المراقب العراقي/بغداد...

أكدت كتلة بدر الربملانية ،امس الس�بت ،ان تركيا تروع املواطنني يف شمال
العراق ،فيما دعت اىل رضورة خروج الحكومة عن صمتها.
وقال النائب عن الكتلة محمد الشكبي يف ترصيح صحفي تابعته «املراقب
العراقي» إن «الجيش الرتكي اس�تغل انش�غال العراق بالحرب عىل داعش
للتوغ�ل يف اراضين�ا» ،مضيفا أن «صمت الحكومة املري�ب يدفع تركيا إىل
التوغل اكثر داخل عمق األرايض العراقية».
ولفت إىل أن «توغل تركيا عمل استفزازي واضح يف ظل الصمت الحكومي
نح�و االعتداء على اراضينا ذات الس�يادة” ،مشيرا اىل أن “تركيا تحاول
ترويع املواطنني يف شمال العراق الحتالل جزء كبري من األرايض العراقية».
يش�ار اىل ان القوات الرتكي�ة تخوض منذ مدة طويلة مع�ارك عديدة ضد
عن�ارص ال�ـ» ،»pkkوتوغلت قطعاته�ا يف عمق االرايض العراقية وس�ط
صمت حكومي مطبق.

www.almuraqeb-aliraqi.com

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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منع فريضة الحج هذا العام
بتوجيهات امريكية وصهيونية

شنيشل يدعو الى االبقاء على كاتانيتش
في التصفيات النهائية

االمام الحسين «عليه السالم»
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واشنطن تفك الخناق عن قواتها بـ «مناورات دعائية»

األمن النيابية :أطراف تضع
عراقيل لتأجيل االنتخابات

قواعد أميركية في العراق تشهد هدوءًا
ً
حذرا يستبق «موجة عاتية»

المراقب العراقي/بغداد...

أكدت لجنة األمن والدفاع النيابية ،امس السبت ،أن بعض االطراف تضع
عراقيل امنية او سياسية يف محاولة منها لتاجيل االنتخابات ،فيما بينت
ان القوات االمنية قادرة عىل حماية عملية االقرتاع.
وق�ال رئيس لجنة األمن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر يف ترصيح
صحفي تابعته «املراق�ب العراقي» إن «األمن االنتخابي موضوع يخص
الحكوم�ة ويج�ب أن يكون م�ن أولوياته�ا واهتمامها به�ذا الجانب»،
مبين�ا ً أن�ه» يف كل انتخابات يجري الحديث عن األم�ن االنتخابي ،ونحن
متفائلون بأنه ال توجد مشكلة كبرية يف أمن االنتخابات «.
وأشار اىل أن»السالح املنفلت موجود منذ عام  2003وحتى اآلن ،وال يؤثر
عىل االنتخابات ،ألن الق�وات األمنية قادرة عىل حمايتها « ،موضحا ً أن»
لجن�ة األمن والدفاع حرضت اجتماعات اللجن�ة األمنية الخاصة باألمن
االنتخابي ،وهناك استعدادات مطمئنة وكافية لضبط األمن فيما يخص
حماية املناطق وصناديق االقرتاع ويوم التصويت».
وأوض�ح أن» بع�ض األطراف تح�اول تهويل املوضوع حتى تؤس�س اىل
تأجي�ل االنتخاب�ات ،ونحن نؤكد على رضورة إجرائه�ا واألمن موجود
،والق�وات األمنية ق�ادرة عىل تنفي�ذ األمن خالل االنتخاب�ات من خالل
خطتها األمنية املوضوعة «.

المراقب العراقي /المحرر السياسي...

تتضارب األنب�اء الواردة من مص�ادر أمريكية مختلفة،
بش�أن إمكانية انس�حاب الق�وات األجنبية م�ن العراق
واملنطقة ،إذ ما تزال الضبابية تلف املش�هد ،السيما مع
ارتفاع وترية االس�تهدافات التي تشنها فصائل املقاومة
أراض عراقي�ة
اإلسلامية على مواق�ع «االحتلال» يف
ٍ
متفرقة.
فف�ي الوقت الذي تروج فيه الوالي�ات املتحدة ،إىل حملة
دعائية تزعم خاللها أنها ب�دأت خفض أنظمتها للدفاع
الجوي يف الرشق األوس�ط ،بعد أن عملت عىل تعزيزها يف
العامني املاضيني ،خش�ية صواريخ املقاومة اإلسالمية،
أكد مس�ؤول كبري يف اإلدارة األمريكية ،السبت ،أن قوات
بالده لن تغادر العراق وسوريا.
وج�اء ذل�ك يف أعقاب إعلان املتحدثة باس�م البنتاغون
جس�يكا مكنولت�ي ،أن وزي�ر الدفاع لويد أوس�تن «أمر
( )...ب�أن يتم خلال هذا الصيف س�حب بعض القوات
والق�درات م�ن املنطق�ة» ،مشيرة إىل أن األم�ر يتعل�ق
«بشكل رئييس بمعدات دفاع جوي».
وأضاف�ت« :أن بعض ه�ذه املعدات س�يعاد إىل الواليات
املتح�دة للصيان�ة واإلصالحات الت�ي أصبحت رضورية
للغاية ،والبعض اآلخر س ُينقل إىل مناطق أخرى».
ول�م توضح املتحدثة ما إذا كانت س�تتم إعادة نرش تلك
املع�دات يف منطق�ة املحيطين الهندي واله�ادئ ،حيث
يريد البنتاغون تركيز جه�وده يف مواجهة تصاعد نفوذ
الصني.
ووفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال» ،بدأ البنتاغون
أوائل حزيران سحب ثماني بطاريات مضادة للصواريخ
من الع�راق والكويت واألردن والس�عودية ،باإلضافة إىل
درع ثاد املضاد للصواريخ الذي تم نرشه يف السعودية.
وتتطل�ب كل بطاري�ة مض�ادة للصواريخ وج�ود مئات
الجنود .وسحب تلك البطاريات يعني رحيل آالف الجنود
األمريكيني من املنطقة.
وتابع�ت املتحدث�ةُ :
«نبقي عىل وجود عس�كري ّ
قوي يف
املنطقة ،بما يتناسب مع التهديد ،ونحن واثقون من أن
هذه التغيريات لن تؤثر عىل مصالح أمننا القومي».
وأردفت« :كم�ا نحافظ عىل املرونة إلعادة قوات برسعة
إىل الرشق األوسط إذا لزم األمر».

قائد الثورة :الشعب اإليراني هو
المنتصر الكبير في االنتخابات

الزراعة :تجار جشعون وراء
ارتفاع أسعار البيض

المراقب العراقي/بغداد...

ويف ه�ذه األثناء نقلت صحيفة “بلغاريان ميلتاري” عن
مس�ؤول كبري يف االدارة االمريكية أن “ما نراه هو إعادة
توزيع املوارد بما يتماىش مع األولويات االستراتيجية،
لكن ال تزال لدينا قوات عسكرية يف العراق وسوريا ،ولن
تغ�ادر ،وال تزال لدينا قواعد يف دول الخليج الرشيكة لن
يت�مإغالقه�ا،والي�زاللدين�اوج�ودكبير”.
وتعليقا ً عىل ذلك ،يقول املحلل الس�يايس صباح العكييل
لـ»املراق�ب العراق�ي» ،إن «الحديث األمريك�ي املتداول
بش�أن س�حب منظومة باتري�وت من الرشق األوس�ط
اليعطي إش�ارة واضحة بانس�حاب القوات األمريكية»،
ً
الفت�ا إىل أن «الواليات املتحدة تح�اول أن تجري مناقلة

لجنة نيابية :فساد األمانة َش َّو َه
وجه بغداد

«عوارض» سياسية «تصطدم» بقانون
األموال المهربة وتعطله

المراقب العراقي/بغداد...

أك�دت لجن�ة اإلعلام واالتص�االت النيابي�ة  ،ام�س الس�بت ،ان الفس�اد
املسترشي يف امانة العاصمة عمل عىل تشويه وجه بغداد.
وق�ال عضو اللجنة علاء الربيعي يف بي�ان تابعته «املراق�ب العراقي» ،إن
هن�اك «عمليات فس�اد كربى ملقاولني تج�ري لتمزيق وتش�ويه العاصمة
بغ�داد ،فضال عن تحويل املس�احات الخرضاء اىل مراك�ز تجارية وتقطيع
االرايض الزراعي�ة يف منطقة البوعيثة جنوب غرب�ي بغداد بإرشاف وتحت
انظار امانة بغداد».
وشدد عىل ان «اقتالع جذور الفساد يف امانة بغداد ضمان لتوفري الخدمات
يف عم�وم املدين�ة» ،مطالب�ا ً رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي برضورة
«التدخل الشخيص إلعادة هيكلة االمانة يف ضوء تردي الخدمات وتراجعها
يف العاصمة».
واش�ار اىل ان «املواطنين البغداديين ل�م يلمس�وا اي تحس�ن خدم�ي يف
العاصمة» ،منتقدا يف ذات الوقت عدم وجود مشاريع اسرتاتيجية تتناسب
ومكانة بغداد التاريخية.

لبعض املنظومات ونصبها يف مناطق معينة».
ويضيف العكييل أن «مسألة التفاوض مع العراق بشأن
س�حب القواتّ ،
تمثل التفافا ً عىل ق�رار الربملان وتعطي
ذريع�ة ملصطفى الكاظم�ي ،للمناورة يف ح�ال تعرضه
لضغوط سياسية».
ً
قائلا« :نحن يف الع�راق لدينا تجرب�ة تفيد بأن
وي�ردف
ً
الق�وات األمريكية لن تخرج بس�هولة» ،مش�ددا عىل أن
«االنس�حاب البد أن يعلن بش�كل واضح م�ن قبل البيت
األبيض أو وزيري الخارجية والدفاع حرصاً».
ويتاب�ع العكييل أن «الفرتة املاضية ش�هدت اإلعالن عن
علميات نوعية مرتقبة ضد التواجد العسكري األمريكي

يف الع�راق» ،مرجح�ا ً أن «تك�ون اإلدارة األمريكي�ة ق�د
أعلنت عن ذلك لتخفيف الضغط عىل قواتها».
ويب�دي العكييل ثقت�ه بأن «األيام املقبلة ستش�هد رفع
وترية الرضبات ضد التواجد العسكري األمريكي».
جدي�ر بالذكر أن مجلس النواب ص�وت يف الخامس من
كانون الثان�ي  ،2020عىل قرار ُيل�زم الحكومة بالعمل
عىل جدولة إخراج القوات األجنبية من األرايض العراقية،
ومن�ذ ذل�ك الحني وحت�ى اآلن ما تزال الوالي�ات املتحدة
تناور لع�دم تنفيذ القرار ،مس�تندة يف ذلك عىل حكومة
بق مناورة سياس�ية إال
مصطف�ى الكاظمي التي ل�م ُت ِ
وافتعلتها يف سبيل عدم تطبيق القرار.

اكدت وزارة الزراعة ،امس الس�بت ،ان الس�بب الرئيس الذي يقف خلف
ارتفاع اسعار البيض هو بعض التجار الجشعني.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م الوزارة حميد النايف يف ترصيح صحفي
تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» إن «غالبي�ة أصح�اب الحق�ول ملتزمون
بالتس�عرية التي حددتها وزارة الزراعة وهي  5000دينار للطبقة ،ولكن
هنالك وس�طاء بني املنتج واملس�تهلك وتجار جش�عون هم من يقومون
بالتالعب باألسعار والتحكم يف السوق».
واس�تبعد النايف« ،فتح باب االسترياد يف الوقت الحايل ألنه يعني العودة
إىل املربع األول ورضب للمنتج املحيل» ،مشيرا ً إىل أن «من اولويات وزارة
الزراعة حماية املنتج واملستهلك عىل حد سواء».
وطال�ب النايف الق�وات األمني�ة بـ»متابعة ومحاس�بة كل من يتالعب
باألسعار التي تقررها الوزارة وعدم السماح للتجار الجشعني باستغالل
املواطنني من خالل رفع األسعار».

المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي...

إن الزوبع�ة التي أثارتها الرئاس�ات الثالث
بتنظي�م قانون السترداد االم�وال املهربة
،فضلا ع�ن تعه�دات رئي�س الحكوم�ة
مصطف�ى الكاظم�ي ،بمالحق�ة م�ن
أس�ماهم بـ»حيت�ان الفس�اد» ،السترداد
األم�وال املنهوبة عرب تش�كيل لجنة خاصة
بذل�ك األمر،تراجع�ت بس�بب الضغوطات
السياس�ية  ,فضلا ع�ن ضع�ف الحكومة
وعدم وجود جدي�ة ،حيث أدى ذلك الرتاجع

اىل خيب�ة أم�ل للذي�ن صدقوا ه�ذه الرواية
املفتعل�ة  ,ولم تفلح تدخالت الرئيس برهم
صال�ح على ه�ذا الخ�ط يف تفعي�ل قانون
ينظ�م عملية استرداد ملي�ارات الدوالرات
الت�ي رُسق�ت ُ
وهرِّب�ت اىل الخ�ارج بفرتات
الحكوم�ات الس�ابقة يف محاول�ة لتجميل
صورته قبل االنتخابات.
وأل�زم الربمل�ان نفس�ه بالتصوي�ت على
مس�ودة القانون خالل مدة ال تزيد عىل 60
يوماً ،إال أنه أخفق يف ذلك ،بل تم ترحيله اىل

ال�دورة القادمة ،وقد وضع مجلس النواب
نفس�ه يف دائرة االتهام بالفساد واالنشغال
ع�ن عق�د الجلس�ات بالدعاي�ة ألعضائ�ه
املرش�حني يف االنتخاب�ات املقبل�ة ،إذ فضل
مصلحته الش�خصية عىل املصلحة العامة
 ,لك�ن يف حقيق�ة االم�ر هن�اك ضغوطات
داخلي�ة وخارجية ملنع إق�رار القانون ألنه
سيكشف رُّ
الساق بحسب ما يرى مراقبون.
النائ�ب عن تحالف الفت�ح فاضل الفتالوي
اس�تبعد ترشي�ع قان�ون استرداد عوائ�د

الفس�اد واألم�وال املهرب�ة خلال ال�دورة
الربملاني�ة الحالية ،مؤك�دا أنه “مهم جدا”،
فيما لفت إىل أن القوانني التي تمنع الفساد
ال تنفذ بش�كل صحيح بسبب الضغوطات
السياسية واملجامالت.
وقال الفتالوي  ،إن «قانون اسرتداد عوائد
الفس�اد واألموال املهرب�ة ال يمكن ترشيعه
خلال ال�دورة الربملاني�ة الحالية ،بس�بب
تعطيل جلسات الربملان» ،مبينا أن «ترشيع
القان�ون يحتاج إىل جه�د برملاني كبري ،من

خالل عق�د اجتماع�ات ملناقش�ته وإجراء
تعديلات وإضاف�ات علي�ه ،وكذل�ك قراءة
القانون للمرة االوىل والثانية ،ثم التصويت،
وه�ذا األم�ر برصاح�ة صعب بس�بب عدم
قدرة الربملان عىل عقد جلساته».
وأض�اف الفتلاوي ،أن “قان�ون استرداد
عوائ�د الفس�اد واألموال املهرب�ة رضوري
ج�داً ،لكن املهم ليس يف القان�ون ،وإنما يف
تطبيقه بشكل صحيح وحازم... ».
تفاصيل اوسع صفحة 3

نجاح االنتخابات اإليرانية «يوقد» أمل موعد «تشرين» ويلجم «ال ُمؤ ِّجلين»
المراقب العراقي /أحمد محمد...

النج�اح الباهر ال�ذي حققت�ه الجمهورية
االسلامية االيرانية بإج�راء انتخابات حرة
ونزيه�ة ،وإعالنه�ا النتائ�ج وع�ن الرئيس
الجديد الفائز بها على الرغم من التحديات
الت�ي م�رت به�ا س�واء السياس�ية منه�ا
أو االقتصادي�ة ،ه�و عام�ل يض�ع الع�راق
وحكومته وكتله السياس�ة التي ستش�ارك
يف االقرتاع املقبل واملؤم�ل إجراؤه يف ترشين
االول املقب�ل أم�ام تحديات جديدة  ،س�يما
أن هن�اك عددا من املشتركات بين البلدين
أبرزها الجانب االقتصادي ومحاوالت فرض

الواقع الس�يايس عرب إش�عال الشارع وهذا
الح�ال مر به العراق وإيران س�وية بس�بب
التدخالت االمريكية.
مراقبون للش�أن الس�يايس وصف�وا نجاح
االنتخاب�ات يف طه�ران بأن�ه محف�ز مه�م
للحكوم�ة والق�وى السياس�ية يف الع�راق
بالسعي نحو إجراء انتخابات نزيهة مماثلة
بموعدها املقرر وإعالن التحدي عىل اإلرادات
الرامية اىل تأجيلها.
وأعلن�ت وكال�ة االنب�اء اإليرانية الرس�مية
«إرنا» ،ظهر أمس الس�بت عن فوز إبراهيم
رئيسي باالنتخاب�ات الرئاس�ية اإليراني�ة

بع�د حصول�ه على  17مليون�ا و 800الف
ص�وت من خالل ف�رز  90باملئة من أصوات
الناخبني .
وكان�ت االنتخابات قد انطلقت يف الس�اعة
الس�ابعة صب�اح أم�س األول الجمع�ة 18
حزيران وتضمنت  4عمليات انتخابية وهي
الرئاسية الـ  13واملجالس البلدية والقروية
والتكميلية ملجلس خرباء القيادة والتكميلية
ملجلس الشورى االسالمي.
وتم إغلاق صنادي�ق االقرتاع عند الس�اعة
الثانية فجر أمس الس�بت بع�د تمديد فرتة
التصويت ثالث مرات بسبب الزحام وكثافة

املشاركة الشعبية يف االنتخابات.
الجدي�ر بالذك�ر أن ع�دد الناخبين الذي�ن
شاركوا يف االنتخابات بلغ  59مليونا و 310
آالف و  307أش�خاص م�ن ضمنهم مليون
و  392الف�ا و  148ش�خصا بلغ�وا الس�ن
القانوني�ة ( 18عام�ا) للإدالء بأصواته�م
للمرة االوىل.
وبل�غ ع�دد صنادي�ق االقتراع لالنتخابات
الرئاس�ية  67الف�ا وخ�ارج البلاد 450
صندوق�ا وللمجال�س االسلامية البلدي�ة
والقروية  75الفا....

تفاصيل اوسع صفحة 2

برلماني يكشف عن أسباب تعطيل
مجلس النواب
المراقب العراقي/بغداد...

كش�ف النائب ري�اض محمد علي ،امس الس�بت ،عن
االسباب التي تقف وراء تعطيل جلسات الربملان.
وق�ال محمد عيل يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه «املراقب
العراقي» إن «تعطيل جلسات الربملان هو بسبب تحديد
موع�د االنتخابات املبكرة اضاف�ة اىل موعد حل مجلس
النواب».

وأوضح أن “الكثري من األعضاء الحاليني هم مرشحون
لالنتخاب�ات املقبل�ة وعلي�ه فانه�م تفرغ�وا م�ن االن
ملوضوع الدعاية والرتويج السمائهم”.
وتاب�ع أن «التحالف�ات االنتخابي�ة ايضا س�بب اخر يف
موض�وع ع�دم عقد جلس�ات الربمل�ان حي�ث ان الكتل
السياس�ية منهمكة االن يف التفاهمات واملباحثات فيما
يخص هذه التحالفات».

من احلدث
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هل يستنسخ العراق تجربة «الجمهورية»؟
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نجــــاح االنتخــابات يصــدم االستكبــار..
طهران «تصفع» إرادات الخارج باقتراع ُح ٍّر ونزيه
املراقب العراقي /أحمد محمد...
النج�اح الباه�ر ال�ذي حققت�ه الجمهوري�ة
االسلامية االيراني�ة بإج�راء انتخاب�ات ح�رة
ونزيه�ة ،وإعالنها النتائج وع�ن الرئيس الجديد
الفائ�ز بها عىل الرغ�م من التحدي�ات التي مرت
بها س�واء السياس�ية منه�ا أو االقتصادية ،هو
عام�ل يضع الع�راق وحكومته وكتله السياس�ة
التي ستشارك يف االقرتاع املقبل واملؤمل إجراؤه يف
ترشين االول املقبل أمام تحديات جديدة  ،س�يما
أن هناك عددا من املشتركات بني البلدين أبرزها
الجان�ب االقتص�ادي ومح�اوالت ف�رض الواقع
الس�يايس عرب إشعال الش�ارع وهذا الحال مر به
العراق وإيران سوية بسبب التدخالت االمريكية.
مراقب�ون للش�أن الس�يايس وصف�وا نج�اح
االنتخاب�ات يف طهران بأنه محفز مهم للحكومة
والقوى السياس�ية يف العراق بالسعي نحو إجراء
انتخابات نزيه�ة مماثلة بموعدها املقرر وإعالن
التحدي على اإلرادات الرامية اىل تأجيلها.وأعلنت
وكال�ة االنب�اء اإليرانية الرس�مية «إرن�ا» ،ظهر
أمس السبت عن فوز إبراهيم رئييس باالنتخابات
الرئاس�ية اإليراني�ة بعد حصوله على  17مليونا
و 800ال�ف صوت م�ن خالل ف�رز  90باملئة من
أص�وات الناخبني .وكانت االنتخابات قد انطلقت
يف الس�اعة الس�ابعة صباح أم�س األول الجمعة
 18حزيران وتضمن�ت  4عمليات انتخابية وهي
الرئاس�ية ال�ـ  13واملجال�س البلدي�ة والقروية
والتكميلي�ة ملجل�س خبراء القي�ادة والتكميلية
ملجلس الشورى االسالمي.
وت�م إغالق صناديق االقرتاع عند الس�اعة الثانية
فجر أمس السبت بعد تمديد فرتة التصويت ثالث

مرات بسبب الزحام وكثافة املشاركة الشعبية يف
االنتخابات.الجدير بالذكر أن عدد الناخبني الذين
شاركوا يف االنتخابات بلغ  59مليونا و  310آالف
و  307أش�خاص من ضمنهم مليون و  392الفا
و  148ش�خصا بلغوا السن القانونية ( 18عاما)
لإلدالء بأصواتهم للمرة االوىل.
وبلغ عدد صناديق االقرتاع لالنتخابات الرئاس�ية
 67الف�ا وخارج البلاد  450صندوقا وللمجالس
االسالمية البلدية والقروية  75الفا.
وتناف�س  4مرش�حني يف االنتخاب�ات الرئاس�ية
وه�م إبراهي�م رئييس وعبدالن�ارص همتي وأمري
حسني قايض زادة هاشمي ومحسن رضائي بعد
انس�حاب كل من سعيد جلييل وعيل رضا زاكاني
ومحسن مهر عيل زادة.
وم�رت الجمهوري�ة االسلامية يف س�نة 2019
بمتغيرات سياس�ية واجتماعي�ة أرادت إدارة
واشنطن فرضها عىل الشارع االيراني كمحاوالت
إلثارة الف�وىض الداخلية عن طريق االحتجاجات
املدعوم�ة م�ن الخ�ارج ،إال أن حنك�ة نظ�ام
الحكم يف طهران اس�تطاعت كش�ف خيوط هذه
املخطط�ات واعتق�ال القائمين عليها وكش�ف
الجه�ات الخارجي�ة الداعمة لها ،يف وقت ش�هد
في�ه الع�راق احتجاج�ات وفوىض عارم�ة جراء
ماتسمى بتظاهرات ترشين  2019والتي طالبت
بإقالة رئيس الوزراء الس�ابق ع�ادل عبد املهدي،
فضال عن مظاهر الحرق والتخريب التي رافقتها
واالعتداء عىل املؤسس�ات الحكومية واملمتلكات
العامة والخاصة.
فهل تحاول القوى السياسية والحكومة العراقية
السري الس�تثمار التجربة االيرانية والسعي قدما

نحو االنتخابات املؤم�ل إجراؤها يف ترشين االول
املقب�ل رغم وجود إرادات أجنبية تحاول إرجاءها
اىل إشعار آخر إلدخال البلد يف فوىض سياسية.
ب�دوره ،يؤكد أس�تاذ العلوم السياس�ية الدكتور
أحم�د الش�مري ،أن «عملي�ة إج�راء االنتخابات
املبكرة يف العراق بموعدها هي أمر يتطلب موقفا
وطني�ا وش�جاعا من الحكوم�ة والربمل�ان يف آن
واح�د ،خصوص�ا إذا كان هذا املوق�ف نابعا من
رفض ألش�كال التدخل الخارجي واالمريكي عىل
وجه الخصوص والذي يرغب بتأجيل االنتخابات
بني الحني واآلخر».
وقال الش�مري ،يف ترصيح لـ «املراقب العراقي»
إن «االنتخابات الرئاسية ونجاحها يف الجمهورية
االسلامية االيراني�ة انتص�ار للثورة االسلامية
الخال�دة على إرادات الغ�رب وأمري�كا عىل وجه
الخصوص وعمليات التشكيك بنزاهتها» ،مشريا
اىل أن «نس�بة املش�اركة العالي�ة يف االنتخاب�ات
االيراني�ة ه�ي صفع�ة قوي�ة م�ن قب�ل إي�ران
وحكومته�ا والث�ورة االسلامية بوج�ه الغ�رب
واإلرادات التكفريية واالمريكية والتي حاولت بث
سمومها عرب نوافذها االعالمية».
وأش�ار اىل أن «الحصار االمريك�ي الظالم لم يجد
نفعا أم�ام اإلرادة االيرانية س�واء السياس�ية أو
الش�عبية ،وهذا االمر هو مدعاة تح ٍّد وسير عىل
النهج من قبل العراق حكومة وكتال سياسية».
ولف�ت اىل أن «إج�راء االنتخاب�ات االيراني�ة ه�و
رسالة محفزة اىل القوى العراقية الراغبة بإجراء
االنتخابات يف موعدها املقرر بالس�عي قدما وراء
ذلك وتاليف محاوالت التأجيل الخارجية عن طريق
التعكز عىل الظروف األمنية واالقتصادية».

دولة القانون :نسب البطالة في الوسط والجنوب «مخيفة» والحكومة ترسل األموال لألقليم بأثر رجعي

نرف���ض تدخ���ل الس���فير
البريطان���ي ف���ي مش���روع
تحلي���ة وتصفية م���اء البحر
لخدم���ة البص���رة ألحالت���ه
لشركة باي ووتر البريطانية
رأس مالها ( )١مليون دوالر
كيف يمك���ن أن تنفذ عمل
بكلف���ة تص���ل ( ) ٥ملي���ار
دوالر وخاطب���ت الكاظم���ي
والنزاه���ة و الرقابة المالية،
ويجب أحالة المشروع لشركة
عالمية لديه���ا كفاءة مالية
وفنية.

تغريدة

النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي

ترصيح إذاعي

المفوضية تحدد
م ــوع ـ ـ ً
ـدا النطـ ـ ـ ــالق
الدعاية االنتخابية

ح�ددت املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات،
امس الس�بت ،موعدا ً النطلاق الدعاية االنتخابية
للمرشحني.
وقال�ت مس�اعدة املتحدث�ة باس�م املفوضي�ة
العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات نرباس ابو س�ودة،
يف ترصي�ح لرادي�و «العه�د» وتابعت�ه «املراق�ب
العراق�ي» إن «موعد الدعاية االنتخابية س�يكون
بعــــد املصادقة النهائية عىل أس�ماء املرشحني
لالنتخابات».
وأضافـــــ�ت أن «املفوضية
ستش�كل لجـــ�ان رقابي�ة
لرص�د جمي�ع املخالفات
ومتابع�ة موضــــوع
الدعاية االنتخابية وفقا
للش�ـــروط املوضوعة
والقوانين الت�ي تسير
عليها».

صدور مذكرات قبض بحق  3من أعضاء مجلس كركوك
املراقب العراقي /بغداد...
أعلن�ت هي�أة النزاه�ة االتحادي�ة،
ام�س الس�بت ،ع�ن إص�دار محكم�ة
التحقي�ق املُ َّ
ختص�ة بقضاي�ا النزاه�ة
قب�ض بحق ثالث ٍة من
يف كرك�وك أوامر
ٍ
أعضاء مجلس املحافظ�ة ،عىل خلفيَّة
امتناعه�م من تس�ليم م�ا بذمتهم من
موجوداتٍ .وقال�ت دائ�رة التحقيق�ات
يف الهيأة ،بحس�ب بيان تلقت «املراقب
العراقي» نس�خة من�ه ،إن تحقيقاتها
يف القضيَّ�ة انته�ت إىل «ع�دم تس�ليم
الثالث�ة الصادر بحقه�م أوامر القبض
م�ا بعهدته�م م�ن موج�وداتٍ تمثلت
بالس�يَّارات والغرف ومكاتب بعد إلغاء
عمل املجلس».وأضاف�ت ،أن «محكمة
التحقي�ق املُ َّ
ختص�ة بقضاي�ا النزاه�ة
يف املحافظ�ة أص�درت أوام�ر القب�ض
بح�ق أعضاء املجلس الثالثة؛ اس�تنادا ً
ِّ
إىل أح�كام امل�ادة  340م�ن قان�ون
العقوب�ات» .وش�هدت املُ� َّدة األخيرة
تصاعد وتيرة عمل الهيئ�ة ،وعمليَّات

الضب�ط والقب�ض واس�تصدار أوام�ر
االستقـدام عىل خلـفيَّة قضايا َّ
حققت
فيها وأحالتها إىل القـضاء ،فقد أعلنت
يف نيس�ان امل�ايض ع�ن ص�دور ()53
قبض واس�تقدام ِّ
بحق مس�ؤولني
أمر ٍ
ٍ
شملت وزيرا ً سابقاً ووزيرين أسبقني،
إضاف�ة إىل ( )8مُ حافظين ،من بينهم
مُ حافظان حاليان ،و( )15من املديرين
العامِّين ( )7منه�م حالي�ون و()7

سابقون ومدير عام أسبق ،كما شملت
األوامر ( )23عضوا ً من أعضاء مجالس
املحافظات.فيم�ا أفض�ت اإلج�راءات
التحقيقيَّة للهي�أة خالل األيام املاضية
يف ع�د ٍد من امللفات والقضايا املُهمَّة إىل
اس�تصدار ( )9أوام�ر ومُ َّ
قبض
ذكرات ٍ
واس�تقدام بحق مس�ؤولني يف
وضبط
ٍ
ٍ
مختل�ف محافظ�ات الع�راق ،ومنه�ا
محافظة كركوك.

