف باملل�ف األوملبي 

وفقاً ل�«العني بالعني والس�ّن بالس�ّن« حسب ما جاء 
ببياناتهم وترصيحاتهم يف اجتماعات ليس�ت 

خافية وأغلبها أعلن لوسائل اإلعالم؟!
استش�هد هنا بح�واري مع وزير الش�باب 
والرياض�ة الس�ابق د.أحمد ري�اض يف أحد 
مح�اور حديث�ه القّي�م وامله�م يف توقيت�ه 

)بالرغم من سعينا الستحصال املوافقة 
عىل تحويل أموال مؤّسستهم من وزارة 
املالية اىل حس�ابها مب�ارشة دون تدّخل 
ال�وزارة، ظلّ�وا منزوع�ي الرشعية ولم 

يتقّدموا خطوة الس�تعادتها، ولم يتعامل�وا وفقاً للقانون الجديد 
الذي رّشعناه لهم( وأش�ار اىل أن )الحكومة تبقى تراقب األوملبية 
الوطني�ة ع�ن ُبعد، وتأم�ل أن تجد هيئته�ا العام�ة الكيفية التي 
تضف�ي الرشعية الكاملة لها داخل الع�راق، فإذا رامت االتحادات 
بق�اء وضعها الحايل كما هو فهذا ش�أنها، أم�ا إذا أرادت أن تنجز 
نظام�اً داخلي�اً جدي�داً وتجتم�ع لح�ل املكت�ب التنفي�ذي وتعيد 
االنتخاب�ات فهو أمر جيد ال تعارضه الحكوم�ة طاملا يتوافق مع 
اإلج�راء القانوني الوطني أو ال�دويل( وهذا ما حصل بالفعل، وإن 
جاء متأخراً، إال أنه ُيحس�ب لجه�ود د.رياض يف حمل أعباء امللف 
منذ أول وهلة حتى وصول رس�الة األوملبي�ة الدولية بعد مغادرته 

املنصب بشهرين فقط.
بالرغ�م م�ن تحّرك�ه الرصي�ح وتماهيه م�ع رج�االت الحكومة 
وتأيي�ده ملقرتحاتهم وتفاعله معه�ا، إال أن الكابتن رعد حمودي 
ل�م يك�ن يواصل الح�راك ذات�ه داخ�ل املكت�ب التنفي�ذي الفاقد 
للرشعي�ة، فغالب�اً ما ينوب عن�ه بعض مس�ؤويل األوملبية إلعالن 
املوقف الرس�مي املع�ارض التفاقه مع رئيس مجل�س الوزراء أو 
وزير الش�باب والرياضة الس�ابقني، ما أّدى اىل تقاطع الرؤى بني 
الطرفني وتهمي�ش وجوده كونه ال يمتل�ك الصالحية، وعجز عن 
القيام بأي دور كقائد ُمنتخب، ولوال الخطأ السرتاتيجي باختياره 
ضمن اللجنة الخماسية كش�خصية رياضية وليس لكونه رئيساً 
لألوملبي�ة ملَا مرّت تلك األش�هر هباء أو ُعلّ�ق تدويل امللف، وهو ما 
ت�رك العمومي�ة يف حرة من أمره�ا ولم تتخذ املب�ادرة بذريعة أن 
رئيس�ها هو الش�خص الوحيد املُعرتف به رس�مياً لدى الحكومة 

وإن حمل اسمه فقط!
أح�د عرش عام�اً )1976-1987( قضاها رع�د حمودي عىل خط 
مرم�ى املنتخ�ب الوطن�ي بطالً خال�داً يف ذاك�رة الك�رة العراقية 
والخليجية واآلس�يوية واألوملبية واملونديالية دون أن ينافس�ه يف 
َت قرار اعتزاله بمنته�ى الِحكمة وفقاً  الش�جاعة أي حارس ووقَّ
لظروفه آنذاك، فيما ظّل أحد ع�رش عاماً )2009-2020( مدافعاً 
ع�ن موقعه األوملب�ي بأية وس�يلة، وتعرّض اىل هجمات رس�مية 
وش�به رس�مية دعتُه للخروج عن مرماه يف أحايني ُكثر، ما سمح 
باهت�زاز ثق�ة فريقه التنفيذي غ�ر مرّة! فيا ت�رى ..هل ينطوي 

درس الرسالة الدولية األخرة عىل قرار حكيم ثاٍن له؟!

حمودي خارج املرمى!

كوركيس: كاتانيتش يتابع 
الالعبين المحترفين
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إياد الصالحي

الجوية يجدد عقدي عبد الكاظم وبايش 
ويضم علي محسن من الكهرباء

كش�ف رشيف عبد الكاظم، جناح 
الجوي�ة والع�ب منتخ�ب  الق�وة 
الع�راق، حقيق�ة األنب�اء املتداولة 
ح�ول انتقال�ه لفريق آخ�ر خالل 

املوسم املقبل.
وأك�د عب�د الكاظ�م، أن عقده مع 
القوة الجوية يستمر ل�3 مواسم، 
مشرًا إىل أنه مس�تمر مع الفريق 

من أجل تحقيق البطوالت.
وق�ال عب�د الكاظ�م »الحديث عن 
وج�ود مفاوض�ات م�ع أي فريق 
آخ�ر ال صح�ة ل�ه، أرتب�ط بعق�د 
مع الق�وة الجوية يمتد ملوس�مني 
مقبلني، ونأم�ل أن نتوج خاللهما 

بلقب الدوري العراقي«.
الجوي�ة منافس  »الق�وة  وأضاف 
ف�وق الع�ادة ع�ىل اللق�ب، لدين�ا 
مجموع�ة ممي�زة م�ن الالعب�ني 
وهناك وفرة باملواهب يف كل مركز 
ويرشف ع�ىل الفريق جه�از فني 
محن�ك وبالت�ايل س�يكون هدفن�ا 

التتويج باللقب«.
وأش�ار عبد الكاظم، إىل أن فريقه 
املنافس�ات  لع�ودة  متعط�ش 
وينتظر بش�غف قرار خلية األزمة 
بع�ودة التدريب�ات الجماعية ليبدأ 
التحض�ر رسيعا للموس�م املقبل، 
»بع�د أن حرمتنا جائح�ة كورونا 

من اللقب يف املوسم املايض«.
يش�ار إىل أن رشي�ف عب�د الكاظم 
الجوي�ة،  الق�وة  لفري�ق  انض�م 
الصيف امل�ايض، قادما من الحدود 
وتمكن من إثبات ذاته مع الفريق.

اىل ذل�ك جدد نج�م الق�وة الجوية 
واملنتخ�ب الوطن�ي إبراهيم بايش 
تعاق�ده مع القوة الجوية بش�كل 
رس�مي ليغلق ب�اب االح�رتاف يف 

املوسم املقبل.

وكان بايش قد أعلن بوقت س�ابق 
وجود مفاوضات مع نادي الزمالك 
ل�م يكتب له�ا النج�اح م�ا دفعه 

لتجديد تعاقده مع القوة الجوية.
وقال مصدر من داخل نادي القوة 
الجوي�ة إن نجم الفري�ق إبراهيم 
باي�ش أنه�ى فك�رة االح�رتاف يف 
الزمالك بش�كل نهائي ويركز عىل 
التزامه مع القوة الجوية يف موسم 
س�رفع النادي من خالله ش�عار 

املنافسة عىل اللقب.
وأشار إىل أن اإلدارة وصلت التفاق 
نهائ�ي م�ع قائ�د الفري�ق الدويل 
أحمد إبراهي�م لتجديد عقده أيضا 

للموسم املقبل.
يش�ار إىل أن املفاوضات بني أحمد 
الجوي�ة  الق�وة  ون�ادي  إبراهي�م 
اس�تمرت لوق�ت طوي�ل قب�ل أن 

تحسم بتجديد العقد.
 م�ن جانب اخر اعل�ن نادي القوة 
الجوية، تعاقده بشكل رسمي مع 
الالعب عيل محس�ن لتمثيل فريق 

كرة الصقور يف املوسم املقبل.
وذك�ر الن�ادي ان »العب الوس�ط 
عيل محس�ن، وقع عىل كش�وفات 
القوة الجوية بصورة رس�مية ملدة 
ثالث�ة مواس�م قادم�ا م�ن فريق 

الكهرباء«.
تجدر اإلش�ارة اىل ان محس�ن يعد 
املميزي�ن يف خ�ط  الالعب�ني  م�ن 
الوس�ط واحد االعمدة األساس�ية 

لفريق الكهرباء.
وكان نادي القوة الجوية قد حصل 
عىل توقيع الالعب منذ 16 حزيران 
امل�ايض، لكنه اجل اإلعالن بش�كل 
رس�مي عن الصفق�ة حتى تمكن 
محس�ن من الحصول ع�ىل كتاب 

االستغناء من فريقه الكهرباء.

رسميًا.. تحديد موعد إستئناف 
الدوري السلوي الممتاز

اعلن االتحاد العراقي لكرة الس�لة، 
تحدي�د الثان�ي م�ن ش�هر أيل�ول 
املقبل، موعداً الس�تئناف مسابقة 

الدوري املمتاز.
وذكر االتح�اد ان »االتحاد العراقي 
لكرة السلة، عقد اجتماعاً اون الين 

عن طريق الهاتف«.
وأضاف ان »االتحاد قرر اس�تئناف 
الدوري املمتاز العراقي بكرة السلة 

يوم األربعاء املصادف 2/9/2020 
وحس�ب الظروف وتعليمات خلية 

األزمة الصحية يف البالد«.
ب�دأ  ق�رر  »االتح�اد  أن  وأوض�ح 
بك�رة  املمت�از  العراق�ي  ال�دوري 
الس�لة للموس�م 2020 - 2021 يف 
الظ�روف  وحس�ب   1/11/2020
ومراعات لتوجيه�ات خلية األزمة 

الصحية يف البالد«.

الوطن�ي  للمنتخ�ب  اإلداري  املدي�ر  كش�ف 
للكرة القدم  باس�ل كوركيس، موقف مدرب 
املنتخ�ب الوطن�ي رسيتش�كو كاتانيت�ش، 
م�ن الالعبني املحرتف�ني وق�ال كوركيس إن 
»مدرب املنتخب الوطني كاتانيتش، لم يضع أي 
خطوط حمراء ع�ىل الالعبني املحرتفني يف الدول 

األوروبية«.
يراق�ب  »كاتانيت�ش  ان  وأوض�ح 
تمهي�داً  كث�ب  ع�ن  الالعب�ني 

لصف�وف  مج�دداً  الس�تدعائهم 
املنتخب الوطني«، مش�راً عىل أن 

»املدرب لدي�ه خياراته ومن املمكن 
ان نرى املحرتفني مجدداً مع املنتخب«.

يذك�ر ان الالعب�ني املحرتف�ني ل�م يلعب�وا 
يف صف�وف اس�ود الرافدي�ن من�ذ الجول�ة الثانية 

للتصفيات االسيوية املزدوجة.

أعلنت وزارة الش�باب والرياضة، ان نسبة انجاز 
ملعب امليناء بلغت %89.

وذك�رت ال�وازرة أن »وزي�ر الش�باب والرياضة 
عدنان درجال، اطلع عىل اح�دث التقارير الفنية 
املرس�لة من مكتب املهندس املقي�م مللعب امليناء 
ال�دويل يف البرصة س�عة 30 الف متف�رج، مؤكدا 
ان ه�ذا امللعب من الرصوح املهمة جدا بتصميمه 
املعم�اري املتمي�ز وم�ا س�يضيفه اىل محافظ�ة 
الب�رصة العزيزة من منش�ات رياضية تضعها يف 
مص�اف املدن املهم�ة جدا الس�تضافة البطوالت 

ع�ىل مس�توى املنطق�ة، وثم�ن ع�ر تواصل�ه 
ومتابعت�ه اليومي�ة، الجه�ود الكب�رة التي تبذل 
إلنجاز املرشوع ع�ىل الرغم من الظروف الصعبة 

التي يشهدها العراق«.
وأوضح�ت أن »التقري�ر ال�ذي لخص مدة ش�هر 
كامل من العمل احدث االضافات التي ادخلت بعد 
معاودة العم�ل للملعب، وكان ابرزها: اس�تمرار 
اعم�ال الج�دار الكب�ر واملس�اند الخرس�انية يًف 
منطق�ة vip لجٌمي�ع الطوابق م�ع اكمال اعمال 
صب سقف قاعة الخدمات املخصصة للحمامات 

العامة بمٌحيط امللعب«.
وأضاف�ت أن »التقري�ر تضمن 

ايضاً اعمال انهاءات وتشطيب 
السقوف بمادة سد املسامات 
مع تثبيت الحماالت الكبرة 
لس�حب  املدرج�ات  ف�وق 
والتحميل  الضغ�ط  كابالت 
ويف الداخ�ل تم�ت املبارشة 
باعمال حدادة ابواب الغرف 
يًف امللعب، فض�ال عن اعمال 
)س�كربد(  االريض  الص�ب 

والتهيئة  االرتفاعات  بمختلف 
لصبغها بمادة االيبوكيس«.

»نس�بة  ان  التقري�ر  واوض�ح 
املواد  الفعيل م�ع  االنج�از 

ية  د ا س�تر ال ا
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طال�ب املدي�ر الفن�ي لن�ادي زاخ�و احم�د ص�الح، إدارة النادي 
بالتعاق�د مع الالعب وليد س�الم لتعزيز صف�وف الفريق يف 

املوسم املقبل.
وقال مصدر يف إدارة النادي إن »املدرب احمد صالح ابلغ 

إدارة النادي برضورة التعاقد مع الالعب وليد سالم«.
وأضاف أن »إدارة النادي قدمت عرضاً رس�مياً للظفر 
بخدم�ات الالع�ب، فيما طال�ب األخ�ر ادرة النادي 

بمنحه فرتة قصرة قبل اتخاذ القرار النهائي«.
يذك�ر ان س�الم اعل�ن رحيل�ه بش�كل رس�مي عن 
صف�وف ن�ادي الرشطة بع�د 12 عام�اً قضاها مع 

الفريق.



أوض�ح نادي برش�لونة طبيعة اإلصابة الت�ي يعاني منها 
الفرنيس أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق.

وكان جريزمان غادر مباراة بلد الوليد، يف الجولة ال�36 من 
الليجا مصاًبا.ووفًقا لبيان رس�مي عىل حس�اب برشلونة 
بموقع »توي�ر«، فإن جريزمان خضع الختبارات جديدة، 
والت�ي أظه�رت معاناته م�ن إصابة يف العضل�ة الرباعية 
بالقدم اليمنى.وأضاف البيان أن مدة غياب جريزمان عن 

املباريات تتوقف عىل وترية تعافيه من اإلصابة.
وكانت تقارير إسبانية زعمت أن جريزمان لن يتمكن من 

املشاركة محلًيا مرة أخرى مع برشلونة هذا املوسم.

سلطت 
لصح�ف  ا

انتص�ار  ع�ىل  الض�وء  اإلس�بانية 
برش�لونة عىل بلد الوليد بهدف التشييل أرتورو فيدال، 

وتأث�ري الكرواتي ل�وكا مودريتش عىل فريق�ه ريال مدريد 
منذ عودة النشاط. وعنونت صحيفة »ماركا«: »مودريتش 
امللكي«.وأضافت: »لوكا هو قائد يف منتخب بالده، وحاس�م 
يف صدارة مدريد لليجا، والالعب رقم 10 اس�تعاد تأثريه عىل 
الفريق ليصبح حاسًما بعد العودة عقب التوقف«. وتابعت: 
»زيدان يثق يف موهبة مودريتش، والذي أرشكه أساس�ًيا يف 
6 من أصل 8 مباري�ات لعبها الفريق بعد العودة«.وخرجت 
صحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و« بعن�وان: »املل�ك أرتورو«.
وأضافت: »التش�ييل سجل هدف املباراة الوحيد من تسديدة 
قوية، وسمح لربشلونة باالستمرار يف املنافسة عىل اللقب«.
وتابعت: »العبو املدرب سيتني انخفض مستواهم مع نهاية 
املب�اراة، ول�م يحتس�ب الحكم ماتي�و ركلة ج�زاء واضحة 
لبيكيه«.وعىل الصفحة الرئيسية لصحيفة »سبورت« جاء 
عنوان: »ال لالستس�الم«.وأضافت: »برشلونة تغلب عىل بلد 
الوليد بهدف فيدال الوحيد«.وتابعت: »برش�لونة بعد ضغط 
عايل يف الشوط األول، وتراجع بسيط يف الشوط الثاني.. اآلن 

يضعون الضغط عىل ريال مدريد«.