تخبط الحكومة يلوح
بانهيار العملة في العراق
املراقب العراقي /بغداد...
ح�ذرت لجن�ة التخطيط االستراتيجي ومتابعة
الربنام�ج الحكوم�ي يف مجل�س الن�واب ،امس
الس�بت ،من مغبة استمرار التخبط الحكومي يف
املجال املايل واالقتصادي ،مبينة ان العملة املحلية
مهددة باالنهيار.وقال نائب رئيس اللجنة محمد
البل�داوي ،يف ترصي�ح تابعته «املراق�ب العراقي
«إن «الحكوم�ة الحالي�ة ووزي�ر ماليته�ا علي
عالوي ق�دم ورقة اصالح والعشرات من البنود
االصالحي�ة الت�ي ل�م تنفذه�ا ذات الحكومة ما
يعكس حجم التخبط املايل للحكومة».
وأضاف البل�داوي ،ان «ارتفاع اس�عار الدوالر يف
العراق ب�ات يهدد القدرة الرشائي�ة لدى املواطن
والعملة املحلية الت�ي بدات باالنحدار وهي ايضا
مهددة باالنهيار».
واش�ار اىل ان «ارس�ال االموال اىل كردستان دون
االتف�اق عىل الي�ات التنفي�ذ الخاص�ة باملوازنة
يبدد جميع االمال يف االصالح االقتصادي واتخاذ
سياسية مالية شفافة”.

تــوجـــه نيـــابي لتعــديل آليـــة اختيـــار رئيــس الــــوزراء
املراقب العراقي /بغداد...
كش�ف رئيس تجمع «كفى» ،رحي�م الدراجي،
ام�س الس�بت ،عن توج�ه لتعديل آلي�ة اختيار
رئيس الوزراء.وقال الدراجي ،يف ترصيح تابعته

«املراق�ب العراق�ي» إن «عىل االدع�اء العام أن
يتخ�ذ دور واض�ح امام ما يقوم ب�ه الربملانيني
وتعطيلهم لعمل مجلس النواب ،وترك مناقشة
القضايا املهمة والحساسة ومن ضمنها تعديل

االستخبارات تلقي القبض
عىل  ١٠ارهابيين يف كركوك
الشريط األمين

املراقب العراقي /بغداد...
أكد النائ�ب عن دولة القانون خل�ف عبد الصمد ان
الحكومة ق�ررت ارس�ال  ٢٠٠مليار دينار ش�هريا
اىل االقلي�م باثر رجعي من بداي�ة العام يف حني انها
تتجاه�ل اس�تحقاقات عق�ود الثالثني ال�ف درجة

وظيفي�ة يف البرصة و املحارضين و نس�ب البطالة
املرتفعة يف الوسط و الجنوب.
وق�ال عب�د الصم�د ،يف ترصي�ح تابعت�ه «املراق�ب
العراق�ي» إن «على الحكومة ان تعي ب�ان تجاهل
رشائح كبيرة يف املحافظات الوس�طى و الجنوبية

و اس�تمرار حرمانها م�ن اس�تحقاقاتها و اهمال
جي�وش من العاطلني عن العمل س�يقدح يف قدرتها
عىل ادارة البلد».
ودع�ا رئي�س ال�وزراء اىل «االلتف�ات للمطالب�ات
الجماهريي�ة من هذه الرشائح و اس�تثمار االرتفاع

الكبري يف سعر النفط الخام».
وطالب الحكومة بـ «اطالق ديون البرصة املرتاكمة
بذمة الحكوم�ة التي تبلغ مليارات الدوالرات و باثر
رجع�ي ملا تعانيه البرصة من نق�ص يف الخدمات و
حاجتها اىل الكثري من املشاريع».

املراقب العراقي /كركوك...
اعلن�ت خلي�ة اإلعلام األمني ،ام�س الس�بت ،القاء
القبض عىل  ١٠ارهابيني يف محافظة كركوك.
وق�ال بيان للخلي�ة تلقت «املراقب العراقي» نس�خة
منه ،إن «مف�ارز وكالة االس�تخبارات والتحقيقات
االتحادية يف وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض
على ( )١٠ارهابيين مطلوبين وف�ق اح�كام املادة
( /٤اره�اب) النتمائهم لعصاب�ات داعش االرهابية
كخالي�ا نائم�ة يف محافظة كركوك ،وفق�ا ملعلومات
استخباراتية دقيقة».
واضافت ان «االرهابيين كما يقومون بتوفري الدعم
اللوجس�تي لعن�ارص داع�ش ،وعمل البع�ض منهم
كمقاتلين وعن�ارص اس�نــاد بم�ا يس�مى قاط�ع
كركوك».
وتابع�ت ان�ه «تم تدوي�ن اقوالهم ابتدائي�ا وقضائيا
باالعرتاف واتخذت بحقهم االجراءات القانونية».

قانون االنتخابات».
وأض�اف أن «ال�دورة املقبل�ة ستش�هد تعدي�ل
الدستور ليكون انتخاب رئيس الوزراء من قبل
الشعب وليس من االرادات الفاسدة».

دياىل ..فريق امين لتعقب
مستهديف الكامريات الحرارية
املراقب العراقي /بغداد...
أعلن عضو لجنة االم�ن والدفاع النيابية
النائ�ب عب�د الخال�ق الع�زاوي ،ام�س
الس�بت ،عن تشكيل فريق امني مختص
لتعقب مس�تهديف الكامريات الحرارية يف
دياىل.
وق�ال الع�زاوي ،يف ترصي�ح تابعت�ه
«املراق�ب العراق�ي» إن «اكث�ر م�ن 10
ح�االت اس�تهداف مب�ارشة لكاميرات
حرارية س�جلت يف قواط�ع دياىل االمنية
خلال الع�ام الج�اري من قب�ل قناصة
داع�ش االرهابي�ة يف محاول�ة لتدمريها
وابعادها عن العمل».
واض�اف الع�زاوي ،أن «اس�تهداف
الكاميرات يدل�ل على دوره�ا الفع�ال
يف ش�لل حركة خالي�ا داع�ش االرهابية
خاص�ة يف الليل نظرا لفعاليتها يف الرصد

عن بع�د» ،مؤكدا «تش�كيل فريق امني
مختص لتعقب مس�تهديف الكامريات يف
كل القواطع».
واش�ار اىل ان «اعتماد التقنيات الحديثة
يف املش�هد االمن�ي ومنه�ا الكاميرات
اس�همت يف احب�اط  %70م�ن هجمات
داعش االرهابي وتامني قواطع واس�عة
يف كل االحوال الجوية وخاصة يف الليل».

ألواح طينية ..

وطنية الحشد لحشدية وطن!..
ثم�ة من يقول بس�وء ني�ة أو بدونه�ا؛ أن العراق لم يك�ن بحاجة إىل
تش�كيل قوات عس�كرية من املتطوعين ،كما أس�ماهم منرب كربالء
دوما ،لو لم يكن قد تعرض إىل ما تعرض له؛ يف حزيران  ،2014عندما
اجتاح تنظيم داعش اإلرهابي ،مس�احات واس�عة م�ن أرض العراق،
وأوش�كت بغداد املدججة بالقوات العس�كرية ومن مختلف الصنوف،
أن تس�قط هي األخ�رى ،فق�د كان الدواعش يحيط�ون بها ورشعوا
بنهشها ،مثلما تنهش الوحوش املفرتسة فرائسها.
الحقيق�ة أن املرجعي�ة الدينية العليا ،وبما هو معروف عن مس�توى
تدخلها بالشأن الس�يايس والوطني ،لم نعتد منها التدخل بالتفاصيل
والعناوي�ن الفرعي�ة ،ولذلك فإنه�ا كانت وبما عرف عنه�ا بانتقائها
املفردات بدقة بالغة ،قد أشارت إىل أن واجب املكلفني بالجهاد كفائيا،
هو «درء املخاطر» ،وهو تعبري يعرب عن طيف واس�ع من املش�كالت؛
والقضاي�ا التي تواجهها األوطان ،ابتدا ًء من املخاطر التي تهدد وجود
الوطن وحياة املواطنني ،بالعدوان الخارجي أو االضطرابات الداخلية،
أو الكوارث الطبيعية والنوازل التي سببها أخطاء اإلنسان وحماقاته،
بل إن شحة االحتياجات اإلنسانية املبارشة ،كنقص املياه والغذاء ،تعد
من املخاطر بشكل جيل..
هكذا نتوصل اىل أن الحشد الشعبي ،شأنه شأن باقي القوات املسلحة،
ال تقتصر واجبات�ه عىل الحروب ،ب�ل يجب أن يكون الحش�داويون
مس�تعدين ،حيثم�ا يحتاجهم الوطن ل�ـ»درء املخاطر» ،ب�ل إن ثقل
ال ِعبْ ِء يجب أن ينهض به الحشد الشعبي قبل غريه ،الندكاكه العميق
يف وجدان األمة..أمة الحش�د التي صنعتها الفت�وى ودماء امللبني..ثم
إن الحش�د الش�عبي ،ال يقترص وجوده عىل املنتس�بني اىل تش�كيالته
القتالية ،أو اىل منظومة الذيل اإلداري التشغيلية التي يحتاجها ،فضال
عن أن الحشد؛ ليس ثمرة مقطوعة من شجرة ،كما أنه ال يعمل معلقا
بالهواء ،فهو له امتداداته الشعبية ،وحاضنته املجتمعية ،ويف ذاكرتنا
القريبة قوافل الدعم اللوجس�تي الش�عبي ،التي قدمت إسنادا رائعا،
من أغذية ومالبس ،ومياه رشب ومعدات،
ووس�ائل نقل وحتى أس�لحة ،فضال عن
الخدمات الصحية الس�اندة ،ورعاية أرس
املقاتلني والجرحى والشهداء..
لق�د ت�م بن�اء أم�ة الحش�د..واألمم ل�ن
تموت أبدا!هكذا كان املش�هد ،وهو اليوم
مس�تمر كما ب�دأ؛ وإن كان بفاعلية أقل،
نظ�را لرتاج�ع حدة املع�ارك م�ع العدو،
لكن الع�دو مازال موج�وداُ ،و»املخاطر» قاسم العجرش ..
التي يتعين مواجهتها و»درؤها» لم تنته،
وليس من املؤمل أن تنتهي يف أمد منظور..املش�هد الذي نقلنا مقطعا
صغريا من صورته ،يعني أن الحش�د الش�عبي حالة وطنية ساطعة،
كان�ت املرجعية الديني�ة قد أطرتها بقدس�ية فتواه�ا املباركة ،وهنا
يقفز س�ؤال ينس�جم مع الفطرة اإلنس�انية ،وهو ماذا يكون املوقف
لو لم تصدر فتوى الجهاد لس�بب أو آلخر؟! هذا الس�ؤال ال يحتاج اىل
عق�ل أملعي لإلجابة عنه ،فاملس�يحيون والالديني�ون وحتى الكفار يف
بالد غري بالدنا ،يدافعون بش�كل تلقائي عن أوطانهم؛ حينما تتعرض
اىل «مخاطر»..والدف�اع ع�ن األوط�ان حالة فطرية ،يق�وم بها حتى
العصفور الصغري حينما ُيهاجم عش�ه ،وال يمكن تصور أن شعبا ما،
يقب�ل أن ُتنتهك س�يادته ُ
وتحتل أرضه و ُيه َّدد وج�وده ،ملجرد ْ
أن ليس
لدي�ه مرجعي�ة دينية!الحقيقة أنن�ا نختلف عن هكذا ش�عوب كثريا،
فنح�ن ش�عب يعيش يف ظل نظ�ام أب�وي ،وأبونا هو املرج�ع ،ونحن
محظوظ�ون ج�دا ألن لدينا مرجعي�ة دينية ،تراقب مس�ارات حياتنا
ومآالتها ،وتش�خص األخطار ،وترسم لنا خارطة الطريق ملواجهتها.
رس�م خارطة الطري�ق؛ هي املهم�ة األساس�ية الكبرى؛ للمرجعية
الديني�ة «األب» ،وه�ي مهمة وطنية جليل�ة ،أما الباق�ي والتفاصيل
فعلين�ا ،وعلينا نحن كـ»أبناء» أن نس�توعب خارطة الطريق ،كفكرة
وموض�وع ،ونعمل عىل إنت�اج مخرجاتها الس�ليمة ،ونحرص عليها
ونصونها ونرصنها ونطورها..الفكرة هي «درء املخاطر» ،واملوضوع
عم�ل وطني؛ يجب أن نحتش�د جميع�ا من أجل إنج�ازه ،واملخرجات
فهي «التحشيد» الش�عبي..ونحن شعب بارع يف نسج تفاصيل قصة
«التحشيد» والتعبئة الوطنية..
كالم قب�ل السلام :لدين�ا موس�م س�نوي للتعبئ�ة الوطني�ة ،محرم
الحرام وعاش�وراء ،واملواكب الحس�ينية وركض�ة طويريج والزيارة
األربعينية« ،ثكنات» ش�عبية؛ للتدريب عىل فنون التعبئة ومتطلباتها
ومقتضياتها.
سالم

اسعار الذهب

استقرار أسعار صرف
الدوالر في بغداد
اس�تقرت أس�عار رصف الدوالر  ،يف البورصة الرئيسية يف
بغداد  ،مع اغالق البورصة يف اقليم كردستان .
وقال مص�در ،ا ٕن بورص�ة الكفاح والحارثي�ة املركزية يف
بغداد س�جلت  148600دين�ار عراقي مقاب�ل  100دوالر
أمريكي ،وهي نفس االس�عار التي س�جلت يوم الخميس
املايض .واشار ا ٕىل أن اس�عار البيع والرشاء استقرت ايضا
يف مح�ال الصريف�ة باالٔس�واق املحلية يف بغ�داد حيث بلغ
س�عر البي�ع  149000دين�ار عراقي ،بينما بلغت اس�عار
الرشاء  148000دينار لكل  100دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان فلم يكن هناك تداول
للدوالر لوجود عطلة رسمية أسبوعية فيها.

أسعار الذهب عيار  64,583 18دينارا

أسعار الذهب عيار  75,346 21دينارا

3

اسعار الفضة

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

االقت�صادي

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

اسعار النفط

ً
دوالرا
األمريكي 70.85

ً
دوالرا للبرميل
برنت 72.76

المالية النيابية :بغداد سلمت اربيل
«سلفا» لحين الشروع بالموازنة

كش�فت اللجن�ة املالي�ة النيابية  ،عن قي�ام بغداد بتس�ليف حكومة
كردس�تان مبالغ مالية لحين االنتهاء من تدقي�ق املوازنة ،مبينة ان
وفدا اتحاديا وصل كردستان لتدقيق وارادات الجكارك يف االقليم.
وقال عضو يف اللجنة شيروان مريزا لجنة التدقيق التابعة للحكومة
االتحادية زارت اقليم كوردس�تان واطلعت عىل سير العمل يف جميع
املناف�ذ الحدودية”.وأضاف ميرزان ان “اللجنة ع�ادت اىل بغداد بعد
اكم�ال مهامه�ا وس�تقوم برف�ع تقريرها الخ�اص بال�واردات غري
النفطية يف اقليم كردستان اىل وزارة املالية االتحادية”.
واوض�ح ان” م�ا س�تقوم الحكوم�ة االتحادي�ة بتس�ليمه اىل اقليم
كردس�تان من تخصيصات مالية هي عبارة عن سلفة لحني االنتهاء
من االمور التدقيقة بش�كل نهائي وهذا االمر اليعترب مخالف لقانون
املوازنة”.
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اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

سعر بيع الدوالر =  149.000دينار

سعر شراء الدوالر = 148.000

بسبب تعطيل الجلسات واالنشغال بالدعاية االنتخابية

تدشين محطتي عزل
للغاز في حقول ميسان

قانون استرداد األموال «المنهوبة» يُر َّحل إلى الدورة القادمة
املراقب العراقي /مشتاق الحسناوي...
إن الزوبعة التي أثارتها الرئاسات الثالث بتنظيم
قان�ون السترداد االم�وال املهرب�ة ،فضلا عن
تعه�دات رئيس الحكومة مصطف�ى الكاظمي،
بمالحق�ة م�ن أس�ماهم بـ»حيتان الفس�اد»،
السترداد األم�وال املنهوب�ة عرب تش�كيل لجنة
خاصة بذلك األمر،تراجعت بس�بب الضغوطات
السياس�ية  ,فضلا عن ضع�ف الحكومة وعدم
وجود جدية ،حيث أدى ذلك الرتاجع اىل خيبة أمل
للذي�ن صدقوا هذه الرواي�ة املفتعلة  ,ولم تفلح
تدخلات الرئيس بره�م صالح عىل ه�ذا الخط
يف تفعي�ل قانون ينظم عملية استرداد مليارات
الدوالرات التي رُسقت ُ
وهرِّبت اىل الخارج بفرتات
الحكومات السابقة يف محاولة لتجميل صورته
قبل االنتخابات.
وأل�زم الربملان نفس�ه بالتصويت عىل مس�ودة
القانون خالل مدة ال تزي�د عىل  60يوماً ،إال أنه
أخف�ق يف ذلك ،بل تم ترحيله اىل الدورة القادمة،
وقد وضع مجلس النواب نفسه يف دائرة االتهام
بالفساد واالنشغال عن عقد الجلسات بالدعاية
ألعضائ�ه املرش�حني يف االنتخاب�ات املقبل�ة ،إذ
فضل مصلحته الش�خصية عىل املصلحة العامة
 ,لك�ن يف حقيقة االمر هن�اك ضغوطات داخلية
وخارجي�ة ملن�ع إق�رار القانون ألنه سيكش�ف
رُّ
الساق بحسب ما يرى مراقبون.
النائ�ب ع�ن تحال�ف الفت�ح فاض�ل الفتلاوي
اس�تبعد ترشيع قانون استرداد عوائد الفساد
واألم�وال املهربة خالل الدورة الربملانية الحالية،
مؤكدا أنه “مهم جدا” ،فيما لفت إىل أن القوانني
التي تمنع الفساد ال تنفذ بشكل صحيح بسبب
الضغوطات السياسية واملجامالت.

وق�ال الفتلاوي  ،إن «قان�ون استرداد عوائد
الفس�اد واألموال املهربة ال يمكن ترشيعه خالل
الدورة الربملانية الحالية ،بسبب تعطيل جلسات
الربمل�ان» ،مبينا أن «ترشي�ع القانون يحتاج إىل
جه�د برملاني كبير ،من خالل عق�د اجتماعات
ملناقش�ته وإج�راء تعديلات وإضاف�ات عليه،

وكذلك ق�راءة القانون للم�رة االوىل والثانية ،ثم
التصوي�ت ،وه�ذا األمر برصاحة صعب بس�بب
عدم قدرة الربملان عىل عقد جلساته».
وأض�اف الفتلاوي ،أن “قانون استرداد عوائد
الفس�اد واألم�وال املهرب�ة رضوري ج�داً ،لكن
امله�م ليس يف القانون ،وإنما يف تطبيقه بش�كل

صحيح وحازم».
ويف هذا الش�أن يرى الخبري االقتصادي الدكتور
عب�د الرحم�ن املش�هداني أن «عملي�ة ترحي�ل
قانون االم�وال املنهوبة اىل ال�دورة القادمة أمر
طبيع�ي بس�بب انش�غال الربملانيين بالدعاية
االنتخابي�ة وع�دم وجود رغبة صادق�ة يف إقرار

االقتصادية النيابية تكشف أسباب تأخر حسم قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
اللنتخابات املبكرة.واشار اىل أن هذه األسباب ال تربر
تأخ�ر ترشيع القوانين املهمة وم�ن ضمنها قانون
الرشاكة بني القطاعني العام والخاص.
واستطرد أن العراق أحوج إىل هذه الترشيعات لتنمية
اقتص�اده باالتج�اه الصحيح وفق رؤية مس�تقبلية
تتناغم مع ما توصل اليه العالم من نمو اقتصادي.
وكانت لجن�ة االقتصاد النيابي�ة،أن قانون الرشاكة
بني القطاعني العام والخاص ال يزال يف طورالدراسة
بالرغ�م م�ن إكم�ال % 80من�ه ،فيما أش�ارت إىل أن
العقبة التي تقف أمام القانون هي كيفية املحافظة
عىل أصول الدولة.

كش�فت لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار النيابية ،عن
أس�باب تأخر حس�م قانون الرشاكة بين القطاعني
العام والخاص ،إضافة إىل قوانني مهمة أخرى.
وق�ال عض�و اللجن�ة ،م�ازن الفيلي « إن قان�ون
الرشاك�ة بني القطاعين العام والخ�اص من ضمن
القوانين الكثيرة التي لم يت�م حس�مها خالل هذه
ال�دورة النيابية ،فض ًال عن بع�ض القوانني املهمة
الت�ي لم تحس�م من ال�دورات الس�ابقة.وأضاف أن
س�بب ذلك ه�و أن جلس�ات مجلس الن�واب لم تكن
منتظمة بص�ورة صحيح�ة نتيجة أللح�داث ااملنية
الت�ي حدثت،إضاف�ة إىل جائحة كورون�ا والتحضري

القانون  ,فحجم االموال املنهوبة كبري جدا حيث
تق�در ب�ـ»  »350ملي�ار دوالر وهن�اك ضغوط
لتأجيل القانون ألن عملية قراءته تستغرق فرتة
طويلة» .
وق�ال املش�هداني يف اتص�ال م�ع ( املراق�ب
العراقي) :إن «الدورة الربملانية القادمة إذا كانت
ستكرر نفس الوجوه الحالية والكتل السياسية
املهيمن�ة عىل عم�ل الربملان  ,فلا نتوقع إقراره
ألن أسباب الرفض معروفة للجميع  ,فضال عن
أن تنفي�ذ القانون لو تم إق�راره يحتاج اىل آليات
وتش�كيالت جديدة  ,منها محاكم وغريها  ,وقد
فش�لت جمي�ع اللج�ان الرقابية بس�بب انتماء
عنارص حزبية لها تمنع محاسبتهم» .
م�ن جهت�ه أك�د املخت�ص بالش�أن االقتصادي
جاس�م العكيلي  ,أن�ه «رغ�م الجه�ود املبذولة
السترداد األم�وال املنهوب�ة ف�إن األداء م�ا زال
متواضع�ا ً ولم يثمر عن نتائج تتناس�ب مع تلك
الث�روات يف بن�وك الخ�ارج ,فعملية استرجاع
األم�وال املنهوبة تحتاج إىل ق�رار وطني يرتافق
مع أي مس�ودة أو قان�ون يتعامل مع الفس�اد
ومع االس�ف النملك هذا القرار بسبب الطائفية
السياسية».وقال العكييل يف اتصال مع ( املراقب
العراقي) :إن «الغطاء الس�يايس لحيتان الفساد
الكبيرة يضمن له�ا البقاء بعيدا ً عن املحاس�بة
ويوفر له�ا القدرة على العبث بمق�درات البالد
وهو ما يفرض إعادة النظر يف اإلجراءات املتبعة
السترداد األموال عرب تلك السنوات قبل الذهاب
نحو أي ترشيع جديد يستهدف األمر ذاته ,وهو
وراء ترحي�ل القان�ون اىل ال�دورة القادمة التي
التختلف تشكيلتها عن الحالية  ,لذلك سيبقى يف
أدراج مجلس النواب.

اك�د عضو اللجنة املالية احمد حمه رش�يد  ،ان ارتفاع
اسعار النفط ستنعكس ايجابا عىل سعر رصف الدوالر
امام الدينار يف السوق العراقية .وقال رشيد ان» الفرتة
االخرية ش�هدت ارتفاعا الس�عار النف�ط وصل حاجز
ال�ـ  75دوالرا للربميل  ،وهذا يعني دخول عملة صعبة
للع�راق بصورة خاصة وزيادة املع�روض من الدوالر ،
مايسهم بخفض سعره امام الدينار الذي شهد تراجعا
كبيرا ام�ام الدوالر «.ودعا رش�يد البن�ك املركزي اىل «
زيادة ضخ الدوالر يف الس�وق املحلي�ة والزام املصارف
بخفض بيع الدوالر النعاش الدينار العراقي «.وتجاوز
س�عر النف�ط الخام م�ن مزيج «برنت» ،مس�توى 74

النفط يهبط الى 72
دوالرا للبرميل الواحد
انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية عىل
الت�وايل ،مع صع�ود الدوالر بفض�ل احتمال
زيادة أس�عار الفائ�دة يف الوالي�ات املتحدة.
وتراجع�ت العق�ود اآلجل�ة لخ�ام “برن�ت”
بنس�بة  %0.44إىل  72.76دوالر للربمي�ل ،
لتواصل انخفاضا نس�بته  1.8باملئة سجلته
س�ابقا .ويتج�ه العق�د صوب أول خس�ارة
أس�بوعية يف أربع�ة أس�ابيع.ونزلت العقود
اآلجل�ة لخ�ام “غ�رب تكس�اس الوس�يط”
األمريك�ي بنس�بة  %0.27إىل  70.85دوالر
للربمي�ل ،بع�د أن هبط�ت  1.5باملئ�ة أمس
الخميس .ويتجه خام غرب تكس�اس أيضا
صوب تس�جيل أول تراجع أسبوعي يف أربعة
أس�ابيع.وصعد الدوالر بقوة يف جلستني منذ
توقع مجلس االحتياط�ي الفدرايل األمريكي
زيادات محتملة ألس�عار الفائ�دة يف ،2023
وهو موع�د مبكر عم�ا كان يتوقعه مراقبو
الس�وق يف الس�ابق .ويؤدي ارتف�اع الدوالر
لزي�ادة تكلف�ة النف�ط بالعملات األخ�رى
مم�ا يقل�ص الطلب.وتع�ززت املعنوي�ات
الس�لبية بفع�ل ترصيحات لكبير مفاويض
إيران وال�ذي قال إن املحادث�ات بني طهران
وواشنطن بش�ان إحياء اتفاق إيران النووي
املبرم يف  2015اقرتب�ت أكث�ر م�ن أي وقت
مىض م�ن التوص�ل إىل اتفاق.وق�ال محللو
بنك “إي�ه إن زد” يف مذك�رة للعمالء“ :تجدد
املفاوضات يثري القلق من أن هذا ربما يؤدي
لرفع العقوبات األمريكية ،مما يتمخض عن
فيضان من النفط يرضب السوق عىل الرغم
من ه�ذا ،فإن العوامل األساس�ية تشير إىل
أن الس�وق ما زالت تش�هد حالة تقارب بني
العرض والطلب”.

لإلقليم ،والذي لن يسلم برميال واحدا ً من النفط وال
عائدات املنافذ الحدودية”.
وأض�اف أن�ه “م�ع املبلغ املرس�ل م�ن قب�ل بغداد
تس�تطيع حكومة كردس�تان دف�ع الرواتب كاملة،
وتعوي�ض املوظفني عن االس�تقطاعات الس�ابقة،
ولكن يجب على الحكومة االتحادية اشتراط عدم

اس�تقطاع دينار واح�د من املوظفني قبل إرس�الها
لألموال”.
وكان�ت مص�ادر كردي�ة ق�د تحدثت عن اس�تمرار
حكومة إقليم كردس�تان باستقطاع نسبة  %21من
رواتب املوظفين ،بالرغم من وجود اتفاق إلرس�ال
بغداد للرواتب.

مختص اقتصادي :البرلمان مطالب بمقاضاة الحكومة في حال ارتكابها ً
خرقا لقانون الموازنة
طال�ب املخت�ص يف الش�أن
االقتص�ادي رضغ�ام محم�د
عيل ،اللجن�ة املالية يف الربملان
بمراقب�ة تنفي�ذ الحكوم�ة
لقانون املوازنة ومنع حصول
خروقات مالية.
وق�ال محمد علي ان» املهمة
الرقابي�ة التق�ل اهمي�ة ع�ن
الترشيعي�ة ملجل�س الن�واب ،
لذا فان الربملان باكمله  ،ومن
ضمن�ه اللجـــــن�ة املالية ،
مطالب بمتابعة تنفيذ قانون
املوازنــــة الذي صوت عليه
اغلبية اعضائه واصبح نافذا ،
وعىل الحكــــــومة كجهة
تنفيذي�ة االلتــــــــــزام
به».
واك�د ان» على الربمل�ان اخذ
موقف حازم تج�اه الحكومة
يف حال ارس�لت حصة االقليم

بخلاف قانون املوازنة  ،اذ ان
حكوم�ة االقلي�م ل�م تلتزم (

كعادتها ) بالقانون ولم ترسل
اي مستحقات اتحادية  ،وهي

َ
دش�ن وزير النفط إحس�ان عبد الجبار ،مرشوعني
لرتقي�ة محطت�ي عزل غ�از اب�و غ�رب الجنوبي،
والفكة الش�مايل بطاقة كلية تبلغ  200الف برميل
يومي�ا ،متوقع�ا بان يص�ل انتاج البلاد اليومي اىل
ثمانية ماليني برميل خالل االعوام املقبلة.
وقال عبد الجبار ، ،ان «املرشوعني سيحس�نان من
قدرات البالد االنتاجية يف االس�واق العاملية» ،مشريا
إىل ان «رشكة نفط ميسان هي الثانية عىل مستوى
الشركات النفطية يف البالد واح�دى ركائز التنمية
املهمة في�ه» ،مؤكدا ً «عزم البالد بالوصول باالنتاج
اىل ثمانية ماليني برميل يوميا خالل األعوام املقبلة،
يف ظ�ل وجود خم�س رشكات كربى إلنت�اج الخام
وه�ي البرصة وميس�ان وكرك�وك والوس�ط وذي
قار».وع�د عبد الجب�ار افتتاح املحطتين «خطوة
ضم�ن مجموعة خطوات مهمة ستس�هم بتطوير
الق�درات النفطية» ،مشيرا إىل «دعم ال�وزارة لكل
املش�اريع التنموي�ة والتي من ش�أنها خلق فرص
عمل للمواطنين يف املحافظة والبلاد برغم جميع
التحديات البيئية والصحية التي تمر بها البالد».
وأفص�ح ع�ن «وج�ود مش�اريع ته�دف اىل زيادة
ق�درات العراق االنتاجي�ة والتصديري�ة ،كونه يعد
اه�م املصدرين للنف�ط يف العالم ،وثان�ي مصدر له
ضم�ن (اوبك) ،ما يتطل�ب عىل خلفي�ة ذلك ادامة
هذه املشاريع بشكل مستمر».