كشف تقرير صحفي بريطاني، عن تطور جديد بشأن مستقبل 
األرجنتيني س�ريجيو أجويرو، مهاجم مانشسر سيتي.ووفًقا 
لصحيفة »مريور« الربيطانية، فإن مانشسر سيتي ينوي تمديد 
عق�د أجويرو الذي ينتهي عقب املوس�م املقبل، ليس�تمر الالعب 
األرجنتين�ي يف ملعب االتح�اد حتى 2022.وأش�ارت إىل أن تحرك 
س�يتي جاء أثناء إصابة أجويرو، وعقب الخضوع لعملية جراحية 
يف الركبة، وتأك�د غيابه حتى نهاية الربيمريليج، وأمام ريال مدريد 
يف إي�اب ثمن نهائ�ي دوري أبطال أوروبا.وأوضح�ت أنه من املتوقع 

أن يع�ود أجويرو إىل فريق طفولته )إنديبندينتي(، عندما ينتهي عقده 
الحايل مع مانشسر سيتي.وشددت الصحيفة عىل أن اإلسباني بيب جوارديوال، 

املدير الفني ملانشس�ر سيتي، س�يتواجد بقوة يف املريكاتو الصيفي، للبحث عن 
مهاج�م جديد.وذكرت أن الربازييل جابرييل جيس�وس ال ي�زال يقنع جوارديوال 

بقدرته عىل أن يكون البديل طويل األمد ألجويرو.

أك�د بيب جواردي�وال مدرب مانشس�ر س�يتي، أن فريق�ه حقق هدفه 
بجدارة وهو ضمان التأهل إىل دوري أبطال أوروبا املوس�م املقبل.وتغلب 
الس�يتي عىل مضيفه برايتون بخماس�ية نظيفة، ضمن لقاءات الجولة 
35 من الدوري اإلنجليزي املمتاز.وضمن مانشسر سيتي حسابًيا إنهاء 
املوس�م يف املراكز األربع�ة األوىل، ولكن ينتظر الفريق نتيجة االس�تئناف 
املق�دم ملحكمة التحكي�م الرياضية، عىل عقوبة يويف�ا بحرمان الفريق 
من املشاركة يف املسابقات األوروبية ملدة عامني، وهو الحكم الذي سيتم 
اإلعالن عنه اليوم اإلثنني.وقال جوارديوال لش�بكة »س�كاي سبورتس«: 
»كنت سعيًدا بكل يشء، بالنتيجة واملستوى الذي وصلنا إليه، نحن اآلن يف 
مس�توى جيد، ومستعدين للعب املباريات األخرية يف الربيمريليج ودوري 
أبطال أوروبا«.وأضاف: »نس�ينا نتيجة مباراة ساوثهامبتون )الخسارة 
1-0(، بعدم�ا لعبنا بصورة مميزة للغاية هناك، كرة القدم تكون غريبة 

يف بعض األحيان، فقط لم نسجل األهداف هناك، نحن فريق يخلق الكثري 
من الفرص، واليوم ترجمناه�ا إىل أهداف«.وتابع جوارديوال: »تأهلنا إىل 
دوري أبط�ال أوروبا، وهو الح�د األدنى لطموحات ه�ذا النادي، وهؤالء 
الالعبون حققوا هذا األمر يف السنوات الست أو السبع املاضية«.وواصل: 
»حققنا ذلك الهدف يف أرض امللعب، ونأمل أن يس�مح يويفا اليوم اإلثنني 
لالعبني باملش�اركة يف البطولة املوس�م املقبل، فهم يس�تحقون التواجد 
يف دوري أبط�ال أوروبا«.أما عن الهاتريك الذي س�جله رحيم س�رلينج، 
فعلق املدرب اإلس�باني: »يتحسن مس�تواه )سرلينج( منذ فرة طويلة، 
س�واء يف إنهاء الهجم�ات أو التس�جيل، وذلك نتيجة تدريب�ه بقوة، من 
الرائع تواجده معنا يف نهاية املوس�م«.وأتم حديث�ه بالتطرق إىل جابريل 
جيسوس: »قاتل بصورة جيدة، حتى قبل تسجيله كنا سعداء باملستوى 

الذي قدمه، لم يسجل فقط بل وصنع الكثري من الفرص«.

س�اري  ماوريس�يو  ش�دد 
ليوفنتوس، عىل  الفن�ي  املدير 
أن اللع�ب ض�د أتاالنت�ا، دائًما 
م�ا يك�ون صعًبا، نظ�رًا للقوة 
والعدواني�ة والتنظيم بالنس�بة 

للمنافس.
وخط�ف يوفنتوس تع�ادالً قاتالً 
أني�اب  الدقائ�ق األخ�رية م�ن  يف 
حي�ث   ،)2-2( بنتيج�ة  أتاالنت�ا، 
سجل كريس�تيانو رونالدو هدفيه 
م�ن ركلت�ي جزاء.وق�ال س�اري يف 
ترصيحات�ه بع�د املب�اراة: »لقد كنا 

نلع�ب أم�ام أح�د الف�رق النموذجي�ة يف 
أوروب�ا اآلن، إنه عدوان�ي ومنظم للغاية، 
يف البداية ارتكبن�ا أخطاء يف تمرير الكرة، 
والعبو املناف�س ينقضون يف هذه املواقف 
واس�تقبلنا األهداف بس�بب خسارة هذه 
الكرات«.وأض�اف: »اللع�ب ض�د أتاالنت�ا 
دائًم�ا صعب للغاية، لقد بدا أكثر حدة منا 
يف الش�وط األول، لكنن�ا تمكنا من العودة 
للمس�ار الصحيح ولحسن الحظ، الشوط 
الثاني كان أفضل«.وتابع: »لقد استقبلنا 
الهدف الثاني عندما كنا ُنحكم السيطرة، 
كن�ا أكث�ر نش�اًطا، لك�ن باملقارن�ة م�ع 

الش�وط األول، دافعنا بطريق�ة أعىل ولم 
نكن سلبيني، لقد سمح لنا ذلك باستعادة 
الكرة يف كثري من األحيان وهذا ما غري من 
اللعبة«.وأردف س�اري: »مواجهة أتاالنتا 
صعب�ة عىل جمي�ع الف�رق ولي�س نحن 
فق�ط، كانوا يأتون هنا م�ن 9 انتصارات 
متتالي�ة. املش�كلة أم�ام مي�الن ل�م تكن 
بدني�ة، ألن الفري�ق فقد وعي�ه، ال يمكنك 
فقدان الطاقة يف 30 ثانية، لم نكن حادين 
مقارنة بمباراة الروسونريي، لكن الفريق 
صمد بش�كل أفض�ل خالل ال��90 دقيقة 

وكان أكثر ثباًتا«.

وزاد: »اس�تبدال ديب�اال بهيجواي�ن؟ لقد 
كان�ت مباراة صعبة بالنس�بة ملهاجمينا، 
أقل بالنسبة لكريستيانو، وأكثر بالنسبة 
لباولو، ألنه يحب أن يتعمق أكثر للحصول 
ع�ىل الكرة وه�ذا خطر جًدا ض�د أتاالنتا، 
أرشكنا هيجواين حيث يمكنه املساعدة يف 

فتح املساحات بشكل أكرب«.
واختت�م »بيانيت�ش عان�ي م�ن إصاب�ة، 
لم يك�ن يف حالة جيدة لذل�ك فضلت عدم 
املخاطرة بإصابة عضلية ونحن نلعب كل 

3 أيام«.  

برشلونة 
يؤكد إصابة غريزمان

السيتزن يسعى لتمديد عقد أغويرو 

ساري: مواجهة أتالنتا دائما صعبة النه فريق نموذجي

غوارديوال: السيتي 
يستحق مقعدا 

في دوري األبطال

ب�ات مانشس�ر يونايت�د، ع�ىل مقربة من 
الفوز بخدمات أحد نج�وم الدوري اإليطايل 
»كالتش�يو«، لتدعي�م مرك�ز الجناح خالل 

املوس�م املقب�ل، وفًقا لتقاري�ر صحفية 
إنجليزية.ووفًق�ا لصحيف�ة »ذا صن« 

الربيطاني�ة، فإن مانشس�ر يونايتد 
اق�رب من الوص�ول التفاق نهائي 

العب�ه  بش�أن  فيورنتين�ا  م�ع 
اإليطايل فيدريكو كييزا.

وأش�ارت إىل أن اليونايتد قدم 
مؤخ�رًا عرًضا يزي�د عن 50 
مليون إسرليني، ما يقرب 
من تقييم فيورنتينا لالعبه 
ملي�ون  ب��)60  واملُق�در 
وضحت  وأ . ) س�رليني إ
ع�رض  أن  الصحيف�ة، 

األخ�ري  يونايت�د  مانشس�ر 
جعله يظل يف موق�ع الصدارة نحو 

كيي�زا، رغ�م وج�ود اهتمام ق�وي من 
جانب نيوكاسل يونايتد.

يذك�ر أن مانشس�ر يونايتد يس�تهدف 
ضم كييزا كبدي�ل منخفض التكلفة يف 

مركز الجناح، لجادون سانش�و نجم 
بوروس�يا دورتموند.وزعمت بعض 

يطل�ب  دورتمون�د  أن  التقاري�ر، 
ع�ىل  إس�رليني  ملي�ون   100

األقل، لالس�تغناء عن خدمات 
سانشو للشياطني الحمر.

اليونايتد يجد ضالته في العب فيورنتينا
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فقد نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جريمان الفرنيس، 

األم�ل يف تحقي�ق رغبت�ه بالع�ودة إىل فريق�ه الس�ابق 

برشلونة، خالل فرة االنتقاالت الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة »ماركا« اإلس�بانية، أن نادي برش�لونة 

ال يملك اإلمكانيات املادي�ة الكافية إلبرام صفقة نيمار، 

الذي يرتبط بعقد مع بي إس جي حتى صيف 2022.

وأضاف�ت أنه أم�ام العجز املايل، اضطرت إدارة البارس�ا 

إلع�الن موقفها واضحا أمام وس�ائل اإلع�الم، وفضلت 

إغ�الق الب�اب أم�ام االجته�ادات الصحفية.وأك�دت أن 

برش�لونة ال يمكنه ضم نيمار هذا الصيف، وكذلك الحال 

بالنس�بة لري�ال مدريد.ولفت�ت إىل أن نيم�ار ب�ات عىل 

يقني، بأن مس�تقبله يف املوس�م املقبل سيكون بقميص 

الفريق البارييس، كم�ا أن إدارة النادي الفرنيس ال تنوي 

بيعه بل تسعى أيضا لتمديد تعاقد زميله كيليان مبابي.

وكشفت »ماركا« أن ملف تمديد تعاقدي مبابي ونيمار، 

م�ن املنتظ�ر أن يفتح مجددا عقب مباراة باريس س�ان 

جريم�ان ض�د أتاالنتا، خ�الل آب املقب�ل يف دور الثمانية 

لدوري أبطال أوروبا.

نيمار يستسلم أمام 

عجز النادي الكتالوني

أعلن ن�ادي ليفربول غياب القائد جوردان هندرس�ون عن املالعب حتى نهاية 
املوس�م بس�بب اإلصابة.وذكر بطل الدوري اإلنكليزي املمتاز لهذا املوس�م أن 
قائ�ده خض�ع لفحوص�ات مكثفة خالل اليوم�ني املاضي�ني. وتأكد تعرضه 
إلصاب�ة يف الركب�ة، لكنه ل�ن يحت�اج إىل التدخل الجراحي.م�ن جهة أخرى 
أعل�ن الن�ادي أن املداف�ع 
الكروات�ي دي�ان لوفرين 
الطبي  الترصي�ح  تلقى 
التدريب�ات  إىل  وع�اد 
بشكل كامل وسيكون 
للمش�اركة  جاه�زاً 
يف املباري�ات األرب�ع 
املتبقية من املوسم.

اإلصابة تحرم ليفربول
 من خدمات هندرسون

ملك برشلونة وتأثير مودريتش 
األبرز بالصحف اإلسبانية
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مصطلحات ادبية
ة:  المعارضات الشعريَّ

جم�ع معارض�ة؛ وتعني املح�اكاة والتَّقلي�د، عندما يحاِكي أدي�ٌب الِحٌق 
بقصيدت�ه أديًب�ا س�ابًقا يف الزمن، مس�تخِدًما الوزَن املوس�يقي نفس�ه 
َفها الش�اعُر الس�ابق عليه، ويساعد عىل هذه  والقافيَة نفس�ها التي وظَّ
املحاكاة غالًبا ما يف تجربة الش�اعر الالحق من مناطق اتِّفاق وتشابه من 
حيث الِفكرة والحالة والنفس�يَّة مع تجربة الشاعر السابق عليه؛ وأشهر 
نم�اذج املعارض�ات يف أدبن�ا العربي الحدي�ث قصائد أحمد ش�وقي التي 
ابقني، أمثال: البحرتي، وابن زيدون والبوصريي ومن  اقتفى فيها أثر السَّ
أمثلة ذلك معارضته للبحرتي يف قصيدته التي يتألَّم فيها ويحنُّ إىل وطنه 

وهو يف َمنفاه، يقول يف أولها:
اختالُف النَّهاِر والليل ُينيس 

                       اذكرا يل الصبا وأيَّاَم أُنيس

طرائف من التراث 

»قصر الثعلب« تستعرض جرائم الطيران األمريكي في قتل العزل عامي 91 و2003
المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

م�ن طرائف النحويني التي زخ�رت بها كتب االدب 
وال�رتاث العرب�ي هن�اك العديد م�ن الطرائف التي 
تدخ�ل يف صل�ب اختص�اص الش�خصية وهن�ا يف 
ه�ذه الطرفة يلعب الدهاء اللغ�وي الذي يتمتع به 
الزمخرشي دورا كبريا يف احكام الطرفة حيث سئل 
الزمخرشي :ملاذا يجوز للرجل أن يتزوج بأكرت من 

إمرأة
وال يح�وز للمرأة أن تتزوج بأكثر من رجل يف نفس 

الوقت
فأجاب بقاع�دة نحوية : يجوز تعدد املفعول به يف 

8اللغة العربية وال يجوز تعدد الفاعل
وق�ال الي�ارسي يف ق�راءة نقدي�ة 
خص به�ا )املراق�ب العراقي (: ان 
اش�تغلت  الكولونيالية  الرسدي�ات 
عىل تش�ويه الذات العربية بش�كل 
عام والعراقية بش�كل خاص، فقد 
وص�ف العربي بامله�ووس الباحث 
ع�ن الغري�زة والعنف والدم�اء أو 
بالدوني�ة واالس�تصغار كم�ا ورد 
ذل�ك يف رواي�ات عديدة مث�ل رواية 
والروائ�ي  للفيلس�وف  )الغري�ب( 
الفرن�يس )الب�ري كام�و( ، إذ يقوم 
بط�ل الرواية )مريس�و( بقتل احد 
الجزائري�ني دون أي مش�اعر ندم 
وألم أو رواية )الخوف من الطريان( 
للروائية األمريكية )ايريكا جونغ( 
الت�ي وصف�ت العرب�ي فيه�ا عىل 
ان�ه م�زواج رشه كما نلح�ظ ذلك 
يف ش�خصية )بي�ري( اللبناني زوج 
أخ�ت البطلة األمريكي�ة الذي قدم 
يف  ألصدقائ�ه  زوجت�ه  ش�قيقات 

الحفل عىل أنهن زوجاته.
املش�هد  ه�ذا  قبال�ة   : واض�اف 
الرسدي�ات  اش�تغلت  الكولوني�ايل 
العربي�ة عىل تفكي�ك ذلك الخطاب 
بع�د  م�ا  رسدي�ات  خ�الل  م�ن 

كولونيالي�ة كم�ا يف رواي�ة )قرص 
الثعلب( للروائي العراقي )إبراهيم 
س�بتي( الت�ي عم�دت إىل كش�ف 
زي�ف الحض�ارة الغربي�ة وبطلها 
النموذجي املتمثل بشخصية النجم 
الس�ينمائي )كلينت ايستوود( من 
خالل بطل الرواية املدرس العراقي 
)محم�د النارصي( ال�ذي تقمص 
دور أخيه )احمد النارصي( املولع 
بش�خصية النج�م األمريك�ي حد 
الهوس مما جعله يتابع كل أخباره 
يف الصح�ف ويش�اهد كل أفالم�ه 
يف قاع�ات الس�ينما حتى وصل به 
الحال إىل إرس�ال مئات الرسائل إىل 
املحبوب، وبسبب  األمريكي  نجمه 

هذه الرس�ائل تم اختياره للتكريم 
بوصفه املعجب الذهبي ولكن ثمة 
انفج�ار حص�ل يف مدينت�ه أريقت 
مع�ه روحه الندية، وحينما وصلت 
دع�وة التكريم من النجم األمريكي 
تلقفه�ا أخوه وغام�ر بالذهاب إىل 
أمريكا ليعيش أج�واء هوليود بدال 

من أخيه.
وتاب�ع: ومن خالل املت�ن الحكائي 
للرواية نرى أن الروائي لم يعمد إىل 
طريقة الروائي السوداني )الطيب 
صال�ح( الذي انتقم من املس�تعمر 
من خ�الل غزوات بطله الجنس�ية 
مع الشقراوات اللندنيات، بل جعل 
من بطله الكولونيايل النجم املحبب 

ال�ذي دخ�ل م�ن خالل�ه )محم�د 
الن�ارصي( إىل املرك�ز الكولوني�ايل 
ووجه له الرضبات من الداخل من 