اللجنة المالية :الدينار العراقي سيتحسن بعد ارتفاع اسعار النفط

ً
شهريا إلى اإلقليم لسرقتها من قبل العائلة البارزانية
نائب كردي:إرسال  200مليار دينار
اعتبرت النائب�ة ع�ن ح�راك الجيل الجدي�د يرسى
رج�ب  ،أن توزي�ع بغ�داد لروات�ب املوظفـــين يف
إقليم كردس�تان اس�تمرارا للرسقة من قبل العائلة
الحاكمة.
وقال�ت رج�ب يف حدي�ث صحف�ي ،إن “الحكوم�ة
االتحادي�ة ق�ررت إرس�ال مبل�غ  200ملي�ار دينار

دينار

بالت�ايل ال تس�تحق اي مبالغ
من املوازنة»  ،مبينا  »:ان عدم

الت�زام االقلي�م بالقانون كان
متوقع�ا ،وهو نف�س ما دأب
عليه طوال  ١٨عاما مستفيدا
م�ن خض�وع الحكوم�ات اىل
ابتزازه الس�يايس العطائه ما
ال يستحق من االموال «.
واش�ـــــار اىل ان» الربمل�ان
مطالب بسلوك املســــــار
القضائي ملحاس�بة الحكومة
ورئيس�ــــها فـــ�ي حال
ارتكابهم�ا اي خ�رق م�ايل
لقانون املوازنة».
وكان رئي�س حكوم�ة اقلي�م
كردس�تان مسرور بارزان�ي
اعل�ن عــــــ�ن التوص�ل
اىل اتف�اق مع رئي�س الوزراء
مصطفى الكاظمي بارس�ال
مس�تحقات االقلي�م املالي�ة
باث�ر رجعي من كانون الثاني
.٢٠٢١

دوالرا أمريكي�ا للربمي�ل ألول مرة منذ نيس�ان .2019
وبلغ سعر النفط البحري الشمايل من مزيج «برنت» يف
العقود اآلجلة لش�هر آب يف بورصة لندن  74.04دوالرا
مقابل الربميل يف ارتفاع بنسبة حوايل .%1.6
كما ارتفع س�عر النف�ط األمريك�ي « »WTIيف العقود
اآلجلة لش�هر تموز اىل مس�توى  72.09دوالرا للربميل
بزيادة .%1.74وتشهد أس�عار النفط ارتفاعا مستمرا
منذ  3اس�ابيع على خلفية توقعات متحس�نة للطلب
بع�د ان اس�همت النجاح�ات يف مج�ال التطعي�م ضد
فيروس كورون�ا يف رفع بعض القيود عىل الس�فر ويف
ظل عرض محدود يف االسواق.

وزير النقل يناقش مع محافظ واسط
انجاز مشروع مطار المحافظة
عقد وزير النقل نارص حسين بندر  ،اجتماعا مع محافظ واس�ط محمد
جميل املياحي ومعاونيه ،اضافة اىل مدراء دوائر وزارة النقل يف املحافظة.
وتمت يف االجتماع مناقش�ة آلية تطوير مرأب النقل الداخيل والخارجي يف
الكوت  ،و امكانية انجاز مرشوع مطار واسط يف قاعدة ابو عبيدة الجوية
بالكوت  ،مع تطوير مرشوع االرصفة النهرية .
ووصل وزير النقل اىل محافظة واس�ط ملتابعة مجريات العمل يف مشاريع
الوزارة هناك .

أرقام واقتصاد
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أنباء عن اعتقال رئيس جهاز
األمن السعودي

اإليرانيون يُدمّرون «دعاية العدو»

ّ
الجمهورية اإلسالمية ُتسلم مقاليد رئاستها
إلى إبراهيم رئيسي

المراقب العراقي /متابعة...

تداول نشطاء سعوديون ،تقارير عن اعتقال رئيس جهاز أمن الدولة
الس�عودي واملدير العام للمباح�ث العامة الفري�ق أول «عبدالعزيز
الهويريني» ،بأوامر مبارشة من ويل العهد محمد بن سلمان.
وأفاد الناش�ط «عمر بن عبد العزيز» بأن ه�ذه األنباء قيد التدقيق،
مرجحا يف الوقت ذاته ،قيام ابن سلمان باألمر.
وقال إن ابن س�لمان قام بعشرات االعتقاالت ألمراء وش�خصيات
سياسية وأمنية رفيعة يف اململكة.
وأضاف“ :هذا واقع يف اململكة ..بلد يسودها القمع والقتل”.
وس�بق أن تداولت صحف غربية أن الهويريني مقرب من ويل العهد
السابق املعتقل األمري محمد بن نايف.
ً
رئيسا لجهاز أمن الدولة بمرتبة
وعني الهويريني يف  21تموز 2017
وزير ،مع استمراره مديرًا عامً ا للمباحث العامة.
والهويريني اسم معروف يف قطاع األمن بالسعودية ،ويعد واحدا ً من
أقدم ضباط وزارة الداخلية ،وتوىل مناصب ومهام رسية يف اململكة.

نتنياهو يرفض مغادرة سكن
رئيس الحكومة الرسمي
وبينيت يمهله أسبوعين!
المراقب العراقي /متابعة...

غ�ادر رئيس الحكوم�ة اإلرسائيلية الس�ابق بنيامني نتنياه�و ،مكتبه
رس�ميا ،ولكنه ما زال يرفض حتى اآلن مغادرة املنزل الرس�مي لرئيس
الحكومة يف القدس املحتلة.
وأدى األحد املايض ،نفتايل بينيت ،اليمني رئيسا للحكومة ،قبل أن يتسلم
العهدة يف اليوم التايل من نتنياهو يف اجتماع استمر نصف ساعة ،ودون
أي أجواء احتفالية ،يف مكتب رئاسة الحكومة.
ولك�ن نتنياهو وزوجته س�ارة ،وابنه يائري ،ما زال�وا يقيمون يف املنزل
الرسمي لرئيس الحكومة بشارع بلفور يف القدس املحتلة.
ولم يصدر عن نتنياهو وعائلته ،أي ترصيح بهذا الش�أن ،لكن القانون
اإلرسائيلي يفرض عليه مغادرة املنزل الرس�مي ،الذي تغطي الحكومة
تكاليفه من املال العام .ولدى نتنياهو منزل خاص يف مدينة قيس�ارية
(شماال).
وأثار نرش السفرية األمريكية الس�ابقة لدى األمم املتحدة نيكي هاييل،
صورة لها مع نتنياهو يف املنزل الرسمي ،حفيظة مناوئني لزعيم حزب
«الليكود» املعارض.
وقال موق�ع «تايمز أوف إرسائي�ل» اإلخباري اإلرسائيلي ،األربعاء ،إن
مجموع�ة «رئي�س ال�وزراء الجريم�ة» طالبت�ه يف رس�الة وجهتها إىل
املستش�ارة القانوني�ة ملكتب رئيس الوزراء ش�لوميت بارنياع بمغادرة
املن�زل يف غض�ون فرتة ال تتجاوز األس�بوعني .وكان�ت املجموعة ذاتها
ق�د نظم�ت عىل مدى أش�هر طويل�ة ،احتجاج�ات أس�بوعية ،ملطالبة
نتنياهو باالستقالة عىل خلفية توجيه اتهامات بالفساد ضده .ولوّحت
املجموع�ة بااللتم�اس إىل املحكمة العلي�ا اإلرسائيلية ،إلل�زام نتنياهو
بمغادرة املنزل ،إذا لم يفعل ذاك طواعية بحلول الـ 27من الشهر الحايل.

المراقب العراقي /متابعة

ُتس�لّم إي�ران مقالي�د رئاس�تها إىل
الس�يد إبراهيم رئيسي ،رجل الدين
القادم م�ن مدينة مش�هد واملتدرج
يف س�لك القضاء حتى بلوغه قمته،
غير أن هذه املسيرة لم تس�لم من
مؤام�رات الوالي�ات املتح�دة الت�ي
حاولت طيلة األعوام املاضية إلصاق
التهم ب�ه ،ليصبح أول رئيس إيراني
مشموال بالعقوبات األمريكية.

الس�يد رئييس -الذي بدأ دراس�ته يف
الحوزات العلمية بمش�هد وأتمها يف
ق�م -حصل على ش�هادة الدكتوراه
يف الفقه والحق�وق ،لينطلق منها يف
أروقة القضاء.
فق�د ُعين نائبا عام�ا ملدين�ة كرج
(غربي طه�ران) يف ع�ام  ،1980ثم
أصب�ح املدع�ي الع�ام فيه�ا بالعام
ذات�ه ،وكان�ت قفزت�ه الكبرى بعد
 5س�نوات حين توىل منص�ب نائب

قائد الثورة :الشعب اإليراني هو المنتصر الكبير في االنتخابات
المراقب العراقي /متابعة...

اك�د قائ�د الثورة االسلامية آي�ة الله الس�يد عيل
الخامنئ�ي بان ال يشء تمكن م�ن التأثري عىل عزم
الش�عب ،مشريا ً إىل أن الشعب االيراني هو املنترص
الكبري يف االنتخابات.
وجاء يف بيان اصدره قائد الثورة السبت باملناسبة:
ايه�ا الش�عب االيران�ي العظي�م والش�امخ؛ ان
مش�اركتكم امللحمية والحماس�ية يف االنتخابات،
اضافت صفحة مرشقة اخ�رى اىل مفاخركم .ويف
خض�م عوام�ل كان بام�كان اي منه�ا ان تضعف
املش�اركة يف االنتخابات ،كانت مشاهد حضوركم
املبه�رة يف مراك�ز االقتراع يف انحاء البلاد مؤرشا
واضحا عىل العزم الراسخ والقلب املتفائل والرؤية
اليقظة.
واض�اف :ان املنتصر الكبير يف انتخابات االمس،
هو الش�عب االيران�ي الذي وقف م�رة اخرى امام
دعايات وس�ائل االعالم العميلة للعدو ووس�اوس
الس�ذج واملناوئني واثبت حضوره يف قلب الس�احة
السياس�ية يف البالد .ال العتاب من صعوبة املعيشة

لدى الطبقات الضعيفة ،ال التربم من تهديد املرض
املتفشي ،ال املعارض�ات التي كانت ق�د بدات منذ
اش�هر لتثبيط عزم الش�عب ،وال حت�ى االختالالت
خالل عملية االقرتاع يف ساعات من يوم االنتخاب،
ل�م يتمكن اي منه�ا من التاثري عىل عزم الش�عب
االيران�ي وان يخل�ق مش�كلة لالنتخاب�ات املهمة
لرئاسة الجمهورية واملجالس البلدية والقروية.
وتوج�ه اإلم�ام الخامنئ�ي بالش�كر الالمتناه�ي
للب�اري تعاىل له�ذا التوفي�ق الذي منحه للش�عب

االيران�ي وعناية الرحمة منه الي�ران والجمهورية
االسلامية ،واض�اف :انني اهنئ الش�عب االيراني
ّ
واذكر السادة املحرتمني املنتخبني من قبل الشعب
لت�ويل املس�ؤولية الرفيعة لرئاس�ة الجمهورية او
العضوي�ة يف املجال�س يف مختل�ف انح�اء البلاد،
م�ع التربيك له�م والتقدير للش�عب االيراني الويف،
بااللتزام الكامل باملس�ؤوليات امللقاة عىل عاتقهم
وفق ما ورد يف القانون .اعرفوا قدر الشعب وخذوا
الدوافع االلهية بنظر االعتبار دوما.
كم�ا وجّ �ه قائ�د الث�ورة الش�كر ملجل�س صيانة
الدس�تور ووزارة الداخلي�ة واالجه�زة الحارس�ة
لالم�ن والصح�ة ومؤسس�ة االذاع�ة والتلفزيون
الدؤوبة واملرش�حني املحرتمين وكل الذين دعموا
هذا االختبار الكبري بصورة ما.
ووجه سماحته السالم والتحية لـ»ويل الله االعظم
الصاح�ب االس�اس له�ذا البل�د والنظ�ام» ،داعيا
«البارى تعاىل بالدرجات العىل لالمام الراحل القائد
لنهضة الشعب االيراني العظيمة والشهداء االبرار
الشوامخ الذي يعدون افضل مفاخر البالد».

ً
ً
شيعيا
مراهقا
آل سعود يخططون إلعدام 40
لمشاركتهم في االحتجاجات
المراقب العراقي /متابعة...
ح�ذر ناش�طون يف مج�ال حق�وق
االنسان من ان الس�لطات السعودية
تخطط إلع�دام عرشات املراهقني من
منطقة القطي�ف املأهولة بالش�يعة
يف املنطق�ة الرشقي�ة من الس�عودية
بس�بب مش�اركتهم يف احتجاج�ات
سلمية مناهضة للنظام.
ونقل موقع سعودي ليكس املعارض
إن�ه ”وعىل الرغ�م من ان املس�ؤولني
الس�عوديني زعموا العام املايض أنهم
أوقفوا ممارسة إعدام األشخاص عىل
جرائم ارتكبوها عندما كانوا قارصين
 ،ق�ال النش�طاء  ،إن “أكث�ر م�ن 40
ً
مراهق�ا يواجه�ون عقوب�ة اإلع�دام
فقط ألنهم شاركوا يف مسريات مؤيدة
للديمقراطية يف عام 2011
ويأت�ي التقري�ر بعد أقل من أس�بوع

على إع�دام الس�لطات الس�عودية
الشاب املس�لم الشيعي مصطفى بن
هاشم بن عيىس الدرويش  26 ،عامً ا
 ،الذي أدين بتهم نابعة من مشاركته
يف احتج�اج مناه�ض للنظ�ام وه�و

ق�ارص ،حيث قب�ض على الدرويش
يف اي�ار من ع�ام  2015ووجهت إليه
تهم تتعلق باالحتج�اج  ،وكثري منها
وق�ع عندم�ا كان يف الس�ابعة عرشة
م�ن عم�ره .وأع�دم يف  15حزيران يف

الدمام  ،بحسب بيان صادر عن وزارة
الداخلية السعودية”.
وقال�ت منظم�ة العف�و الدولي�ة
ومنظمة ريربي�ف إن “اعرتافه ُ
انتزع
تحت اإلكراه وإنه تراجع عن اعرتافه
يف املحكمة  ،الذي ق�ال إنه ُ
انت ِزع منه
تحت التعذيب”.
ً
مرسح�ا
وكان�ت املنطق�ة الرشقي�ة
ملظاه�رات س�لمية من�ذ ش�باط
ع�ام  .2011ويطال�ب املتظاه�رون
باإلصالح�ات ،وحري�ة التعبير،
واإلفراج عن الس�جناء السياس�يني،
ووض�ع ح�د للتميي�ز االقتص�ادي
والديني ضد املنطق�ة الغنية بالنفط،
فيم�ا قوبل�ت االحتجاج�ات بقم�ع
شديد من قبل النظام وعززت القوات
األمني�ة اإلج�راءات يف جمي�ع أنح�اء
املحافظة.

املدعي الع�ام يف العاصم�ة طهران،
ليحظ�ى بعده�ا بثق�ة مؤس�س
الجمهورية اإلسالمية آية الله اإلمام
الخمين�ي؛ فكلفه بالبت يف املش�اكل
القضائي�ة يف لرس�تان وكرمانش�اه
وس�منان ،باإلضاف�ة إىل العديد من
امللفات القضائية.
وبعد أن ن�ال مزيدا م�ن الثقة ،عني
رئيسي يف منص�ب املدع�ي الع�ام
بطهران بني عام�ي  1989و،1994

ثم أس�ندت إليه مهم�ة رئيس دائرة
التفتيش العامة يف إيران حتى 2004؛
ليشغل بعدها منصب املساعد األول
لرئيس الس�لطة القضائية ،ثم نَّ
يعي
مدعيا عاما بإيران عام .2014
ويف ع�ام  2016عيّن�ه قائ�د الث�ورة
اإلسلامية اإلم�ام علي الخامنئ�ي
على رأس منظم�ة «آس�تان ق�دس
رضوي» ،وهي مؤسس�ة دينية تدير
ملي�ارات ال�دوالرات وتمل�ك مناجم

ومصانع نس�يج ومصن�ع أدوية إىل
جان�ب رشكات نف�ط وغ�از كربى،
كما تدير تربعات ألرضحة مقدس�ة
يف مدينة مشهد.
وإضاف�ة إىل ذل�ك ،عين�ه اإلم�ام
الخامنئ�ي س�ادنا لرضي�ح اإلم�ام
الرض�ا الذي ي�زوره س�نويا ماليني
املسلمني.
ورغ�م كون�ه م�ن أصح�اب املراتب
الوس�طى يف ترتي�ب رج�ال الدي�ن

الشيعة بإيران؛ فإنه سيكون األكثر
تعبيرا عنهم ح�ال تس�لمه منصب
رئيس الجمهورية.
ع�رف ع�ن رئيسي الرباغماتية
وال ُت َ
السياس�ية ،فه�و ال يع�ول كثيرا
على الغ�رب لح�ل مش�كالت البالد
السياس�ية واالقتصادي�ة ،وق�ال يف
ترصيحات سابقة إن حسن روحاني
الرئيس املنتهية واليته -عول كثرياعلى التق�ارب م�ع «األع�داء» ،ولم
يفع�ل أي يشء للنه�وض باقتص�اد
البالد ،مش�ددا عىل أن مشاكل إيران
ال يمك�ن أن يحله�ا األمريكي�ون
والغرب.
وإذا كان عمله يف السلك القضائي قد
نال إعجاب املؤسسة الدينية يف البالد
إال أن�ه وضع�ه يف دائ�رة االتهامات
الغربية ،فبعد تعيني اإلمام الخامنئي
ل�ه رئيس�ا للس�لطة القضائي�ة يف
 ،2019فرضت الواليات املتحدة عليه
عقوبات بس�بب ادع�اءات مفربكة
تزع�م عالقت�ه بانته�اكات لحقوق
اإلنس�ان تش�مل إع�دام معتقلين
سياس�يني يف الثمانيني�ات وقم�ع
اضطرابات يف .2009
وتوال�ت التهان�ي م�ن داخ�ل إيران
وخارجه�ا بف�وز الس�يد إبراهي�م
رئيسي يف االنتخاب�ات الرئاس�ية
الت�ي ج�رت ي�وم الجمع�ة املايض،
وفق النتائ�ج الرس�مية األولية غري
النهائية.
وأعلن�ت لجن�ة االنتخاب�ات العلي�ا،
صب�اح الس�بت ،تص� ّدر رئيسي يف
االنتخابات الرئاس�ية بحصوله عىل
 %62من أصوات الناخبني.
ويف مؤتمر صحفي ،قال رئيس لجنة
االنتخاب�ات العليا جم�ال عارف إن
رئييس حصل ،وف�ق النتائج األولية،
على  17مليون�ا و 800أل�ف صوت
م�ن أص�ل  28مليون�ا ش�اركوا يف
التصوي�ت .يف حين حصل املرش�ح
محسن رضائي عىل  3ماليني و300
ألف صوت .أما املرش�ح عبد النارص
همت�ي فحصل على مليونني و400
ألف ص�وت ،مقابل حص�ول قايض
زاده هاش�مي على ملي�ون صوت،
وفق ما أعلنته اللجنة.

أخبار من
الصحف
والمجالت

أكسيوس :بايدن يرغب بإبرام صفقة للعودة إلى االتفاق النووي
المراقب العراقي /بغداد...

ق�ال موق�ع أكس�يوس نقلا
ع�ن مس�ؤول أمريك�ي إن إدارة
الرئيس جو باي�دن ترغب بإبرام
اتف�اق للعودة إىل االتفاق النووي
يف غضون  6أس�ابيع ،أي قبل أن
يت�وىل الرئي�س اإليران�ي الجديد
مهامه.
وكان آي�ة الل�ه الس�يد إبراهي�م
رئيسي ق�د ف�از باالنتخاب�ات
الرئاس�ية اإليراني�ة بحس�ب ما

أعلن�ت جهات مس�ؤولة يف إيران
السبت.
وق�ال املس�ؤول األمريك�ي إن�ه
س�تكون هناك تس�اؤالت جدية
عن مدى إمكانية تحقيق االتفاق
يف حال لم يجر التوافق عىل النص
قبل تشكيل الحكومة الجديدة يف
إيران.
واعترب املس�ؤول أنه ستنخفض
إمكاني�ة النج�اح كلم�ا طال�ت
املفاوضات.

والخمي�س ،ق�ال رئي�س الوف�د
اإليران�ي املف�اوض يف محادثات
فيين�ا ،عب�اس عراقج�ي ،إن
املفاوضات أق�رب إىل التوصل إىل
اتفاق أكثر من أي وقت مىض.
وتم اس�تئناف الجولة السادسة
م�ن محادث�ات إحي�اء االتف�اق
النووي اإليراني يف فيينا ،الس�بت
املايض ،بني إيران وقوى عاملية.
ونقل�ت وكال�ة “إرن�ا” اإليرانية
لألنب�اء عن عراقج�ي تأكيده أن

“االتفاق النووي ال يزال عىل قيد
الحياة بسبب نهج إيران”.
وذك�ر أن “طاق�م املفاوض�ات
اإليران�ي أح�رز تقدم�ا جي�دا
وملموس�ا يف مختل�ف القضاي�ا
يف املحادث�ات الجاري�ة يف فيينا،
ونح�ن أق�رب إىل االتف�اق م�ن
أي وقت مضى” ،مشيرا إىل أنه
“ال ت�زال هن�اك بع�ض امللف�ات
األساس�ية الت�ي تحت�اج إىل
التفاوض”.

صحيفة عبرية :ضابط سابق ينظم زيارات تطبيعية تستهدف الشبان العرب
المراقب العراقي /بغداد...

قال�ت كاتب�ة إرسائيلي�ة إن «املرحل�ة الت�ي
تلت توقي�ع اتفاقيات التطبي�ع مع عدد من
الدول العربية ش�هدت وص�ول املزيد واملزيد
م�ن الش�باب م�ن ال�دول العربي�ة لاللتقاء
بنظرائه�م اإلرسائيليين ،وآخره�م وفد من
الش�باب العرب�ي م�ن البحري�ن واإلم�ارات
واملغرب ومرص واليمن ،وهي املرة األوىل لهم
يف إرسائيل».
وأضافت يفعات إيرلي�ش يف مقال بصحيفة
«إرسائيل اليوم» ،أن «أحد هؤالء الشباب هو
حسين منصور 28 ،عاما ،م�ن مرص ،يزور
إرسائي�ل للمرة الثاني�ة ،األوىل يف  ،2018وقد

تعل�م اللغ�ة العربية بطالق�ة ،وحصل عليها
بمفرده عبر اإلنرتنت ،ويزع�م أن اتفاقيات
ً
تغييرا تاريخ ًي�ا ،فألول مرة
التطبي�ع تعترب
تعل�ن الدول العربية أن له�ا أولوية مختلفة،
بعيدا عن ذات الرمزية العربية القومية».
آي�ال بيرام الرئي�س التنفي�ذي ومؤس�س
منظم�ة «إرسائيلي�ون» ،التي تجل�ب الوفود
العربي�ة إلرسائي�ل ،يق�ول إن�ه بع�د نهاي�ة
خدمت�ي العس�كرية يف الجيش بع�د الخدمة
النظامي�ة يف دورية األركان العامة ،ذهبت يف
جولة حول العالم ،أسست املنظمة لتشجيع
اللقاءات بني الشباب اإلرسائييل والشباب من
جمي�ع أنحاء العالم ،من أج�ل تعزيز موقف

إرسائيل ،وكثيرا ما ألتقي ش�بابا لديهم كل
هذا املقدار من الكراهية إلرسائيل».
وأض�اف أن «املنظمة اليوم تقوم بتدريب 30
ألف ش�اب يه�ودي كل عام ،حت�ى يصبحوا
سفراء أثناء س�فرهم إىل الخارج بعد انتهاء
خدمتهم العس�كرية ،نعلمه�م كيف يروون
قصة خدمتهم يف الجي�ش اإلرسائييل ،وكيف
يكون�وا مبعوثين جيدي�ن إلرسائي�ل ،وبعد
االتفاقي�ات اإلبراهيمية ،أدركن�ا أنه تم فتح
ناف�ذة كبيرة م�ن الف�رص لشرح ص�ورة
إرسائي�ل للعال�م العربي ً
أيضا ،وإال س�يبقى
هذا السلام التاريخي عىل الورق ،دون صلة
حقيقية بني البرش».
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اليوم المشهود  ..حلم اسرائيل يتبدد ولن يعود
مسيرة االنتكاس وعالمة الهزيمة إلسرائيل الكبرى التي ّ
شقت للعدو االسرائيلي طريق الرحيل والجالء وانهاء االحتالل لفلسطين .
ولّى زمن الهزائم عن كاهل القدس وفلسطين والمنطقة وحل زمن االنتصارات العظيمة والتنكيل بقوى االحتالل االسرائيلي والقوى
االستكبارية الداعمة له والمطبعة معه .