اجل تقويضه والتمركز مكانه.
التقوي�ض  عملي�ة  إن  واوض�ح: 
ل�دى الروائ�ي العراقي ل�م تلجأ إىل 
مواجه�ة العن�ف بالعن�ف كم�ا يف 
بع�ض طروح�ات املنظ�ر )فران�ز 
فان�ون( بل عم�د إىل مبنى حكائي 
اش�تغل عىل زمنني، األول يف الزمن 
الحارض من خالل رحلته إىل أمريكا 
واملش�اكل الت�ي حاقت ب�ه هناك، 
والزم�ن الثان�ي كان ماضي�ا م�ن 
خالل استخدام نسق التداعي الحر 
الذي وثق به املع�ارك التي خاضها 
البط�ل ض�د املس�تعمر األمريك�ي 
س�واء يف ح�رب الكوي�ت أم حرب 

احتالل العراق بعد عام 2003.
وب�ني :لقد وظف الروائي جماليات 
رسدي�ة اعتم�دت ع�ىل املقاربة ما 
بني أحداث الزمنني يف كش�ف زيف 
يف  الراس�خة  النمطي�ة  الص�ورة 
املخي�ال العاملي، ول�و تأملنا حوار 
البطل الداخ�ي يف الصفحة الرابعة 
ع�رشة ال�ذي يص�ف في�ه النج�م 
املف�دى وكل  املل�ك  العامل�ي« ه�و 

الهداي�ا والعطايا  الن�اس تمنح�ه 
أما تملق�ا أو حبا« نج�د أن البطل 
أضفى هالة كبرية عىل نجمه وهي 
هالة استطاعت السينما األمريكية 
جعله�ا حقيق�ة راس�خة يف وع�ي 
املتلقي، فالتكرار النمطي للصورة 
القام�وس  م�ن  ج�زءا  يجعله�ا 

ل�ذا  الجمع�ي،  للوع�ي  الب�رصي 
تع�د كل املح�اوالت األخ�رى لكرس 
هيمنة ه�ذا النموذج بائس�ة أمام 
ه�ذا امل�د الب�رصي املمت�د لعق�ود 
طويلة، يف حني عمد الروائي إىل ثلم 
تل�ك الص�ورة الراس�خة يف املخيال 
محاكات�ه  خ�الل  م�ن  الب�رصي 
للحرب األمريكية يف العراق بتقانة 

املقاربة الرسدية.
ولف�ت اىل ان ص�ورة مقت�ل أف�راد 
اجتي�از  حاول�وا  الذي�ن  العائل�ة 
الرت�ل األمريك�ي وص�ورة الطيار 
الذي ق�ى يوم�ه يف قت�ل الجنود 
املنس�حبني م�ن املعركة اش�تغلت 
عىل تقويض الص�ورة النموذجية، 
فأي�ة بطول�ة تمت�زج بالوحش�ية 
يف تعامله�ا مع العزل تع�د بطولة 
منكوصة كما نقرأ ذلك يف الصفحة 
الثامن�ة والتس�عني« امل�وت ذات�ه 
حارصني وحيدا عندما رجعت من 
الكوي�ت ماش�يا م�ع آالف غريي، 
الحقتن�ا أرب�ع طائ�رات أمريكي�ة 
مقاتل�ة أمعنت فينا موتا وخرابا«، 
لق�د فع�ل الروائي رسدي�ة املتلقي 
من اج�ل الوصول إىل معان تقوض 

النموذج الراسخ يف الذاكرة.

الثقافـي

سالمة الصالحي..مهمة الشعر!!

ثقافة

اليمك�ن أن يكون الش�عر مج�رد معادلة روحي�ة، تعاود اع�ادة روح 
الشاعر اىل توازنها االنساني، وابعاد اسئلة القلق، ومحنة الوجود، البد 
من مهمة اش�تغالية اعظم من تلك الخصيصة الفاعلة واملؤثرة ايضاً، 
وه�ي املحرك الفعي  لكل لواعج الروح وخبايا النفس، املهام االصعب 
، هي الش�فرات والدالالت والرس�ائل التي تحاول القصيدة اش�اعتها 
وبثه�ا بني ثناي�ا العقل الجمعي الفاعل،  وتلك مي�زة من اهم مميزات 
النص الش�عري العراق�ي، اذ اليمك�ن ان تجد نصاً ترويجي�اً خال من 
قصدي�ات التلقي ، حتى وان كانت بس�يطة ، وباهت�ة التأثري، وضمن 
تلك االش�تغاالت تقع  نصوص  سالمه الصالحي، وهي نصوص مبنية 
بمعرفي�ة صورية ، دقيق�ة التكوين، وخالية من التأث�ريات واملؤثرات 
الخارجية، يجد املتلقي اس�تقاللية نصية، اخذت بالش�اعرة اىل امكنة 

قليلة االرتياد مجهولة االجابات.
 لم تقرت ب الصالحي، وهي الدقيقة التفحص، من تلك االش�ارات التي 
تهتك الفعل االنثوي، وترس�م مالمح خاصة، تحاول جذب املتلقي عن 
عمد، لغرض توكيد النص ورسوخه، هذه واحدة من اهم عيوب النص 
الش�عري االنثوي بعد التغي�ري،  لكن الصالحي لم تل�ج تلك املحطات، 
ولم تقف مذهولة عند ابوابها،  حركت اس�ئلتها بإتجاه معاني فكرية 
وفلس�فية، من اجل س�ر اغوار االرتباك االجتماع�ي الذي هيمن عىل 
ادوات التلقي، وضعف االداء الرس�ايل، ملا يكتب اليوم، الفوىض النصية 
التي صارت ظاهرة ابعادية، جعلت سالمة الصالحي، تعيد حساباتها، 
بدق�ة الع�ارف املتأمل، لتق�دم فحوصات ش�عرية ، تق�رتب من الهم 
اليوم�ي الفاع�ل، وهو هم مزيج ب�ني االرث العقي الوج�ل، وانثياالت 
الي�وم الباعث�ة عىل االىس والحزن. اليش�عر املتلق�ي الدقيق املالحظة، 
بومض�ات االمل غري االستش�عارية، مالم ي�ك مهيئا نفس�ياً، وعارفاً 
بحيثي�ات البناء النيص للش�اعرة، وخياراته�ا الصورية التي تروم من 
خاللها، تحص�ني ذات الن�ص اوالً، ومن ثم 
االنتق�ال اىل الثي�م الصوري�ة ، الصانع�ة 
والفاعل�ة، تتالح�ق البن�اءات داخ�ل نص 
س�المة الصالح�ي، الهثة، ولربما تش�كو 
بعض التعث�ر والوهن، لكنها متماس�كة، 
مع انزياحات نثرية واضحة، تضع املتلقي 
يف ح�رية م�ن ام�ره، فه�ل ب�ات االختالط 

النثري بسياقات الشعرية، امراً اعتياديا؟
اول�م يضع�ف النث�ر االنش�ائي خاص�ة، 
ش�عرية الن�ص، ويمنح�ه ارب�اكاً، يدف�ع 

بالنقدية اىل مفهوم التجاوز املعريف، وصناعة النص؟.
ل�م تق�رتب الصالحي، م�ن الغم�وض، وارب�اكات االختي�ار، فجاءت 
فعاليته�ا الس�ؤالية، هادئة رصين�ة، وعىل قدر م�ن الفهم املوضوعي 
لدور الش�عر ، والكشف عن كنه حضوره وغايات التأثري، تمسك خيط 
اللحظ�ة، حتى وأن كانت مدجحة بواقعيته�ا، برتوي وحرص، لتخلق 
منها غرض�اً صورياً، يمنح النص متالحق�ات انفعالية، تمتلك قدرات 
بق�اء وحض�ور حريص عىل البقاء والرس�وخ،لكن محن�ة النص لدى 
س�المة، مثلما لدى غريها، انه اليس�مح ان يتحول اىل خطاب منري، 
رغ�م ارصار بعض الش�اعرات ، ع�ىل القراءات املنري�ة التي اضعفت 
الش�عر، واربكت االنثى الشاعرة. لغة الش�عر التي تشتغل من خاللها 
الصالح�ي  ، لغة تخالف الس�ائد ، النها تبحث عن فرار خارج الرسب، 
وتجد نفس�ها اكثر حرية حني  تضع صورها داخل اطر مغايرة، حتى 
وإن كان�ت هذه املغايرة، بس�يطة وغري واضحة التأث�ري، لكنها تعمل 
ع�ىل الرتاكم االرثي، الذي يعطي لتجربتها، قوة وفعالية، وتميز، ومثل 
الكث�ريات، م�ن بديعات الش�عرية العراقي�ة، تقف النقدي�ة العراقية، 
بخجل امام تل�ك النتاجات التي اصبحت واضح�ة املالمح، ثمة الكثري 
من االرباك النقدي ولد ارباكاً اجتماعياً وتراجعات نفس�ية لدى الكثري 
منهن، ومثل هذا الرتاجع مرض  بروح املس�تقبل، الذي ربما اليجد بني 
ثناياه ش�اعرة مهمة، وان وجد فس�يجدها مدججة بخوف اجتماعي، 

وقلق  ارباكي يمنعها من الوصول اىل غاياتها الرسالية والجمالية.!!

شوقي كريم حسن 

د.عمار إبراهيم الياسري ابراهيم سبتي

يرى الناقد د. عمار إبراهيم 
اليصصارسي ان روايصصة »قصصر 
الثعلصصب« للصصروايئ العراقي 
عمصصدت  سصصبتي(  )إبراهيصصم 
إىل كشصصف زيصصف الحضصصارة 
الغربيصصة وتقويصصض الفضاء 
ان  مبينصصا  الكولونيصصايل، 
هذه الرواية ترد عىل صورة 
العراقي والعريب المشصصوهة 

يف اإلعالم األمريكي.

ناموا عىل س�كرهم ومجونه�م وجرمهم وخداعه�م، أيقظهم 
الصباح الغريب عىل ورطة ال حّل لها. فمصابيح الغرف وأجهزة 
التكيي�ف مطف�أة وال س�بيل لتش�غيلها، واألبواب والش�بابيك 
مؤصدة ال س�بيل لفتحه�ا أو تحريك وتدوي�ر مقابضها، نادى 
الجمي�ع ع�ىل الجميع، ث�م تحولت املناداة إىل رصاخ هس�تريي 
مغلف برعب ال يوصف، لم يُك من س�بيٍل لس�ماع تلك النداءات 
والرصخ�ات ع�ر الغ�رف والبيوت الت�ي يتقاس�مونها مع كل 
الذين وجدوا  أنفس�هم عىل الحال نفسه، فال مصابيح كهرباء 
وال أجهزة تكييف تعمل وال أبواب وش�بابيك ُتفتح وال مقابض 
تتح�رك يف أماكنه�ا وال س�بيل له�م أيًض�ا بإيص�ال نداءاتهم 
ورصخات االستغاثة ملن يقاس�مونهم الغرف والبيوت نفسها. 
دّب الرع�ب يف قل�وب وجوارح الجمي�ع، بينما الصب�اح الثقيل 
ُيلق�ي برتابته ورعب�ه عىل األعني واألنف�س والصدور والقلوب 
والج�وارح. ال أوراق وال أدراج مكتبي�ة ُتفتح، ال أقالم تكتب، ال 
هواتف نّقالة يمكن لشبكات االتصال فيها أن تؤّمَن اتصااًل ولو 
للحظ�ات وامضة. ال يشء غري الصمت املُطبق والُعتمة املتزايدة 
والُثقل الذي يجثم عىل الصدور. ثّمة أمر آخر أكثر إيالًما وَمكرًا 
وُرعًب�ا، ال أح�د يمكنه التواص�ل مع أحد حتى ل�و كان يراه أو 
ُيش�اركُه رسي�ر اإلثم نفس�ه أو الغرفة نفس�ها، حتى عقارب 
الس�اعة ل�م تُك لُتش�ري إىل وقٍت أو تاري�ٍخ أو درجِة ح�رارِة  أو 
رطوبٍة ما. اليشء غري السكون، وأنفٌس  ال عدَّ لها تحاول بشتى 
الُطرق التخلص من األحوال التي ُوضعْت فيها  ومواصلة العيش 
واالنغم�اس يف س�مفونية الحياة وش�بكات وتفاصيل األعمال 
اليومي�ة التي ُتّش�كل رّس وجودهم ُكلٌّ بحس�ِب طبيعِة عمله، 
فال الطبيب ذهب إىل مش�فاه، وال التدرييس إىل قاعة علمه، وال 
الجن�دي إىل ثكنته أو س�اتره، وال املوم�س إىل مواخري دعارتها، 
وال املُعمم إىل »برّادات رياءه«، وال الفالّح إىل مزرعته، وال العامل 

إىل مصنعه، وال املتس�ول إىل أماكن الش�حاذة، وال الجميالت أو 
املتصابيات اس�تطعَن أن يتعطرَن ويتزينَّ ليذهبَن إىل ش�وارع 
اإلغ�راء والرذيل�ة، وال الساس�ة وج�دوا س�بياًل الس�تمرارية 
رصاعاته�م وديموم�ة مؤامراتهم وهم يتصارع�ون عىل مجد 
الس�لطة وبهاء املناصب والكرايس. ال مالم�ح لحياة اعتيادية، 
فال الطيور طارت، وال العصافري زقزقت، وال األش�جار تمايلت 
بأغصانه�ا عن�د هبوب نس�ائم الصب�اح، وال األنه�ار والبحار 
تح�رك م�وٌج فيها، وال الش�مس أرشق�ت، وال ص�وت لتنفس 
الحياة. املاليني انش�غلت برصاعاتها مع عتمة الغرف واألبواب 
والش�بابيك املؤص�دة والح�ر الخان�ق. رصاٌع اس�تمّر طوي�اًل 
فاس�تنزف القوة والطاقة واإلرصار ورّدات فعل الخوف والهلع 
الذي تلبّس الجميع حّد اإلعي�اء. يف فرتات بعيدة الحقة، عندما 
غاَم ألق األعني وس�كن وجيب القلوب واستسلم الجميع تحت 
وطأة الخن�ق الذي ال ُيوصف رشعت األبواب والش�بابيك بفتح 
»ُكوى« صغرية بدت الواحدة منه�نَّ بحجم ُخرم اإلبرة الكبرية 
ث�م رسعان ما اتس�عت حت�ى أصبح�ت بمقدار قبض�ة الكف 

لتدخ�ل منها أغرب الروائح، روائح نار وحطب وبارود وش�واء 
برشي، ث�م اندلقت منها خي�وط دماء وصدي�د ولحوم برشية 
مفرومة لتدخل ه�ذه الغرف املؤصدة وتش�يع الرعب والغرابة 
والتس�اؤل للمسجونني فيها. اس�تطلعت تلك الجموع املليونية 
األم�ر وقد هاله�ا ما ترى، لك�ن » الُكوى« رسعان ما اتس�عت 
لتصبح بمقدار فتحة دائرية تس�مح بالهرب. انطلقت الجموع 
فارة من جحي�م تلك الغرف وقد تملكها رعب مهول، وبصيص 

أمل بعدم فقدان أي يشء من مكتسبات وملّذات الحياة.
انبس�طت أمام الجميع طرقات مخيف�ة معتمة ضيقة ضاجة 
بالروائح الكريهة واملش�اهد املقززة، لكنهم مشوا من خاللها، 
ث�م هرولوا، ثم أطلقوا أرجلهم للريح هرًبا بكل ما يف الحياة من 
مل�ّذات ال ُتوصف. وكلم�ا ازدادت قوة الجري لديهم انبس�طت 
الطرق�ات املوحش�ة أمامهم فب�دت كأن ال نهاي�ة لها. أصيبت 
الجم�وع باإلعي�اء واالختن�اق، الجميع صار يس�تجدي قبضة 
ه�واء عابرة ليستنش�قها م�لء رئتيه. ش�ارفت الطرقات عىل 
النهاي�ة، اس�تجمعت تلك الطوابري البرشية آخ�ر ما بقي لديها 
م�ن قوة وأم�ل حتى بلغوا النهاي�ات أخريًا، لكن تل�ك النهايات 
الشاقة رسعان ما شكلت لهم بداية للخيبة واالنكسار بأشكال 
ال ُتوصف عندما وجدوا أنفس�هم وسط الغرف نفسها، الغرف 
الت�ي ّف�روا منه�ا إليها، إذ ع�ادت األب�واب والش�بابيك لتؤصد 
بإحكاٍم أكثر وأقىس، ليجدوا أنفس�هم يس�كنون غرًفا من ناٍر 
ولظٍى كريهة الروائح، رهيبة األوار، وقد  انغمس�وا فيها خارج 
األزمنة والُحُقب بعيًدا عّما يمكن تس�ميتُه بالحياة. كانت ثمة 
أعم�دة م�ن نار موق�دة ُتصّب ع�ىل كل واحد منهم لت�ورده إىل 
هاويٍة ال مس�تقّر لها، وتذيق�ُه من ألٍم ال ُيطاق. هم اآلن خارج 
نط�اق حقيقة الحياة، يحاولون فهم هذا الواقع الجديد الذي ال 

مالّذ فيه وال أزمنة وال تقاويم.

 املراقب العراقي/ متابعة...
واملخ�رج  االدي�ب  الل�ه  رحم�ة  اىل  انتق�ل 
املرسح�ي حس�ني الس�لمان بع�د إصابت�ه 
بفايروس كورونا عن عمر يناهز الس�بعني 

عاما وقد نعته  
 نقابة الفنانني يف بي�ان لها جاء فيه :ببالغ 

الحزن واالىس 
تنعى نقابة الفنانني العراقيني

رحي�ل الفن�ان واملخرج حس�ني الس�لمان 
وال�ذي وافته املني�ة أثر إصابت�ه بفايروس 
كورون�ا س�ائلني امل�وىل أن يتغمده بواس�ع 
رحمت�ه وأن يله�م ذويه ومحبي�ه وزمالئه 

وتالمذته الصر والسلوان
الفنان حس�ني الس�لمان مخرج س�ينمائي 
وكات�ب قص�ة ومرسح�ي عراقي ول�د عام 

1950 يف النارصية يف العراق.
-لديه أعمال يف الس�ينما والتلفزيون وكذلك 

يف املرسح. 
-حائز عىل جوائز محلية ودولية.

-لدي�ه مؤلفات يف الفن ع�ىل صعيد املرسح 
والنقد السينمائي والتلفزيون.

وفاة األديب حسين 
السلمان بكورونا

اصدار

»حروب فاتنة« معاناة البحث الحقيقي عن لغة جديدةقطوٌف وحروٌف في التاريِخ والتراِث واألدِب
 املراقب العراقي/ متابعة...

صدَر مؤخ�رًا عن داِر »أطياف« للنرِش 
وداِر االنتش�اِر العرب�يِّ كت�اٌب جدي�ٌد 
لألديِب عدن�ان العوّامي حمَل عنوان: 
»قطوٌف وح�روٌف يف التاريِخ والرتاِث 
الك�����ت�اُب  ويق�����ُع  واألدِب«، 
وثالث�نَي  وخم���س�ٍة  ثالِثمئ�ٍة  يف 

صفح��ًة. 
ُمْنَتخًب�ا  طّياِت�ِه  ب�نَي  يض�مُّ  وه�و 
ألِقَي�ْت يف محاف�َل  م�ْن مح�ارضاٍت 
يف  ْت  ُن�رِشَ ومق�االٍت  ومنتدي�اٍت، 
العنكبوتي�ِة،  والش�بكِة  الصح�ِف 
تعالج مواضيَع ش�تَّى ُكتَبْت يف أزمنٍة 
متفاوتٍة، بعُضه�ا يف األدِب، وبعُضَها 

يف الرتاِث والت��اريِخ.
وقِد احت�وى الكتاُب عىل ثالثِة فصوٍل 
وُملَح�ٍق. وحمَل الفص�ُل األوُل عنوان 
»يف التاري�خ«،  وحم�َل الفصُل الثاني 
عن�واَن »يف الرتاث«، أّم�ا الثالُث فجاِء 
بعن�وان: »يف األدب«. واخُتِت�َم الكتاُب 

بملحٍق للصوِر والوثائِق.

عبد شاكرأبواب وشبابيك

قصة قصيرة

املراقب العراقي/ متابعة...
الق�اص الحقيق�ي ه�و ال�ذي يكاب�د 
معان�اة البح�ث »الحقيق�ي« عن لغة 
جديدة وتعبري جديد، لغة املبدع املكابد 
وعب�ارات  وقواع�د  مف�رداٍت  ليس�ت 
مصبوب�ة، لكنها -قب�ل أي يشء آخر- 
ص�ورة وإيقاع وص�وت وحس رهيف، 
الجوهري�ة  وأط�ره  الق�ص  قواع�د 
وقوانين�ه العام�ة قديم�ة، متوارث�ة، 
معروف�ة، إنها املق�درة عىل إبداع قصة 
جدي�دة، بروح جديدة، ومعاناة خاصة 

وتجربة عميقة..
ه�ذا م�ا تقدم�ه باقت�دار املجموع�ة 
القصصي�ة الجديدة »ح�روب فاتنة«، 
الصادرة عن دار الكتب خان بالقاهرة.
األص�وات  أه�م  م�ن  املوج�ود  عب�د 
القصصي�ة يف املش�هد املع�ارص، يأخذ 
الالزم�ني  وال�دأب  بالجدي�ة  نفس�ه 
لكتاب�ة فن رفيع وصع�ب املرتقى مثل 
يليق�ان  واللذي�ن  القص�رية،  القص�ة 
الكتاب�ة،  مس�ؤولية  يع�رف  بكات�ب 
وي�درك أن القصة ليس�ت تمريًنا عابرًا 

وال جرع�ة فيتامين�ات منش�طة، إنما 
ه�ي مكابدة -مث�ل الش�عر- ومعاناة 
وصياغ�ة  وتأم�ل  وتفك�ري  وثقاف�ة 
وبح�ث ع�ن املناس�ب واملالئ�م لتعبري 
القاموس�ية والدالالت  املعاني  يتجاوز 
التواصلي�ة املب�ارشة إىل تخلي�ق رموز 
ومجازات وصور بإعادة ترتيب العادي 
واملألوف واالعتيادي واقتناص اللحظة 
الس�حرية التي تجعل من كل ما س�بق 

»جديداً« ومدهشاً ومبتكرًا!

قصص »حروب فاتن�ة« تواجه الواقع 
بتفكيك�ه وإع�ادة تركيب�ه، وس�يلته 
خيال مجنح، ألف جناح وجناح، ينطق 
الحجر والجم�اد، يحول حب�ة رمل إىل 
تفاصي�ل  ومندهش�ة،  س�ارحة  روح 
الحي�اة اليومية س�تتحول بقدرة الفن 
وبراعة ال�رسد إىل لوحة جميلة ممتعة 
تنط�ق بذاته�ا ولذاته�ا! عرش قصص 
كتبه�ا حس�ن بم�داد املعان�اة وإطالة 

النظر والرغبة يف الكمال! 

محتوى كتاب



 A l m u r a q e b  A l i r a q i حصيفة-

مس�تبدة  حكوم�ة  ض�د  قام�ت  ث�ورة  فه�ي 
ونظامها الس�يايس الفاس�د وق�د صارعت هذه 
الثورة بابنائه�ا االبطال, الحكومة املتغطرس�ة 
ورصعته�ا واطاحت به�ا وانت�رت القطعات 
العس�كرية بقي�ادة منظم�ة الضب�اط االح�رار 
والقائد الفذ)عبد الكريم قاس�م(  يف اسقاط هذا 
النظ�ام  الرجعي العمي�ل ..كان التغيري الجذري 
للث�ورة وليد قوى سياس�ية اجتماعي�ة داخلية 
متأصل�ة يف صل�ب كي�ان املجتم�ع العراقي ويف 
صل�ب نظ�ام الحكم ناضل�ت نضاآل مس�تميتآ 
وقدم�ت الغ�ايل والنفي�س لها)وان الق�اء نظرة 
رسيعة عىل االثار الالحق�ة يكفي لجعلنا نعرف 
أنن�ا امام ث�ورة أصيلة ( .اذ اليمك�ن ان تقوم يف 
أي بل�د م�ا حركة ثورية بوحي م�ن الخارج .ما 
لم يكن يف البالد اس�تعداد داخ�ي لتقبل االفكار 

الثورية
احتل�ت ثورة )14 من تم�وز (مكانة مهمة يف التاريخ 
الس�يايس املعارص بغض النظر ع�ن مدى تطابق ذلك 
مع نظرتنا الفلس�فية والفكرية فهي واحدة من اهم 
معلم�ن م�ن معالم الع�راق الحديث ف�اذا كان املعلم 
االول متمثال بتاس�يس الدولة العراقية قد نقل العراق 
من املجتم�ع الزراعي املتش�ظي اىل املركزية الحديثة 
..ف�ان املعلم الثان�ي املتمحور حول تاس�يس النظام 
الجمهوري يف ذلك اليوم التموزي ارىس االسس املادية 
لنهضة حضارية ومرشوع حداثوي وضع العراق عىل 

س�كتها بما يتالئ�م وواقع 
املنتجة  التط�ور لق�واه 

احدثت  ..لق�د  ان�ذاك 
تح�وال  الث�ورة 

جذري�ا يف ماهي�ة 
العراقي  الوج�ود 
انماطه  واولوي�ة 
ي�ة  د قتصا ال ا

وم�ا ترت�ب عليها 
م�ن تج�دد للوعي 

يف  االجتماع�ي 
الجمالي�ة  تجليات�ه 

والحقوقي�ة  الفلس�فية 
والسياسية والدينية

ونح�ن كل ع�ام ويف مثل ه�ذه االيام 
التموزي�ة يحتفل الش�عب العراق�ي بكافة تالوينه 

احتفاال ح�ارا وكبريا يليق بالحدث الجلل ويقف ابناء 
هذا الشعب النبيل ليس�تعيد ذكريات نضالهم الشاق 
الطوي�ل وتضحياته�م الجس�ام وانتص�ار الحق عىل 
الباطل وما حققته الجماهري من مس�ريات وحركات 
ثوري�ة م�ن انتكاس�ات ونجاح�ات طيلة س�نواتهم 
النضالية مه�دت للثورة ونجاحه�ا وتوجت  واثمرت 
بتفج�ري ث�ورة ش�عبية جماهريي�ة اذل�ت االحت�الل 
وقصم�ت ظه�ر االقط�اع واالمربيالية العاملي�ة ...يف 
حن تعترب ثورة )14 م�ن تموز() املعلم االول واالهم 

يف س�لم االرتق�اء والتطور 
ع�راق  معال�م  م�ن 
العرشي�ن  الق�رن 
م�ن  تظمنت�ه  مل�ا 
تطورية  تغيريات 
طال�ت كل البنى 
ي�ة  د قتصا ال ا
عي�ة  جتما ال ا و
س�ية  لسيا ا و
ي�ة  لفكر ا و
الدولية  والعالق�ات 
والعس�كرية  وغ�ريت 
الجو السيايس يف املنطقة 
كلها اذ ادركت القوى العظمى 
الخلي�ج  اقتص�اد  ع�ىل  املس�يطرة 
والعال�م خط�ورة نش�وب ث�ورات مماثل�ة يف كل 
املنطق�ة (.)ان هذا االس�تيالء عىل الس�لطة كان اول 
حدث م�ن نوع�ه يف تاريخ الع�راق يمكن ان يس�جل 
كث�ورة (.انن�ا لك�ي ن�درك قيم�ة الحارض ومس�رية 
املس�تقبل ال ب�د لن�ا ان نقلب بامع�ان صفحات هذة 
الث�ورة ونس�تلهم منها الع�رب والدروس ونس�توعب 
اس�تيعاب كامآلاح�داث التاريخ وقوانين�ه وما رافق 
ه�ذه االي�ام بعد الث�ورة م�ن نجاحات ابه�رت العدو 
قب�ل الصدي�ق بعمرها القص�ري ..وايض�ا االخفاقات 
واالنكس�ارات يف مس�ريتها.. لق�د كان الش�عب قب�ل 

الثورة قوما بائس�ن يائس�ن  تحكمهم شلة وطغمة 
فاس�دة من الش�يوخ واالقطاع واملستغلن من عمالء 
االس�تعمار والرجعي�ة تحتق�ر االنس�ان العراقي وال 
تؤم�ن ب�اي ح�ق م�ن حقوق�ه ..وال يهمه�ا س�وى 
استغالله واذالله وامتصاص دماء االبرياء وجني اكثر 
ما يمكن من االرباح عىل حس�اب دمه وعرقه ..وكان 
معظم ابنا الش�عب من الفقراء يعيشون عىل الكفاف 
ويف اس�وأ الظ�روف املادية ويخض�ع لعملية ترويض 
عنيفة تس�تهدف حريته وكرامت�ه  بالكامل وحقوقه 
االساس�ية ..يف ان يعي�ش ويعم�ل بكرام�ة ويفك�ر 
ويطل�ع ويع�رب ع�ن رأيه ويق�رر مصريه ويس�تمتع 
بخريات ب�الده ليبني مس�تقبله ..كان ابناء الش�عب 
غرباء يف اوطانه�م فيما عدا الطبقة الحاكمة املرفهة 
,..يعيش�ون ويعانون مختلف انواع القهر االقتصادي 
واالجتماعي والفكري ويقاسون ذل الفاقة والحرمان 
واالس�تبداد وعليهم كل الواجبات وليست لهم حقوق 
يتمتع�ون بها ..واجهزة الدولة بكل مفاصلها ليس�ت 
س�وى اجهزة قم�ع واضطهاد وترهيب ..لقد س�جل 
االسلوب الذي مارسته الحكومة من قمع لالنتفظات 
العمالية والفالحية يف عموم البالد انعطافآ يف سياسة 
الحك�م يف العراق اذ لم يعد يكفيها ما كانت تمارس�ه 
من اس�اليب دكتاتورية اس�تبدادية تحت ستار نظام 
برملان�ي مزيف ش�وهت في�ه جميع مفاهي�م الحكم 
الدستوري الديمقراطي املقرر نظاما للحكم يف العراق 
بعد احداث ثورة العرشين ..فاخذت تمارس االستبداد 
الس�افر باس�م االح�كام العرفي�ة وحال�ة الطواريء 
وسياسة اصدار املراس�يم ...ومرد ذلك تصاعد الوعي 
الطبق�ي والوطني ونمو الحركة الوطنية املنظمة ويف 
مقدمتها الحزب الش�يوعي العراقي والقوى الوطنية 
وهو ماكانت تفتقر اليه حركة شعبنا يف عهد االحتالل 
واالنتداب ..فمس�توى تط�ور وعي وتنظي�م حركتنا 
الوطني�ة لم يعد يس�مح بالرتدد يف النض�ال واملهادنة 
م�ع املحتل ..واضافت مالحم الح�ركات والتظاهرات 
املنددة ومالحم الس�جناء الش�يوعين واعتصاماتهم 
صفح�ات مرشقة اىل تاريخ ش�عبنا وق�واه التقدمية 
يف نضاله الدامي ضد االس�تعمار والحكم امللكي املباد 
وكش�فت هذه املجازر ايضآ عن اس�تفحال ازمة ذلك 

النظام املتهريء وبدء انهياره
وكان�ت البالد مس�تعمرا خاضعا لالحت�الل االجنبي 
واملحتل وجالوزته يترصفون ويقررون مصريالشعب 
ويفرضون عليه احكاما جائرة ويس�تغلون خرياته 
ويقيمون القواعد العس�كرية متى ما يشاؤون واين 
ما يريدون ع�ىل اراضينا ويكبلون ش�عبنا بمختلف 
االصف�اد والقي�ود واالغالل واملعاه�دات رغم ارادتنا 
..ان الدالئل كانت تشري اىل نهاية النظام امللكي باتت 
وش�يكة بعد رضب الجماهري ومطاليبهم وتجاهلها  
عرض الحائط وخاصة العمال والفالحن وحقوقهم 
املرشوعة  دون االلتف�ات اىل تحذيرات اخلص اعوان 
النظ�ام امللكي) بهجة العطي�ة( الذي كان يوضح يف 
تقاريره الخاصة استياء الشعب وتذمره من سياسة 
الحكومة داعيا لالستجابة ملطاليبهم واالصغاء اليها 
خشية ان يؤدي ذلك اىل رسيان التذمر اىل سائر فئات 
الش�عب ,وما اصدق وصف الجواهري الكبريالالهب 
ان�ذاك ح�ن يدع�و املواط�ن العراقي ب�كل فئاته اىل 
االنتفاض وتاجي�ج حماس الثائرين واوضاع الحياة 
التي يعيشها عامة الناس يف ظل االستبداد والخنوع 

بقصيدة... منها...   

تقحم فمن ذا يلوم البطن ....
                                      اذا كان مثلك ال يقحم

ومن ذا يخوض املنون ....     
                                  اذا عافها االنكد االشأم

وخضها كما خاضها االولون ...
                                     وثن بما افتتح االقدم

فاما اىل حيث تبدو الحيا....
                                  ..ة لعينيك مكرمة تغنم

 واما اىل جدث لم يكن ..