،،

بقلم /محمد النوعة

فهاه�ي الحرب الثالثة التي س�تجرب ارسائيل عىل تنكيس
أعالمها وتطأطئ رأسها وتجر خيبة االمل والفشل وخزي
الهزيم�ة التي س�تلحقها والتي لن تكون كس�ابقاتها من
الهزائ�م التي تجرع�ت مرارتها واظه�رت وهنها االضعف
واالوه�ن من خيط العنكب�وت والتي كانت ارسائيل يف أوج
قوته�ا وعنف�وان غروره�ا التي اركس�ت وهزم�ت والتي
لم تس�تطع الصمود بحربها أمام صم�ود وثبات وعزيمة
وبطول�ة وبس�الة حزب الله س�وى ثالث�ة وثالثين يوما ً
واعلن�ت وق�ف حربه�ا وعملياته�ا العدواني�ة على لبنان
وكانت بداية الهزائ�م التي فقدت ارسائيل هيبتها ومرغت
ان�وف قادتها وجيش�ها تحت اق�دام حزب الل�ه ومقاتليه
املجاهدي�ن االبط�ال من كتب�وا عىل جبين ارسائيل أوهن
م�ن خيط العنكبوت والجيش املهزوم الذي س� ُيقهر ويذل
وين�كل به يف اي مواجه�ات مع حماة القدس وفلس�طني
دول محور املقاومة .
ولك�ن الغ�رور االرسائيلي وآث�ار الهزيم�ة الت�ي تلقاها
النظام والجي�ش االرسائييل نتاج عدوانه بحرب تموز عىل
الضاحية الجنوبي�ة والعاصمة بريوت بلبنان توهم انه قد
يستطيع تحسني صورته واعادة ثقة مستوطنيه بالجيش
وقدرات�ه وامكانيت�ه القادرة عىل تحقي�ق االمن والحماية
للمس�توطنني وتوس�يع رقعة االس�تيطان وض�م القدس
وتهجري الفلس�طينيني من مس�اكنهم من احي�اء وبلدات
مدين�ة الق�دس والذي ج�اء ال�رد الفلس�طيني واملقاومة
الفلس�طينية البطلة الذين انتفظ�وا جميعا وهبوا لنرصة
الق�دس واملقدسين وتفج�رت ينابي�ع الع�زة والكرام�ة
والغيرة م�ن كل حدب وصوب من ش�عب فلس�طني بكل
مكوناته�م وأعماره�م وانتماءاتهم السياس�ية والفكرية
جميعه�م انتفض�وا لنصرة القدس وفلس�طني وتوحدت
صفوفه�م بمواجهة الع�دو االرسائييل الذي انقلب س�حر
نتنياهو وحكومته وقيادة جيش�ه عليهم ومس�توطنيهم
الذي�ن كانوا هدف�ا لصواريخ املقاومة وطائراتها املسيرة
التي اذهل�ت ارسائيل ومس�توطنيها الذين فق�دوا ثقتهم
بجيش�هم واعرتف�وا بهزيمته�م الت�ي رأوها ب�أم اعينهم
بمش�اهدة صواري�خ املقاوم�ة تتس�اقط عليه�م والت�ي

وقفت القب�ة الحديدية االرسائيلية عاج�زة عن اعرتاضها
ورأت الوي�ة جنوده�ا متجم�دة بأماكنه�ا ل�م تس�تطع
التقدم قي�د انملة صوب غزة والنيل م�ن فصائل املقاومة
الفلس�طينية االبط�ال وه�م يش�اهدوا طائ�رات الجيش
االرسائيلي تائه�ة يف الس�ماء تقص�ف املن�ازل واملباني يف
غ�زة ولم تتمكن من معرفة منص�ات الصواريخ التي لدى
املقاوم�ة الفلس�طينية التي حجبت عن طائ�رات الجيش

االرسائييل وجهاز اس�تخباراته واجهزة الرادارات وغريها
م�ن اجه�زة االستكش�افات الحربية التي طامل�ا تفاخرت
ارسائي�ل وامري�كا بتجهيزاتها العس�كرية والحربية التي
ظهر عجزها وفشلها امام القدرات واالمكانيات التي لدى
فصائل املقاومة الفلس�طينية ومجاهديه�ا االبطال الذين
اجبروا ارسائيل عىل وقف اطالق النار ونالت اقىس هزيمة
بمعركة س�يف القدس الذي قطع غ�رور وعنجهية نظام

وجيش ارسائيل إربا إربا من لم يستطع املواجهة اكثر من
احدى عرش يوما فسارع اىل طلب الوساطة املرصية لوقف
املقاومة اطالق صواريخها عىل املدن واملناطق املحتلة.
فآث�ار الهزيم�ة التي يعيش�ها الكي�ان االرسائييل حكومة
وشعبا افقدت الجميع ثقتهم بجيشهم واستمرار بقائهم
بفلس�طني والذي�ن ه�م الي�وم يحاولون اظهار انفس�هم
بمظهر القوة من خالل مسيرة األعالم االرسائيلية بنفس

منع فريضة الحج هذا العام بتوجيهات امريكية وصهيونية
بقلم /ابراهيم طه الحوثي

حكام الس�عودية وعلماء الوهابية واالخوان املسلمني
يستجيبون لتوجيهات امريكية ارسائيلية بمنع الحج
والعمرة ه�ذا العام واقتصارة على  60الف من داخل
اململكة ..
.تح�ت مربر وب�اء وكورونا .الذي اليس�تدعي كل هذا
الضجي�ج االعالم�ي وتخوي�ف الش�عوب من�ه .الذي
لي�س له مبرر ..اطالقا وحس�ب توجيه�ات امريكية
ارسائيلي�ة يفتح حكام الس�عودية ماله�ي ومراقص
للرتفي�ة وتعاط�ي الخمور والدع�ارة يف جميع ارايض
اململكة واقامة الحفالت الغنائية الراقصة ..والسماح
باالختالط للجنسين بدون عوازال او موانع .ويسمح
للمرآة السعودية وغري السعودية بحضور مهرجانات
الرق�ص والغن�اء ودخ�ول ص�االت رشب الخم�ور
والدع�ارة ب�دون محرم وم�ن غري للب�س العبايات …
للرتفيه عىل انفسهن ..
وتنفي�ذا للتوجيه�ات فقد اقام هيئ�ة الرتفية حفالت
غناء ورق�ص ومهرجانات للهو والدعارة ..ملش�اهري
الفنانين والفنان�ات .واالعلان ع�ن موع�د الحفالت
واملهرجان�ات واملراق�ص لحج�ز التذاك�ر والبطاقات
للحض�ور ويزدح�م فيه�ا الحارضين ..ب�االالف دون
خ�وف م�ن االصابة بمايس�مى كورون�ا الوهمي ..او

اتخاذ اجراءات السلامة او التباعد االجتماعي ..نظرا
مل�ا يقولون ان كورون�ا الوهمي خطير ويجب اتخاذ
اج�راءات التباعد االجتماعي …يف املس�اجد ويف الحرم
املك�ي ..ام�ا يف املاله�ي واملراق�ص وص�االت الدعارة
والخم�ور والن�وادي الليلي�ة الت�ي ينرشه�ا ح�كام
الس�عودية ..فلا داعي للخ�وف من كورون�ا الوهمي
..علما ان االزدحام واختالط الجنسين كبري وباالالف
..
وللعل�م ان ه�ذة املهرجان�ات والحفلات الراقص�ة
واالختالط بني الجنسني فيها يتم برعاية ودعم حكام
السعودية وامراءها ..
والرتوي�ج القام�ة هذة الحفلات الراقص�ة يف جميع
القن�وات الفضائي�ة واالذاعية والصح�ف .عىل نفقة
هيئة الرتفية ..
.كما يوجه االمريكي واالرسائييل عىل حكام السعودية
والخليج علماء الوهابية واالخوان برضورة الس�ماح
و التش�جيع للثقافة الجنس�ية يف القن�وات الفضائية
العربي�ة والتش�جيع على انت�اج االفلام االباحي�ة
والجنس�ية واملسلسالت دون عوائق والسماح ببثها يف
قمر نايل س�ات وعرب س�ات دون موان�ع او ضوابط
..والتبرج للنس�اء والس�فر وتنق�ل ب�دون مح�رم
وممارس�ة حقوقها بكل حرية ..وماخفي كان اعظم

 ..سؤال يسآل نفسة .
ملاذا يسكت ويصمت علماء املسلمني يف الدول العريية
واالسالمية ..وال نرى مواقف منهم يف مايقوم بة حكام
الس�عودية وعلماء الوهابية واالخوان من ممارسات
ضد االسلام والش�عائر الدينية ومن�ع فريضة الحج

بقلم /هاشم علوي

وانها بع�د ان لفظته وامثال�ه من الخونة
والعمالء املرتزقة لم تعد كذلك وانها كانت
مجرد مقلب للنفايات وقذارات آل س�عود
امثال�ه ونظام�ه الس�ابق وم�ن معه من
الحقارات وانها بعد ثورة ال٢١من سبتمرب
ل�م تعد حديقة خلفية ألي كأن من كان ال
السعودي وال االمريكي وال الصهيوني ولن
تكون حديقة بعد ذلك اليوم.
حدي�ث االمع�ة الربكان�ي املتلف�ز واملقزز
واملستفز للش�عب اليمني الحر االبي الذي
يدعوا االمريك�ي القامة تحالف دويل لدعم

االنتخابات
بني التأجيل والتخريب!..
كندي الزهيري

استش�عارا للمس�ؤلية وب�راءة للذمة ..احم�ل علماء
املسلمني املس�ؤولية امام الله وامام الشعوب العربية
واالسلامية ملا يحصل من استهداف حكام السعودية
وعلماء الوهابية واالخوان املس�لمني ..لفريضة الحج
والعمرة  ..اللهم اني بلغت اللهم فاشهد ..

اليمن لم تعد حديقة خلفية ايها الخونة
كثرية ه�ي ابواق الخونة والعمالء املرتزقة
الت�ي س�معها الجمي�ع واملنظوي�ة تحت
مس�مى الرشعية وتقبع يف فنادق الرياض
تربر للعدوان جرائمه ضد الش�عب اليمني
العزي�ز وللس�عودية تدخله�ا بالش�أن
اليمني م�ن تلك الحث�االت الخائن املرتزق
الربكاني املعروف منذ تس�لقه عرب املؤتمر
الش�عبي العام اب�ان النظام الس�ابق بانه
مبتذل واكثر من منحط وبلطجي بصفته
النيابية واملش�يخية املصطنع�ة ومعروف
ل�دى الق�ايص والداني من قواع�د املؤتمر
وقياداته بالدنائة والحقارة والوضاعة.
ذلك املس�خ واملتلبس عبائة برملان املرتزقة
يت�ودد الس�ياده محاوال ارضائه�م مقابل
امل�ال املدن�س بترصيح�ات وقح�ة وقذرة
مثله�ا مث�ل صاحبه�ا الناعق به�ا لعلهم
يرضون عنه ويمكنوه من ان يكون رئيسا
لجمهوري�ة الفن�ادق يف الري�اض بدال عن
املسخ الفار الدنبوع القابع يف الرياض منذ
اكثر من ست سنوات.
ذلك االمعة يهرف بان اليمن حديقة خلفية
للس�عودية ودول الخليج وهو الذي يعرف
بانه�ا كانت كذلك يف عهد نظامه الس�ابق

الحسابات الخاطئة التي نتج عنها هزيمة مدوية إلرسائيل
بحربها بحرب تموز هزيمتها بمعركة سيف القدس وهي
الي�وم ارسائي�ل بحكومتها الجديدة تس�لك نفس املس�لك
ألورمنت ونتن ياهو وبحساباتهم والتي ستكون لها نفس
النتيجة
فاملقاوم�ة الفلس�طينية يف اوج قوتها ويف قم�ة االنتصار
واالكثر تماس�كا مع الش�عب الفلس�طيني من جهة ومن
جهة اخرى التنس�يق املشترك بني املقاومة الفلس�طينية
ودول محور املقاومة والذي رصح به سماحة االمني العام
لحزب الله يف لبنان القائد الس�يد /حسن نرص الله (سالم
الله عليه)
واكده القائد الس�يد العلم /عبدامللك بن بدر الدين الحوثي
(سالم الله عليه) وجهوزية اليمن واستعدادها بالدفاع عن
القدس وفلس�طني الي عدوان ارسائييل واملواقف السورية
والعراقي�ة والجمهورية االسلامية االيرانية التي جميعها
ابدت مواقف جدية جهوزيتها للخوض بمعركة الدفاع عن
القدس وفلس�طني وتلقني العدو االرسائييل درس�ا اذا فكر
بالعدوان عىل القدس والش�عب الفلس�طيني والذي سريى
نفسه يف خرب كان ولن يبقى له اثرا يف فلسطني واملنطقة .
فم�ا ل�دى دول مح�ور املقاومة م�ن قدرات تف�وق بكثري
مال�دى املقاوم�ة الفلس�طينية الت�ي الحق�ت الهزيم�ة
بإرسائيل بمعركة سيف القدس .
فس�نرى ارسائيل حكومة وجيشا ومس�توطنني ان فكروا
اقتحام املس�جد االقىص واملقدسات النار تشتعل من تحت
اقدامهم وس�تكرس اياديهم من تحم�ل األعالم االرسائيلية
على اعتاب القدس واملس�جد االقىص الذي توافد الش�عب
الفلسطيني بكل مكوناته لحمايته وتقف خلفهم املقاومة
الفلس�طينية ودول محور املقاومة التي ستحول املنشآت
والقواعد واملس�توطنات االرسائيلي�ة بومضة رمش العني
اىل ركام وخ�راب وتمحى ارسائيل م�ن الوجود وماهي اال
س�اعات ان اس�تمرت ارسائي�ل بغيها وغبائها فس�تجني
نتائج حساباتها الخاطئة ..
ِين َظلَـمُ وا أ َ َّي مُ ْن َقلَ ٍب َي ْن َقلِ ُب َ
�يعْلَـ ُم َّالذ َ
َس َ
 .قال تعاىل (و َ
ون)
( َولاَ َت ِه ُن�وا فيِ ا ْب ِت َغا ِء الْ َقو ِْم)وقال تع�اىل( :إ ِ ْن َت ْنصرُ ُ وا الل َه
َي ْنصرُ ْ ُكمْ).

العدوان السعوصهيوامريكي عىل الشعب
اليمني اىل جانب مااسماه التحالف العربي
ه�ذا اليعي مايق�ول واليفه�م ان امريكاه
هزمت يف اليمن وان تحالفه العربي قدمرغ
انف�ه بالوحل ولم يع�ي ان اي قوة بالعالم
ل�ن تفعل اكث�ر مافع�ل الع�دوان وان اي
قوة بالكون لن تس�تطع ان تعيد املرتزقة
والخونة والعملاء لحكم اليمن وان اليمن
ابعدعليه�م م�ن عني الش�مس ومن الذي
سيس�مع ل�كالم ذل�ك االمع�ة فاالمريكي
يعرف اي�ن يقف وانه برتس�انته وطريانه

ودعمه اللوجستي واالستخباراتي قد هزم
باليم�ن وم�ن معه من مش�يخات الخليج
وادواتها ،وتلويح ذلك التافه بارس�ال تلك
امللزم�ة التي اظهرها بي�ده اىل الكونجرس
االمريك�ي يخي�ل الي�ه ان الكونج�رس
س�يعيده اىل اليمن او يصنف من س�ماهم
بالحوثيني جماعة ارهابية بعد ان سقطت
تلك الرتهات من االمريكي نفس�ه وفشله
بالع�دوان على الش�عب اليمني عس�كريا
واقتصاديا وفش�له دباوماس�يا وليس�ت
تل�ك الحق�ارات س�وى مح�اوالت الرضاء
اسيادهم ومموليهم مقابل االكل والسكن
وتذاكر املراقص والبارات وفواتري الحفالت
واملرشوبات.
الالفت ان الخونة املرتزقة يتبادلون االدوار
فيتس�ابقون الرض�اء اس�يادهم فعندم�ا
ينته�ي ذلك املس�خ م�ن قذارات�ه الرضاء
الس�عودي يظهر آخرومبت�ذل صاعد يربر
الس�ياده بمش�يخة االمارات اقامة قاعدة
عس�كرية يف جزيرة ميون اليمنية ويقارن
االرض اليمني�ة الدرة الفري�دة التي تحكم
س�يطرتها عىل مدخل ب�اب املندب بفندق
بالري�اض يقطنه الخائ�ن الدنبوع ويقول
يف مع�رض حديثه املرته�ن (جزيرة ميون

مس�احتها ثالثة عرشكيلوا مرت ومساحة
القصر ال�ذي يقطن�ه الخائ�ن ه�ادي
عرشي�ن كيل�وا متر فكيف تحاس�ب عىل
ثالث�ة عرش كم وقد اعطي�ت عرشين كم)
انها آخرتقليع�ات الخائن املرتزق املس�خ
املس�مى الدهبيل،طبع�ت على قلوبك�م
الخيان�ة ايه�ا الرخيصون ف�ذرة رمل من
ت�راب اليمن اغلى منك�م وامثالكم واغىل
م�ن رئيس�كم واس�يادكم عي�ال س�لمان
وعي�ال زايد والالفت يف االم�ر ايضا ً ان كال
االمعتني من مرتزقة محافظة تعز الحاملة
اللهم الش�ماته والحم�د لله ال�ذي عافانا
مم�ا ابتلى ب�ه غرين�ا وفضلنا على كثري
م�ن خلقه،والحمد لله ان يف اليمن ش�عب
حر يرف�ض الوصاية والتبعي�ة ومن ابناء
محافظ�ة تعز مم�ن هم اح�رار يتصدون
للعدوان وينكلون بتحالف العدوان وادواته
يف كل جبهة.
ع�اش اليم�ن ح�را ابي�ا عصيا على قوى
العدوان.
عاش اليمن طاهرا مطهرا من دنس الغزاة
واملحتلني وادواتهم.
ع�اش اليم�ن خاليا م�ن حث�االت الخونة
العمالء املرتزقة.

ل�م أك�ن مس�تغرب م�ن ترصي�ح الس�فارة الربيطانية ح�ول تأجيل
االنتخاب�ات ،بالعك�س ه�ذا الوضع أصب�ح طبيعي جدا ،لك�ون أكثر
السفراء يتعاملون مع الدولة العراقية عىل أساس أنهم أصحاب القرار،
وليس ممثلني عن بلدانهم و تحكمهم األعراف دبلوماسية! .
بعد إس�قاط حكومة عادل عبد املهدي بيد أمريكي�ة خليجية وبتعاون
م�ع بعض الكتل السياس�ية ،وحس�ب مطلب مظاه�رات ترشين التي
كان�ت تطالب بإجراء انتخابات معتربين الحكومة القائمة ال تمثل رأي
الش�عب بسبب النس�بة املتدنية للمش�اركني ،وعيل إثرها هذا الضغط
ج�اء رئيس مجلس ال�وزراء الكاظمي ،مرشوطا بإج�راء انتخابات يف
املوعد املقرر من قبل الربملان واملفوضية العليا لالنتخابات.
الكل أصبح يعلم طبيعة املجريات السياس�ية يف العراق من التحالفات
الداخلية املحلية إىل تحالفات إقليمية ودولية تضمن مصالح تلك الدول.
املرحلة األوىل انتهت بإس�قاط الحكومة عادل عبد املهدي دون إسقاط
(رئاسة الجمهورية والربملان؟ ؟ ؟ ؟).
لتب�دأ املرحلة الثانية وهي إنش�اء أحزاب سياس�ية تتحالف مع جهتني
يحددهما األمريكي ،وبعد قرأت املش�هد اتض�ح بأن الفوز صعب جدا،
حتى بعد التحالف مع هذه الكتل.
هن�ا تبدأ مرحل�ة الفوىض وطلبها من قبل األمريك�ي والربيطاني وهذا
يعتبر الض�وء األخرض لناش�طني ترشين ومن يقف معه�م ،هذه املرة
اله�دف بعن�وان «املمانعة» يف الوس�ط والجنوب ،اله�دف الهجوم عىل
مراك�ز االقتراع وأثارت الف�وىض وربما الذه�اب إىل قت�ال داخيل يقع
بها ابن الجنوب والوس�ط ضحية تلك املؤامرة ،و املس�تفيد منها هم (
األمريك�ي _ الربيطانية_ الخليجي _ والكرد _ والتحالف الس�ني) كيف
ذلك؟
حين يتم تنفي�ذ املرحلة الثالث�ة يف الهجوم عىل مراك�ز االقرتاع ومنع
املواطنين الجنوب والوس�ط ،س�تصبح النتيجة االنتخاب�ات واضحة
الكفة تميل نحوا املحور الس�ني الكردي ،هنا سيتم تحقيق األغلبية يف
الربملان مما يمهد إىل ظهور قوانني قد تمزق قوة الشيعة وهذا ما يبحث
عنه األمريكي.
من هنا يتضح حجم املؤامرة وأدواتها إضافة إىل ذلك هناك طرف شيعي
ربم�ا رشيك بهذه املؤامرة من أجل مصالحة الش�خصية ،وال يس�تبعد
ذل�ك لك�ون هذا التحلي�ل نابع من مجري�ات األمور والتناغ�م مع هذه
الخطة التي أعدها األمريكي بش�كل يجعل الطرف اآلخر بني أمرين أما
االستسلام للضغوط والرضوخ للمطالب أو الدخول يف رصاع ربما يجر
البلد إىل مرحلة خطرية أو يعيده إىل املربع األول.
وه�ذا م�ا أكدت الكثري م�ن السياس�يني وغريهم وأبرزه�م ا املالكي _
والفي�اض من خط�ورة هذا الوضع أو محاولة تأجي�ل االنتخابات اآلي
سبب كان ،وهنا تقع املسؤولية عىل الجمهور بشكل مبارش.
التساؤل املهم ونحن أمامنا أشهر قليلة عىل موعد االنتخابات؛
هل س�يتحد رؤس�اء الكتل وممثلني الوس�ط والجنوب يف وجه هؤالء؟
 ،ه�ل س�يكون هناك كلمة الفصل للش�يوخ العش�ائر بمن�ع أبناءهم
م�ن الذهاب بهذا املخطط؟  ،هل س�يكون هن�اك رأي لألعالم والنخب
واملثقفين هذه امل�رة .مع العلم إجراء االنتخابات صعب لكن تش�كيل
الحكومة س�يكون أصعب إىل ذلك اليوم هل س�يميز الش�ارع العراقي
تل�ك املؤامرة ويقف بوجهها أم س�يكون األبناء الس�فارة رأي آخر؟ ؟ ،
كل يشء وارد ونحن نعول عىل موقف وتماس�ك ووعي املجتمع الوسط
والجنوب وعدم الس�كوت عىل مثل هكذا دعوات. . .
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شنيشل يدعو الى االبقاء على كاتانيتش
في التصفيات النهائية

دعا مدرب فريق نادي ال�زوراء واملنتخب
العراق�ي الس�ابق رايض شنيش�ل ،الهيئة
التطبيعي�ة لإلبقاء على كاتانيتش لقيادة
املنتخ�ب يف املرحلة املقبل�ة لتصفيات كاس
العالم ،حي�ث رأى أن املدرب الس�لوفيني هو
الخيار األنسب يف الوقت الحايل.
وقال شنيش�ل إن «كاتانيتش
نج�ح يف قي�ادة املنتخب
العراق�ي لح� ٍد م�ا،
لكنن�ا دائم�ا ن�رى
أن امل�درب ه�و
الضحية» ،مبينا ً
ان «املس�توى
الفني لالعبي

املنتخ�ب كان غير مقن�ع يف املنافس�ات االخيرة
وعلينا التفكري باملستقبل جيداً ،وإيجاد كاتانيتش
الحلول الرسيعة».
واض�اف ان «كل املعطيات تدل على ان كاتانيتش
نج�ح م�ع املنتخ�ب لح�د اآلن ،ناهيك م�ن بعض
السلبيات البسيطة التي رافقت عمله».
ودع�ا اىل رضورة دع�م املدرب كاتانيت�ش النجاح
مهمته يف املرحلة القادمة.
كما ّ
فضل شنيش�ل خيار املدرب األجنبي ذي جودة
عالي�ة ،على املدرب املحلي الذي يتأث�ر بالضغوط
والتأثريات املحيطة.
وفيما يخص تسمية مدرب تشيكي لقيادة األوملبي
عبر شنيش�ل عن اس�تغرابه م�ن رد فع�ل بعض
املدربني املحليني الرافض لهذه الخطوة.

منتخب الشباب يختتم معسكره في مصر
اختت�م منتخبن�ا الوطن�ي للش�باب،
معس�كره التدريب�ي املغل�ق يف مدينة
القاه�رة وال�ذي اس�تمر س�بعة أيام
خاض فيها مب�اراة ودية واحدة أمام
املنتخ�ب املصري ،فيم�ا كث�ف م�ن
تدريبات�ه بواق�ع وحدتين تدريبيتني
يوميا ً صباحية ومسائية.
َ
وانتق�ل منتخ�ب الش�باب ،إىل مق�ر
إقامت�ه الرس�مي يف بطول�ة كأس
الع�رب يف فندق «ح�رس الحدود» من
أجل الدخول يف أج�واء البطولة ،حيث
سيخوض اليوم أوىل وحداته التدريبية
على مالع�ب التدري�ب املخصص�ة
لبطولة كأس العرب.

َ
وقال م�درب منتخب الش�باب ،عماد
محم�د :إن املعس�كر التدريب�ي كان
جيدا َ واس�تفدنا منه بدني�ا َ وفنيا َ من
خلال تكثي�ف الوح�دات التدريبي�ة
ومواجه�ة منتخ�ب مصر أح�د أبرز
املنتخبات املرشحة إلحراز البطولة.
َ
وأض�اف :تمت إضاف�ة الالعبني (بلند
حسن وش�وان سيروان) إىل القائمة
الرس�مية للمنتخب واملتكونة من 23
العبا.
مبين�اَ :ان املحرتفين قدما نفس�هما
بشكل جيد يف التدريبات ،ومن املنتظر
منهم�ا أن يقدم�ا األفض�ل ملنتخ�ب
الش�باب يف مباري�ات البطول�ة ،بع�د

أن كن�ا ننتظ�ر تواج�د (زي�دان إقبال
ويوس�ف أمني) ولكن رفض أنديتهما
وق�ف عائق�ا َ أم�ام تواجدهم�ا يف
البطولة.
واختت َم مدرب منتخب الشباب ،عماد
محم�د ،حديث�ه بالق�ول :طموحن�ا
ينص�ب على الوص�ول للجاهزي�ة
التام�ة قبي�ل مواجهة ج�زر القمر يف
أوىل مبارياتن�ا يف البطولة يوم االثنني
املقبل بهدف تحقيق االنتصار وتقديم
مس�توى متميز ،فمباري�ات البطولة
العربي�ة تع�د أفضل تحضير ملنتخب
الش�باب قب�ل املش�اركة يف البطوالت
اآلسيوية املقبلة.

منتخب الناشئين يستعد للبطولة العربية بالكرة الطائرة

اعل�ن االتح�اد العراق�ي للك�رة الطائ�رة ،ع�ن تهيئة
ث�ان يف الس�ليمانية ملنتخب ناش�ئة
معس�كر تدريبي
ٍ
العراق ،بعد معسكر سينتهي يف بغداد.
وق�ال رئي�س االتح�اد جمي�ل العب�ادي ،ان املنتخ�ب
العراقي للناش�ئة س�يجري اخر وحدات�ه التدريبية يف
املرك�ز التخصصي ببغداد ،قب�ل الرشوع بمعس�كره
الثاني الذي سيكون عىل وترية عالية بتدريبات مكثفة
تحت ارشاف الجهاز الفني.
ً
وبني ان االتحاد هيأ معس�كرا ً
تدريبي�ا ثانيا ً للمنتخب
س�يكون يف محافظ�ة الس�ليمانية خلال االس�بوع

الج�اري ،وذل�ك اس�تعدادا ً للبطولة العربية للناش�ئني
بالك�رة الطائ�رة املقرر إقامتها يف تونس مطلع ش�هر
آب املقبل.
ولف�ت اىل ان املنتخ�ب س�يخوض مباري�ات ودية مع
اندي�ة من الس�ليمانية لفئات متقدمة بغية اكتس�اب
الخربة عند مالقاة العبني اكرب سناً.
من جان�ب اخر ،ق�رر االتحاد العراق�ي املركزي للكرة
الطائ�رة تحديد الثامن من ش�هر تم�وز املقبل موعدا
النطلاق دوري اندي�ة الع�راق للنس�اء يف محافظ�ة
السليمانية ،بدال من املوعد السابق.

وقال أن من حق الهيئة التطبيعية ان تجرب املدرب
األجنبي وهذا جانب تعمل به اغلب اتحادات العالم
وهو أمر طبيعي.
وكش�ف رئيس الهيئ�ة التطبيعية اي�اد بنيان ،عن
مصير كاتانيت�ش م�درب املنتخ�ب الع�راق لكرة
القدم.
وقال بنيان «ال يوجد أي مس�تجد بخصوص إبعاد
أو بقاء كاتانيتش مع املنتخب الوطني».
وأضاف« ،س�نلتقي م�ع كاتانيت�ش يف وقت الحق
لنتب�ادل وجه�ات النظ�ر بحضور وكيل�ه واللجنة
الفنية للخروج بقرار نهائي يخدم كرتنا».
وأوضح ،أنه «يف حال عدم االتفاق او االنسجام مع
كاتانيتش فبالتاكيد سنستعد ملفاتحة احد املدربني
االجان�ب على ان يكون م�درب عىل مس�توى عال

لتكملة مشاور كاتانيتش».
واعترف بني�ان ب�ان كاتانيتش لديه مس�تحقات
ستة اشهر لم يستلمها ،مشريا ً إىل أنه سيتم تسديد
مستحقاته قريباً.
ويت�داول الوس�ط الري�ايض يف الع�راق إمكاني�ة
االس�تغناء ع�ن خدم�ات امل�درب كاتانيت�ش يف
أعق�اب الخس�ارة األخيرة للمنتخب أم�ام نظريه
اإليران�ي الثالث�اء املايض به�دف وحي�د يف املباراة
التي جمعتهما ضم�ن نهائيات مرحلة املجموعات
املؤهلة لبطولتي كأس العالم وكأس آسيا.
وكان الع�راق يحت�اج الف�وز أو التع�ادل ليحافظ
على تصدره املجموعة ،إال أن�ه تأهل لريافق نظريه
اإليراني إىل الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم
مستفيدا من خسارة األردن أمام اسرتاليا.

الصناعة ينفرد بصدارة
المجموعة الثانية للدرجة االولى
انف�رد ن�ادي الصناعة وحي�دا بص�دارة املجموعة الثاني�ة بدوري
الدرج�ة االوىل بكرة الق�دم عندما فاز بالبرصة على نادي البحري
بهدف نظيف ليصبح رصيده  26نقطة.
وبه�ذا الف�وز يبتع�د ع�ن الوصي�ف س�امراء الذي خسر بملعب
كردس�تان بأربعة أهداف لهدفني ليتجمد رصي�ده عند النقطة 21
ويتس�ع الفارق م�ع املتص�در الصناعة إىل خمس نق�اط مع قرب
نهاية الدوري الذي بقي له ثالثة جوالت فقط».
ب�ذات الحال كان ثال�ث الرتتيب النارصية الذي تع�ادل مع الصليخ
بهدف لكل فريق ليقف عن النقطة الـ عند .17
يذك�ر أن ابط�ال املجموعتين األوىل والثاني�ة س�يتاهلون مبارشة
ل�دوري الكرة املمتاز فيما يلع�ب أفضل ثاني مع صاحب املركز 18
بال�دوري الحايل لتحديد من س�يلعب بدوري الدرج�ة املمتازة بكرة
القدم للعام املقبل.

العراق ينال ثالث ذهبيات
بالبطولة العربية اللعاب القوى

خط�ف منتخ�ب الع�راق ،ذهبي�ة
سباق  100مرت سيدات ،يف البطولة
العربي�ة أللع�اب الق�وى ،املقامة
حال ًيا يف تونس.
وتمكن�ت الع�داءة العراقي�ة دان�ة
حسين ،م�ن خط�ف امليدالي�ة
الذهبي�ة بزمن بل�غ  11.23ثانية،
لتحطم الرقم العراقي.
ورفعت دانة حسني ،رصيد منتخب
العراق من األوس�مة إىل  3ذهبيات

وبرونزيتني يف البطولة العربية.
يذك�ر أن منتخ�ب الع�راق حص�د
ذهبي�ة وبرونزية س�باق  400مرت
رجال.
وحقق ذهبية الس�باق ،الالعب طه
حسين بزم�ن بل�غ  46.28ثانية،
ليحل يف املركز األول.
وجاء مواطن�ه ،محمد عبد الرضا،
يف املرك�ز الثال�ث ،ليحص�ل على
امليدالية الربونزية.