                                      .ليفضله بيتك املظلم
وام�ام كل ه�ذه الظ�روف القاس�ية والتهميش كان 
الش�عب العراق�ي يتحرك نحو كرس قي�وده وينتفض 
كلما س�نحت له الفرصة .مرات ومرات ومرات..حتى 
جاء الصباح التموزي الذي يختلف عن كل الصباحات 
ً واذا بالقي�ود تتكرس واالصف�اد تتحطم وتتناثر..واذا 
بال�رصح العتي�د الذي بن�اه االحت�الل والرجعية عىل 
الظل�م والجور يتهاوى تحت اق�دام الجماهري الثائرة 
ت�اركا خلفه اس�وأ الذكري�ات ومؤك�دآ حقيقة طاملا 
اكدته�ا اح�داث التاريخ وهي ان الحياة اال للش�عوب 
الثائرة املنتفظة ..وكان للحزب الش�يوعي دورا كبريا 
يف مجري�ات احداث الث�ورة وعىل دراي�ة تامة بموعد 
وانطالق القطعات العس�كرية للقي�ام بالحدث االكرب 
ولذلك عبأ كوادره وجماهريه حتى انطلقت الجماهري 
الغف�رية كاالعصار صبيحة هذا اليوم االغر, من كافة 
االعم�ار والفئات اىل الش�وارع يف بغ�داد واملحافظات  
وتحول�ت اىل ث�ورة ش�عبية هائل�ة قضت ع�ىل رموز 
النظام امللك�ي البائد واملحتل واذلت االقطاع وقصمت 

ظهر االحتالل والرجعية
     واذا بالجماه�ري العراقي�ة التي كانت يف اعىل مزاج 
ث�وري يف االري�اف وامل�دن تنتف�ض لصيان�ة الحك�م 
الوطني والحفاض عىل مكتس�بات الشعب التقدمية 
وضمان تطور الب�الد وازدهاره ش�ماال وجنوبا عربا 
واك�راد وهي تهب وتكتس�ح ق�ذارات النظ�ام البائد 
القدي�م وتزي�ح عن س�ماء العراق الصافي�ة املرشقة 
غي�وم االس�تعباد والفس�اد.. ان مس�اهمة الح�زب 
الش�يوعي الفعالة يف الحكومة الوطنية التي تس�عى 
القوى الوطنية اىل تشكيلها تلك املساهمة التي اثبتت 
للتاري�خ حت�ى يومنا هذا ع�ىل رضورته�ا واهميتها 
الدور الكبري.. ويف وضع البالد عىل السكة الصحيحة  

ونح�ن نس�تعرض ه�ذه االح�داث م�ن ث�ورة )14( 
تم�وز نج�د ان ما تحق�ق رغم جس�امته ال يمكن ان 
ياخ�ذ معناه الحقيق�ي الكام�ل اال اذا نجحنا يف خلق 
االنس�ان املواط�ن الث�وري الجديد ) جس�ميا وفكريا 

ونفس�يا وعقليا ( وخلق مثل هذا االنس�ان لن يكون 
باملوعظ�ة واالرش�اد وحس�ب وانما بتهيئ�ة اكثر ما 
يمك�ن من ظ�روف مادي�ة واقتصادي�ة واجتماعية 
س�ليمة واج�واء فكري�ة ونفس�ية نقي�ة تجعل هذا 
االنس�ان العراقي ق�ادرا عىل فه�م دوره وانتمائه يف 
معرتك الحياة الجديدة وادراك مس�ؤولياته الضخمة 
والقي�ام بواجبات�ه تج�اه وطنه وش�عبه خ�ري قيام 
متج�اوزا تراكمات امل�ايض املتخلف وم�دركا طبيعة 
الح�ارض الجدي�د ومتطلعا اىل غد م�رشق ونصل من 
كل ذل�ك  اىل ان الجماهريه�ي االق�وى وهي صاحبة 
الق�رار النهائ�ي ..  وان غطرس�ة الح�كام الظامل�ن 
املس�تبدين ليس سوى هشيم رسعان ما تذروه رياح 
الث�ورة  وتعص�ف به غض�ب الجماهري الثائ�رة  وان 
من اس�تعان بغري الشعب فش�ل فشآل ذريعآ وسقط 
بالهاوي�ة ومن استمتس�ك بغري ع�روة الحق والعدل 
واملس�اوات تهاوى وس�حق باقدام الش�عب..واخريا 
ولي�س آخرآ....ان حقيقة ثورة الرابع عرش من تموز 
ومفجرها ابن الشعب البار الشهيد عبد الكريم قاسم  
وفيض انجازاتها االس�طورية خالل عمرها القصري  
س�تبقى.. واالحتفال بذكراها العط�رة واجب وطني 
ودي�ن كب�رييف االعناق وانش�ودة يتغنى بها الش�عب 
العراقي م�دى الدهور والعصور وتبق�ى هذه الثورة 
وزعيمه�ا محف�ورة يف قلوب الجماه�ري كالنقش يف 
الحجر آلن حقيقتها مهما غطتها تراكمات االحداث 
وص�دأ الس�نن والتش�كيك به�ذه الثورة الش�عبية 
وانجازاتها العظيمة الش�اخصة  للش�عب من بعض 
ضع�اف النف�وس واع�داء الوط�ن ,ال ب�د ان تظهر 
بجهود الخريي�ن الصادقن فالتاري�خ ال يرحم ..وال 
يص�ح فيه اب�دآ اال الصحي�ح والش�مس ال يحجبها 
غربال  وس�تبقى )ثورة الرابع عرش من تموز عالمة 
مضيئة يف تاريخ العراق الحديث ومعلمآ متميزآ عىل 
طريق نضال شعبنا من اجل التحرر واالنعتاق وبناء 
الدول�ة املدني�ة الديمقراطية املس�تقلة تحت خيمة 

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

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

نور 9
على 
نور

صناعة الزوارق التراثية في العراق.. مخاوف من اندثار مهنة األجداد
ويمكن بنظرة رسيعة مشاهدة قوارب الصيد 
الذي  األمر  الضحلة،  املياه  يف  بال حراك  رابضة 
القائمة  القوارب  التهديد لصناعة  ييش بحجم 
عىل  القوارب  الغبار  قرون.ويغطي  منذ  هناك 
كانت  أن  بعد  مياهها  انحرست  التي  األرض 
الخيزران  وغابات  باألسماك  غنية  املايض  يف 
لكنها  املهاجرة،  للطيور  مأوى  تمثل  التي 
أصبحت اآلن جذوع عيدان تُرى من بعيد مثل 
ذكرى شاحبة يف األفق.وازدهرت صناعة بناء 
أواخر  وحتى  الستينيات  يف  الخشبية  القوارب 
تشهد  لكنها  املايض،  القرن  من  الثمانينيات 
تبنيه  الذي  العمالق  السد  بسبب  حادا  تراجعا 
تخىل  لذلك  ونتيجة  الفرات،  نهر  عىل  تركيا 
عيل  عملهم.ويسري  عن  الصيادين  من  الكثري 
الجبايش  هور  منطقة  من  الخزاعي  حسن 
وجده،  والده  خطى  عىل  قار  ذي  محافظة  يف 

يف بناء القوارب منذ أن كان يف سن املراهقة 
املبكرة، لكنه أصبح يقول اآلن إن عددا كبريا 
بالفعل  تخلت  األهوار  مناطق  يف  األرس  من 
املهنة بحثا عن عمل آخر لكسب قوتها  عن 
الخزاعي  معيشتها.وأضاف  نفقات  وتغطية 
دون  باستمرار  يسري  عملنا  كان  املايض  »يف 
أستطيع  ال  كان هناك عمل،  فدائما  انقطاع 
لكن  بالضبط  نصنعه  ما  حجم  تحديد 
نصنع  الواحد  الشهر  يف  إننا  القول  بإمكاني 
الراهن  الوقت  يف  أما  قاربا،  عرش  خمسة 
شهرين  امتداد  عىل  نستطيع  ال  قد  فإننا 
اهتمامهم  انحرس  الناس  ألن  قارب،  صنع 
املعلوم  ومن  املياه،  لجفاف  نظرا  بالقوارب 
أن أهم يشء هو املاء، ال سيما وأنهم صنفوا 
أنها تراث عاملي وفرحنا، وصار  مياهنا عىل 
عندنا عيد ميالد، وتخيلنا أن مياهنا مستقرة 
وثابتة لكن لألسف ها هي اآلن تختفي وترتك 
زورق  كقائد  العمل  »أهملت  فراغا«.وتابع 
ألن الناس انتابهم اليأس من الصيد وأكثرهم 
غادر إىل أماكن متفرقة، رحلوا إىل حيث من 
البرصة،  أو  بغداد  أن يجدوا عمال، يف  املمكن 
ألنهم  عماال،  أو  حمالن  صاروا  من  ومنهم 
املياه  قلة  بسبب  األهوار  إليه  آلت  ما  كرهوا 

والصيد«.
النهرين من مياه  وتتغذى أهوار بالد ما بن 
بيئة  النهرين  التقاء  ويهيئ  والفرات.  دجلة 
مالئمة ملصايد األسماك وموطنا ألنواع نادرة 

يتيح  كما  أبومنجل.  طائر  مثل  الطيور  من 
يف  الربية  الطيور  آلالف  االسرتاحة  يشبه  ما 
طريق هجرتها بن سيبرييا وأفريقيا.ويشكو 
مربحا  يعد  لم  الصيد  أن  من  الصيادون 
لكن  ونقصه،  الوقود  تكاليف  ارتفاع  بسبب 
املواجهات  إزاء  بالقلق  يشعرون  معظمهم 
والكويتين. اإليرانين  السواحل  حرس  مع 
الفاو  يف  صياد  وهو  مالك  أحمد  عالء  وأفاد 
إن  القول  املمكن  “من  البرصة  بمحافظة 
صناعة القوارب تراجعت وقلت بنسبة 80 إىل 
الوقت  90 باملئة وهي شبه منعدمة، ألنه يف 
يف  يفكر  الصيادين  من  تقريبا  أحد  ال  الحايل 
اإلقليمية  املياه  أن  بما  قارب  عىل  الحصول 
املياه  إىل  التوجه  يستطيع  ال  فهو  تحددت، 
اإلقليمية  املياه  إىل  وال  الكويتية  اإلقليمية 
أو  الدولتن  بن  املشاكل  لصعوبة  اإليرانية 
الصيادين  أن  »كما  الحدود«.وأضاف  تجاوز 
الصغرية  الزوارق  عىل  الحصول  يفضلون 
إما  الصيد  عىل  تساعدهم  ألنها  الكبرية  بدل 
األرايض  عىل  القريبة  بالحدود  وإما  بالشط 
األرايض  يف  األهوار  عرب  العراقية«.وعاش 
كانوا  لكنهم  السنن  من  لأللوف  الرطبة 
عىل هامش املجتمع العراقي. وتقدر دراسة 
عددهم بنحو 400 ألف نسمة يف الخمسينات 
فروا  منهم  الكثري  لكن  املايض،  القرن  من 
إىل نازحن ألسباب  من قمع صدام وتحولوا 

اقتصادية.

لم يترك نقص المياه 
الناجم عن قلة األمطار 
للصيادين في األراضي 

الرطبة بهور الجبايش 
في محافظة ذي قار 
والفاو في محافظة 

البصرة خيارا آخر سوى 
ترك القوارب التي كانت 

في الماضي مصدرا 
أساسيا للرزق للكثيرين 

منهم.

كان يوما تموزي  يختلف عن باقي االيام انبثق نوره مع بزوغ الشمس .وكان 

للجميع  موعد استثنائي حيث كانت احالم العراقيين اقرب الى الواقع لشجاعتهم 

وبسالتهم التي قل نظيرها وللفريق الذي خطط للثورة  ونفذها عقول ال 

تظاهى .)انها الثورة التي جاءت تعبيرا عن االراء التي تبلورت ونضجت قبل 

وقوعها وان كل  ما حدث كان امرآ متوقعآ( .

ثورة )الرابع عشر من تموز .. الدروس والعبر(
القسم الثاني
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اعلن���ت إدارة ناحي���ة س���فوان جنوب 

غرب البص���رة، أن الناحية حصلت على 

مش���اريع تعتب���ر االعلى منذ س���نوات 

ضم���ن مش���اريع لقطاع���ات متعددة ، 

اس���تراتيجية  لمش���اريع  الحاجة  مؤكدا 

أخرى من واردات منفذها الحدودي.
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سفوان تؤكد حاجتها لمشاريع استراتيجية من واردات منفذها

تظاهر العرشات من أهايل 
قضاء الجباي�ش التابع اىل 
محافظ�ة ذي قار مس�اء 
قائّمقامي�ة  مبن�ى  أم�ام 
القض�اء للمطالب�ة بإقالة 
القائّمق�ام احتجاج�ا عىل 
الخدم�ي  الواق�ع  ت�ردي 
وتراج�ع حص�ة القض�اء 
من التيار الكهربائي وعدم 
وج�ود طبي�ب اختصاص 
الع�زل  مرك�ز  إلدارة 

الصحي.
وقال أحد املتظاهرين انهم 
س�يواصلون احتجاجاتهم 
حتى تنفيذ مطالبهم كون 
القضاء يعان�ي الكثري من 
املش�اكل الت�ي عجزت عن 
حله�ا اإلدارة املحلية طيلة 

١٧ عام، حسب قوله.

ناش�دت مجموع�ة من ك�وادر دائرة صحة الب�رة من تمريضي�ن ومهن صحية 
رئي�س ال�وزراء ووزارتي املالي�ة و الصحة ب�رف رواتبهم املتأخ�رة باإلضافة إىل 
اس�تحقاقاتهم الوظيفي�ة األخرى.وقال ع�دد منهم   إن مناش�دتهم تأتي من اجل 
رصف الرواتب املتأخرة فضال شمولهم برف املكافآت املالية باإلضافة إىل منحهم 
قطع أرايض س�كنية، موضحن أن الكوادر الصحية والتمريضية هي الوحيدة التي 
اس�تمرت بالعم�ل دون انقطاع وتع�رض العديد منهم لإلصاب�ات بفريوس كورونا 
وقدمن�ا الكثري م�ن التضحيات والتي ش�هدت له�ا املرجعية الديني�ة وفقا قولهم.
مشريين إىل أنهم لم يلمسوا من املسؤولن يف الحكومة أي اهتمام وألبسط الحقوق 
وس�بل العيش وهو الراتب الش�هري مطالبن الجهات املعنية بالرد عىل مناشدتهم 
بالرسع�ة املمكن�ة ملوح�ن إىل تنظي�م وقفة احتجاجي�ة يف حال عدم االس�تجابة 

ملناشداتهم.

مناشدة كوادر الصحة

يتفق املراقبون عىل ان الجيش االلكرتوني 
لدعم  االمريكية  السفارة  وفرته  الذي 
ترشيحه  وتاييد  الكاظمي  مصطفى 
والعمل عىل تسويقه للعراقيني يف مواقع 
 ” باعتباره  يوميا  االجتماعي  التواصل 
من  العراق  سينقذ  نادرة  ادارية  عقلية 

ازمته االقتصادية وازماته السياسية ” ٫
يف  تطويره  تم  االلكرتوني  الجيش  هذا 
الكاظمي  استالم  من  االول  االسبوع 
مواجهة  عىل  قادرا  لبكون  ملنصبه 
خصومه وتم تامني ميزانية مالية خاصة 

بماليني الدوالرات من خزينة الدولة .
ان تم ترسيبها من  بعد  ووفق معلومات 
االعالمي  املكتب  يف  يعملون  اشخاص 
لرئيس الوزراء فقد تم تسليم ملف تطوير 
اسياسات  لدعم  االلكرتوني  الجيش 
الشعبي  الحشد  تجاه  وخاصة  الكاظمي 
ومقاومة  وطنية  وشخصيات  واملقاومة 
٬٫اىل رشكة خاصة لم يكشف عن اسمها 

يف الوقت الحايل لدواع امنية .
الخطرية  املعلومات  هذه  وتكشف 
تطوير  لخطوات  دقيقة  تفاصيل  عن 
وهو  للكاظمي  االلكرتوني  الجيش 

يعملون  خرباء  يرعاه  متكامل  برنامج 
بصفة  االمريكية  السفارة  يف  موظفني 
رسميا  يعملون  هم  فيما  مسشتارين 
 . االمريكية  املركزية  املخابرات  ملصلحة 

عليها  فيرشف  العراقي  الجانب  من  اما 
يدعى  وشحص  عباس  مرشق  من  كل 
حماده،ونقرا يف هذه املعلومات التفاصيل 

التالية :
بالتعاقد  الكاظمي احد مستشاريه  كلف 
بالتحشيد  املعروفه  الرشكات  احد  مع 
وصفه  يصح  الذي  االعالمي  والتسويق 
بالتصليل االعالمي :تم االتفاق عىل البنود 

التاليه
1- انشاء اكثر من 5000 حساب وهمي 

باسماء وعناوين مختلفة
2- انشاء اكثر من 150 بيج ” صفحة ” 

تروج للكاظمي وحكومته.
3- تمويل البيجات : الصفحات ” بمبلغ 
اسبوعيا  دوالر  الف  عرشين  عن  يقل  ال 

لكي تصل اىل اكثر عدد من الناس
تم  التي  الحسابات  واسناد  دعم   -4
يمكن  بما  حديثة  باجهزة  انشاءها 
حساب   500 تفعيل  عىل  حاسوب  كل 

حاسوبا   15 الحواسيب  عدد  يكون  وان 
سبعة   ” للصفحات  الكيل  العدد  ويكون 
اضافة   ” حساب  وخمسمئة  االف 
ليكون  وهمي  حساب  االف  لخمسة 
املجموع الكامل لعدد الحسابات 12500 
وذلك  االلكرتوني  بالذباب  مايسمى  وهو 
الظهار عدد هائل من الداعمني للكاظمي 

وحكومته .
5: اختيار املرشفني الدارة الصفحات يتم 
لرئيس  االعالمي  املكتب  داخل  لجنة  من 
مع  التعاقد  صالحيات  ومنحوا  الوزراء 
فنيني او مختصني بادارة الصفحات من 

خارج املكتب االعالمي
العمليه  هذه  عن  املسوول  تسمية  6:يتم 
لرئيس  االعالمي  املستشار  طريق  عن 
الداء  ومقيما  مرشفا  ويكون  الوزراء 

وعمل الرشكة
املكتب  بني  عمليات  غرفة  تشكيل   :7
االعالمي لرئيس الوزراء والرشكة املتعهدة 

العمل  زخم  ادامة  مسووليتها  باملرشوع 
اىل  باالضافة  والنرش  املعلومات  وتحديث 

تقييم العمل وتسجيل املالحظات
قبل  من  وتسميتهم  اشخاص  8:تحديد 
املكتب  من  املعلومات  يتلقون  الرشكة 
مهامهم  ومن  الوزراء  لرئيس  االعالمي 
وتبويبها  وتصنيفها  االخبار  تحرير  هي 

وتوزيعها ونرشها داخل الصفحات
احدث  بتجهيز  الرشكة  تتكفل   :9
االلكرتونيه  بالجيوش  الخاصة  التقنيات 
املراقبة  واجهزة  السريفر  اجهزة  مثل 

واالخرتاق والخزن وغريها الكثري.
10 – املبلغ الكيل للعقد الشهر االول ثالثة 

ماليني ومئتني وخمسني الف دوالر،
املقدر  االلكرتوني  الجيش  حسابات  عدد 
النجاز هذه املهمة اكثر من عرشين الف 

حساب
يومني  بعد  الفعيل  بالعمل  املبارشة  تمت 

من تاريخ تسنم رئيس الوزراء ملنصبه.

خليل  طالب  الناحية  مدير  وبني 
االقاليم  تنمية  مشاريع  ان  الحصونة 
سنوات،  منذ  االعىل  كانت   2019 لعام 
الطرق  إنشاء  يف  مشاريع  عىل  شملت 
استئناف  اىل  باإلضافة  مدارس  وإنشاء 
مهمة  حيوية  مشاريع  يف  العمل 
من  ان  موضحا  العمل،  عن  متوقفة 
اهم املشاريع انشاء طريق بمواصفات 
بنقل  تقوم  التي  املركبات  ملرور  عاملية 
والذي  قرص  ام  ميناء  من  البضائع 
 ، املحافظات  لعموم  منفعة  يحقق 
الحكومة  ان  اىل  قوله،واشار  حد  عىل 
املحلية الحالية أطلقت جميع املشاريع 
مرشوع  ومنها  العمل  عن  املتوقفة 
رسير   100 بسعة  سفوان  مستشفى 
والذي  املهمة  املشاريع  من  أعده  والذي 
 %25 من  أكثر  اىل  الحايل  انجازه  وصل 
وينفذ من قبل رشكة محلية مع رشكة 
برضورة  الحصونة  يونانية.وطالب 
األولوية  واعطائها  سفوان  ناحية  رفد 
واسعة  مهمة  اسرتاتيجية  بمشاريع 

وانصافها  املنافذ  واردات  من  اكثر 
أعلنت  ذلك  اىل  املتميزة.  باملشاريع 
محافظة  يف  سفوان  ناحية  إدارة 
البرصة، عزمها مقاضاة وزارة االعمار 
لـ«إهمالها طريق  والبلديات  واإلسكان 
حصد  الطريق  أن  بينت  فيما  املوت«، 
خالل  املواطنني«  من  الكثري  »أرواح 
الناحية  مدير  املاضية.وقال  األعوام 
»السلطات  إن  الحصونة  خليل  طالب 
املحلية يف الناحية قررت تقديم شكوى 
واإلسكان  االعمار  وزارة  ضد  قضائية 
بني  الرابط  الطريق  إلهمالها  والبلديات 
ناحيتي أم قرص وسفوان، وذلك بعد أن 
الرغم  عىل  الطريق  تأهيل  عن  عجزنا 
واملخاطبات«،  املناشدات  كثرة  من 
 22 بطول  املمتد  »الطريق  أن  موضحا 
كم يعرف باسم طريق املوت ألنه حصد 
عدم  بسبب  املواطنني  من  الكثري  أرواح 
صالحيته ملرور السيارات، وال يكاد يمر 
يف  أرواح  بإزهاق  وتسبب  إال  اسبوع 

حوادث سري مروعة«.

اف�اد عض�و مجل�س املفوضي�ة العلي�ا 
لحقوق اإلنسان، عيل البياتي، بأن الوضع 
الصح�ي يف محافظ�ة ذي ق�ار الجنوبية 
بي�ان  يف  البيات�ي  بكارثة.وق�ال  ين�ذر 
صحفي ان املفوضية ارشت تردي الوضع 
الصح�ي يف محافظ�ة ذي ق�ار نتيج�ة 
ضع�ف وانعدام البن�ى التحتية للخدمات 
الصحي�ة يف املدينة وقلة الدعم الحكومي 
ملستش�فيات املحافظة. واوض�ح البيان 
أن املفوضي�ة تابعت ع�ن كثب من خالل 
ش�حة  وثق�ت  الت�ي  الرصدي�ة  فرقه�ا 
املس�تلزمات الطبية وعدم توفر مس�حة 
العين�ة )PCR(، ونف�اد األدوات الخاصة 

بالفحص وعدم تجهيز املالكات الصحية 
والطبية بمس�تلزمات الوقاية، مشريا اىل 
التوق�ف املس�تمر ملنظومة األوكس�جن 
يف مستش�فى الحس�ن التعليم�ي ع�ىل 
الرغ�م م�ن وج�ود التربع�ات م�ن قب�ل 
بعض الجه�ات واملؤسس�ات الحكومية 
ومنظمات املجتم�ع املدني واملواطنن إال 
أن العج�ز ال زال موجوداً مع زيادة أعداد 

املصابن.
واكد عضو مجلس املفوضية عيل البياتي 
»تخب�ط الجه�ات املعني�ة يف املحافظة« 
باختيار مكان للحجر الصحي للمصابن 
بف�ريوس كورون�ا وعدم االس�تفادة من 

الخ�ربات الطبي�ة واإلدارية مم�ن عملوا 
س�ابقا بالقطاع الصحي  وع�دم  التهيؤ 
ع�دد  يف  املحتم�ل  االرتف�اع  ملواجه�ة 
اإلصاب�ات بالف�ريوس م�ع قل�ة الت�زام 
البع�ض م�ن األه�ايل بتعليم�ات الوقاية 
ينذر بحصول »كارثة صحية« باملدينة.  

اإلنس�ان  حق�وق  مفوضي�ة  وطالب�ت 
وزارة الصح�ة بتكثي�ف جهوده�ا لدعم 
املؤسس�ات الصحي�ة يف ذي ق�ار وتوفري 
األوكس�جن للمصابن بفريوس كورونا، 
كم�ا دع�ت املواطن�ن وأه�ايل املدينة إىل 
االلتزام بالتعليمات واإلرشادات الصحية 

لتجنب اإلصابة بالوباء .

الوضع في ذي قار ينذر بكارثة صحية

عاودت لعنة انقطاع التيار الكهربائي 
الطاقة  ينتج  الذي  البلد  يف  ظهورها، 
ويستوردها منذ عقود، دون أن ينجح 

بتحقيق حاجة املواطنني منها.
وتحت درجة حرارة تصل إىل خمسني 
بانتظار  العراقيون  يتلىض  مئوية، 
بني  وهي  بالطاقة،  التجهيز  ساعات 

ضعيفة ومتقطعة، أو شبه منعدمة.
ارتبطت  التي  الوزارة  مبنى  ويف 
ارتباطاً  السيايس  بامللف  خدماتها 
يتعاقب  الشارع،  تحريك  عرب  وثيقاً، 
الخمسية  الخطط  وتتعاقب  الوزراء 
وعود  فال  جدوى،  دون  والعرشية، 
االكتفاء  آمال  وال  تحققت  التصدير 
يوم  بني  واشنطن  تهدد  بينما  الذاتي، 
وآخر بعدم تمديد استثناء العراق من 
حصلت  ما  وهو  إيران،  من  االسترياد 
مريحة  فرتة  عىل  الجديدة  الحكومة 

فيه، تمتد عىل أربعة أشهر.

الرويظيه  منطقه  سكنة  من  نحن 
نعاني  الفهود  قضاء  يف  الخلفي  الخط 
للكهرباء يف  املتكرر  القطع   وبشده من 
منطقتنا لكون املنطقه فيها 4 محوالت 
اواقل   25 مشرتكيها  عدد  محوله  وكل 
مشرتكيها  لنا  العائده  املحوله  لكن 
وليس  فقراء  الناس  لكون  48مشرتك 
لديهم من يتبى همومهم يف دوائر الدوله 
ان يشكل  نطالب مدير كهرباء ذي قار 
لجنه مختصه من قبله الئ هذه املنطقه 
وملشرتكني  املحوالت  عدد  علئ  لتكشف 

ونكون شاكرين لكم .

الله  ورحمة  عليكم  السالم 
اصحاب  من  مجموعه  نحن 
املحالت التجارية ..يتحتم علينا 
محالتنا  ايجارات  ندفع  ان 
الرضوف  كل  ورغم  شهر  كل 
نفتح  ان  نضطر  و  املعروفة 
بارواحنا..  ونجازف  محالتنا 
ان  املحافظ  السيد  من  نرجوا 
امرا  ويصدر  معاناتنا  يفهم 
رسمي بخفض قيمة االيجار اىل 
النصف للرضوف غري الطبيعية 
التي يمر بها البلد ... مع الشكر 

و التقدير .

بين الصيانة و الخيانة..تموز يتحالف مع الكهرباء ليفتك باالبرياء

قضاء الجبايش يعاني االزمات
قضاء  قائممقام  َقدم 
ملحافظة  التابع  امليمونة 
ميسان   صربي هاشم كاظم  
تردي  خلفية  عىل  استقالته 

وضع الكهرباء والخدمات.
وقال كاظم  يف بيان مقتضب 
الراهنة  للظروف  بالنظر 
للخدمات  املرتدي  والواقع 
اقدم  الكهرباء   وبالخصوص 
قد  انه  إىل  استقالتي،مشريا 
لحل  استجابة  عدم  وجد  
يعاني  التي  واملشاكل  األزمة 

منها البلد.
تأتي  االستقالة  أن  واوضح 
من أجل املحافظة عىل املدينة 

والسلم األهيل داخل القضاء
.يذكر أن اهايل قضاء امليمونه 
قد خرجوا بتظاهرات حاشدة 
وضع  تردي  بعد  يومني  منذ 

الكهرباء .

بسبب تردي الكهرباء قائمقام قضاء الميمونة يقدم استقالته 

نحن منتسبي قيادة قوات الرشطة االتحادية مرشحي 
من  للفرتة  الثالثة  الوجبة  الثالثة  املفوضني  دورة 
الثلث  اجتزنا  وقد   2020/7/2 ولغاية   2020/1/2
اجازة  عىل  حصلنا  بعدها  ومن  الدورة  من  االول 
كارونا  فايروس  بسبب  االزمة  خلية  اوامر  عىل  بناءآ 
اليها  املنسوبني  الوحدات  اىل  بأعادتنا  اليوم  وتفاجئنا 
تم  العرض  مع  اخر  اشعار  اىل  الدورة  تريث  بسبب 
فحصنا وقبولنا يف الدورة انفآ سنة 2018 وتم تقسيم 
اىل ثالث وجبات وملدة 6 اشهر وكانت وجبتنا  الدورة 
واالن  سابقآ  كاملة  سنة  غبننا  تم  قد  ان  اي  االخرية 
تم تأجيل تخرجنا اىل اشعار اخر ولم يتم تحديد املدة 
قوات  قائد  السيد  اىل  ايصال صوتنا  يرجى   .. املتبقية 
الداخلية  وزير  والسيد  املحرتم  االتحادية  الرشطة 
وقبول  عنا  الحيف  ورفع  املوضوع  يف  والبت  املحرتم 
مع  بالتنسيب...  االمر  ولكم  بأقراننا  اسوة  تخرجنا 

التقدير

شكوى

دعت حكومة واسط املحلية هيئة النزاهة 
واالدع�اء الع�ام لفتح تحقي�ق عاجل مع 
دائرة املحاس�بة يف وزارة املالية إلخاللها 
بحقوق بعض املحافظات عىل حساب 
محافظ�ات أخ�رى. واك�د املحاف�ظ 
محم�د املياح�ي يف بي�ان أن دائ�رة 
املحاس�بة املس�ؤولة ع�ن تموي�ل 
وال�وزارات  املحافظ�ات  موازن�ات 
واالقلي�م بأنه�ا تتالع�ب بحصص 
ع�ىل  جه�ات  وتم�ول  املحافظ�ات 

حساب جهات أخرى.
واضاف ان دائرة املوازنة قامت مؤخراً 
بتموي�ل بع�ض املحافظات وال�وزارات 
واالقليم بنسبة كاملة من موازناتها املقرة 

يف ع�ام 2019 اال أنها أمتنع�ت عن تمويل 
محافظ�ات أخ�رى من ضمنه�ا محافظة 

واسط وألسباب مجهولة. 
ودع�ا املياحي وزير املالي�ة إلعادة النظر 
بمديرة عام املحاس�بة لعدم قدرتها عىل 

أداء املهام املوكلة إليها بحسب البيان.
كم�ا طالب رئيس ال�وزراء بفتح تحقيق 
ملش�اريع  رصف  حس�اب  فت�ح  لع�دم 
ممول�ة يف حس�اب املحافظة من�ذ ثالثة 
س�نوات لصالح أقضية الصويرة والحي 
والنعماني�ة األم�ر ال�ذي ادى اىل ت�رر 
أه�ايل تلك املناطق بش�كل مبارش وأغلب 
تل�ك املش�اريع توقف�ت وأصابها الرر 

لعدم إكمالها.

واسط: المالية تتالعب بحصص المحافظات

مناشدة)الرويظية( تستغيث

ماليين الدوالرات تهدرها الحكومة على الجيوش االلكترونية
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تم ابتكار جهاز جديد لتقليل الضوضاء عرب النوافذ املفتوحة. 
ويمك�ن تركيب الجهاز الجديد عىل نافذة من درفتني، ويس�تطيع أن 
يقلل الضوضاء الناجمة عن حركة املرور يف املناطق الحرضية بواقع 

النصف، بحسب ما ذكرت صحيفة »نيويورك تايمز« األمريكية.
وتتك�ون املنظوم�ة الجدي�دة الت�ي ابتكره�ا الربوفس�ر ب�ان الم 
بجامع�ة  الباحث�ني  م�ن  ومجموع�ة 
نانيجانج للعلوم التقنية يف سنغافورة 
م�ن 24 مك�رب ص�وت يبل�غ قط�ر كل 
منها 5ر4 س�نتيمرتاً، ويتم تثبيت هذه 
املكربات يف صورة ش�بكة داخل النافذة 
باإلضاف�ة إىل جه�از استش�عار مثبت 

خارج النافذة، بحسب الصحيفة.
االستش�عار  جه�از  رص�د  م�ا  وإذا 
ضوض�اء قادم�ة م�ن الخ�ارج، ف�إن 
مك�ربات الص�وت تق�وم بب�ث ص�وت 
»مع�ارض للضوضاء« بنفس الرتددات 
الخاص�ة بالص�وت الخارج�ي، ولك�ن م�ن خ�ال موج�ات صوتية 
عكس�ية، وتس�اعد هذه املوج�ات يف معادلة الضوض�اء القادمة من 

الخارج، وبالتايل تقلل التلوث الصوتي داخل الغرفة.

ابتكار جهاز جديد لتقليل الضوضاء 
عبر النوافذ المفتوحة

قال�ت تقارير عاملية صادرة ام�س االحد إن رشكة فيس بوك تدرس 
حظ�ر اإلعانات السياس�ية عىل منصته�ا للتواص�ل االجتماعي يف 
األيام التي تس�بق انتخابات الرئاسة األمريكية املقررة يف الثالث من 
كان�ون االول املقبل.وأضافت أن الحظ�ر املحتمل ال يزال قيد البحث 

ولم ُيحسم بعد.
وق�ال املتحدث باس�م فيس�بوك إن 
»الرشك�ة لي�س لديه�ا تعقيب عىل 

التقرير«.
وتعرض�ت الرشك�ة النتق�ادات عىل 
إعان�ات  تعف�ي  الت�ي  سياس�تها 
السياس�يني من الخض�وع ملراجعة 

خاصة بالكشف عن الحقائق.
وكانت تويرت حظرت يف العام املايض 
اإلعان�ات السياس�ية لك�ن في�س 
ب�وك قالت إنه�ا »ال ترغ�ب يف كبت 
الخطاب الس�يايس«.وكانت حملة جو بايدن املرشح املرجح للحزب 
الديمقراط�ي يف االنتخابات نرشت الش�هر امل�ايض خطاباً مفتوحاً 
للرئيس التنفيذي لفيس بوك م�ارك زوكربرغ تدعو فيه الرشكة إىل 
تقيص حقائق إعانات السياسيني خال األسبوعني اللذين يسبقان 

االنتخابات.