مكا�شفة بال �أك�شن !
بضعة أيام كالعادة ،ويهدأ الش�ارع الكروي يف العراق بعدما ندب
حظ أس�ود كرت�ه عىل هزالة مس�توياتهم أمام مناف�س لم يكن
ّ
نتوقع أضعف
هو اآلخر بمس�تواه املعهود يف موقعة فاصل�ة كنا
اإليم�ان أن تؤمَّ ن فيها ش�باكنا م�ن االهتزاز ،ويمضي منتخبنا
فس�د آزم�ون ورفاقه فرحة
بعي�دا ً يف أحالم�ه املرشوعة قبل أن ُي ِ
الجماهير بصدارة املجموعة ويضع مصري كاتانيتش بني اإلقالة
واالستقالة!
ليست املرّة األوىل التي يواجه منتخبنا مأزق التأهل للدور الحاسم
بصعوب�ة ،لك�ن ما تحي�ط به من تح�رّكات وما تطل�ق عنه من
ترصيحات س�واء يف مرحلة تجمّع البحرين أم املش�وار الس�ابق
تجعل� ُه ُعرضة لفقدان فرص�ة التأهل اىل موندي�ال قطر ترشين
الثاني  ،2022وهو ما يلزم مس�ؤول الرياضة األول الوزير عدنان
درج�ال مس�ك مل�ف املنتخ�ب الوطني لك�رة القدم بمس�ؤولية
عالية ودراس�ة كل ما يتعلّق به من س�لوكيات ناديوية وقرارات
لج�ان التطبيعي�ة وقط�ع صل�ة أي مش�تبه مؤثر على خيارات
املدرب رسيتش�كو كاتانيتش مثلما يرت ّدد يف الوس�طني اإلعالمي
والجماهريي!
قبل ذلكُ ،ي ّ
حتم برنامج األس�ود القادم عىل الوزير وقف مطاردته
ّ
له�م إينما حلوا س�واء يف معس�كر أم مب�اراة ودي�ة أم تصفيات
رسمية إال يف مناسبة تتطلّب مؤازرته برفقة مسؤويل الكرة لتذليل
املعوّقات التي تواجه الالعبني واملنتخب بصورة عامة ،كونه وزير
الرياضة الذي يوجّ ه وغريه ّ
ينفذ ،يرس�م سياس�ة واقعية تتطلّب
تعيني اش�خاص ما للعمل بها ،أما جلوس�ه يف املقص�ورة وحيدا ً
بغياب مس�ؤول يوازيه باملوقع م�ن الدولة املضيفة فهو أمر غري
مقبول ،ولم ن َر مثيل�ه لبقية املنتخبات التي خاضت مبارياتها يف
أرايض غريه�ا ،إال إذا كان الحضور يرمي اىل غايات بعيدة توثقها
الصور الجديدة ضمن أنشطة صاحب املوقع!
ّ
التعصب والش�تائم
داع ل�كل ف ّعاليات
ال ٍ
وتصفي�ة الحس�اب ملجرّد كب�وة فارس
أصيل غدرته الظروف التي ّ
كنا قد توقفنا
عندها ووجّ هنا اصابع االتهام للشخوص
واملؤسس�ات وقبلهم الهيئة التطبيعية يف
ت�ول األهمية
اتح�اد كرة الق�دم التي لم
ِ
القصوى لالجتماع مع املدرب عرب رئيس
اللجن�ة الفنية والتطوير د.ش�امل كامل
املطال�ب مع اعضاء لجنته بإعادة النظر إياد الصالحي
يف مهام اللجنة التي تشري املصادر املُقرّبة
حذرها من إس�داء النصيحة أو
منه�ا اىل ِ
إبداء املش�ورة للمالك التدريبي وخ�واء ملف املنتخب الوطني من
أية تقاري�ر تفصيلة مُ تتابعة عن الالعبني وأعضاء املالكني الفني
واإلداري ومح�ارض االجتماع الدوري ،بل يكتفي د.ش�امل بلقاء
امل�درب “و ّدي�اً” يف مقر إقامته بفندق وس�ط مدين�ة أربيل كلّما
س�نحت له الفرصة بذلك ،بحكم عمله األكاديمي يف املدينة ذاتها،
واس�تمرّت عالقة اللجنة باملدرب عىل هذا املنوال منذ التعاقد معه
يف آب عام  ،2018أي حتى يف زمن رئيس لجنة املنتخبات الس�ابق
فالح موىس!
إذا كان العبور اىل الدور الحاسم الذي ستجري قرعته يف األول من
تم�وز املقبل كان مضمونا ً ُقبيل مواجهة هونغ كونغ وتعر َ
ّض اىل
التهدي�د أثناء ترقب نتائج بقية املباريات ،ف�إن طريق التأهل اىل
املونديال وس�ط ّ
منغصات منتخبات كبرية ومُ شاكس�ة لن يكون
س�هالً ،وعىل وزير الرياضة اس�تدعاء كل االط�راف ذات العالقة
باملنتخب الوطني (بال أكش�ن) ملكاشفتهم عمّا جرى بكل دقائق
األم�ور وما ُخفي منها ،واس�باب برودة اعص�اب الالعبني  -غري
املعت�ادة  -برغم ارتفاع الح�رارة والرطوب�ة يف العاصمة املنامة!
ث�م اتخاذ القرار النافع للمرحلة القادمة من دون انفعال يس�لب
الحكمة ُحسن اختيار الحلول ملأزق األسود الفني والنفيس.
ِ
كم�ا البد من تقييم عنارص التش�كيلة املُعتمدة م�ن قبل املدرب،
ّ
اس�تحقوا تس�ليم فانيالتهم
فمن غري املعقول أن ال يجد ُبدالء ملن
ملن ُهم أكفأ منهم ،س�يما أنه لم يخرت الالعبني بنفس�ه ،بل وجد
تش�كيالً جاهزا ً ب�ذل بعض املدربني الوطنيني جه�ودا ً كبرية معه
يف مناس�بات س�ابقة ،ولم يجتهد كاتانيتش خالل السنني الثالث
املاضية باعتم�اد وجوها ً جديدة وما أكثره�ا يف الدوري ،وتخبّط
يف تغيري أدواته يف كل مباراة ما أدذى اىل ُ
ضعف االنس�جام وإرباك
الواجبات مع املراكز املح ّددة.

لجنة الحكام تجتمع مع االتحاد الدولي
بشأن الـ()VAR
عقدت لجنة الحكام يف الهيأة التطبيعية اجتماعا ً «اون
الي�ن» مع ممث�ل االتحاد الدويل بش�أن تطبي�ق تقنية
ال�ـ( )VARيف الع�راق ،بحض�ور ممثل الفيفا الس�يد
(كولهارم) مدير غرب آس�يا لش�ؤون الفار ،والس�يد
(بارابوس) عضو لجنة املتابعة لشؤون الفار.
َ
وق�ال رئيس لجنة الح�كام ،الدكتور عالء عبد القادر:
إن االجتم�اع كان مثم�راً ،واطلعن�ا م�ن خالل�ه على
متطلب�ات االتحاد الدويل بش�أن توفري الـ( )VARالتي
كان�ت من أهمه�ا توفري الطواق�م البرشي�ة والتقنية
والفني�ة املختصة ،وتأمني التكالي�ف املالية لذلك ،عىل
أن ندرك عامل الوقت.
َ
وأض�اف عب�د الق�ادر  :ان متطلب�ات تطبي�ق تقني�ة
( )VARيف العراق تحتاج اىل توقيت أمده ما بني ثمانية
اىل تس�عة ش�هور ،وبالت�ايل ووفقا له�ذا التوقيت فإن
وجود الـ  VARيف دورينا سيكون يف منتصف أو أواخر
املوسم املقبل.
َ
أوضح رئيس لجنة الحكام :عقدنا
عىل س�ياق متصل،

اجتماع�ا ً مع رشك�ة (دارافتفش فار الي�ت) التي تعد
واح�دة من الرشكات املعتمدة ل�دى ( الفيفا ) لتطبيق
تقني�ة ( )VARالخفي�ف غير املكل�ف الثم�ن والذي
يرتاوح لكل ملعب ،وملوس�م كام�ل ،بحدود( -30000
 ) 35000ألف دوالر.

الزم :التطبيعية تواصل استقبال طلبات المرشحين
ُ
تواصل اللجنة االنتخابية واألمانة
العام�ة يف الهي�أة التطبيعي�ة
اس�تقبال طلب�ات املرش�حني
النتخابات االتح�ادات الفرعية يف
األيام االعتيادية والعطل الرسمية
وحسب املواعيد املحددة .
َ
وقال عض�و التطبيعية ،الدكتور
أس�عد الزم :إن اللجنة االنتخابية
واألمان�ة العامة تواصلان يوميا
اس�تقبال طلب�ات املرش�حني
لخوض غم�ار االنتخابات املقبلة
لالتح�ادات الفرعي�ة يف األي�ام
االعتيادية وأيام العطل الرسمية.
َ
وأضاف :ان عملية الرتش�ح تسري
بانس�يابية عالي�ة وفق�ا لآللي�ة
التي تم االتف�اق عليها والرشوط
الت�ي أعلن�ت س�ابقا وحس�ب

املواعيد املحددة ،ما أس�هم بتذليل
جمي�ع الصعوب�ات الت�ي تواجه
املرش�ح عن�د التقدم للمش�اركة

يف االنتخاب�ات املقبل�ة لالتحادات
الفرعية املق�رر إقامتها من األول
حتى العارش من الشهر املقبل.

سواريز :علينا تصحيح األخطاء
أب�دى األوروجوياني لويس س�واريز أس�فه
إزاء هزيم�ة منتخ�ب بلاده أم�ام األرجنتني
( ،)0-1يف مس�تهل مش�وار «السيليستي» يف
كوبا أمريكا ،مش�ددا عىل رضورة «تصحيح
األخطاء».
وعق�ب انته�اء اللقاء ق�ال مهاج�م أتلتيكو
مدريد« :أش�عر باملرارة ألن الفرص س�نحت
لنا ،لكننا لم نتمكن من استغاللها .املباريات

تقام كل  3أيام ولدينا فريق يسمح لنا بإجراء
تغيريات وإحسان استغالل املباراة القادمة».
وأضاف سواريز الذي كان قد رصح بأن هذه
س�تكون آخر نسخة من كوبا أمريكا يشارك
به�ا« :الجان�ب البدن�ي لي�س ع�ذرا .غالبية
الالعبني ش�باب ولديه�م الكثير ليقدمونه،
الظروف أكثر من مواتية لهم».
بدوره ،أك�د قائد منتخ�ب أوروجواي دييجو
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جودي�ن ،أنه «كان هناك تحس�ن يف الش�وط
الثان�ي وتمكن�ا م�ن اكتس�اب مزي�د م�ن
الس�يطرة ،لكننا لم نكن حاسمني ولم نخلق
ف�رص كبرية».وأب�رز جودي�ن أن «الجان�ب
اإليجابي يكمن يف أن هذه هي أول مباراة ،وال
زال هناك  3أخرى واألمر يعتمد علينا».
وس�تكون تش�ييل ه�ي الخص�م الق�ادم
ألوروجواي يوم اإلثنني املقبل.

بعد ان سجل هدفين ..دومفريس
يخطف أنظار بايرن ميونخ

مورينيو :ينتقد مستوى
إنجلترا امام إسكتلندا
ي�رى الربتغ�ايل جوزيه موريني�و ،م�درب روما ،أن خ�وف جاريث
س�اوثجيت ،مدرب إنجلرتا ،من الخس�ارة كان وراء العرض الباهت
لألس�ود الثالثة يف تعادلهم السلبي أمام اسكتلندا يف منافسات يورو
.2020
وقال مورينيو بحس�ب ما نقلت صحيفة «ذا صن» الربيطانية« :لم
أر أي مغامرة أو رغبة أو محاولة من إنجلرتا لتحقيق االنتصار».
وأضاف« :إذا أردات إنجلرتا التغلب عىل إس�كتلندا ،كان يجب إخراج
فيليبس يف ح�دود الدقيقة  60من أجل إيجاد حلول إبداعية بصورة
أكرب ،ولكن الخوف من الهزيمة تسبب يف استمراره بأرض امللعب».
وتاب�ع« :كانت واقعية النتيجة وحس�ابات التأهل واضحة بد ًءا من
الدقيق�ة  70أو  ،75كانت أهم وأكرب يف حد ذاتها من رغبة االنتصار
عىل خصم تاريخي».
وأشاد مورينيو بستيف كالرك مدرب إسكتلندا قائلاً « :نظم كالرك
املب�اراة تكتيك ًيا بصورة جي�دة للغاية ،ولكن األهم من ذلك هو
ال�روح الت�ي تمتع بها الفريق ،فهم لم يدخل�وا مباراة يف كرة
القدم فقط ،بل دخلوا مباراة أمام إنجلرتا يف ملعب ويمبيل».
وأت�م« :كان العب�و إس�كتلندا متحدي�ن وجاهزي�ن للقتل،
وتحل�وا بالثقة الكافية للعب ،وعادوا إىل بلدهم كأبطال وال
يزال الباب أمامهم مفت�وح للتأهل أمام كرواتيا ،والتي ال
تشكل بدورها تهدي ًدا كب ً
ريا».

مانشيني يؤكد مشاركة
فيراتي أمام ويلز

يواصل نادي بايرن ميونخ مساعيه لتعزيز
ق�وة فريق�ه عىل مس�توى خ�ط الدفاع يف
موس�مه األول ،تحت قي�ادة املدرب األملاني
جوليان ناجلسمان.
وبحس�ب شبكة «سكاي س�بورت أملانيا»،
فإن النادي البافاري يضع عينه عىل الظهري
الهولن�دي دينزل دومفري�س ،الذي خطف
األنظار مؤخرًا يف بطولة يورو .2020
ونج�ح الع�ب آيندهوف�ن الهولن�دي يف
تس�جيل هدفين ب�أول مباراتين ملنتخب
بالده يف النس�خة الـ 16من اليورو ،ما منح

الطواحين بطاقة التأهل ل�دور الـ 16بعد
انتصارين متتاليني.
ويجي�د صاح�ب ال�ـ 25عامً �ا اللع�ب يف
خ�ط دفاع خم�ايس ،وهو ما يتناس�ب مع
الطريقة الت�ي ينوي ناجلس�مان االعتماد
عليها يف موس�مه األول داخ�ل ملعب أليانز
أرينا.ويتميز دومفري�س برسعته الفائقة
وقوت�ه يف االلتحامات ،فضًل�اً عن اإلضافة
الهجومي�ة الت�ي يقدمه�ا يف ه�ذا املرك�ز،
وهو ما لفت إليه انتب�اه العديد من األندية
األوروبية.

رغم ذلك ،ف�إن البايرن ال يريد إنفاق أموال
باهظ�ة يف س�وق االنتقاالت ه�ذا الصيف،
مما قد يجعل مهمت�ه صعبة يف نيل توقيع
الالعب ،ال�ذي يتضمن عقده مع آيندهوفن
ً
رشطا جزائ ًيا يبلغ  15مليون يورو.
ورغم أن هذا املبلغ يف متناول النادي األملاني،
إال أن اإلدارة البافاري�ة ال تريد إنفاق املزيد
م�ن األموال ،ال س�يما بعد دف�ع  20مليون
يورو نظري التعاقد مع ناجلس�مان ،وكذلك
ض�م املدافع الفرنسي داي�وت أوباميكانو
مقابل  42.5مليون يورو.

برشلونة يسعى لضم مورينو
ح�دد الهولندي رونال�د كومان ،مدرب
برش�لونة ،أولوي�ة نادي�ه يف املريكاتو
الصيف�ي الح�ايل ،بع�د التعاق�د م�ع
إري�ك جارس�يا وسيرجيو أجوي�رو،
ً
سيتي.ووفقا
القادمني من مانشستر
لصحيف�ة «م�اركا» اإلس�بانية ،ف�إن
كوم�ان يض�ع تركيزه األس�ايس عىل
ض�م العب وس�ط جديد ،عقب فش�ل
صفقة الهولندي جورجينيو فينالدوم،
ال�ذي انتقل إىل باريس س�ان جريمان.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن كومان لديه
مخاوف م�ن اإلف�راط يف االعتماد عىل
بي�دري ،بس�بب صغ�ر س�نه ،وي�رى
امل�درب الهولندي أن برش�لونة بحاجة
لالعب م�ن أصحاب الق�درات العالية.
وال يث�ق م�درب هولن�دا الس�ابق يف
مريالي�م بيانيت�ش أو كارلي�س ألينيا،
حيث س�يطرح الالعبني للبي�ع ،بينما
سيبقى ريكي بويج رغم عدم اقتناعه
بقدراته.ويع�د أليك�س موريب�ا خيارًا
جي ًدا ،يف وس�ط ملعب البارسا ،لكن لم
يتضح حتى اآلن موقفه من االستمرار
م�ع الفريق ،يف املوس�م املقبل.وذكرت
«م�اركا» أن برش�لونة لي�س لدي�ه
ق�درات مادية لتموي�ل صفقة كبرية،
لذا فاالس�م املطروح حال ًيا هو ميكيل
مورينو ،نجم ريال سوسيداد.

توتنهام يقترب من التعاقد مع فالفيردي
دخل ن�ادي توتنهام يف مفاوضات م�ع أحد املدربني
الس�ابقني لربش�لونة ،م�ن أج�ل قيادة الس�بريز يف
املوسم املقبل.
وكت�ب فاريزي�و رومانو ،خبير انتق�االت الالعبني
واملدربين يف أوروبا ،عرب حس�ابه بموق�ع «تويرت»:
«عاد مجل�س إدارة توتنه�ام لالتص�ال بالعديد من
املرشحني بعد انهيار املفاوضات مع جاتوزو».
وأضاف« :اقرتب اس�م إرنستو فالفريدي من تدريب
توتنهام ،كما أن رالف رانجنيك وإريك تن هاج محل
تقدير دائمً ا ،لكن التعاقد معهما معقد».
يذك�ر أن إدارة توتنه�ام فش�لت يف املفاوض�ات مع
 3مدربين حت�ى اآلن ،حي�ث طلب أنطوني�و كونتي
ضمان�ات بش�أن االس�تثمار يف املريكات�و ،بينم�ا
اختلف النادي مع باولو فونس�يكا بسبب الرضائب.
أم�ا جاتوزو فق�د توصل التفاق م�ع توتنهام ،لكن
جمه�ور الن�ادي انقل�ب على اإلدارة وأجربه�ا عىل
البحث عن مدرب جديد.
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أك�د روبرت�و مانش�يني املدي�ر الفن�ي إليطالي�ا ،أنه
س�يجري بعض التغيريات عىل التش�كيلة األساس�ية
التي س�تبدأ املباراة املقبلة أمام ويلز ،يف ختام مرحلة
املجموع�ات ببطول�ة ي�ورو .2020ويتص�در املنتخب
اإليط�ايل ج�دول ترتي�ب املجموع�ة األوىل برصي�د 6
نق�اط من فوزين على تركيا وس�ويرسا ،بينم�ا يريد
الخ�روج بالتع�ادل أو الفوز من أج�ل التأهل كمتصدر
للمجموعة ،الس�يما وأن فوز منتخب ويلز سيسمح له
بتصدر املجموعة.وقال مانش�يني يف ترصيحات لشبكة
«س�كاي س�بورت إيطاليا»« :س�أطلب م�ن الفريق أن
يلع�ب بطريقته املعت�ادة ،نريد أن نف�وز لنحتل صدارة
املجموعة».وأض�اف «إنه�ا مباراتن�ا الثالث�ة خالل 10
أي�ام ،بع�ض الالعبين متعب�ون ،وقد تك�ون هذه هي
اللحظ�ة الوحيدة الت�ي يمكن أن نج�ري عملية التناوب
ً
الئقا بنس�بة
بني الالعبني».وأتم مانش�يني «فرياتي ليس
 ،%100لك�ن يمكنه تعويض ذلك بمهارت�ه الفنية ،يمكن أن
يبدأ أو يشارك من عىل مقاعد البدالء ،سنقرر».

تشيلسي ينضم لسباق
التعاقد مع راموس

انضم نادي تشيليس إىل س�باق التعاقد مع اإلسباني سريجيو راموس،
مدافع ريال مدريد ،خالل املوس�م املقبل.وتنته�ي عالقة راموس بريال
مدري�د بنهاية الش�هر الحايل ،بعد إعالن الطرفني ع�دم تجديد العقد يف
ً
اإلس�باني.ووفقا ملوقع « »le10sportالفرنيس،
املؤتمر الوداعي للنجم
فإن مس�ؤويل تش�يليس اتصلوا بممثيل راموس ،ملعرفة الطلبات املادية
للمدافع اإلسباني.وأش�ار املوقع اإلسباني إىل أن توماس توخيل ،مدرب
البلوز ،يقدر راموس بسبب قدراته الفنية والقيادية ،لذا يدفع تشيليس
ملنافس�ة باريس س�ان جريمان عىل الصفقة.يذك�ر أن تقارير إيطالية
أكدت أن راموس اجتمع مع مسؤويل ميالن منذ أسبوعني ،لكن رسعان
ما انس�حب الروس�ونريي من الصفقة بس�بب الشروط املادية لالعب
اإلسباني.

أنشيلوتي يفكر باستعادة رودريجيز
يبدو أح�د الالعبين املفضلني لدى اإليط�ايل كارلو أنش�يلوتي،
مدرب ريال مدريد ،مرش�حا لالنضمام إىل صفوف املريينجي يف
املوسم املقبل ،بحسب تقرير صحفي إسباني.
فقد ذكر موقع «ديفنس�ا س�نرتال» ،أن األيام املقبلة قد تشهد
ع�ودة مفاجئة لخاميس رودريجيز ،العب وس�ط إيفرتون ،إىل
ريال مدريد.
وس�تكون الصفق�ة مجاني�ة ،كم�ا أن رودريجي�ز منفتح عىل
خفض راتبه ،عند العودة إىل ريال مدريد.
وأض�اف «ديفنس�ا س�نرتال» ،أن رغ�م س�وء عالق�ة النج�م
الكولومب�ي بمدرب املريينجي الس�ابق ،زين الدين زيدان ،إال أن
رئيس الن�ادي فلورنتينو برييز لم يصن�ف خاميس أب ًدا كالعب
س�يئُ .يذكر أن م�درب املنتخ�ب الكولومب�ي ،رينال�دو رويدا،
اس�تبعد خاميس من قائمته لبطولة كوبا أمريكا الحالية ،وهو
ما دف�ع الالعب إلطالق ترصيح�ات غاضبة ض�د املدير الفني،
متهما إياه بعدم احرتامه.
وأش�ار املوق�ع إىل أن رودريجي�ز يرتب�ط بعالق�ة قوي�ة م�ع
أنش�يلوتي ،ال�ذي عم�ل معه يف كل م�ن النادي امللك�ي وبايرن
ميونخ وإيفرتون.

الثقافـي

مختارات من أقوال المشاهير
لقمان الحكيم
ي�ا بن�ي  :إياك والدي�ن  ،فإن�ه ذل النهار  ،وه�م الليل  .يا
بن�ي  :كان الن�اس قديما ي�راؤون بما يفعل�ون  ،فصاروا
الي�وم يراؤون بما ال يفعلون  .يا بني  :إياك والس�ؤال فإنه
يذه�ب ماء الحياء من الوجه  .يا بن�ي  :كذب من قال  :إن
الرش يطف�ئ الرش  ،فإن كان صادق�ا فليوقد نارا إىل جنب
ن�ار فلينظر هل تطفئ إحداهم�ا األخرى ؟ وإال فإن الخري
يطفئ الرش كما يطفئ املاء النار  .يا بني  :ال تؤخر التوبة
فإن املوت يأت�ي بغتة  .يا بني  :إذا كنت يف الصالة فاحفظ
قلبك  ،وإن كن�ت عىل الطعام فاحفظ حلقك  ،وإن كنت يف
بي�ت الغري فاحفظ برصك  ،وإن كن�ت بني الناس فاحفظ
لس�انك .يا بني  :احذر الحسد فإنه يفسد الدين  ،ويضعف
النفس  ،ويعقب الندم .
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أبيات خالدة في الذاكرة
مظفر النواب
وأعرف أن أحفر األرض
بحثا عن الشمس
إن شح أفقا ً وضاقا ..
وأعرف اني بغريك اقصوصة
واهية وأعرف ان اللّه يف الك ِل
حارض ويعفو كثريا ً عن
كثري الخطايا ..
لكثرة ما جربتني الليايل
و جربتها قتلتني عناقا
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بطلها متمرد على سلطة البعث الغاشمة

«تمر األصابع» رواية عن اإلحساس بحب الوطن في نفس العراقي المغترب
ترى الناقدة سماح عادل ان رواية «تمر األصابع»
للكاتب محسن الرملي تتناول اإلحساس بالوطن
حتى وإن كان غير آمن لكنه ساكن بقلب
المغترب ،مبينة ان بطلها متمرد على سلطة
البعث الغاشمة .
وقالت سماح عادل في قراءة نقدية خصت بها
(المراقب العراقي) :

محسن الرملي

معرضان للكتاب في
القشلة وكلية دجلة

املراقب العراقي /متابعة ...
اس�تأنفت دار املأم�ون للرتجم�ة والنشر يف وزارة
الثقافة والس�ياحة واآلثار معرض الكتاب الدائم يف
القشلة الذي توقف بش�كل مؤقت بسبب تعليمات
خلي�ة األزم�ة .وحظ�ي املع�رض ال�ذي أُفتتح يوم
ً
ملحوظ�ا م�ن الجمه�ور القتن�اء
الجمع�ة إقب�اال
إصدارات الدار املتنوعة والكتب املرتجمة.
ويأتي اس�تئناف هذا املع�رض يف إطار خطط الدار
للرتوي�ج ملبيعاته�ا املختلف�ة من الكت�ب الثقافية
واملرتجم�ة وإيص�ال الكت�اب العراق�ي ألكبر عدد
من الق�راء واملثقفني وبخصم يبل�غ  50باملئة عىل
ً
ً
مؤقت�ا للكتاب
معرضا
الس�عر .كما فتحت ال�دار
يف كلي�ة دجل�ة الجامعة يومي األربع�اء والخميس
املاضيني  .وتأتي إقامة املعرض عىل هامش انعقاد
املؤتم�ر العلم�ي األول للتراث الش�عبي يف الع�راق
تح�ت (ش�عار الفلكل�ور العراقي يف عال�م متغري)
ال�ذي أقامته كلية دجلة برعاية وزير التعليم العايل
والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب.
وتحرص دار املأمون عىل دعم املؤسس�ات الثقافية
واملش�اركة بفعالياته�ا ونش�اطاتها املختلفة كما
تتواص�ل مع جميع املؤسس�ات األخرى عرب إقامة
مع�ارض دائمي�ة ومؤقت�ة للكت�اب لإلس�هام يف
النشاطات الثقافية املتنوعة.

املراقب العراقي /املحرر الثقايف...
ان رواي�ة «تمر األصابع» للكاتب ا“محس�ن الرميل” تتناول
اإلحساس بالوطن الذي لم يكن وطنا آمنا ،إال أنه يظل ساكنا
بداخل املغترب ،يعيش معه ويف أجواءه حتى وهو يف بلد آخر
اس�تقر فيه فس�ليم :البطل ،ش�اب يف الثالثين�ات من عمره،
يعيش يف إس�بانيا ،لكنه يظل دوما مشدودا إىل وطنه العراق،
يعلق صوره على الحائط ويعيش يف ش�قته الصغرية حنينه
الكامل لوطنه ،يجد أبوه باملصادفة يف إس�بانيا ويتكش�ف له
األمر تدريجيا.
وأضاف�ت  :ان ن�وح :أبو البط�ل ،وهو بط�ل يف الرواية أيضا،
فق�د بدأت محن�ة العائلة به ،حيث ثار لفع�ل تحرش قام به
أبناء أحد املس�ئولني تج�اه ابنته الصغرية ،وم�ن هذه الثورة
ب�دأت محنة عائلة “نوح” التي س�وف تكرب وتظل تعذبه هو
وابنه س�نوات طويل�ة ،هو ثري يحمل يف داخله ش�خصيتان
متناقضتان تماما ،شخصية مطيعة شديدة التدين والتمسك
بالرشيع�ة والطاع�ة املقدس�ة لوالده ،يف حني أن ش�خصيته
األخ�رى تميل اىل التمتع بالحياة وبالحب وبصحبة البرش من

سماح عادل

مختلف الجنس�يات وباملرح والصخب ،لكنه يف النهاية ينحاز
للشخصية األقرب إليه.
وتابعت  :ان الجد :رجل صارم ،قوي حازم ،كان يحكم عائلته
ويزرع فيهم دوما منطق الثأر ألنفس�هم ممن يعتدي عليهم،
ل�ذا فقد قاد عائلته ملعاداة الحكوم�ة حني قبض عىل “نوح”
بعد أن رضب الفت�ي الذي تحرش بابنته ،وقد قاد هذا التمرد
إىل محنة كبرية عانت منها العائلة ،لكن الجد كان قويا وقائدا
وحم�ل عائلته إىل أن تبني قرية جديدة بعد أن هجروا قريتهم
بينما آزاد :صديق ك�ردي ل”نوح” ،يقوم باالنتقام من رجال
الس�لطة بس�بب أنهم قتل�وا عائلت�ه وهدموا قريته ،س�اعد
“نوح” وعمال سويا ألجل االنتقام.
وأش�ارت اىل ال�راوي هو البطل “س�ليم” ،يحكي عن نفس�ه
ومشاعره الداخلية وإحساسه بوطنه وبعائلته وبجده وأبيه،
ويحكي عن الش�خصيات من خالل وجهة نظره هو ورؤيته
لهم.
وبين�ت  :ان السرد محكم البناء يعتمد على التداعي يف ذهن
ال�راوي ،يحكي عن نفس�ه وهو يعيش يف إس�بانيا ليعود إىل

طفولت�ه وقريت�ه ،ثم يع�ود مرة أخ�رى إىل اس�بانيا وهكذا،
الرواي�ة تقع يف ح�وايل  174صفحة من القطع املتوس�ط ،ال
تعتمد عىل التشويق بقدر ما تعتمد عىل أحداث ثرية.
وأوضحت :ان أهم م�ا تتناوله الرواية فكرة الوطن ،والرصاع
بني أناس متمردون يعتزون بأنفسهم وبني السلطة الغاشمة
التي تريد إخضاع الناس وتسري وفق مصالحها ،فهي سلطة
ظاملة طبقية تحابي من ينتمي لها وتشجع الفوارق الطبقية،
ويف حين أنها تتي�ح كل يشء للقريبين منها تتعامل بأش�د
درج�ات العنف والقس�وة مع باقي املواطنين ،خاصة الذين
يتم�ردون عليه�ا أو يواجهونه�ا ،فقد تم التنكي�ل ب”نوح”
ألن�ه ثار عندما تحرش أحد الش�بان بابنته ،وقد قوبل غضبه
هذا ببطش ش�ديد من الس�لطة وتعذيب بالكهرباء حتى أنه
تأثر جس�ديا وأصب�ح أعرجا ،وعائلته الت�ي قررت منارصته
ومهاجمة املحافظة يف املدينة التي سجن فيها نكل بهم أيضا
وغريت الحكومة لقبهم من “املطلق” إىل “القشامر”.
ولفت�ت اىل ان الرواية تتميز بأنها تحكي عن العراق يف الفرتة
ما قبل الح�رب مع إيران يف الثمانينيات وحتى فرتة الحصار

«من فوق الرأس» ..معرض تشكيلي يحتفي ُ
بالمهمّشين
حنان عقيل
ُيمث�ل مرشوع الفن�ان التش�كييل املرصي طه
القرني حالة مميزة يف املش�هد الفني يف مرص.
فمن فلس�فة فنية تمث�ل محور ارت�كاز تدور
حول�ه كل أعمال�ه ثم�ة مس�اع يف كل معرض
جدي�د له إلضفاء زخ�م فني ورؤي�ة جديدة ال
ُتغ�ادر نقاط اهتمام�ه األثرية .وه�ذا ما عمل
عليه يف معرضه األخري «من فوق الرأس».
وانطالق�ا م�ن قناع�ة فنيّ�ة راس�خة بأهمية
ُ
تسكن الهامش
الحياة الشعبية البسيطة التي
وتت�وارى يف خض�م حي�اة الهثة ومتس�ارعة،
يب�ث الفنان ط�ه القرن�ي أعماله التش�كيلية
الت�ي ضمّت ع�ددا من الجداري�ات البارزة مثل
“سوق الجمعة” و“املولد” و“عزبة الصعايدة”
و“ال�زار” ،تل�ك القناعة التي ينتصر بها الفن
ملن وارته الحياة أس�فل عجالتها التي ال تعرف
التوقف.
يض�م معرض “م�ن ف�وق ال�رأس”  28لوحة
نفذه�ا الفنان بعد طول دراس�ة وتأن وتعمق،
حي�ث ُيس�كن القرن�ي يف لوحات�ه ش�خوصه
األثريي�ن بمنظ�ور فني مغاي�ر ُيغ�ادر ما هو
مس�تقر ومعت�اد م�ن أف�كار ع�ن التكوي�ن
واملنظ�ور ليجعل أبطاله متطلعني إىل املُش�اهِ د

لهم م�ن مختل�ف الزواي�ا ،وكأنه�م يمنحونه
بعض�ا من ال�دفء املُفتقد يف حيات�ه أو يدلونه
عىل مواطن جمال غائب عنه.
انطلق�ت حقبة الحداث�ة من إيمان باإلنس�ان
وأحقيته يف أفضل ُس�بل الحي�اة ،وباتت الذات
ه�ي املرك�ز ،لكن مع تط�ور مظاه�ر الحداثة

صار اإلنس�ان يف مركزيته ترسا يف آلة ضخمة،
واقترب م�ن فق�دان ذات�ه ليصير مُ س�تعبدا
ومُ س�تغلاّ  ،وافتق�د تل�ك املظاه�ر واألح�داث
البس�يطة يف حيات�ه التي كان�ت تمنحه بهجة
عفوية ،والتقط القرني تلك الحالة ل ُي ِّ
جس�دها
وينتقدها عرب احتفاء بما صار مُ فتقدا.