الصين تفشل في إطالق أول 
صواريخ »كوايتشو-11« 

المنظمة العالمية لألرصاد تكشف توقعاتها للتغيرات المناخية خالل السنوات الخمس المقبلة
كش�ف تنبؤات مناخية نرشته�ا املنظمة 
العاملية لألرصاد الجوية، عن انه س�يكون 
متوس�ط ارتف�اع درج�ة الح�رارة أع�ىل 
بدرج�ة واح�����دة عىل األق�ل مما كان 
قبل النهض�ة الص��������ناعية 1850-

.1900
ووفقا لخ�رباء املنظمة العاملي�ة لألرصاد 
الجوية )WMO(، سوف يتجاوز متوسط 
ارتفاع درجة الحرارة يف العالم مس�تقبا 
بمق�دار درج�ة مئوية واح�دة، خال كل 
خمس س�نوات، ب�ل وحتى ق�د يبلغ بعد 
س�نة 1,5 درجة مئوي�ة مقارنة بما كان 

قبل النهضة الصناعية.
WMO، إىل أن متوس�ط  وتش�ر بيان�ات 
ارتف�اع درج�ات الحرارة ع�ىل األرض هو 
فعا أكثر من درجة مئوية واحدة مقارنة 

بما قبل النهضة الصناعية. 
ويق�ول بيت�ري ت�االس، س�كرتر ع�ام 
املنظم�ة، »تبني هذه الدراس�ة، أن أمامنا 
مهام معقدة لبلوغ أهداف اتفاقية باريس 
للمناخ، وهي الحفاظ ع�ىل معدل ارتفاع 

درج�ة الح�رارة خال الق�رن الحايل دون 
2 درجة مئوية مقارن�ة بما قبل النهضة 

الصناعي�ة، وبذل املزيد م�ن الجهود للحد 
من ارتفاعها أكثر من 1.5 درجة مئوية«.

وتج�در اإلش�ارة، إىل أن ه�ذه التنبؤات ال 
تأخذ باالعتبار التغرات التي حصل����ت 
يف انبعاث�ات غ�ازات االحتب�اس الحراري 
والهب�������اء الج�وي بس�بب جائح�ة 

»كوفيد-19«.
ويضي�ف ت�االس »لق�د أك�دت املنظم�ة 
ع�دة م�رات ع�ىل أن الرك�ود االقتصادي 
انتش�ار  ع�ن  النات�ج  والصناع�ي 
»كوفيد-19«، ليس بديا لتنسيق الجهود 

يف مجال املن������اخ. 
ونظ�را لبقاء غ�از ثاني أكس�يد الكربون 
يف الجو فرتة أط�ول، فإن الجهود املبذولة 
لتخفيض تركيز الغاز يف الجو، الذي يعترب 
العام�ل األس�ايس لاح�رتار العامل�ي، لن 

تتكلل بالنجاح هذه السنة«.
ووفق�ا له، عىل الرغم من التأثر الس�لبي 
ل� »كوفيد-19« يف االقتصاد العاملي، يجب 
عىل ال�دول اغتن����ام الفرص�ة وإدراج 
التداب�ر الازم�ة ملكافح����ة التغ�رات 
املناخية يف ب������رام�ج التعايف من آثار 

الوباء.

أفضل 5 تطبيقات
 لزيادة سرعة اإلنترنت 

في 2020

أعلنت وس�ائل إعام أن صاروخ »كوايتشو-11« الفضائي الصيني 
فشل يف رحلته األوىل.

وقالت وكالة ش�ينخوا الصينية »حدثت مش�كات فنية أثناء عملية 
اإلط�اق األوىل لص�اروخ كوايتش�و-11 الصين�ي، العملية جرت يف 
مركز جيو غوان بمقاطعة قانسو، يف تمام الساعة 12:17بالتوقيت 

املحيل )7:17 بتوقيت موسكو(«.
الص�اروخ  »أن  إىل  الوكال�ة  وأش�ارت 
املذكور واجه مش�كات أثناء تحليقه، 
واعت�ربت عملية إطاق�ه غر موفقة، 
ويف الوق�ت الحارض تج�رى تحقيقات 

ملعرفة أسباب تلك املشكات«.
و« كوايتشو-11« هو صاروخ فضائي 
تعمل محركات مراحله الثاثة بالوقود 
الصلب، ويبلغ قطره 2.2م ووزنه نحو 
78 طن�ا، وصمم ليطلق م�ن منصات 
أرضية متحركة محمولة عىل عجات.

 31-DF ويعتق�د أن ه�ذا الصاروخ نس�خة مط�ورة عن صواري�خ
البالس�تية الصينية، وطورته رشك�ة Expace Technology التابعة 

لرشكة CASIC يف الصني.

كش�فت تقاري�ر صحفية عاملية وجود »تع�اون رسي« بني 
رشكتي مايكروسوفت وغوغل األمريكيتني.

وأوض�ح موق�ع »إنغادجي�ت« التقن�ي املتخص�ص أن هذا 
التعاون، مهمته الرئيسية جلب املزيد من تطبيقات »الويب« 

إىل متجر »غوغل باي« إىل نظام تشغيل »أندرويد«.
وس�تفيد تل�ك التطبيقات يف تش�غيل أجه�زة مثل »رسفس 
ديو«، والتي تسمح بتقديم املزيد من التطبيقات التي كانت 
متاحة فقط يف نس�خ س�طح املكتب والحواس�يب املكتبية 

واملحمولة لهواتف أندرويد.
ولي�س هذا هو التعاون األول ملايكروس�وفت وغوغل، حيث 
س�بق وتعاونا يف إطاق تطبيق يتتب�ع مرىض »كوفيد 19«، 
يس�مح بمنع حدوث موجة ثانية من العدوى التي قد تكون 

قاتلة.
مط�وري  م�ن  فريق�ا  الياباني�ة  الحكوم�ة  وكلف�ت 
»مايكروسوفت« إلنشاء التطبيق بالتعاون مع أبل وغوغل، 
وت�م تعي�ني رشكة »كود ف�ور جابان« التي تق�ود املرشوع 

الذي ستظهر نتائجه قريبا إىل النور.
وفرضت »أبل« و«غوغل« و«مايكروسوفت« رشوطا واسعة 
قبل برمجة التطبيق، والتي من أبرزها أال يتم إدارة التطبيق 

إال من خال وكاالت الصحة العامة.
وم�ن املتوق�ع أن تطلق اليابان عىل التطبيق اس�م »كوكوا« 

الذي يس�مح بجمع بيانات مصابي »كوفيد 19« عن طريق 
تقني�ة البلوت�وث عندم�ا يق�رتب أحدهم من اآلخ�ر أو من 
ش�خص آخر غر مصاب بمس�افة مرت واحد ألكثر من 15 

دقيقة.

يمثل عام 2020 بالنس�بة لقياس�ات رسعة اإلنرتنت 
مأس�اة كب�رة، حيث أنه من�ذ بداية الع�ام، ومع بدء 
تفيش فروس كورونا، ازداد الضغط بش�كل كبر عىل 
اإلنرتن�ت، مم�ا أدى إىل مش�كلة كب�رة أدت إىل بطئه 
وتوقفه يف بعض األحيان، وللتغلب عىل هذه املش�كلة 
يجب اس�تخدام تطبيقات مثل تطبي�ق Meteor وهو 
من أفضل 5 تطبيقات لزيادة رسعة اإلنرتنت يف 2020.

وتتمث�ل إحدى طرق تحدي�د أداء اتصال�ك يف التحقق 
م�ن مقايي�س األداء املختلف�ة التصال�ك باإلنرتن�ت ، 
مثل معدل البيانات ورسع�ة التحميل والتنزيل وزمن 
الوصول والتأخر الزمني، وإذا كنت تبحث عن أفضل 
5 تطبيق�ات لزيادة رسعة اإلنرتنت يف 2020 فقد ذكر 

موقع TechPP أفضل هذه التطبيقات عىل اإلطاق :
Meteor 1- تطبيق

عندم�ا يتعلق األمر بتتبع رسعة اإلنرتنت، فإن تطبيق 
Meteor هو من أفض�ل التطبيقات التي يمكنها فعل 
ذلك، والتطبيق متاح لكل من Android و iOS، ويقوم 
بمس�اعدة املس�تخدمني ع�ىل التعرف ع�ىل الجوانب 
املختلفة للش�بكة وتحديد املشاكل املتعلقة باالتصال، 
كما يق�دم تطبيق Meteor، كل م�ا تحتاجه للتحقق 
 WiFi من اتصالك برسعة اإلنرتنت س�واء كان اتصال

أو محمول.
SpeedOf.Me 2- تطبيق

SpeedOf.Me أداة مس�اعدة الختب�ار  يع�د تطبي�ق 
الرسع�ة عىل ش�بكة اإلنرتن�ت، وهو يعتم�د عىل لغة 
التقني�ات  م�ن  وهم�ا   ،JavasScript و   HTML5
األساس�ية املستندة إىل الويب ، مما يجعله متاًحا عىل 

أي متصفح يدعم HTML5، عاوة عىل ذلك. 
FAST 3- تطبيق

يعت�رب تطبي�ق FAST خدم�ة اختبار رسع�ة إنرتنت 
أخرى مستخدمة عىل نطاق واسع، و تأتي من إحدى 
خدم�ات ب�ث املحت�وى الش�ائعة، Netflix. مقارن�ة 
ببع�ض الخدم�ات األخ�رى، ف�إن FAST ال يرق�ى إىل 

ميزات معينة.
TestMy.net 4- تطبيق

وهو من التطبيقات التي تقدم خدمة جيدة ملس�اعدة 
املس�تخدمني عىل اختبار رسعات االتصال باإلنرتنت، 
الخدمة متاحة عىل الويب وتتضمن HTML5 و كذلك 
PHP، مما يعني أنه يمكن الوصول إليها عىل الهواتف 
املحمولة س�واء كانت Android أو iOS عرب املتصفح 
باإلضاف�ة إىل الحص�ول ع�ىل تجربة سلس�ة، عندما 

يتعلق األمر باالختبار
Speedtest.net 5- تطبيق

 وتتوف�ر الخدمة موقع للويب أكثر من كونها تطبيقا 
وه�ى واحدة من أم الخدمات التي تقدم مجموعة من 

خدمات اختبار رسعة اإلنرتنت املختلفة.

اليابان تطور قميصا لمحاربة الحر يمكن التحكم به عن بعد باستخدام الموبايل!

تتطل�ع رشكة فوكس�كون الس�تثمار ملي�ار دوالر يف 
مصن�ع موجود يف الهند و يس�تغرق اكتمال توس�عة 
املصن�ع بالقرب م�ن رسيربومب�ودور ثاث س�نوات 

وسيؤدي إىل فتح 6000 وظيفة جديدة.
وطلبت املص�ادر أن تقوم فوكس�كون بتحويل بعض 

إنتاج iPhone خارج الصني من أجل أن تكون أكثر مرونة يف 
حالة تصاعد النزاع التجاري بني الواليات املتحدة والصني .

واملصنع يف الج�زء الجنوبي من الهند هو املكان الذي تصنع 
فيه رشكة فوكسكون iPhone XRs اآلن والخطط هي أيضا 

لتصنيع نماذج أخرى هناك بعد التوسع.

بع�ض  غوغ�ل  رشك�ة  رسب�ت 
أن  إىل  تش�ر  الت�ي  املعلوم�ات 
نظ�ام Android 11 بنس�خته 
الكاملة سيطلق بشكل رسمي 
ألصحاب الهوات�ف الذكية يف 8 

ايلول املقبل.
أطلق�ت  ق�د  غوغ�ل  وكان�ت 
اإلص�دار التجريب�ي األول م�ن 
ه�ذا النظ�ام بنس�خة »بيت�ا« 
للهواتف الذكية الشهر الفائت، 
ومؤخرا بدأت باختبار النسخة 
الثاني�ة عند بعض  التجريبي�ة 

مالكي هواتف بيكسل« .

 11 Android وتبعا للترسيبات فإن نسخة
الكاملة س�تحمل العديد من املزايا الجديدة 
ألصحاب هواتف أندرويد، أبرز هذه امليزات 
ميزة »توثيق الشاش�ة« التي تسمح بصنع 
فيديوه�ات توث�ق خلفي�ة عمل الشاش�ة 
والتطبيق�ات الت�ي تعم�ل عليه�ا كما هو 
الح�ال يف هوات�ف آيف�ون، وس�تكون هذه 
امليزة مدمجة يف نظام التشغيل أي لن تكون 

هناك للحصول عليها عرب تطبيق إضايف
واملي�زة املهم�ة األخ�رى الت�ي س�تظهر يف 
أندرويد القادم هي ميزة تحجب اإلشعارات 
القادم�ة إىل الهاتف وأصواتها أثناء تصوير 
الفيديوهات، إذ تعترب مش�كلة اإلش�عارات 

م�ن أكثر املش�كات الت�ي ت�ؤرق أصحاب 
الهوات�ف أثن�اء التصوي�ر أو ب�ث مقاط�ع 

الفيديو الحية.
وم�ع النس�خة الجدي�دة م�ن أندرويد من 
املف�رتض أن ت�زداد حساس�ية اللم�س يف 
الشاش�ات، م�ا يجع�ل اس�تخدام الهواتف 
عن�د  وخصوص�ا  عملي�ة  وأكث�ر  مريح�ا 

استعمال زجاج حماية للشاشة.
كم�ا س�تظهر مي�زة جدي�دة يف أندروي�د 
ستبطل إمكانية السماح لبعض التطبيقات 
تلقائي�ا من الوص�ول إىل بيان�ات الكامرا، 
وذلك يف حال لم يتم اس�تخدام الكامرا مع 

تلك التطبيقات لفرتة معينة.

تعاون »سري« بين مايكروسوفت وغوغل

ايلـــول المقبـــل.. إطـــالق ميــــزات نظـــام أنــدرويد الجـــديد
فيس بوك يدرس حظر اإلعالنات السياسية 

بسبب االنتخابات األمريكية

فوكسكون تستثمر مليار دوالر في الهند 
iPhone لزيادة إنتاج

تتزايد مش�كات االحتباس الح�راري يوماً بعد يوم، 
األم�ر الذي دفع العديد من رشكات التقنية يف العالم 
لتطوير أجه�زة ملحاربة الحر الش�ديد ضمن مجال 
التطبيقات العاملة به�ا، ولم تكن األزياء بعيدة عن 

هذا املجال لتطالها يد التكنولوجيا الحديثة.
وتوصلت إح�دى الرشكات اليابانية لتطوير 

ش�خيص  قمي�ص  »أول 
 ، مكي�ف

باس�تخدام جهاز يتم التحكم به عن طريق تطبيق 
خاص عىل الهاتف الذكي.

 Reon« الجه�از ال�ذي أطلقت الرشك�ة عليه اس�م
Pocke«، يوض�ع ع�ىل ظهر مرتديه وبمجرد ملس�ه 
تبدأ مروحة صغرة عملها بإخراج الهواء الدافئ إىل 

الخارج بعيدا عن الجسم، حسب سبوتنيك.
وال يتجاوز حجم الجه�از حجم املحفظة الداخلية، 
يت�م ربطه عن طري�ق »البلوتوث« بالجه�از الذكي 
ملس�تخدمه، ويوض�ع يف جي�ب صغ�ر يف قاع�دة 

العنق.
وليعمل الجهاز بتأثر »بلتير« وهو مفهوم يف 
الديناميكية الحرارية للقيام بالتربيد، ليصبح 
بمثابة مضخة حرارية تعد باملساعدة يف تربيد 
درج�ة ح�رارة جس�م مرتديها إىل ما ق�د يصل إىل 

خمسة تحت الصفر يف األيام الحارة.
كم�ا يمك�ن التحك�م بدرج�ة التكييف ع�ن طريق 
الهاتف من خ�ال تطبيق خاص يمكن تحميله عىل 
الهاتف الذكي ملستخدمه، ويمكن استخدام الجهاز 
ش�تاء، للمس�اعدة يف رف�ع درج�ة حرارة جس�م 

مرتديها.
يذكر أن بطارية الجهاز الصغرة تتيح لصاحبها 
م�دة تص�ل ألرب�ع س�اعات يومي�ا م�ن التمتع 
بميزاته، ويجب االنتظار لساعتني إلعادة شحنها 

من جديد.



تلك  العيادات  تلك  أصحاب  األطباء  وفرس 
الظاهرة إىل أن فريوس »كورونا« يساعد هؤالء 
الكمامة  وراء  مالمحهم  إخفاء  عىل  املرىض 
الطبية، أو بميزة العمل من املنزل التي تجعلهم 
لفرتة  وأصدقائهم  أقاربهم  أعني  عن  خفيني 

طويلة لحني التئام جروحهم من العمليات التي 
الربيطانية  اإلذاعة  هيئة  بحسب  لها،  خضعوا 

»بي بي يس«.
من  العديد  أرض  الفريوس  أن  من  الرغم  وعىل 
عيادات  من  عددا  أن  إال  العالم،  حول  األعمال 

تتأثر  التجميلية ظلت مفتوحة ولم  الجراحات 
أكثر  إجراءات  تعتمد  التي  وهي  بالجائحة، 
إخضاعهم  مثل  لزائريها،  بالنسبة  رصامة 
الختبارات فريوس »كورونا«، فضال عن قيامها 

باملزيد من أعمال التنظيف املتكررة.