يوضح القرني أن الفن الحديث صار يس�تغني
عن وعي اس�تحضار اإلنس�ان البس�يط ،وهو
م�ا ُيعارضه بش�كل م�ا يف أعمال�ه ،ففي هذا
املعرض يتخذ اإلنسان البسيط واملُهمش شكال
مغايرا عمّا س�بق وأن ق ّدمه يف أعماله األخرى،
باالرت�كاز على ش�كل العروس�ة كموتيف مع
تركي�ز املنظ�ور الفني بما يجع�ل هذا املهمش
“فوق الرأس”.يف إطار تلك الرؤية ُيق ِّدم القرني
حالة من الدفء كما تعكس�ها البيوت الريفية
التي صارت مفتقدة راهن�ا ،ويعزز تلك الحالة
عرب اس�تخدامه أللوان دافئة ُتعبرِّ عن حميمية
الحياة البس�يطة ،وبتصوي�ره كذلك احتفاالت
غير متكلفة تبعث على البهجة مث�ل األفراح
الش�عبية البس�يطة التي يك�ون قوامها دفء
املشاعر واملحبة وليس مظاهر الرتف الباذخة،
واالحتف�ال باملول�ود الجديد ،وألع�اب األطفال
البس�يطة التي تكاد تتجه نح�و االندثار يف ظل
تص ّدر التكنولوجيا وأثرها الباذخ عىل االنفصال
بني أفراد األرسة الواحدة.

«نداءات خلف جدران الذات» تفضح أخطار العنف ضد األطفال
املراقب العراقي /متابعة...
يس�لط األديب الجزائري الش�اب س�لمان بومعزة يف
روايت�ه األخرية بعن�وان “صاد ،دال ،عين (-نداءات
خلف جدران الذات)” ،التي فاز عربها بـ”جائزة عيل
مع�ايش لرئيس الجمهوري�ة” (دورة  ،)2021الضوء
عىل ظاه�رة العنف األرسي الس�يما تج�اه األطفال،
حسبما أفاد به الكاتب.
ويوض�ح بومعزة يف هذا الصدد بقول�ه “تطرقت من
خلال عميل الروائ�ي ،والذي تحصلت ب�ه عىل املركز

الثان�ي يف صنف الرواي�ة لجائزة رئي�س الجمهورية
للمبدعني الش�باب عيل مع�ايش يف طبعتها الـ ،15إىل
مش�كلة العنف األرسي ضد األبن�اء واالضطهاد الذي
يعان�ون منه ،إذ يمكن أن يصل هذا العنف إىل اإلمعان
والتش�ديد يف القهر وغلق كل أبواب الحوار”.ويضيف
“ه�ذا ما يجع�ل األطف�ال يعيش�ون متقوقعني عىل
ذواتهم ويبحثون عن أي مخرج ينسيهم السوء الذي
يتعرض�ون له داخل األرسة وحت�ى يف محيطهم الذي
يزدريه�م ،مم�ا قد ي�ودي غالبا إىل تكوين ش�خصية

منكرسة تعيش ط�وال حياتها تخىش من ظلها،
ولي�س لها الق�درة عىل تقري�ر أي مصري خاص
به�ا ،أو أن تخل�ق لن�ا ش�خصية متم�ردة عىل
س�لطة األهل وظل�م املجتمع بع�د أن تكون قد
بلغ�ت أقصى درج�ات التحمل”.رواي�ة ت�دور
أحداثه�ا حول ش�خصية البطل «عم�ار» الذي
يجد نفس�ه من�ذ نعوم�ة أظفاره تح�ت وطأة
العن�ف األرسي واالضطهاد املجتمعي والعيش
يف دوامة من الشقاء واليأس.

«قـاع» مسرحية تساؤالت حول المكان والزمان والطبيعة اإلنسانية
املراقب العراقي /متابعة...
عرض ش�بابي يعمد إىل التجريد لدحض ونقد مشاهد يومية صارت
معتادة وسلوكيات يقرتفها اإلنسان يف حياته جراء الجشع والطمع.
ت�دور الكثري من األس�ئلة حول ماهي�ة الحياة وجدواه�ا يف خلد كل
إنس�ان عرب مراح�ل عمره املختلف�ة ،لكن رسعان ما تت�وارى خلف
رضورات البح�ث ع�ن ُس�بل البق�اء .ويف خض�م تل�ك الرحلة يصري
اإلنس�ان يف مواجهة تحديات أخالقية وإشكاليات فلسفيّة ال تنتهي
إال بموته .كما نرى يف العرض املرسحي املرصي “قاع”.
ج�اء الع�رض املرسح�ي “قـ�اع” ،لفريق كلي�ة الهندس�ة بجامعة
املنصورة ،ليكون واح ًدا من العروض املتنافس�ة للحصول عىل جائزة
املهرجان ألفضل عرض.

املرسحي�ة تفضح األفكار والنزع�ات العنرصية التي تخلق رصاعات
متجددة يشهدها القاع وال مفر منها سوى باملوت
يعم�د الع�رض املرسح�ي إىل التجريد لدح�ض ونقد مش�اهد يومية
ص�ارت معتادة وس�لوكيات يقرتفها اإلنس�ان يف حيات�ه جراء حالة
جش�ع وطمع ما فتئت تنمو مع رغبته الحثيثة يف البقاء واالستمرار
عىل حساب حياة الغري.
ورغم الوعي اإلنساني بأن الحياة سقوط إىل القاع سرُ عان ما تنتهي
ً
بالصع�ود نحو املوت بعد رحلة قصرية ،فإنه يظل مُ
تمس�كا بطمعه
وجش�عه وبأنانية تجعله يضطهد غريه ويمارس س�لوكيات عنيفة
وعدوانية تجاه اآلخرين.
يقترب العرض بدرجة كبيرة يف فكرته وحالة التجري�د التي يعتمد

عليه�ا م�ن نص مرسحي�ة “هربن�ا بجلدن�ا” للمرسح�ي األمريكي
ثورنت�ون وايلدر .ففي ذلك النص يجرد وايل�در متاعب البرشية منذ
العصر الحج�ري ،ويف كل زمان وم�كان ،من خالل تصوير الس�عي
البشري نحو البقاء وما يتطلبه من كف�اح ورصاع يومي ،وإن كان
النص ال يهدف بشكل أسايس نحو نقد مظاهر الجشع اإلنساني.
ُيمكن كذلك مالحظة روح تش�ابه العرض املرسحي مع نص سارتر
“ال مخرج” ،فبينما يناقش س�ارتر إش�كالية الوج�ود يف مرسحيته
عبر التأكيد عىل أن “الجحيم هم اآلخ�رون” ،يأتي الجحيم يف عرض
“قـاع” من الرش الكام�ن يف النفس البرشية والذي ُتصبح له الكلمة
العليا يف توجيه األفعال البرشية يف الكثري من األحيان.

عليها قب�ل غزو أمريكا ،وكيفية تعامل الس�لطة مع الناس،
وجرها للش�باب إىل حرب ال طائل لها ،كم�ا أنها ترصد كيف
تتعامل مع من يتمردون عىل الس�لطة ،وكيف أن هناك أناس
كانوا يفضلون مقاومة الس�لطة رغم بطشها بعزيمة وقوة.
كما تحكي عن إسبانيا من خالل معايشة “سليم” لها وكيف
أن العجائ�ز يعاملون�ه بتوجس ويرفض�ون وجود الجئني ،يف
حني أن شخصية مثل “روسا” تتعامل بحب واهتمام ،وأناس
آخ�رون يتقبلون الالجئين برتحاب وفض�ول للتعرف عليهم
وعىل تميزهم ،الرواية محملة بأحاس�يس كثرية ثرية ،حنني
إىل الوطن والعائل�ة والجد ،وأيام الطفولة التي تنحفر عميقا
يف ذات اإلنسان ،كما ترصد مشاعر النقمة والسخط كرد فعل
عىل الظلم الفاحش.
وختمت :يجب أن أقــــ�ول ّ
:ان هذا العمل األدبي كان عمال
رسديا ش�كل تحف�ة خيالي�ة تاريخي�ة بإمتي�از عملت فيه
الكاتب�ة عىل ابراز حقيقة العالم الفوضوية و اظهار الصورة
النهائي�ة للق�رارات الالعقالني�ة الت�ي م�ن ش�أنها أن ترض
بالحارض و تفسد املستقبل.

حارس النار
حسن إبراهيمي
يا حارس النار
تمرد عىل بؤبؤ
ينعقد فيه سوق األ فاعي
هنا عرب هذا املوت
أجتاز حدود التاريخ
ُ
وتنخب املطر
والناقة تمتطي اللظى
وتشحن أمواج األخدود .
يا حارس النار
زلزل تفاحة سقطت من قدمي
وأهجر عقرب حليب
يروي مصري مرمر ويعزف
صباحا للقضبان
يف كل الحركات واملدود .
يا حارس النار اكتم عرس الندى
واقطع بكاء حبل يف ثقوب غربال
يا حارس النار
ما رسا لحبل إال قطعة بكاء
وما حسم القصيدة
إال جنازة ثلج
وما اغتيال الرغبة
إال وجبة فضيحة
أما امليش يف دروبها إىل آخر املوت
فيعبد وجبة فجر تجهمت تجاعيدها
كقطرة زمان
تشحذ أقواس الشدود .
يا حارس النار
ال تلتزم بفتوى حفرة غرقت بني يدي عكاز
ا تحرتس أمام رسداب
تخطته الطيور
والدغ دفن ثعبان
واعتصم أمام مقربة تنوه بها السدود .
يا حارس النار
ما سؤال النون
وما سؤال دفن ضوء قنديل
وما جنازة تشتهي األمواج
إال حرف علة
تعطل يف عشق تفاصيل الوطن
واستوطن مرآة ال تتقن خوض املعركة إال
مع هديل حمام اغتال اغنية
ويف املاء اقتنى الغبار بدون حدود .
يا حارس النار
أجرني ظيل
ألتعل�م يف خطبه عزف مزمر جرده الزمان
من زخرف
ومن علو نافذة يحملها ليل
بنار يرعب الفوىض
ويرتب حروف خريطة تصدت للغزو
وتصفع التاريخ بأنشودة قبيلة
ظله�ا كمك�واة أخط�أت امل�رور يف وج�ه
الركود .
يا حارس النار
أ بقليل من امللح
تنزع رحى أبوابها وتوصد زيها
ويف باب املوت تتبدى كقلة أتعبها
الجحود .

أوراق
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من اقوال االمام علي ( عليه السالم )
والظلم فإ ّنه أكبر المعاصي ،وإنّ ّ
إيّاك ّ
الظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.
إيّاك ومصادقة األحمق فإ ّنه يريد أن ينفعك فيضرّك.
ً
صديقا حتى يحفظ أخاه في ثالث :في نكبته وغيبته ووفاته.
ال يكون الصّ ديق
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متحف الغموض..
مزيج من التشويق
واإلثارة

يأخذك متحف الغموض يف محافظة اربيل بجولة رائعة لالستمتاع باشياء ال
تبدو كما تظهر لك عندما تشاهدها اول مرة ،فهذا املتحف يجمع بني املتعة
والرتفيه والتشويق ،انه املكان الذي تقبل عليه مختلف الفئات العمرية ويوفر
لالرسة فرصة للتمتع بقضاء وقت مميز وجميل ،فهو يقدم تجربة برصية
وحسية وتعليمية ،وذلك من خالل مجموعة من الصور وااللعاب واالشياء
الحسية واملسائل الغامضة ،وتجربة عدد من االشياء الجديدة وغري املستكشفة.
وللحديث اكثر عن متحف الغموض ،والتطرق لجميع اقسامه وما يتم عرضه
للزائر او السائح حدثنا رياض فريق محمد ،مدير متحف الغموض يف اربيل،
عن املتحف واقسامه قائالً :يف الحقيقة هذا املتحف هو االول من نوعه عىل
مستوى العراق ،ويف اقليم كردستان من بعد متحف دهوك ،إذ يعد اكرب من
املوجود يف دهوك ،ويضم العديد من االقسام واملحتويات ،منها ترفيهية واخرى
تعليمية ،اىل جانب العاب العقل وتنمية وتطوير مهارات العقل ،فهو مناسب
ملختلف الفئات العمرية ،ويتسنى للصغار والكبار زيارته واالستمتاع بما
موجود فيه ،اذ يحتوي عىل العاب متنوعة ،مثل الغرفة املقلوبة وخصصت
هذه الغرفة اللتقاط الصور التذكارية ،فكل االمور واالشياء املوجودة يف هذه
الغرفة تبدو للمشاهد كأنها مقلوبة ،وايضا هناك اقسام خصصت لاللعاب
التي تنمي قدرات العقل ،وكذلك اقسام خصصت لاللغاز وايجاد الحلول لها من
خالل تنمية الذهن ،وكذلك الخدع البرصية اىل جانب غرفة خصصت للمتاهة
والتي تدعى (مريو ميز) ،فعندما يدخل الشخص اىل هذه الغرفة من الصعوبة
عليه الخروج منها ،وهناك قسم آخر وهو عبارة عن جرس ،حيث يكون الجرس
ثابتا ولكن تم تصميم بعض الخدع البرصية والغموض ،ما يجعل املار عىل هذا
الجرس يشعر بصعوبة قطعه ،وايضا هناك العديد من املنافسات والسباقات
التي تدخل املتنافس بيشء ممزوج ما بني االثارة والغموض واملتعة.
هذا املتحف يخاطب العقل ويظهر االثارة ،فضال عن اظهار الجانب الطفويل
لكل من يزوره ،وبالرغم من تنوع اقسام ومحتويات ومقتنيات املتحف الذي
خصص لكل الفئات العمرية ،تم تخصيص بعض االقسام لتكون فقط لالطفال.
ولكون هذا املتحف االول عىل مستوى العراق اصبح مكانا ً يرتاده الناس من
مختلف االماكن واملناطق سواء كان من بقية املحافظات العراقية الحبيبة ،او
من مثيالتها من مختلف مدن ومحافظات اقليم كردستان ،فهو مكان سياحي
بامتياز ،ألن من يزور متحف الغموض سيتفاجأ بمشاهدة اشياء وامور لم
تتس َن له من قبل مشاهدتها او املرور بها ،فهي تجمع ما بني الغرابة والتعليم
والشعور باملتعة والسعادة.
واضاف محمد «لقد راعينا الظروف االقتصادية ،وظروف جائحة كورونا وقمنا
بوضع اسعار زهيدة ،ليتسنى لكل االرس والزوار والسياح زيارة متحف الغموض
واالستمتاع بما فيه ،وتم تخصيص اسعار تتناسب مع املستوى املعييش
للجميع وهي باملجان للفئات العمرية الصغرية ،وقمنا بوضع عروض خاصة
لالرس وذوي الدخل املحدود ،وكذلك الكروبات السياحية ايضا وخصصنا عروضا ً
مميزة جدا لطلبة املدارس واملعاهد والجامعات ،اذا ما علمنا أن يف املتحف العديد
من االقسام والفعاليات واالنشطة التي تعنى بتنمية قدرات العقل».
ال بد من االشارة اىل نقطة جوهرية وهي أن تصميم هذا املتحف تم وضعه
بايدي مهندسني محليني ،وبخربات محلية ،واغلب اقسام ومحتويات املتحف تم
صنعها هنا يف الداخل ،وهذا يف الحقيقة اعطى زخما آخر للمتحف ،كونه متحفا ً
جميالً بكل ما فيه ،وحول املتحف نفسه التقينا ايضا بايالف نبيل ،وهي موظفة
يف متحف الغموض والتي تحدثت لنا قائلة« :يتوافد املواطنون عىل هذا املتحف
باعداد كبرية ومن كل االماكن ،من داخل البلد وخارجه ويوميا تزور املتحف
اعداد كبرية من االرس من كل املحافظات العراقية.
وجاءت فكرة انشاء هذا املتحف من قبل اثنني من املهندسني ،وتم انشاء
وتأسيس املتحف بخربات وايا ٍد محلية خالصة ،واملتحف يتألف من عدة اقسام،
بعضها تتعلق بانعكاسات املرآة والضوء ،واخرى لالطفال فقط ،ويجمع
املتحف بني الغموض والغرابة ،وايضا قضاء اوقات مليئة بالفرح والسعادة،
وايضا هناك اقسام تعتمد عىل الخدع البرصية ،فالذي يزور هذا املتحف يقوم
بقضاء وقت للشعور بالسعادة واملتعة ،ويكتسب مهارات تعليمية جديدة وهي
مخصصة لكل االعمار ،ونجد دائما ً ونشعر باستحسان الزائرين للمتحف».
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الدوالر يجمّد حركة االعمار
منذ أن رفعت وزارة املالية سعر رصف الدوالر وحركة االسعار يف
تصاعد ،حتى سعر الدوالر ذاته لم يهدأ ولم يبق عىل السعر الذي
حددته الوزارة وهو  145ألف دينار لكل مئة دوالر ،ما جعل االسعار
تتصاعد بنسب مخيفة ،وأهمها ليس ارتفاع املواد الغذائية فحسب
بل ارتفاع أسعار املواد االنشائية التي تهم املواطنني الذين يرومون
بناء دور سكنية لهم ،خاصة أصحاب الدخل املحدود للتخلص من
دفع بدالت االيجار ،ما انعكس بشكل سلبي عىل مواصلتهم البناء
واللجوء اىل التوقف االجباري لعل االسعار تعود اىل سابق عهدها.
ليس قبل ارتفاع سعر رصف الدوالر نهاية العام املايض بل اىل
اسعارها يف االسابيع املاضية حني ارتفع سعر الرصف ثانية ووصل
يف التعامالت اىل  150الف دينار لكل مئة دوالر ،وكأن حلم امتالك
بيت ( ُملُك) قد يتحول اىل كابوس كبري ،كون االرتفاع كما يصفه
املترضرون شبه جنوني ،وهذا سيؤثر يف مئات اآلالف من املواطنني
الذين توقفت أعمال البناء لدورهم نتيجة لهذا السبب ،وهو ما أكدته
وزارة التخطيط يف احدث تقرير لها عن ارتفاع اسعار مواد البناء يف
العراق نتيجة الرتفاع سعر الدوالر.
الجهاز املركزي لإلحصاء يف وزارة التخطيط اصدر بيانا اعرتف فيه
بأن ارتفاع سعر الدوالر أدى إىل ارتفاع أسعار املواد اإلنشائية يف
األسواق املحلية ،سواء كانت هذه املواد منتجة محليا ً او مستوردة،
وان الجهاز تابع  64مادة بناء تم تسجيلها يف األسواق املحلية
وارتفعت اسعارها.
وبني الجهاز يف تقريره ان املواد االكثر استخداما و تأثريا يف األسواق
هي :الطابوق والسمنت وحديد التسليح ،ليوضح فرق االسعار يف
التقرير بحسب املعدل ،فبالنسبة للطابوق ارتفع معدل سعره لشهر
كانون االول املايض وبلغ  160الف دينار لكل  1000طابوقة ،مسجالً
ارتفاعا بلغ 14باملئة عن معدل سعر شهر ترشين الثاني ،الذي كان
قد بلغ  140الف دينار لكل  1000طابوقة ،بينما بلغ سعر الطابوق
الجمهوري لشهر كانون االول  171الف دينار لكل  1000طابوقة،
مسجال ارتفاعا بنسبة  6باملئة عن معدل سعر شهر ترشين الثاني
الذي بلغ  161الف دينار لكل  1000طابوقة ،واشار التقرير اىل ان
معدل سعر السمنت العادي لشهر كانون االول املايض بلغ  102الف
دينار للطن الواحد مسجال ارتفاعا بنسبة  13باملئة عن معدل سعر
شهر ترشين الثاني الذي كان  90الف دينار للطن الواحد ،بينما بلغ
معدل سعر السمنت املقاوم لشهر كانون االول  124الف دينار للطن
الواحد مسجال ارتفاعا بنسبة 11باملئة عن معدل سعر شهر ترشين
الثاني بسعر  112الف دينار للطن الواحد ،ويميض التقرير يف تحديد
نسب ارتفاع حديد التسليح الذي يطلق عليه يف العراق (الشيش)
فيبني :إن اسعاره من املنشأ األجنبي لشهر كانون االول بلغت مليونا
و 37الف دينار للطن الواحد مسجال ارتفاعا بنسبة  33باملئة عن
معدل سعر شهر ترشين الثاني الذي بلغ  779الف دينار للطن الواحد.
لكن املواطن احمد عيل وهو يقوم ببناء دار سكنية له عىل مساحة
 100مرت قال :انه توقف عن البناء الن االسعار ارتفعت جنونيا خالل
شهر أيار املايض ،ما اضطره اىل التوقف عن مواصلة البناء الذي
يريد اكماله اىل السقف لكي يتمكن من الحصول عىل قرض مرصف
االسكان الذي تنص تعليماته عىل أن من يصل اىل السقف فان القرض

يصل اىل  40مليون دينار ،ومن لم يصل يمنح  30مليون دينار،
واضاف ان سعر حديد التسليح وصل اىل مليون و 800الف دينار
للطن الواحد ،وسعر السمنت وصل اىل  130الف دينار وهو انتاج
عراقي ،اما سعر الطابوق فانه يسعّ ر وفق ما يطلق عليه (دبل) وهو
اربعة آالف طابوقة ،اذ بني احمد انه وصل اىل مليون و 350الف دينار،
وبحسبة بسيطة نرى ان االرتفاع الجديد كان كبريا عما سجلته
وزارة التخطيط ،اذ ارتفع حديد التسليح اىل  776الف دينار وارتفع
سعر الطن الواحد من السمنت ( 20كيس زنة 50كغم) اىل  28الف
دينار ،بينما ارتفع سعر (دبل) الطابوق سعة اربعة آالف طابوقة اىل
ما يقرب من  736الف دينار.
واالمر ذاته يقوله املواطن ماجد الذي اكمل بناءه بطريقة شبه بدائية
الرتفاع االسعار يف األشهر االوىل الرتفاع سعر الدوالر ،ولم تقترص
عىل املواد الثالث السابقة ،بل تعدت اىل النوافذ وارتفعت اىل ضعف
سعرها السابق والزجاج والكهربائيات والبالطات وانابيب املاء
وغريها ،ويقول وهو يقف بحرسة امام بيته الذي بدأ ببنائه قبل
ارتفاع االسعار خالل االسابيع املاضية ،كونه كان ينتظر الحصول
عىل سلفة مالية ،ان هذا التأخري تسبب يل بارتفاع املواد التي يراها
البعض بسيطة ،اىل اكثر من ثالثة ماليني دينار عن األسعار السابقة.
وقال املحلل يف الشأن االقتصادي واالعالمي مالذ األمني :ان قطاع
االسكان يعد من القطاعات املهمة لتوفريه فرص عمل واسعة
ملختلف التخصصات ،وحتى العمال الذين ليس لديهم تخصص معني،
ففي هذا القطاع يعمل املهندس والبناء والكهربائي والصباغ والنجار
والحداد وكذلك معامل السمنت والطابوق وغريها كثري.
واضاف :ان توقف او تعطيل قطاع االسكان والبناء يعني احالة
عدد كبري من العمال كما ورد يف اعاله اىل رصيف البطالة ،اضافة اىل

تأخر خطط الحكومة يف القضاء عىل ازمة السكن إىل جانب اآلثار
االقتصادية األخرى املعنية بالتداول النقدي لألموال ،مبينا ً أن عىل
الحكومة أن تطلق مبادرات لتشجيع ودعم قطاع االسكان ،ومنها
القروض االسكانية وتوزيع االرايض السكنية مع توفري املواد
االنشائية باسعار مناسبة كالسمنت والحديد والطابوق والرمل
وغريها و السيطرة عىل اسعارها إلدامة عجلة العمل االسكاني.
مفيدا ً أن وزارة الصناعة والقطاع الخاص لديهما معامل للسمنت
والجص والطابوق والحديد واالسالك النحاسية وعملية السيطرة
عىل اسعارها ستكون سهلة ما دام األمر ال يخص االسترياد واحتكار
املواد من قبل التجار واملضاربني ،فمثال دعم معامل الطابوق بالوقود
يؤدي اىل زيادة االنتاج وزيادة العرض ومنافسة املستورد ،وكذلك
الحال مع بقية املواد االنشائية التي ارتفع سعرها مؤخراً.
واشار اىل أن استمرار عامل البناء يف العمل يعني تمكينه من توفري
مستلزمات ارسته من الطعام والدواء والتعليم أيضا ،وابعاده عن
رصيف البطالة الذي ترتتب عليه لو توسع آثار اجتماعية ونفسية
خطرية .ولم يدر بخلد احمد عدنان ( 33عاما) غري البحث عن عمل
يستطيع من خالله توفري معيشته وارسته يف هذا الوقت الذي يشهد
غالء االسعار ،فحسب قوله ان «احتياجات البيت ال تنتهي ،اضافة
اىل بدل االيجار الذي كرس ظهري» ،معلال ذلك «لدي قطعة ارض لم
تب َن اىل اآلن والسبب هو عدم توفر سيولة كافية للبناء ،فضال عن
غالء املواد االنشائية التي هي باالصل تكلف الكثري من املال ،ناهيك
عن ارتفاعها يف هذا الوقت ،ما جعلني افقد االمل بالبدء ببناء االرض
للسكن فيها ،اما االموال التي كانت مخصصة للبناء فقد فقدتها يف
احد املشاريع ،وايقنت يف النهاية أن حلم السكن يف منزل ال يدق بابه
املؤجر بات بعيد املنال».

مصانع تحتضر و تنتظر اعادتها للحياة
تمتلك محافظة ميسان أربعة معامل
حكومية كربى إلنتاج الورق والبالستيك
والزيوت النباتية وآخر للسكر ،إال أن
أغلب هذه املعامل أما متوقفة عن اإلنتاج
لحاجتها اىل تأهيل خطوطها اإلنتاجية أو
ألسباب تسوقية أو ارتفاع كلف اإلنتاج،
علما ً أن هذه املعامل يعمل فيها آالف من
العمال والفنيني واملهندسني ،وأن إنتاجها
كان يغطي حاجة العراق منها.
لكن مراقبني يرشحون إعالن هذه املصانع
لالستثمار بالنظر للظروف املالية التي يمر
بها البلد.
وقال محافظ ميسان عيل دواي لوكالة

األنباء العراقية (واع) :إن «ميسان فيها
أربعة مصانع هي (مصنع سكر ميسان
ومعمل ورق ميسان ومصنع الزيوت
النباتية ومعمل البالستك)» ،مبينا ً أن
«املحافظة نفذت العديد من املشاريع يف
معمل البالستك لتمكينه من اإلنتاج ابتدا ًء
من رشاء أدوات ومواد أولية إلنتاج األنابيب
ورشاء مكائن وخطوط إنتاجية جديدة
حيث بدأ الخط اإلنتاجي للمعمل عام 2019
بإنتاج أنابيب بأقطار مختلفة  400و 500
ملم وقطر  630ملم».
وأضاف أن «اإلنتاج كان يف وقتها لصالح
أمانة بغداد ويعد من املنتجات الجيدة

واملطابقة للمواصفات الفنية العاملية».
وطالب دواي وزارة الصناعة بـ»دعم قطاع
الصناعة يف املحافظة من أجل النهوض بهذا
القطاع وتأهيل وتطوير وإعادة تشغيل
املصانع املتوقفة من أجل تحريك عجلة
اإلنتاج فيها بما يخدم املواطن ورفد األسواق
املحلية باملنتج الوطني» ،موضحا ً أن «إعادة
تشغيل هذه املصانع ستسهم يف امتصاص
جزء من البطالة وإعادة ثقة املواطن باملنتج
والصناعة الوطنية».
مصنع اإلمام عيل الهادي إلنتاج الزيوت
أنشئ العام  1973ويضم قسم املنظفات
وقسم الصابون باإلضافة اىل قسم تصفية
الدهون وقسم الصفائح وكذلك قسم تعبئة
الدهون.
مسؤول قسم الزيت السائل رئيس
مهندسني أقدم تحسني عيل كريدي قال إن
«املصنع تعاقد منذ العام  2013مع رشكة
أجنبية لنصب خط جديد أوتوماتيكي،
وبمواصفات حديثة لتصفية الزيت السائل،
وهذا الخط تم انجازه العام  ،2019وهو
حاليا ً خاضع لالستثمار ،حيث تم نصب
خط حديث لتعبئة الزيت بعالمة زيت البنت
بطاقة إنتاجية تبلغ 150طنا ً يف اليوم».
وأضاف أنه «تم تنفيذ العقد املربم بني وزارة
الصناعة ووزارة التجارة لتشغيل خط الزيت
السائل ،إضافة اىل أن املصنع يعمل عىل إنتاج
الصابون والصابون السائل وغريها من
مواد التنظيف» ،مؤكدا ً أن «املصنع بحاجة
اىل صيانة ألجهزته ،وإضافة خطوط إنتاج
جديدة ملواكبة تطورات اإلنتاج العاملية».
مصنع البالستك يعاني من صعوبة توفري
املواد األولية إلدامة اإلنتاج إضافة اىل ضعف
تسويق املنتجات ،ما يتطلب تكثيف اإلعالن
عن املنتجات ودعمها ومنع استرياد السلع
املصنعة محليا.
املدير الفني ملعمل بالستك ميسان رئيس
مهندسني عيل رحيم قال إن «من اهم
املشاكل التي يعاني منها املصنع هي
صعوبة توفري املواد االولية وعدم توفر
الكوادر الهندسية والعمال والحرفيني
بسبب احالة الكثري منها عىل التقاعد»،
مؤكدا أن «املعمل بحاجة اىل تعيني العرشات
من العمال النجاز االعمال الشاقة وخاصة
بعد تشغيل خط انتاج انابيب االقطار
الكبرية».

واشار اىل أن «املعمل يحتاج اىل توفري ماكنة
سحق االنبوب – ثرامة  -مناسبة لثرم
مخلفات االنابيب» ،الفتا اىل أن «مشكلة
املصنع الكبرية هي ضعف التسويق للمنتج
ما يؤثر عىل تنفيذ الخطط االنتاجية».
مصنع السكر يف ميسان تأسس يف أواسط
الستينيات من القرن املايض بواسطة رشكة
هاوايان االمريكية ،حيث إن املرشوع يتكون
من مزرعة قصب السكر واملصنع يعمل فيه
اكثر من الفي عامل ،والطاقة التصميمية له
 100الف طن سنوياً.
املزرعة تقسم اىل قسمني هما القديمة
والعيداوية بمساحة إجمالية  45ألف دونم
تزرع بقصب السكر الذي يعد من املواد
االولية النتاج السكر.
وتم تحويل اسم املرشوع إىل الرشكة العامة
للسكر بعد استالم وزارة الصناعة املرشوع
من قوات التحالف وهو يحتوي عىل ثالث
قرى سكنية كبرية.
وكانت وزارة الصناعة قد اشارت يف ترصيح
سابق إىل أن املصنع سيعود اىل العمل قريبا
بعدما تم تجهيزه باالليات واملعدات الالزمة
مع فرصة ليكون احد املصانع املعروضة
لالستثمار.
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الدفاع المدني باشد الحاجة الى تثقيف الناس للوقاية من الحرائق
اخم�دت فرق الدف�اع املدني يف ميس�ان حريقا
اندل�ع بعل�وة كبرية لبي�ع االخش�اب واالبواب
الخشبية بمركز املحافظة.
وذكرت مديرية الدفاع املدني يف بيان إن مفارز
مركز رتل الطوارئ بإس�ناد من مركز العمارة
تمكن�ت من الس�يطرة على الح�ادث وإخماد
النريان املندلعة والحد من توس�عها وانتشارها
إىل الدور الس�كنية والبس�اتني املجاورة وبدون
اي ارضار برشية.
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حلول عاجلة ألزمة مياه األهوار
دعت الحكومة املحلية يف محافظة ذي قار الحكومة املركزية
ووزارة املوارد املائية إليجاد حل رسيع ملشكلة شحة املياه يف
مناطق األهوار ملنع تعرض الثروة الحيوانية لإلبادة وحصول
كارثة بيئية يف املنطقة.
وقال املحافظ أحمد الخفاجي يف مؤتمر صحفي بديوان
املحافظة إن معلومات وصلت للمحافظة عن تداعيات
أزمة شحة املياه يف مناطق األهوار األمر الذي يتطلب حل
رسيع وعاجل ملعالجة هذه األزمة وحماية الثروة الحيوانية
من النفوق كونها تشكل موردا اقتصاديا لسكان األهوار
واملحافظة.
وأشار الخفاجي إىل أن املحافظة تعمل عىل استقطاب
الرشكات الرتكية لعمل استثمارات يف املحافظة كإجراء
يضمن تامني حصة مائية للمحافظة من خالل مد جسور
التعاون بني املحافظة وهذه الرشكات موضح أن اإلدارة
املحلية تأمل من هذه الفكرة أن تثمر قريبا.
وحول تشكيل مجلس اإلعمار للمحافظة قال الخفاجي إن
الحكومة املحلية تعمل عىل وضع اسرتاتيجيات بعيدة األمد
لنظرة مستقبلية لتطوير املحافظة من خالل املجلس الجدد

الذي سيعمل عىل تقديم االستشارات إلدارة املحافظة حول
وضع املشاريع الحالية واملتلكئة وإيجاد حلول ومعالجات
للمشاكل التي تعاني منها املحافظة يف بعض القطاعات

والخدمات وموضحا أن إعالن استقالة عدد من املكلفني
بإدارة املجلس الجديد تقدر الحكومة املحلية ظروفهم
الخاصة التي دعتهم لالستقالة.

زيارة التسمن والتغني من جوع
الفاسدون واملزورون يرتبعون عىل عرش السلطه وبدون اي حساب كل الزيارات دون فائدة ملاذا هاذا
التهميش محافظ صالح الدين حارصها عىل كم شيخ وكم واحد لوكي كل زيارة هما نفسهم يحرضون
معا املسؤولني حتا مايحجون معانات الشعب وهم اليمثلون مدينه تكريت هل يكون الحديث عىل انقطاع
املاء هل يكون الحديث عىل املشاريع املتوقفة هل يكون الحديث عن ٥٠٠متطوع من ابناء تكريت هل يكون
الحديث عىل الفساد يف املحافظة هل يكون الحديث عن معانات قرار٣١٥هل يكون الحديث عن التجاوزات
الذي حصلت عىل مدينة تكريت وتهمت عشائرها بجريمة سبايكر هل يكون الحديث عن حقوق الشهداء
ملاذا هاذا االحتكار من املسوؤلني ليش أفالن يحرض وفالن مايحرض من املسول عن احتكار للشباب والكثري
من الشخصيات يف املدينة أنا اتحدث عن لسان املواطن الفقري شيخ محمد حمادي الحبوس فقط يمثل ابناء
املدينة وألباقني رايحني ملصالح شخصية وانتخابية فاسدين الدين لهم دينهم دنانريهم والشعب الحولة
والقوة.

* عمر حامد

تربية البصرة تستنكر تهجم وتهديد ممثل موظفي العقود
أصدرت املديرية العامة لرتبية البرصة،
بيانا ً استنكرت من خالله التهديدات التي
أطلقها (محمد أبو العيس) وهو ممثل
موظفي العقود يف املديرية التي تقيض
(تلك التهديدات) بغلق مبنى مديرية
الرتبية ،فيما أشارت إىل انه تهجم بعبارات
«يندى لها الجبني» بحق الرتبويني واألرسة
التعليمية واملديرية حيث توعد «بالهجوم
عىل منازلهم وسحق رؤوسهم بقدميه»
عىل حد قوله.
وجاء يف نص البيان االستنكاري الذي
أصدرته املديرية ووصلت نسخة منه
الينا« ،تستنكر املديرية العامة للرتبية
يف محافظة البرصة وبشدة التهديدات
الالمسؤولة والخطرية من قبل املدعو
(محمد أبو العيس) الذي أطلق بصمة
صوتية هدد بها بغلق تربية البرصة وتهجم
بعبارات يندى لها الجبني بحق الرتبويني
واألرسة التعليمية واملديرية حيث توعد

بالهجوم عىل منازلهم وسحق رؤوسهم
بقدميه ،عىل حد قوله ،علما بأنه قدم
شكره للمديرية إدارة ومسؤولني أثناء
لقائه بالسيد املدير العام ومرات عدة يف
حالة من التناقض الغريب والجريء يف
الوقت ذاته ،إننا يف الوقت الذي نعتز به
بأن تربية البرصة هي من أوائل املديريات
يف العراق التي أكملت إجراءات عقود
املحارضين واإلداريني ورشاء الخدمة
وسهر منتسبوها الليايل وبفرتة وجرية
إلكمال جميع متعلقات التعاقد ولكافة
املسميات وبصورة قانونية وإدارية رسيعة
وسليمة لضمان حقوق أبنائنا جميعا،
حيث أن حقوقهم مضمونة بموجب قرار
رئاسة الوزراء وتوجيهات وزارة الرتبية،
نضع التهديد الذي قام به هذا الشخص
والذي أساء به إىل جميع األرسة الرتبوية
دون وجه حق ودون تقصري منها ،أمام
أنظار املحافظ وقواتنا األمنية وسنرفع

دعوى قضائية بحقه ليكون عربة لغريه
الذين يتطاولون عىل الرتبويني دون رادع
وسوف لن نسمح له بدخول املديرية
ومدارسنا جميعا ألي سبب كان».
إىل ذلك اصدر ممثل موظفي عقود تربية
البرصة محمد أبو العيس بيانا ً أبدى
استغرابه من خالله من بعض الجهات
التي قال أنها متصيدة باملاء العكر
بتحريف ما تكلم به.وجاء يف نص البيان،
«ال نستغرب من بعض الجهات املتصيدة
باملاء العكر بتحريف ما نتكلم به ففي
الوقت الذي نثمن ونشكر به جهود كوادر
مديرية تربية البرصة ومواردها الرتبوية
وتحذيرنا الفاسدين الذين يحاولون بشتى
الطرق عرقلة ملف عقودنا وتأخري رفعها
للوزارة بصورة واضحة ،رغم إكمال
قاعدة بياناتنا بجهود استثنائية من
كوادر مديرية الرتبية ورابطة محارضي
وإداريي محافظة البرصة ،تقوم بعض

الجهات اإلعالمية باتهامنا باستهداف
املؤسسة الرتبوية ظلما ً وبهتاناً ،لذلك
أدعوا جميع اإلخوة واألخوات الرتبويني إىل
عدم االنجرار خلف اإلشاعات الكاذبة».
وتابع يف بيانه« ،وبتحذيرنا الفاسدين
فأن من يجد نفسه شارك بالفساد ال
نستغرب أن ينسب هذا التحذير لشخصه
ويشعر بالذعر والتهديد من تحذيرنا»،
فعندما نحذر الفاسدين بالتظاهر أمام
منازلهم شخصيا ،وعدم استهداف وغلق
مديرية الرتبية وعدم االحتكاك بالقوات
األمنية (مكافحة الشغب) ،نستغرب من
صفحة أعالم الرتبية بذكر اسمي حيث
هذا التحريف الواضح للحقائق يف اإلعالم
الرسمي ،يف حني ذكروا بنفس منشورهم
إني تقدمت ملديرية الرتبية بالشكر
واالمتنان وبالتباس واضح للجهات
املقصودة بتحذيرنا الفاسدين» ،وفقا
لبيانه.

أعلنت وزارة النفط عن توقيع عقد حفر 96
برئا بني رشكة نفط البرصة واملقاول لحقل
غرب القرنة  1/رشكة اكسون موبيل من
جهة ورشكة شلمربجر العاملية ،وذلك بهدف

إضافة  200ألف برميل باليوم.وقال وزير
النفط إحسان عبد الجبار يف بيان اطلعنا عىل
نسخة منه ،إن العقد سيضيف طاقة 200
ألف برميل إلنتاج حقل غرب القرنة 1/خالل

ار

شاد

ات

خالفات

دعا مواطنون من سكنة قضاء الخرض
جنوب املثنى ،لتوفري جهاز لغسيل الكىل
يف مستشفى القضاء ،فيما وصفوا
الخدمات الطبية التي تقدم لرشيحة
مرىض الكىل يف املحافظة بغري الكافية.
وقال عدد منهم ان العرشات من مرىض

خمس سنوات ،مشريا ً إىل أن هذا الحقل يعد
من الحقول العمالقة الواعدة.
وأشار الوزير إىل أن هذا املرشوع سيوفر
 600وظيفة ألبناء املناطق املحيطة بالحقل
وألبناء املحافظة ،فيما أوعز إىل إدارة الحقل
بإتباع معايري العدالة والكفاءة يف اختيار
املتقدمني للوظائف املطلوبة.من جهته
قال وكيل الوزارة لشؤون االستخراج كريم
حطاب ،إن معدل اإلنتاج الحايل لحقل غرب
القرنة ( )380ألف برميل باليوم ،وان الطاقة
املتاحة للحقل أكثر من  500ألف برميل
يوميا ،وإن إنتاج الغاز املستثمر من الحقل
يبلغ  150مقمق.فيما أشاد ممثل رشكة
شلمربجر سعد الضامن بتعاون الوزارة
مع الرشكات العاملية ،مؤكدا ً استعداد
الرشكة بتنفيذ التزاماتها يف الحقل وفق
احدث التكنولوجيا املتقدمة يف مجال الحفر،
إضافة إىل توفري فرص التدريب والتطور
للجهد الوطني.

السيد وزير الرتبية املحرتم....
ملا حرضتكم تصدر قرار للصفوف غري
املنتهية النكم ولجنة الراي تؤمنون (
بان ظروف البلد ظروف استثنائية )
كما جاء بقراركم املوقر.
أسألك بالله هل طلبة الصف الثالث
عايشني يف انكلرتا  ،وهل ظروفهم غري
استثنائية…؟؟؟
ملاذا هذا الظلم َوالكيل بمكيالني  ،الطلبة
لم ياخذو كفايتهم من التدريس  ،وأن
االمتحان اليضيف لهم سوى االحباط
والقلق وعدم استقرار لهم وألرسهم …
فأنتم مسؤولون امام الله والشعب بهذه
قراراتكم الغري منصفة مابني العام
املايض وهذا العام  ،ومابني الصفوف
املنتهية وغري املنتهيه …
نحن أولياء األمور نطالب بنهاية لهذه
املأساة ومعانات طلبة الصف الثالث
املتوسط .
وأصدار قرار منصف
… مع خالص التقدير

* احمد الربيعي

دعوات لتوفير جهاز
غسيل كلى في مستشفى الخضر بالمثنى

مشروع حقل غرب القرنة سيوفر
البناء المناطق المجاورة  600فرصة عمل

الكيل
بمكيالين

العجز الكلوي من سكنة القضاء
يضطرون للذهاب إىل مركز غسيل الكىل
يف مركز املحافظة ،مطالبني يف الوقت
ذاته دائرة الصحة بااليفاء بوعودها
بنصب جهاز لعالج تلك الرشيحة يف
مستشفى القضاء قبل عدة أشهر.

السيد وزير الرتبية املحرتم …
هل تعلم أن منهج الثالث متوسط يختلف بني
ماوصل إليه املدرسني بني محافظه وأخرى ،
وبني مدرسه وأخرى  ،عىل أي محافظه سيتم
االٕعتماد يف وضع االسئلة  ،ممكن محافظه لن
تصل باملادة ملا وصلت اليه محافظه أخرى  ،علما
أن االمتحان سيكون وزاري ومركزي واالٔسئلة
موحدة .
االٔخوة االساتذه واملدرسني يرجى توعية
املسؤولني يف الوزارة عن هذا املوضوع املهم ،
والذي سوف يحدث فيه خالفات كثريه بخصوص
االسئله  ،الٔنه ليس كل املحافظات توحدت يف
إكمال املنهج…
مع خالص التقدير

* عبدالله ومريم

الرجل كلمة
الرجل بقدر كلمته  ..و لالسف وعدت
واخلفت بوعدك الناس نايمة بالشارع
منتظرة الكاظمي يويف بوعده و لكن
ولحد االن لم نرى منك يشء فقط اطمئنوا
سوف تتعينون ..
اعمل يشء جيد للناس لنذكرك بخري ما
دمت ال تزال باملنصب
الحول والقوة اال بالله  ...ال احد يسمع
منكم ..

* عيل الحسون

مسلسل قتل الفقراء

خدمات
نطالب السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
املحرتمباملساعدة يف إيصال الخدمات املختلفة إىل املناطق
السكنية يف تكريت التي تفتقر إىل ابسط الحقوق من خدمات
الكهرباء واملاء و الشوارع ومن هذه األحياء حي الصحفيني يف
تكريت الذي يعاني منذ عرش سنني
من عدم وجود أي خدمات تذكر

انقذونا
متى يا حكومة بغداد تبتنظرين بعني العطف و املسؤولية لـ
#بابل؟! وتدركي وضعها املزري ..
#انقذوا_بابل

* رسمد بليبل

مجاري
سبع البور مدينتي
سبع البور مدينتي يجب االرسع يف مرشوع مجاري سبع البور
ضمن االتفاقية او القرض الصيني الذي اقر يف موازنة ٢٠٢١
واكمال املستشفى الذي تم ايقاف بناءه عام  ٢٠١٤و وصل
نسبة انجازه اىل ٪٦٥
هاي تنقذ اكثر من  ٢٥٠.٠٠٠مواطن داخل هاي الناحية التي
تبعد  ٤٠عىل اقرب مستشفى.

* سعد سعيد

ويستمر مسلسل قتل الفقراء أمام أنظار العالم بسبب
ارتفاع الدوالر اىل أعىل مستوياته يف العراق .وسط
مطالبات ومناشدات التكاد تتوقف إلنقاذ البقية
الباقيه من أرواح الفقراء .وأصحاب األمراض املزمنه.
ونحن نطالبكم ونطالبكم بخفض سعر الدوالر ...

التكونوا رشكاء يف جريمة إبادة جماعية للفقراء.
التكونوا سببا يف ثورة جياع جديده كما حدث يف كثري
من الدول عىل مر التاريخ.

* االعالميه ملك الشمري

مطالبات شعبية بحي الزهور
الستكمال اجراءات استمالك االراضي التي يسكنونها
جدد عدد من مواطني منطقة حي
الزهور يف قضاء النعمانية شمايل
واسط مطالبتهم الجهات املعنية
برضورة استكمال اجراءات استمالك
االرايض التي يسكنوها ،والتي تم بناء
املنازل بها منذ ستينيات القرن املايض.
وقال عدد منهم للمربد انهم تلقوا عدد
من الوعود الحكومية من قبل الحكومة
املحلية واعضاء مجلس النواب عن
محافظة واسط باستكمال هذه
االجراءات  .اال ان اي يشء لم يتحقق
عىل ارض الواقع بحسب قولهم.
ويف الغضون دعت االدارة املحلية يف
القضاء املواطنني ملراجعة القائمقامية
لغرض تقديم املعمالت بهذا الشأن
واستمالك االرايض وفق نظام .25

وقال القائمقام محمد الوائيل للمربد
ان هذا القانون يتيح استمالك االرايض
وفق نظام التقدير والدفع بالتقسيط

وفق اليات وضعت بهذا الشأن ،الفتا
اىل ان املنطقة هذه شملت بالخدمات
وتم ضمها اىل املناطق ضمن التصميم
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مواد غذائية لن تجلب اي فائدة للجسم عند تناولها مع اللحم

الصحة العالمية تحذر من موجة انتحار حول العالم
ح�ذرت منظم�ة الصح�ة العاملية م�ن موجة
انتح�ار حول العال�م بعد تفيش وب�اء كورونا،
ويف ظل اس�تمرار فق�دان الوظائف والضغوط
املالي�ة والعزل�ة االجتماعية.وق�ال تقري�ر
حدي�ث أصدرت�ه املنظمة ،إن ح�وايل  1من كل
 100حال�ة وف�اة يف جميع أنح�اء العالم كانت
ناجم�ة عن االنتحار.وأش�ار تقرير يس�تند إىل
بيانات عاملية من ع�ام  ،2019إىل أن «االنتحار
م�ن بني األس�باب الرئيس�ية للوف�اة يف جميع
أنحاء العالم ،بس�بب املالريا ،أو فريوس نقص
املناعة البرشية /اإلي�دز ،أو رسطان الثدي ،أو
الح�رب والقتل».وقال�ت منظمة الصحة
العاملي�ة؛ إن االنتح�ار يصي�ب
الش�باب أكثر م�ن غريهم.
و ُيع�د االنتح�ار رابع
س�بب رئيسي للوفاة
بني األش�خاص الذين
تتراوح أعمارهم بني
 15و 29عام�ا ،وذلك
بعد إصاب�ات الطرق،
وأمــ�راض الس�ل،
والعنف.أم�ا الرجال،
فه�م أكث�ر عرض�ة
بمرتـــين مقارن�ة
بالنساء للوفاة بسبب

الساللة الهندية تثير
الرعب في واشنطن

توقع�ت روش�يل والينس�كي ،مدي�رة املراك�ز
األمريكي�ة ملكافح�ة األم�راض والوقاي�ة منها
( ،)CDCأن تصب�ح السلالة الهندي�ة املتحورة
(دلت�ا) هي الس�ائدة يف بالدها واألكثر انتش�ارا
وتس�ببا لجميع اإلصابات بكورون�ا يف الواليات
املتحدة.
جاء ذل�ك يف ترصيح�ات أدلت بها والينس�كي،
خلال مقابل�ة أجرتها م�ع قناة «إي�ه بي يس»
األمريكية.
وأضافت« :أش�عر بالقلق م�ن الطبيعة املعدية
لسلالة دلت�ا الجدي�دة أو م�ا يع�رف باملتحور
الهن�دي ،والت�ي ظه�رت ألول م�رة يف الهن�د،
ورسع�ان م�ا انتقل�ت إىل بريطاني�ا وأصبحت
الساللة السائدة هناك».
ويف السياق ،شجعت والينسكي األمريكيني عىل
تلقي اللقاح�ات املضادة لكورون�ا ،الفتة إىل أن
هذه اللقاحات ستوفر أيضا حماية ضد املتحور
الهندي الجديد.
وأش�ارت والينس�كي إىل أن ما يشاع عن تسبب
لقاح�ات كورونا يف إصاب�ة الذين تقل أعمارهم
ع�ن  30عاما بالته�اب القل�ب ،ال يتعدى كونه
معلومات «غري دقيقة ومضللة».
وتابعت« :لقد تم حقن ما يزيد عىل  200مليون
جرعة من اللقاح يف عموم البالد ،ورصدنا قرابة
الـ 300إصابة بهذا االلتهاب فقط ،وسط الفئة
املذكورة».
ويف س�ياق رف�ع القيود ،أعل�ن رئي�س الوزراء
الهولندي باإلنابة مارك روتي ،الجمعة ،أن بالده
تعت�زم رفع جميع قيود جائحة فريوس كورونا
املس�تجد (كوفيد )19-اعتب�ارا من  26حزيران
الجاري ،مع اإلبقاء عىل قيد التباعد الجسدي.
وبحس�ب وس�ائل إعلام محلي�ة ،ق�ال رئيس
ال�وزراء« :تخط�و هولن�دا خط�وة كبيرة...
بمس�افة اجتماعي�ة تبل�غ  1.5متر ،كل يشء
مس�موح ب�ه تقريب�ا .ال قي�ود ،وال مواعي�د
إغالق ...نصيحة بش�أن ع�دد الضيوف يف املنزل
والكمامات يف املتاجر».وحتى فجر السبت ،بلغ
إجم�ايل إصاب�ات كورونا حول العال�م أكثر من
 178مليون�ا وً 584
ألف�ا ،ت�ويف منه�م أكثر من
 3ماليين و 866ألفا ،وتعاىف م�ا يزيد عىل 163
ً
مليونا و 102ألف وفق موقع «وورلدوميرت».

االنتح�ار .و ُيذك�ر أن مع�دل االنتح�ار العاملي
الحايل هو  12.6لكل  100ألف رجل مقابل 5.4
لكل  100ألف أنثى.وبش�كل عامُ ،تعد معدالت
االنتح�ار بني الرجال ه�ي األعىل يف البلدان ذات
الدخل املرتفع ،بينم�ا أن معدالت االنتحار هي
األعلى بين النس�اء يف البل�دان ذات الدخل
املنخف�ض واملتوس�ط.
وقال تيدروس
أدهان�وم

غيربيس�وس ،املدي�ر الع�ام ملنظم�ة الصح�ة
العاملي�ة« :ال يمكنن�ا ،وال يج�ب ،تجاه�ل
االنتحار».وأض�اف« :اهتمامن�ا بالوقاي�ة من
االنتح�ار أكثر أهمية اآلن ،بعد عدة أش�هر من
التعايش م�ع جائحة كوفي�د ،19-ومع وجود
العديد من عوامل الخطر لالنتحار
وفق�دان الوظائف والضغوط
املالية والعزل�ة االجتماعية،
الت�ي ال ت�زال موج�ودة إىل
حد كبير .توفر اإلرش�ادات
الجدي�دة الت�ي تصدره�ا
منظمة الصحة العاملية اليوم
مس�ارا واضح�ا لتكثي�ف جه�ود الوقاي�ة من
االنتحار».
ووج�د أحدث تقرير صادر عن منظمة الصحة
العاملية أن معدالت االنتحار ،قد تراجعت خالل
العقدي�ن املاضيين يف جمي�ع مناط�ق العالم،
باس�تثناء األمريكتني.وبين عام�ي 2000
و ،2019انخف�ض املع�دل العامل�ي لالنتح�ار
بنس�بة  ،.٪36وشملت هذه االنخفاضات ٪17
يف منطق�ة رشق البح�ر
األبيض املتوسط ،و ٪47
يف املنطق�ة األوروبي�ة،
و ٪49يف غ�رب املحي�ط
الهادئ.

أعلن�ت الدكت�ورة تاتيان�ا
بوتش�اروفا ،خبرية التغذية
الروس�ية وأخصـــــائي�ة
الغ�دد الصم�اء ،أن اللح�م
ل�ن يجلب أي فائدة للجس�م
عند تناوله م�ع بعض املواد
الغذائية.
وتق�ول يف حدي�ث لوكال�ة
«نوفوس�ـــتي» الروس�ية
لألنب�اء« ،يجــ�ب أال يت�م
الجم�ع بين اللح�م
ومنتجات األلبان يف
وجب�ة الطعام ،ألن
الكالس�يوم املوجود
يف الجبـــــ�ن
و ا لحلــي�ب
والزب�ادي،
يعيــ�ق
امتص�اص
الحـــدي�د
بمع�دل -50
 .%60وهــــ�ذا
تج�ب مراعات�ه عندم�ا
يتعل�ق األمر بتغذية األطفال
والنس�اء الحوام�ل وم�ن

يعاني من فقر الدم».
وتنص�ح األخصائية برشب
املــ�اء أو كـــــ�وب م�ن
عصير الحمضي�ات بع�د
تن�اول اللح�م ،ب�دال م�ن
القهوة والش�اي ،ألن التانني
(العف�ص) املوجودة يف هذه
املرشوب�ات يعيق امتصاص

 41مليون شخص يواجهون خطر المجاعة حول العالم
توق�ع برنام�ج األغذي�ة العامل�ي أن يرتف�ع
عدد األش�خاص الذين يتأرجحون عىل شفا
املجاعة من  34مليون�ا ىف بداية العام إىل 41
مليونا نهاية (حزيران)الحايل ،محذرا ً من انه
بدون مساعدة غذائية فورية فقد يواجهون
الجوع بالفعل.
وح�ذر الربنام�ج ىف تقرير ل�ه يف جنيف من

أن املجاع�ة بس�بب الرصاع�ات والصدمات
املناخي�ة والتداعي�ات االقتصادي�ة لجائحة
كورون�ا يمك�ن أن تصب�ح حقيق�ة واقع�ة
بالنسبة ملاليني االشخاص.
وتشري تقديرات املنظمة إىل أن أكثر من 270
ملي�ون ش�خص الي�وم يعانون م�ن انعدام
األم�ن الغذائ�ي الح�اد أو أنه�م معرض�ون

ملخاطر عالية ىف عام .2021
وأوضحت املنظمة أنها بحاجة إىل  5مليارات
دوالر للع�ام  2021لتجن�ب املجاع�ة وتلبية
االحتياج�ات الغذائي�ة العاجلة لألش�خاص
األكث�ر عرضة للخطر ،حيث يمثل املبلغ ثلث
االحتياجات لهذا العام وايل تصل إىل  15مليار
دوالر.