املتحدة  الواليات  يف  التي  العيادات  وتشهد 
تحديدا  وأسرتاليا  الجنوبية  وكوريا  واليابان 
للعالج،  الوافدين  املرىض  عدد  يف  ارتفاعا 
الشفاه  حشو  بني  ما  طلباتهم  تتنوع  الذين 

والبوتوكس وشد الوجه وتجميل األنف.
لعملية  خضع  الذي  هرينانديز،  آرون  وقال 
لوس  يف  الخد  يف  الدهون  وإزالة  للشفاه  حشو 
أنجلوس: »قررت تنفيذ اإلجراءات أثناء الحجر 
التي  بالرسعة  بالشفاء  يل  سمح  ألنه  الصحي 

تناسبني«.
يميل  شيئا  ليس  شفتي  تجميل  »إن  وتابع: 
للقيام به جميع الرجال، وقد ينظر إليه بعض 
البقاء  فضلت  لذلك  مختلف،  أمر  أنه  الناس 
وبمجرد  كامل،  بشكل  التعايف  حتى  املنزل  يف 
تحديد  الناس  يستطيع  ال  املنزل  من  خروجي 

نوع عملية التجميل التي خضعت لها«.
أما جراح التجميل يف والية تكساس األمريكية، 
يف  التجميل  جراح  روهريتش،  جيه  رود  إل 
بشكل  نعمل  »أننا  إىل  أشار  فقد  تكساس، 
طبيعي، وربما يمكننا العمل 6 أيام يف األسبوع 

إذا أردنا ذلك، إنه ألمر مدهش للغاية«.
وتابع أنه »يف ظل الظروف الحالية واالستثنائية 
يمكن للناس بالفعل التعايف يف املنزل، ويمكنهم 
أيضا الحصول عىل قناع للوجه يرتدونه عندما 
يخرجون بعد خضوعهم لعملية تجميل لألنف 

أو شد الوجه«.
أيضا  اليابان  يف  التجميل  عيادات  تشهد  كما 
ارتفاعا يف عدد املرىض الراغبني يف الحصول عىل 

العالج.
اليابانية  الرابطة  الوقت نفسه، حذرت  لكن يف 
العالجات  أن  من  املواطنني  التجمييل  للطب 
التجميلية »ليست رضورية لكثري من الناس«، 
وطلبت منهم تفادي إجراء العمليات الجراحية 

»ملنع املزيد من انتشار الفريوس«.

الخيمة  رأس  إمارة  يف  السلطات  تحركت 
ساندويتش  يعرض  مطعم  ضد  اإلماراتية 
برغر بسعر 3 آالف درهم.وقالت صحيفة 
يف  االقتصادية  التنمية  دائرة  إن  إماراتية 
التجارية  املنشأة  أغلقت  الخيمة  رأس 
الربغر  ساندويتش  عن  اإلعالن  صاحبة 
تجارياً  بياناً  لوضعها  درهم  آالف  بسعر3 
كما  الحقيقة،  تطابق  ال  منتجات  عىل 
وفقاً  مالية  غرامة  السلطات  فرضت 

⠀ .لجدول املخالفات املعتمد
التفتيشية  الفرق  أن  الصحيفة  وأوضحت 
من  للتأكد  املنشأة  زارت  للدائرة  التابعة 

الرتويجي  اإلعالن  ومطابقة  مصداقية 
والذي ثبت عدم صحة ما تمت اإلشارة 

⠀ورصح  الرتويجي.  اإلعالن  يف  إليه 
النقبي،  الشايب  الرحمن  عبد 
»اإلعالنات  بأن:  الدائرة،  عام  مدير 

عكيس  فعل  رد  ذات  تكون  املضللة 
وتثري استياء املجتمع وتعرض املنشأة 

للمخالفة، فضالً عن السخرية املجتمعية 
من مثل هذه الترصفات التي تكون مادة 
وقد  االجتماعي  التواصل  لوسائل  دسمة 
يستغلها البعض لإلساءة للدولة، ونتمنى 
اإلعالنات  هذه  مثل  يف  الدقة  املنشآت  من 

التي تظهر املجتمع بصورة سلبية«.
أنه كان  إدارة املطعم  وتبني الحقاً بحسب 
مبتكرة  بطريقة  لنفسه  الرتويج  يريد 
يف  شهر  ملدة  االشرتاك  أن  عن  باإلعالن 
الربغر  سعر  وأن  درهم  بـ3000  املطعم 
 3000 وليس  فقط،  درهماً   60 الواحد 

تداولتها  كما  درهم 
التواصل. مواقع 

أن  إىل  يشار 

جدال  أثار  الربغر«  »ساندويتش  موضوع 
فيه  املتحدث  أكد  الذي  الفيديو  تداول  إثر 
 3 إىل  يصل  الواحد  الساندويتش  سعر  أن 
آالف درهم، بالتمام والكمال، فيما انصبت 
واملجتمعية  الشعبية  األفعال  ردود  معظم 
جنوني،  السعر  أن  مؤكدين  الرفض،  عىل 
وصف  بحسب 

البعض.

  تقليدًا لمقطع فيديو 
على يوتيوب.. فتاة 

تشنق طفلة !

تتزايد مشكالت االحتباس الحراري يوما بعد يوم، األمر الذي دفع العديد 
من رشكات التقنية يف العالم لتطوير أجهزة ملحاربة الحر الشديد ضمن 
املجال،  ببيعدة عن هذا  األزياء  تكن  ولم  بها،  العاملة  التطبيقات  مجال 
لتطالها يد التكنولوجيا الحديثة.حيث توصلت رشكة »سوني« اليابانية 
لتطوير »أول قميص شخيص مكيف«، باستخدام جهاز يتم التحكم به 
عن طريق تطبيق خاص عىل الهاتف الذكي.الجهاز الذي أطلقت الرشكة 
عليه اسم »Reon Pocke«، يوضع عىل ظهر مرتديه وبمجرد ملسه تبدأ 
مروحة صغرية عملها بإخراج الهواء الدافئ إىل الخارج بعيدا عن الجسم.

حجم الجهاز الذي اليتجاوز حجم املحفظة الداخلية يتم ربطه عن طريق 
»البلوتوث« بالجهاز الذكي ملستخدمه، ويوضع يف جيب صغري يف قاعدة 
العنق.ليعمل الجهاز بتأثري »بلتيري« وهو مفهوم يف الديناميكية الحرارية 
باملساعدة يف تربيد  تعد  بالتربيد، ليصبح بمثابة مضخة حرارية  للقيام 
يف  الصفر  إىل خمسة تحت  قد يصل  ما  إىل  درجة حرارة جسم مرتديها 
الهاتف من  التكييف عن طريق  األيام الحارة.كما يمكن التحكم بدرجة 
خالل تطبيق خاص يمكن تحميله عىل الهاتف الذكي ملستخدمه، ويمكن 

استخدام الجهاز شتاء، للمساعدة يف رفع درجة حرارة جسم مرتديها.
يذكر أن بطارية الجهاز الصغرية تتيح لصاحبها مدة تصل ألربع ساعات 
التمتع بميزاته، ويجب االنتظار لساعتني إلعادة شحنها من  يوميا من 

جديد.

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

مواقيت ال�صالة

االثنين   13 تموز  2020   العدد  2375  السنة العاشرة

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

صالة الصبح

صالة الظهر

صالة المغرب

صالة   العشاء

3 :26

12 :10

7 : 35

8 :56

رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

برغر بسعر جنوني  يؤدي الى غلق المطعم !

عن  املدافعني  من  ناشطون  سكب 
اللون يف  الحيوان سائال أحمر  حقوق 
األغر  الطرف  بميدان  نافورتني  مياه 
يوم  لندن  الربيطانية  العاصمة  يف 
السبت احتجاجا عىل تربية الحيوانات 

باملزارع.
الناشطني من جماعة  ورفع عرشات 
الفتات  الحقوقية  ريبيليون(  )أنيمال 
يف  الصبغة  بسكب  قيامهم  أثناء 

أحواض النافورتني.
هنا  »نحن  بيان  يف  الجماعة  وقالت 
األوبئة  بمنع  الحكومة  لنطالب  اليوم 
تربية  إنهاء  خالل  من  املستقبل  يف 
غذائي  نظام  إىل  واالنتقال  الحيوانات 
األحمر  اللون  أن  نباتي«.مضيفة 
الربيطانية  الحكومة  »أيدي  إىل  يرمز 
يف  الرشطة  بالدماء«وقالت  امللطخة 
عىل  القبض  ألقت  إنها  الحق  وقت 
يف  تسببهما  يف  لالشتباه  شخصني 
الجنائية،  املساءلة  توجب  أرضار 

بحسب وكالة »رويرتز« لألنياء.

أن نيس  اقتحمه بعد  إىل منزل يف بريطانيا قد  عاد سارق 
األم يف  بداخله.وتقول  »أديداس«  »تي شريت« من ماركة 
إنها شعرت  املنزل، وتدعى كاثرين فينيكس )30 عاماً(، 
بالرعب بعد حادث الرسقة، وتفكر يف االنتقال ملنزل آخر.
يف  نائمة يف رسيرها وسمعت ضجيجاً  أنها كانت  وتتابع 
الطابق السفيل، وافرتضت أنه عراك بني قطتيها، لكن بعد 
اكتشفت  الواحدة صباحاً  الساعة  النزول للطابق يف نحو 
رجالً يقف يف املطبخ.وتعيش األم الربيطانية، وهي عاملة 
نظافة، مع ابنتها روزي البالغة من العمر ثماني سنوات، 
بحسب  الربيطانية  »مريور«  صحيفة  أوردت  حسبما 
صحيفة الرشق األوسط.وقالت كاثرين إنها كانت ترتعش 

عند دخول السارق الذي دخل إىل منزلها من نافذة املطبخ، 
ماركة  من  شريت«  »تي  وجود  اكتشفت  رحيله  وبعد 
األرض.وتابعت  عىل  واألزرق  األبيض  باللونني  أديداس 
التقطتها  لذا  ملكي  ليست  أنها  أعلم  »كنت  كاثرين: 
عىل  للحصول  كاثرين  ركضت  ثم  املطبخ«.  يف  ووضعتها 
هاتفها لالتصال بالرشطة عندما سمعت طرقة عىل الباب، 
األم  صديقه.ورفضت  شريت«  »تي  عن  يسأل  رجل  لتجد 
قائلة: »ال يمكنك الحصول عليه. لقد اتصلت بالرشطة«. 
كاثرين،  املنزل.وقالت  يف  أخطأ  صديقه  أن  الرجل  وادعى 
إن السارق كان يرتدي قميصاً أحمر ورسواالً داكناً، ويبلغ 

من العمر أواخر األربعينات .

لمصائب كورونا فوائد عند أطباء التجميل!

أقنعة وجه مرصعة بالماس ! نوافير باللون األحمر احتجاجا على تربية الحيوانات في لندن!

لص يعود لمنزل سرقه الستعادة تي شيرت !

فكت وزارة الداخلية يف مرص، غموض جريمة قتل طفلة تم 
العثور عليها معلقة ىف منور عقار بأوسيم، وتبني أن طالبة 
مركز  فيديو.وتلقى  ملقطع  تقليداً  الواقعة  ارتكاب  وراء 
مقيمة  سنوات   4 طفلة  جثة  عىل  بالعثور  بالغا  أوسيم، 
بدائرة املركز داخل منور عقار مجاور للعقار سكنها ُمعلقة 
من رقبتها بسلك كهرباء مربوط بصندوق حديدي ووجود 
حز حول الرقبة وما قررته والدتها أن ابنتها كانت بصحبتها 
وعلمت  أنظارها  عن  اختفت  ثم  للمنزل  عودتهما  حال 
املشكل  البحث  فريق  جهود  بالواقعة.وأسفرت  األهايل  من 
القطاع  مفتيش  وبمشاركة  العام  األمن  قطاع  برئاسة 
مرتكبة  تحديد  عن  الجيزة  ملباحث  العامة  اإلدارة  وضباط 
الناحية طرف  بذات  الواقعة طفلة 13 سنة طالبة مقيمة 
األخبار.وعقب  صحيفة  بحسب  والديها«  النفصال  عمتها 
توصلت  بما  وبمواجهتها  أمكن ضبطها،  اإلجراءات  تقنني 
بارتكابها  تفصيلياً  واعرتفت  بها  أقرت  التحريات  إليه 
عىل  الشنق(  حول   ( الفيديو  مقاطع  ألحد  تقليداً  الواقعة 

اعتادت  والتي  اليوتيوب  موقع 
به.وأضافت  وتأثرت  مشاهدته 
بالشارع  سريها  حال  أنه  املتهمة 
شاهدت الطفلة املجني عليها تسري 
مقطع  تنفيذ  فاعتزمت  بمفردها 
اقرتابها  ولدى  إليه  امُلشار  الفيديو 
توصيلها  األخرية  منها  طلبت  منها 
العقار  إىل  فاصطحبتها  لوالدتها 
محل الواقعة وأثناء سريهما عثرت 
عىل سلك )املستخدم يف شنق املجني 
عليها( وما أن دلفا إىل املنور وضعت 
لبكائها  عليه  املجني  فم  عىل  يدها 
طوق  هيئة  عىل  السلك  أعدت  ثم 
طرفيه  أحد  وربطت  )مشنقة( 
بموتور  الخاص  الحديدي  بالقفص 
وأوقفتها  الطفلة  وأحرضت  املياه 
داخل  رأسها  ووضعت  قدميها  عىل 
فسقطت  قدمها  سحبت  ثم  الطوق 
املجني عليه يف وضع الشنق وتركتها 

و انرصفت

العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت  أن  منذ 
عن رضورة التعايش مع فريوس كورونا 
لوقت طويل، أصبحت أقنعة الوجه جزًءا 
فبعد  واألكسيسوارات،  املالبس  أزياء  من 
عاملية  ملاركات  عالمات  تحمل  كمامات 
الهند،  يف  الذهب  من  كمامات  شاهدنا 
واليوم، تصدرت عناوين الصحف يف نفس 
بقيمة  باملاس  مرصعة  كمامات  البلد 
دوالر   1,861.87( روبية   1،40،000
يف  للمجوهرات  متجر  ينتجها  أمريكي( 
يف  يرغبون  الذين  للزبائن  سورات  مدينة 

ارتدائها يف حفالت الزفاف.وعمل املتجر أيضا عىل تصميم كمامات مرصعة 
باملاس خاصة بالعرسان الرتدائها يف حفل الزفاف. وتشتهر مدينة، سورات 
يف غوجارات بالهند باسم ›عاصمة املاس يف العالم‹، وتشري التقديرات إىل أن 
تسعني يف املئة من األملاس الطبيعي يف العالم يمر عرب الوالية، حيث يقطع 
رجل  العالم.وكان  عرب  تجارية  معارض  خالل  من  يباع  أن  قبل  ويصفى 
األعمال شانكار كورهادي من مدينة بونا يف غرب الهند قد تصدر عناوين 
أربعة آالف  الذهب يبلغ ثمنها  الصحف بعد ظهوره بكمامة مصنوعة من 
دوالر وذلك للوقاية من فريوس “كورونا” املستجد الذي يتفىش عىل نطاق 
واسع يف الهند.وقال: “إن الكمامة مصنوعة من أونصتني من الذهب )60 

غراما( وقد استغرق إنجازها ثمانية أيام”.

أول قميص مكيف لمحاربة الحر!

ري النباتات بمياه األمطار املجّمعة من آخر 
من استخدام  بدالً  السماء  أمطرت فيها  مرة 
أمور  من  هو  الصيف  أيام  يف  الصنبور  مياه 

الوعي البيئي. وبهذا تشعر النباتات بحبك.
مياه  أنها  يعني  ما  ناعمة،  األمطار  مياه 
تتحمل  الكالسيوم.  عىل  تحتوي  وال  مقطرة 
العديد من النباتات هذا النوع من املياه بشكل 

أفضل من مياه الصنبور، وفقاً لوكالة البيئة 
والغرنوقي  الورد  شجر  األملانية.  االتحادية 
باسرتاحة  تستمتع  سوف  التي  النباتات  بني 
من املياه القاسية.وتشعر الكثري من النباتات 
األخرى بنفس الشعور، أو للتحدث عن األمر 
بطريقة مختلفة؛ ما هي النباتات التي يمكن 
أن تترضر من مياه األمطار؟ وهذا هو السبب 

النباتات تفّضل مياه األمطار لكونها »مقطرة وناعمة« !

رب ضارة نافعة

تشهد عدد من عيادات الجراحات التجميلية حول العالم 
ارتفاعا في عدد الزيارات إليها، وسط أزمة تفشي فيروس 

»كورونا« المستجد.