تقنية جديدة تمنح األمل للبشر في زراعة كلى اصطناعية
توصل فريق من الباحثين األمريكيني
إىل تقني�ة جدي�دة يمك�ن م�ن خاللها
زراع�ة كىل اصطناعي�ة للم�رىض يف
املس�تقبل.وعىل الرغم من أن الكىل تعد
م�ن أكث�ر أعضاء الجس�م الت�ي يقوم
األطب�اء بزراعته�ا يف امل�رىض كل عام،
فإن األش�خاص الذين يحتاجون إليها
يواجه�ون تأخريات طويلة ،وذلك حتى
تجد املستش�فيات متربعني مناس�بني
لهم.وتمن�ح دراس�ة جدي�دة آلالف
األش�خاص ح�ول العال�م األم�ل يف أن
يتمكن العلم�اء يوماً ما من زراعة كىل
جديدة له�م دون الحاجة ملتربع ،حيث
ابتك�ر الباحث�ون يف كلية كي�ك للطب،
بجامع�ة جن�وب كاليفورني�ا ،الهيكل
األس�ـايس إلنت�اج
كىل اصطناعي�ة،
وذل�ك وفقاً

ملوق�ع « ،»Study Findsاألمريك�ي.
وقال املوق�ع ،يف تقرير نرشه ،الجمعة،
أن علم�اء الخالي�ا الجذعي�ة يف
الجامعة ق�د نجحوا يف إنتاج
الهياكل األساس�ية للكىل،
املس�ماة بـ»العضي�ات»،
والتي تشبه «الكىل املصغرة».
ونق�ل املوق�ع ع�ن املؤل�ف
املش�ارك يف الدراس�ة ،الدكتور
زوينجي يل ،قول�ه« :التقدم الذي
أحرزن�اه يف إنش�اء أش�كال جدي�دة
م�ن عضيات ال�كىل يوف�ر أدوات قوية

لي�س لفهم كيفي�ة نمو ه�ذا العضو،
واألمراض التي تصيبه فحس�ب ،ولكن
أيضاً إليجاد عالجات جديدة للمرىض».
وبدأ الباحثون يف الدراس�ة ،التي ُنرشت
يف مجل�ة ،Nature Communications
تجاربه�م باس�تخدام مجموع�ة م�ن
الخالي�ا الجذعي�ة الس�لفية لربع�م
الحال�ب ،والت�ي تلع�ب دورا ً حيوياً يف
النم�و املبك�ر لل�كىل عن�د الحيوان�ات
والبرش.وباس�تخدام ه�ذه الخالي�ا يف
كال من الفرئان والبشر ،طوَر العلماء
مزيجاً من الجزيئات الذي يشجع هذه

الخالي�ا عىل التحول إىل عضيات تش�به
براع�م الحالب ،كما ابتكر الفريق أيضاً
مزيج�اً مش�ابهاً يطلق نف�س العملية
باستخدام الخاليا الجذعية البرشية.
وتابع املوقع« :نجاح الدراسة لم يتوقف
عن�د ه�ذا الح�د ،حي�ث ط�وَر العلماء
مزيج�اً آخر من الجزيئات اس�تطاعت
دفع نمو خاليا برعم الحالب ،املش�كلة
حديثاً ،حتى أصبح�ت هياكل كىل أكثر
نضجاً وتعقيداً».وقام مؤلفو الدراس�ة
بدم�ج عضي�ات برع�م حال�ب الف�أر
مع النيف�رون (وهي الوح�دة الفاعلة
األساسية يف الكلية ،والتي يطلق عليها
مصف�اة الكلي�ة) ،م�ا نت�ج عن�ه نمو
شبكة معقدة من األنابيب تشبه نظام
ترشيح الكىل الطبيعية بشكل كامل.
وإىل جان�ب ه�ذا االختراق ،فق�د وجد
الباحث�ون أيض�اً أنه بإمكانه�م إجراء
تعديلات وراثي�ة على ه�ذه العضيات
لتسبب األمراض ،ما قالوا إنه سيساعد
يف إنش�اء نماذج أفضل لألطب�اء الذين
يحاول�ون فه�م مش�اكل ال�كىل ل�دى
امل�رىض ،حيث يؤدي بناء الكىل املصابة
باألم�راض إىل وج�ود نم�اذج اختب�ار
جديدة للعالجات الطبية املستقبلية.

الحديــــ�د أيضا.وتق�ول،
«باإلضاف�ة إىل ه�ذا ،يصبح
هض�م اللح�م صعب�ا
م�ع األطعم�ة
النش�وية :الخبز
والبطاطا والذرة
وا ملعكرون�ة .
صحي�ح هذا

متبع ،ولكن من األفضل عىل
من يميل إىل السمنة تجنبه،
واألفض�ل لهم تن�اول اللحم
مع الخضار والخرضوات».

أطباء إيرانيون ينجحون في عملية
تقويمية نادرة
نج�ح فري�ق م�ن االطباء يف مستش�في اي�ة الل�ه طالقاني يف
العاصم�ة طه�ران يف اج�راء عملية جراحية ن�ادرة لرتميم فك
امرأة يبلغ عمرها  22عاما.
وخضع�ت املريض�ة للعمي�ة الجراحي�ة يف مستش�فى آية الله
طالقان�ي التاب�ع لجامع�ة ش�هيد بهش�تي للعل�وم الطبية يف
طهران حيث اس�تخدم الفريق الطبي اح�دث التقنيات يف هذه
العلمية الجراحية.
وقال محس�ن دالبند ،أخصائ�ي جراحة الوج�ه والفك ان هذه
العملي�ة اجريت به�دف ترميم األجزاء املفق�ودة من وجه وفك
املريضة باستخدام التقنيات املتقدمة.
وأضاف :تم تصميم الطرف االصطناعي
باس�تخدام أح�دث التقني�ات يف
العالم و ُزرع يف مستشفى آية
الله طالقاني بالفك السفىل
للمريض�ة و ت�م ترميم�ه
بنسبة .٪100
وأكد عضو هيئة التدريس
يف جامعة ش�هيد بهشتي
للعل�وم الطبي�ة ان ه�ذه
العملي�ة الجراحي�ة اجريت
على اي�دي فري�ق م�ن االطباء
االيرانيين ولف�ت اىل ان مس�توى
التقدم الطب�ي يف هذا املج�ال يضاهي الدول
املتقدمة وهناك اطباء يقومون باجراء العمليات الجراحية من
خالل الحلول االبداعية.
يذك�ر ان ايـــــــ�ران تحت�ل املرتب�ة االوىل يف مج�ال بحوث
االخصاب وعالج العقم يف املنطقـــــة وذلك بفضل مس�اعي
الكوادر الطبية املحرتفة التي تعمل يف مستشفيات ومؤسسات
علاج العقم خاص�ة مــــــــؤسس�ة رويان التي تش�تهر
بأبح�اث ناجحـــــ�ة حول الخالي�ا الجذعي�ة وعلـــــــم
الجنين وتعد ضم�ن أكبر  10دول حــــــ�ول العالم يف هذا
املجال.

ً
أجساما مضادة أكثر من سينوفاك
دراسة :لقاح بيونتيك ينتج
كش�فت دراس�ة أجري�ت يف هون�غ كون�غ ونرشته�ا
صحيفة س�اوث تشاينا مورنينغ بوست ،أن مستويات
األجس�ام املضادة لدى من تلقوا لق�اح بيونتيك للوقاية
م�ن كوفيد« 19أعىل كثيراً» منها لدى م�ن تلقوا لقاح
سينوفاك.
وذكرت الصحيفة نقالً عن بنجامني كاولينغ أستاذ علم
األوبئة يف جامعة هونغ كونغ وكبري الباحثني يف الدراسة

أن بعض�ا ً من تلقوا لقاح س�ينوفاك قد يحتاجون أيضا ً
إىل جرعة ثالثة تنشيطية.
وأشار التقرير إىل أن الدراسة التي أجرتها كلية الصحة
العام�ة التابع�ة لجامع�ة هون�غ كون�غ بتفويض من
الحكوم�ة رص�دت إنت�اج األجس�ام املضادة ل�دى ألف
شخص تلقوا أحد اللقاحني.
كان مسؤولون يف إندونيسيا قد حذروا األسبوع املايض

وداعا للكيماوي ..اكتشاف دواء يدمر سرطان الثدي
نج�ح علماء بريطاني�ون يف التوصل إىل
دواء جديد يمكن�ه تدمري جني رسطان
يحم�ل اس�م املمثلة األمريكي�ة أنجلينا
جويل او مايعرف برسطان الثدي.
وأجرت أنجلينا جويل عملية اس�تئصال
وقائ�ي للث�دي يف ع�ام  ،2013بع�د أن
أثبت�ت االختب�ارات إيجابي�ة إصابته�ا
بجني  BRCA1املتحور املسبب لرسطان
الثدي.
وبحسب اإلحصاءات الربيطانية ،يحمل
واح�د م�ن كل  200ش�خص تقري ًبا يف
بريطانيا طف�رة يف جينات  BRCA1أو
 ،BRCA2ما يجعلهم معرضني بش�كل
أكبر لخطر اإلصاب�ة برسط�ان الثدي
واملبيض والربوستاتا والبنكرياس.
ويجد األش�خاص املصابون بالرسطان
الناجم عن طفرة  BRCAأنفسهم أمام
خيارين فقط للعالج :العالج الكيماوي،

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

وأدوية تسمى مثبطات « ،»PARPوهي
متوفرة بشكل روتيني فقط للمصابني
برسط�ان املبي�ض ،وال تصل�ح لجميع

املرىض.
وتمت�از األدوي�ة الجدي�دة بأنها تصلح
ً
عالجا ملصابي الرسطان مدى
ألن تكون
الحي�اة ،عىل عك�س مثبط�ات PARP
التي تفش�ل يف عالج األش�خاص الذين
توغل الرسطان يف أجســــــــادهم،
بحس�ب تقرير بثت�ه وكالة س�بوتنيك
الروسية.
وتس�مى األدوي�ة الجدي�دة بمثبط�ات
 ،POLQوالت�ي تمنع الخاليا الرسطانية
من إصالح نفس�ها ،بينم�ا ال يكون لها
أي تأثري عىل الخاليا السليمة.
وبع�د أن أثب�ت العلم�اء ق�درة األدوية
عىل تدمري الخالي�ا الرسطانية املأخوذة
م�ن م�رىض رسط�ان الث�دي واملبيض
والربوستاتا والبنكرياس ،تأتي الخطوة
التالي�ة وه�ي إثب�ات أنها تعم�ل داخل
الجسم عند تناولها عىل شكل أقراص.

م�ن أن ما يربو عىل  350م�ن العاملني يف املجال الطبي
أصيب�وا بكوفي�د 19رغ�م تطعيمه�م بس�ينوفاك وأن
العشرات ُنقل�وا للمستش�فى مما أثار مخ�اوف حيال
فعالي�ة اللقاح مع املتح�ورات األكثر ع�دوى لفريوس
كورونا.
ونرشت أوروجواي هذا الشهر بيانات واقعية عن تأثري
لقاح س�ينوفاك بيوتيك بني س�كانها وأظهرت البيانات

أن اللقاح فعال بنس�بة تزيد ع�ن  %90يف الحيلولة دون
دخول وحدات العناية املركزة والوفاة.
كما درس�ت حكوم�ة أوروج�واي فعالية لق�اح فايزر
بيونتي�ك بني  162047يعملون يف مجال الصحة أو يزيد
عمرهم عن  80عاما ً وقالت إنه «س�جل فعالية بنس�بة
 %94يف الحيلول�ة دون دخ�ول وحدات العناي�ة املركزة
والوفاة وقلّص اإلصابات بنسبة .%78

طبيبة روسية تحدد أهم األطعمة التي تسبب تجلط الدم
أخبرت طبيب�ة القل�ب الروس�ية ،آنا
كورينيفيت�ش ،ب�أن تن�اول أطعم�ة
معينة يف كثري م�ن األحيان خاصة تلك
ذات املؤرش الجاليسيمي املرتفع ،يمكن
أن يزي�د بش�كل خطري م�ن احتمالية
اإلصابة بتجلط الدم.
وأوضح�ت الطبيب�ة أن ذل�ك يرتت�ب
علي�ه أن «االس�تهالك املنتظم ألطعمة
مجموعة معينة يزيد بش�كل كبري من
خط�ر اإلصاب�ة بتجل�ط ال�دم» ،وفقا
ملا نشره موق�ع «ميديك ف�وروم رو»
الرويس.
وأضافت :عند الحديث عن تجلط الدم،
يقصد األطباء تكوي�ن جلطات دموية
(تخثر) يمكن أن تسد األوعية الدموية،
بم�ا يف ذل�ك الرشايـــــــين األكثر
أهمية يف الجس�م وهذا بدوره يس�اهم
يف ح�دوث النوبات القلبية والس�كتات

الدماغية.
ووصف�ت كورينيفيت�ش املنتج�ات
الغذاي�ة الت�ي قد تس�بب تجل�ط الدم،

وقالت:
كم�ا أش�ارت إىل أن «الكمي�ات الكبرية
م�ن الس�كر تك�ون موج�ودة غالبا يف
الصلصات الجاهزة واألطعمة املصنعة
واملنتجات قليلة الدسم».
ّ
وحذرت كورينفيتش األشخاص الذين
يس�تهـــــــلكون مثـــــــ�ل
ه�ذه األطعم�ة باس�تمرار ،م�ن أنهم
ق�د يعان�ون م�ن اضطـــــــ�راب
النـــــــزي�ف (خلــــــل يف نزيف
الــــــ�دم الناج�م ع�ن نقـــــص
عوامل الدم املختصة).
وتعتبر الطبيب�ة ً
أيض�ا أن «الكح�ول
خطري من حي�ث مخاط�ر املعاناة من
تجل�ط ال�دم وعواقب�ه» ،مشيرة إىل
أن «جمي�ع ح�وادث القل�ب واألوعي�ة
الدموي�ة تقري ًب�ا تحدث يف الي�وم التايل
للرشب».

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

( نور عىل نور )
قال رسول اهلل(صىل اهلل عليه وآله وسلم)« :أال أدلكم عىل
ّ
ويدر أرزاقكم؟ قالوا :بىل،
سالح ينجيكم من أعدائكم،
قال :تدعون ربكم بالليل والنهار ،فإن سالح المؤمن الدعاء»
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رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد

من غرائب الفن التشكيلي

تمثال لشبح يثير الذعر في الشوارع ولوحتان أثريتان بحاوية قمامة !

أثار تمثال ش�يده أح�د املواطنني
املرصيني يف مدخل ش�ارع رئييس
يف محافظ�ة اإلس�ماعيلية ،ذعر
األه�ايل يف الس�اعات األوىل م�ن
صباح امس السبت.
وتفاجأ املواطنون ،بتمثال لشبح

شهري يف شارع متفرع من شارع
ش�بني عىل بعد أمتار م�ن ديوان
عام محافظة اإلسماعيلية.
وق�ال أح�د س�كان املنطق�ة إنه
تفاجأ بش�كل التمث�ال يف مدخل
الش�ارع املقي�م به مس�اء أمس

ً 12
ألفا و 800توقيع
لمنع
وقع آالف األش�خاص على عريضة نرشت على االنرتنت وتطال�ب بمنع عودة
الرئي�س التنفيذي لرشكة أمازون وأغنى رجل يف العالم األمريكي جيف بيزوس
إىل كوك�ب األرض بع�د رحلت�ه الفضائية املقررة يف ش�هر يولي�و .2021وكان
بيزوس قد نرش مطلع يونيو  2021مقطع فيديو عىل حس�ابه عىل انس�تغرام
يعلن فيه أنه سيس�افر عىل متن رحلة فضائية مع ش�قيقه مارك .وقال« :منذ
أن كنت يف الخامسة من عمري ،حلمت بالسفر إىل الفضاء .يف  20يوليو ،سأقوم
به�ذه الرحلة مع أخي .أعظم مغامرة ،مع أعز أصدقائي».وقابل مس�تخدمون
على االنرتني�ت فرحة وحم�اس أغنى ملياردي�ر يف العالم بعريض�ة عىل موقع
«تش�الينغ» بدأها املدعو خوس�يه أورتيز منذ حوايل أسبوع وحصلت الخميس
 17يوني�و عىل أكثر م�ن  12ألفا ً و 800توقيع.ونص�ت العريضة ،التي توجهت
مازح�ة إىل رشكة الرحالت الفضائي�ة التجارية «بلو أوريغ�ن» بالقول «مصري
البرشي�ة بين يديك» .وتابعت «جي�ف بيزوس هو يف الواقع زعيم رشير ش�ديد
الهيمنة عىل العالم» مع ثروة صافية بلغت حوايل  186مليار دوالر.
وباع�ت «بلو أوريغن» أول مقعد يف رحلته�ا األوىل إىل الفضاء مقابل  28مليون
دوالر ملشتر غامض لم تكش�ف عن اس�مه .وتم تس�جيل حوايل  7600شخص
للمنافسة عىل مقعد رحالت الفضاء من  159دولة ،بحسب «مونت كارلو».

الس�بت ،مشيرا إىل أنه تسبب يف
خوف بعض األش�خاص املقيمني
يف الشارع واألطفال.
وأضاف «ممك�ن يبقي اليل نفذه
ش�ايف أنه فن ،لكن الشارع غري
مضيء بالكام�ل ،وش�كله ليلا

مخيف جدا ،خاص�ة للغرباء عن
الشارع».
وأبل�غ بع�ض املواطنين ع�ن
التمثال يف حي ثالث اإلسماعيلية،
للمطالبة بإزالت�ه ،والتحقيق مع
الشخص الذي صممه.

«رسالة في زجاجة»
تعبر آالف الكيلومترات في  3سنوات !
عث�ر مراهق عىل رس�الة يف زجاج�ة بدأت
رحلتها عام  2018وقطعت أكثر من 3200
كيلومرت ،حس�بما كشفت ش�بكة «سكاي
نيوز» الربيطانية.
وذك�ر املص�در أن صاحب الرس�الة يدعى
ش�ون س�ميث ويبلغ م�ن العم�ر اآلن 16
عام�ا ،مضيف�ا أن�ه أرس�ل رس�الته أثناء
إجازته يف والي�ة رود آيالند األمريكية خالل
عيد الشكر ،عام .2018
وجاء يف الرسالة« :إنه عيد الشكر .أبلغ من
العم�ر  13عاما وأزور العائلة يف رود آيالند.
أنا من والية فريمونت».
ووصلت الرس�الة إىل كريس�تيان سانتوس
البالغ من العمر  17عاما ،حيث عثر عليها

مؤخرا يف جزر األزور ،وهي أرخبيل برتغايل
صغري.وق�ال س�انتوس إن�ه كان يلتق�ط
القمام�ة العائمة يف املاء كم�ا يفعل دائما،
يف محاولة لـ»مس�اعدة البيئة» ،وحني ملح
الزجاجة فتحها ملعرفة ما بداخلها ،قبل أن
يكتشف رسالة شون سميث.
وأرس�ل كريس�تيان رس�الة إىل الربي�د
اإللكرتون�ي ال�ذي كان مرفق�ا داخ�ل
الزجاجة ،وتعرف عىل سميث بعد أن التقيا
افرتاضيا عرب برنامج «زووم».
وق�ال ش�ون« :أعتق�د أن�ه م�ن الرائع أن
ش�خصا يف نف�س عم�ري وج�د رس�التي
يف م�كان بعي�د ج�دا ،ونجحن�ا بالفع�ل يف
التواصل».

اكتشاف ثالث أكبر ماسة في العالم !
اكتشف عمال
مناجم في
بوتسوانا ماسة
مذهلة تزن
ً
قيراطا قد
1098
تكون ثالث أكبر
ماسة في العالم،
ً
وفقا لتقرير
نشرته مجلة
«اليف ساينس»
العلمية .

التعدين - Debswanaوهي
مرشوع مشرتك بني رشكةDe
 Beersوحكومة بوتسوانا -
إن األحجار الكريمة الضخمة
هي أكرب ماسة تم اكتشافها
عىل اإلطالق يف تاريخ الرشكة
املمتد لخمسة عقود.
وذكرت صحيفة قناة «مونت
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شاب يفقد يده في
«حفل خرق قيود كورونا» !
فقد ش�اب يده خالل تفريق حفل صاخب حرضه  1500شخص غربي فرنسا
يف خرق للقيود املفروضة ملواجهة أزمة كورونا.
وإىل جانب ماس�اة الشاب البالغ من العمر  22عاما ،أصيب  5من رجال األمن
خالل تفريق حضور الحفل ،حسبما أعلنت السلطات املحلية ،السبت.
وح�اول أكث�ر من  400رشطي تفري�ق الحفل املقام يف بريتان�ي قرب ريدون،
فيما ذكر قسم الرشطة أن املحتفلني حاولوا إقامة الحفل يف مضمار سباق.
وتم تنظيم الحفل رغم فرض حظر التجوال ،املقرر رفعه األحد بفضل انحسار
الوباء يف فرنسا.
وندد إيمانويل برتييه رئيس قسم مقاطعة إيل-إي-فيلني بـ»صدامات عنيفة
جدا».
وق�ال رئيس الرشطة إن « 1500ش�خص» اتفقوا عىل تنظي�م حفلة صاخبة
تكريما لذكرى الش�اب س�تيف مايا كانيس�و ،الذي تويف يف نان�ت (غرب) قبل
عامين خالل عيد املوس�يقى بعد س�قوطه يف نه�ر «ال ل�وار» ،عندما تدخلت
الرشطة لتفريق التجمع.
وذك�ر مص�در يف قس�م الرشط�ة أن «ق�وات األم�ن واجه�ت أف�رادا عنيفني
للغاية» ،وتعرضت للرش�ق «بزجاجات املولوت�وف والكرات الحديدية والقطع
اإلسمنتية».
وذك�ر مص�در م�ن املحافظ�ة للوكالة« :من�ذ مس�اء الجمعة لم تك�ن هناك
موس�يقى» ،لكن «األفراد املشاركني يف هذا الحفل الصاخب ال زالوا موجودين
يف املكان».
والجمع�ة ،أص�درت الس�لطات املحلي�ة أم�ر حظر خش�ية أن يض�م «تجمع
موس�يقي احتفايل من ن�وع التكنيفال أو الحفالت الصاخب�ة» عدة مئات من
املشاركني يف املقاطعة.

يستخرج أكفان الموتى من المقابر ً
بحثا عن السحر!
ش�هدت محافظ�ة املنوفي�ة يف
مصر ،واقعة مؤمل�ة  ،حيث قام
أحد األشخاص باستخراج أكفان
املوتى م�ن مقابر مدينة ش�بني
الكوم.
وس�ادت حال�ة م�ن الغض�ب
واالس�تنكار بين أهايل يف ش�بني
الك�وم بمحافظ�ة املنوفية ،بعد
إق�دام عاط�ل عىل نب�ش القبور
واس�تخراج جثث املوت�ى بداعي
البحث عن أعمال س�حر مدفونة
هناك.
وب�دأت تفاصي�ل الواقع�ة ببالغ
من األهايل يفيد مالحظتهم ألحد
األش�خاص يقوم بنبش القبور،
واس�تخرج ما يزي�د عىل  30من

جثامني املوتى بداعي البحث عن
أعمال السحر والشعوذة.
وعبر األه�ايل ع�ن اس�تيائهم
من الواقع�ة الت�ي تنتهك حرمة
املوت�ى ،ألن املتهم يقوم عىل فتح
املقابر واستخراج الجثث للبحث
عن أعم�ال الس�حر والش�عوذة
التي يزعم املتهم دفنها يف املقابر
وأنه يقوم عىل استخراجها.
وبحس�ب وس�ائل إعالم مرصية
فق�د تمكن�ت ق�وات األم�ن
م�ن ضب�ط املته�م باس�تخراج
الجثامين ،وح�رر ع�ن الواقعة
املحضر القانون�ي اللازم،
وأخط�رت النياب�ة العامة لتتوىل
التحقيقات.

ويف الس�ياق ق�ال مص�در يف
محافظ�ة املنوفي�ة إن املتهم لم
يس�تخرج أي رف�ات للموت�ى أو
جثامني وإنما استخرج األكفان
فقط وتركه�ا خ�ارج املقابر ما
أث�ار الذعر بين البعض لخوفهم
م�ن املش�هد واعتقاده�م بأن�ه
استخرج جثامني املوتى.
وأه�اب املص�در بالجميع تحري
الدق�ة يف نق�ل املعلوم�ة وع�دم
االنسياق وراء الشائعات.
وأوض�ح املص�در أن التحري�ات
االولية أشارت إىل أن املتهم يعاني
من مرض نفسي دفعه الرتكاب
م�ا فعل ،مؤكدَا أن�ه جرى اتخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة.

بيع لوحة مقلدة للموناليزا ..بـ «مبلغ خيالي» !

ً
قيراطا
تزن 1098

وتم اكتشاف الجوهرة
العمالقة يف األول من شهر
يونيو  2021يف منجم
جنوب
يف
«جوانينج»
بوتسوانا ،والذي يعترب
ً
وفقا
أغىل منجم يف العالم،
لبلومربغ.
وقال متحدث باسم رشكة

وبحسب مصادر مسؤولة يف حي
ثالث ،فإنه سيجري إزالة التمثال
من املنطقة نهائيا.
من جهة اخرى عثر رجل يف أملانيا
على لوحتين زيتيتين ثمينتين
يبلغ عمرهم�ا  350عام�ا ً داخل
حاوي�ة للقمام�ة يف استراحة
بمنطقة فرانكن الوس�طى ،وقام
بتس�ليمهما إىل الرشطة يف مدينة
كولونيا غربي أملانيا.
وتحاول السلطات يف والية شمال
الراي�ن ويس�تفاليا اآلن ح�ل هذا
اللغز.
وأعلن�ت رشط�ة كولوني�ا ،أن
الرجل ( 64عاماً) عثر عىل هاتني
اللوحتين ي�وم الثالث�اء امل�ايض
يف محط�ة خدمات على الطريق
الرسي�ع إي�ه  7عند بل�دة أورباخ
أوست.
وقال املحققون« :وفق�ا ً للتقييم
األويل ألحد الخرباء ،فمن املحتمل
أن يك�ون كال العملين الفنيين
عمال ً أصلياً».
ول�ذا ف�إن إح�دى اللوحتين
«ص�ورة لصب�ي» أبدعه�ا تلميذ
للفن�ان رامربان�ت صومئيل فان
هوجسرتاتن (.)1678-1627
واللوحة الثاني�ة بعنوان «صورة
ذاتية لضاح�ك» رس�مها الفنان
اإليط�ايل بيرتو بيلوت�ي (- 1627
 )1700عام .1665
ونشرت رشط�ة كولوني�ا صورا ً
للعملني ،أمس ،مشفوعة بسؤال:
«من يعرف اللوحتني املعروضتني،
أو يعرف كيف وصلتا إىل القمامة
بمنطقة الخدمة؟».

صالة الصبح

3 :17

كارلو» أن بوتسوانا هي أكرب
منتج لألملاس يف إفريقيا،
ً
أيضا موطن للمنجم
وهي
حيث تم اكتشاف ثاني أكرب
ماسة يف العالم  -حجر يبلغ
وزنه  1110قرياط يسمى
ليسيدي ال رونا  -يف عام
.2015
و ذكرت بلومربج أنه سيتم
تقييم الحجر الجديد يف
األسابيع املقبلة ،وعند هذه
املرحلة يمكن لرشكة تجارة
أملاس اململوكة للدولة يف
بوتسوانا أن تقرر ما إذا كانت
ستشرتيها من Debswana
أو تسمح لرشكة De Beers
ببيعها.
وبلغ قياس أكرب ماسة يف
العالم  3.106قرياط عندما
تم اكتشافها يف جنوب
إفريقيا عام  .1905ويف عام
 ،1908تم تقطيع الجوهرة
العمالقة إىل حوايل 100
قطعة ،وتم شحن أكرب قطعة
تزن  530قريا ً
طا إىل لندن،
لتزيني الجزء العلوي من
صولجان امللكة الربيطانية.

بيع�ت لوح�ة «مونالي�زا
هيكينغ» الشهرية التي تعود
إىل القرن السابع عرش وادعى
مالكها ريموند هيكينغ خالل
ستينات القرن العرشين أنها
الرس�مة األصلي�ة لليوناردو
دا فينتشي ،لق�اء مبلغ 2.9
ملي�ون ي�ورو خلال م�زاد
علني نظمته دار «كريستيز»
للمزادات عرب اإلنرتنت.
وتمكن أجنبي من هواة جمع
األعمال الفنية من انتزاع هذه
النسخة ذات الجودة املمتازة
بعد منافس�ة بني  14مزايداً،
عىل ما ذك�رت دار املزادات يف
باريس.
وبع�د أس�بوع م�ن انطلاق
املزاد عىل موقع «كريس�تيز»
اإللكرتوني ،وصلت املزايدات
إىل  2.4ملي�ون ي�ورو م�ن
دون احتس�اب املصاري�ف،
متجاوزة بأشواط التقديرات
األولية لس�عر اللوح�ة البالغ
ما بين بني  200أل�ف و300
ألف يورو.
وتصدرت هذه اللوحة األخبار
العاملي�ة بعدما حص�ل عليها
الجام�ع الش�غوف بالف�ن
ريمون�د هيكين�غ م�ن تاجر
تحف يف منطقة نيس (جنوب
فرنسا).
وبقي ريمون�د هيكينغ يؤكد
أصال�ة هذه اللوح�ة ملؤرخي
الفن�ون ووس�ائل اإلعلام

حتى الس�تينات ،وهو شكك
يف أصال�ة اللوح�ة املحفوظة
يف متح�ف اللوف�ر وطلب من
املتحف إثب�ات أن ليوناردو دا
فينتيش هو الذي أنجزها.
وكان هيكين�غ امله�ووس
بفك�رة امتالك�ه اللوح�ة
الحقيقي�ة الت�ي رس�مها
ليون�اردو دا فينتشي ،يعتقد

أن اللوح�ة الت�ي أعي�دت إىل
متح�ف اللوف�ر ع�ام 1914
بعد  3س�نوات م�ن رسقتها
ع�ام  1911م�ن جان�ب
اإليط�ايل فينتش�نزو بريوجا،
ليس�ت املونالي�زا الحقيقية،
ب�ل وضع�ت نس�خة منها يف
مكانها.وبع�د وف�اة ريموند
هيكينغ يف عام  ،1977بقيت

اللوحة ضمن عائلته.
«املونالي�زا»
ودخل�ت
مجموعات فرانسوا األول بعد
فرتة وجيزة م�ن عام ،1517
ثم أنجزت العديد من النس�خ
من�ذ بداي�ة الق�رن الس�ابع
عشر ،بم�ا يف ذلك النس�خة
الت�ي حص�ل عليه�ا ريموند
هيكينغ.

